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A gdzież to tak?!
Rejsowy, międzymiastowy (a nawet 

międzypaństwowy) autobus. Przystanek 
ma przy budynku, który (chyba) kiedyś 
był dworcem kolejowym słynnego kuror-
tu, ale zostały z niego nędzne szczątki: 
okna zamurowane, w holu kiosk, w któ-
rym kobieta sprzedaje szwarc mydło 
i powidło: kupony totolotka, dmuchane 
zabawki utrzymujące dzieci na wodzie, 
gazety i kosmetyki. Biletów na autobus 
tu się nie kupuje i sprzedawczyni nie wie 
gdzie, ale na pewno nie u kierowcy au-
tobusu. Więc gdzie? Ponoć tylko w in-
ternecie. Kiedy będzie kolejny autobus? 
Wieczorem. A dokładnie? Tego nikt nie 
wie, trzeba sprawdzić… w internecie, 
rozkładu jazdy nie ma.

Nim wyjaśnię o czym piszę, drugi 
przykład: wielkie nadmorskie miasto 
z ciągnącą się kilometrami wspaniałą 
promenadą. Dziesiątki tysięcy turystów 
spacerują, opalają się, wieczorami ru-
szają na kolacje do setek knajpek. Nie 
będą mieli czym wrócić: komunikacja 
miejska kończy działalność około 20, 
miasto rozsiane na wzgórzach, chciało-
by się podjechać…Nie da rady. Trzeba 
albo piechotą, albo taksówkami. Noc-
ne autobusy (nieliczne trasy!) kursują 
mniej więcej co godzinę. Trzeci Świat? 
No skąd! To centrum luksusowej Eu-
ropy: Lazurowe Wybrzeże. Pierwszy 
przykład to włoskie San Remo (to od fe-
stiwali), drugie to Nicea. Nie plajtują, są 
uwielbiane przez turystów, choć poziom 
tzw. obsługi komunikacyjnej i infrastruk-
turalnej bywa poniżej standardów byle 
polskiego pipidówka.

Puenta? Aż trzy! Cały świat równa 
w dół. My bardzo podgoniliśmy z usłu-
gami i możemy już się dziwić, że TAM aż 
tak słabo. No i po trzecie: to jednak nie 
organizacja życia mieszkańców decydu-
je, że turyści walą drzwiami i oknami…

            Tomasz Szymański
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Lekarze 
POZ 

bez kolejek
ul. Jeziorańskiego 6

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

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 !!!

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.

   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

 Kupno - Sprzedaż  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

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

LECZENIE
KRĘGOSŁUPA

ZABUDOWY BALKONÓW
SIATKI NA OWADY
ROLETY
DZIEŃ-NOC I INNE
514 165 445
ABC DLA DOMU

Weź bezpiecznie

SZYBKĄ POŻYCZKĘ
do 2000 zł

tel. 792 307 229

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

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

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
 673-90-99

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



  
tel.
ul. Wspólna 49 obok Bomisu 

773-97-29 : 
0

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

www.mieszkaniec.pl | facebook.com/gazetamieszkaniec

 
 

   

   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

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610-65-23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZYJMUJEMY ZAPISY  

NA ABONAMENTY 
NA SEZON LETNI!

GrAmY DALeJ!

Mundial 2018 – Rosja: Mecz Polska-senegal 1:2

Stadion Narodowy Białołęka, dach Galerii Północnej

Praga-Północ, OSiR Praga-Południe, CH Promenada
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KRONIKA POLICYJNA
Pobita przez parę  
polsko-ukraińską 

Około 23.00 południo-
woprascy policjanci zostali 
skierowani na interwencję. Na 
ulicy kobieta została zaatako-
wana przez znajomą i jej kon-
kubenta, którzy przewrócili ją 
na chodnik, bili i kopali, grozili 
użyciem noża, po czym zabrali 
torebkę i uciekli. Po poszuki-
waniach zostali zatrzymani. 
36-letni obywatel Ukrainy oraz 
Polka, 27-letnia Magdalena R., 
byli pod wpływem alkoholu 
i trafili do policyjnych cel. Po-
licja bada motyw napadu.

Kradł telewizory
Do komisariatu przy ulicy 

Mrówczej w Wawrze w ciągu 
kilku dni wpłynęły zawiado-
mienia o kradzieżach. Łupem 
sprawcy padły dwa telewizo-
ry, dekoder, koc i gotówka. 
Policjanci wytypowali Arka-
diusza Z., który nie stawił się 
w więzieniu i dlatego ukrywał 
się. Policjanci odnaleźli go 
i zatrzymali. W lombardach 
zabezpieczyli skradzione te-
lewizory. Arkadiusz Z. naj-
prawdopodobniej dopuścił się 
również podobnych kradzieży 
na terenie powiatów podwar-
szawskich.
Pracowita doba policjanta 

Około 3.00 w nocy poli-
cjant z wydziału kryminalnego 
południowopraskiej policji je-
chał samochodem z domu spod 
Radomia do pracy. Służbę miał 
rozpocząć o 6.00. Zwrócił uwa-
gę na samochód, który poruszał 
się „wężykiem”. Zajechał dro-

gę kierowcy, unieruchomił po-
jazd, zawiadomił telefonicznie 
policjantów z Radomia. Z po-
mocą przybyła załoga wydziału 
ruchu drogowego. Zatrzymany 
55-latek miał 1,5 promila al-
koholu w organizmie. Starszy 
sierżant dotarł do południowo-
praskiej komendy i jeszcze tego 
dnia zatrzymał poszukiwanego 
listem gończym…

Fałszywy policjant  
na bani 

Policjanci z Grochowa za-
trzymali 32-letniego Daniela 
P., który będąc pod wpływem 
alkoholu, z wystającą z kiesze-
ni spodni butelką wódki, podał 
się za policjanta, okazał pod-
robioną odznakę i w wulgarny 
sposób uciszał oraz pouczał 
na temat spożywania alkoholu 
w miejscu publicznym pijących 
piwo na ulicy. Mężczyzna zo-
stał zatrzymany, a jego podro-
biona odznaka zabezpieczona. 
Teraz odpowie za podawanie 
się za funkcjonariusza.

Poszukiwany  
wciąż działał… 

22-letni Kamil K. poszu-
kiwany był przez policjantów 
z Wawra, bo nie stawił się 
w areszcie by odbyć zasądzo-
ną karę za kradzież rowerów. 
Policjanci podejrzewali, że 
nie zaprzestał przestępczej 
działalności, więc szukano go 
coraz intensywniej i w końcu 
skutecznie. W momencie za-
trzymania Kamil K. udawał, 
że to nie on, lecz jego brat… 
22-latek trafił do policyjnej 
celi.                 policja.pl

Ponieważ w ostatnim czasie 
dostajemy coraz więcej głosów 
oburzenia dotyczących zacho-
wań rowerzystów, przypomi-
namy do czego zobowiązują 
przepisy. Jazda na rowerze to 
nie tylko przywileje, ale też 
obowiązki. Zanim jednak do 
nich przejdziemy, spójrzmy na 
statystyki dotyczące wypad-
ków z ubiegłego roku na pra-
wym brzegu Warszawy. Nie jest  
dobrze.

Na Białołęce w ubiegłym 
roku doszło do 21 wypadków 
spowodowanych przez rowe-
rzystów, Targówek – 41, Praga-
-Północ – 85, Praga-Południe – 
86, Wesoła – 2, Rembertów – 3 
i Wawer – 14.

Zatem po kolei. Najważ-
niejsza sprawa – kto może jeź-
dzić na rowerze? 

Straż miejska przypomina, 
że dziecko w wieku do lat 10 

jadące na rowerze jest trakto-
wane jako osoba piesza i może 
się poruszać po drodze publicz-
nej pod opieką osoby dorosłej. 
Później,  po odpowiednim 
przygotowaniu teoretycznym 
i praktycznym, może przystąpić 
do egzaminu na kartę rowero-
wą. Dopiero po uzyskaniu tego 
dokumentu może jeździć samo-
dzielnie na rowerze po drodze 
publicznej. 

Osoby pełnoletnie mogą po-
ruszać się po drogach publicz-
nych bez karty rowerowej.

Wiele emocji (najczęściej 
tych złych) wywołują rowe-
rzyści na chodnikach. Często 
bezmyślnie lawirują pomiędzy 
pieszymi, nie zwracając na nich 
większej uwagi. Dlatego warto 
podkreślić, że po chodnikach 
rower może poruszać się tyl-
ko w przypadku braku ścieżki 
rowerowej – to samo dotyczy 

jezdni: można nią jechać, ale 
jeden za drugim, a nie obok 
siebie. Jest to dopuszczalne tyl-
ko, jeśli taka jazda nie utrudnia 
poruszania się innym uczestni-
kom ruchu i nie zagraża bez-
pieczeństwu.

Kolejny ważny przepis 
(dość często łamany) dotyczy 
przejść dla pieszych. Jeśli nie 
ma na nich wyznaczonego miej-
sca dla rowerów, obowiązkiem 
jadącego jest przejście i prze-
prowadzenie jednośladu, a nie 
jazda pomiędzy pieszymi!

Konfliktowych sytuacji nie 
brakuje też pomiędzy kierow-
cami a rowerzystami, którzy 
często w „cwaniacki sposób” 
próbują wyprzedzać jadące 
wolno auta.

– Rowerzysta może wyprze-
dzać inne niż rower pojazdy 
wolno jadące z ich prawej stro-
ny. Nie wolno wyprzedzać in-
nych pojazdów: na skrzyżowa-
niach o ruchu niekierowanym 
przez sygnalizator lub osobę 
uprawnioną, na przejściach dla 

pieszych i przejazdach dla ro-
werów o ruchu niekierowanym, 
po prawej stronie pojazdu, jeśli 
sygnalizuje on skręt w prawo, 
po lewej stronie pojazdu, jeśli 
sygnalizuje on skręt w lewo – 
przypomina straż miejska.

W całym mieście jest wiele 
przejść dla pieszych na ścież-
kach rowerowych. W tych miej-
scach piesi najczęściej wyka-
zują się zdrowym rozsądkiem, 
przepuszczając rozpędzone ro-
wery. Amatorom dwóch kółek 
przypominamy jednak, że kie-
rujący pojazdem (a więc rów-
nież rowerem!) ma obowiązek 
zachować szczególną ostroż-
ność i ustąpić pierwszeństwa 
pieszemu, który znajduje się 
na przejściu. 

Tyle mówią przepisy, 
a jedno jest pewne – zarówno 
na rowerze, za kierownicą czy 
na własnych nogach – wszyscy 
jesteśmy równoprawnymi użyt-
kownikami dróg. Każdego z nas 
obowiązują też przepisy ruchu 
drogowego.                     KaSa

Sezon rowerowy w pełni, a tym samym pojawia się 
coraz więcej konfliktowych sytuacji na drogach. 
Rowerzyści – piesi – kierowcy – wszystkim wydaje 
się, że są najważniejszymi uczestnikami ruchu. 

róWni i róWnieJsi nA DroGAch?
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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

REKLAMA REKLAMA

Głównym organizatorem 
imprezy był tutejszy Klub 
Kultury Gocław, filia Centrum 
Promocji Kultury Dzielnicy 
Praga-Południe. Wydarzenie 
jest doskonałą okazją do pro-
mocji i pokazania na zewnątrz 
oferty klubu, zarówno sporto-
wo-rekreacyjnej, jak i kultu-
ralnej. W tej edycji święta 
motywem przewodnim było 
100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Z tego 
też powodu nie zabrakło wąt-
ków ludowych w działaniach 
przygotowanych przez orga-
nizatorów i wystawiające się 
podmioty.

– Mamusiu, mamusiu, 
zobac jakie piękne pscoły… 
– kilkuletnia dziewczynka 
zachwycała się ekspozycją, 
jaką przygotowała jedna 
z okolicznych pasiek. Dzieci 
mogły współtworzyć zabaw-
ki z drewna, a także zwie-
rzątka z siana. – Jakiś chudy 
ten koń mi wyszedł… – jedna 
z mam była zadziwiona efek-
tem pracy z nietypowym we 
współczesnych czasach ma-
teriałem.

W rozstawionych w Par-
ku nad Balatonem namiotach 
można było pomalować bu-
zię, zapleść włosy, spróbować 

szczęścia w loterii Zarządu 
Transportu Miejskiego czy za-
głosować na projekty budżetu 
partycypacyjnego. 

Korzystając z okazji ak-
tywnością wykazywali się 
dzielnicowi radni. Karol Ko-
walczyk zachęcał do zastano-
wienia się, jak ma wyglądać 
otoczenie ul. Jana Nowaka- 
-Jeziorańskiego, a Dariusz La-
socki ze stylizowanego wózka 
rozdawał dzieciom cukrową 
watę.

Mieszkańcy mieli możli-
wość wzięcia udziału w cie-
kawych warsztatach, podczas 
których można było stworzyć 
wizję Gocławia i przelać tę 
wizję na wielkoformatowe 
plansze.

Sporo działo się na usta-
wionej w parku scenie. Akto-
rzy Teatru TAK przekonywali 
najmłodszych o wyższości wa-
rzyw i owoców nad słodycza-
mi, koncertowali uczestnicy 
sekcji wokalnej KK Gocław, 
z artystycznym programem 
wystąpiły teatry PARADOX 
i N.O.R.A. oraz Kuźnia Arty-
styczna z Wilanowa. Na finał 
wystąpiła folkowa grupa Ka-
pela PoPieronie.

– Mimo tego, że trwa Mun-
dial, to mieszkańcy Gocławia 
przyszli na nasze święto i byli 
bardzo aktywni. Dziękujemy za 
uczestnictwo, a szczególnie za 
wspólne odtańczenie polone-
za… – mówił po imprezie Szy-
mon Tokarczyk,  kierownik 
Klubu Kultury Gocław.             ar

Standardem (a może tyl-
ko stereotypem?) jest to, że 
tatusiowie spędzają znacznie 
mniej czasu ze swoimi pocie-
chami niż mamy. Rowerowy 
wyścig „Ojcowie na start” daje 
wyjątkową możliwość, aby to 
zmienić. Daje szansę nie tylko 
na wspólne spędzanie czasu, 
ale także rodzinną rywalizację 
i wsparcie swoich dzieci.

Zawody organizowane 
przez środowisko Stowarzysze-
nia „Sternik” cieszą się dużym 
zainteresowaniem mieszkań-
ców Wawra, innych dzielnic 
stolicy, a także rodzin z oko-
licznych miejscowości. W tym 
roku w wyścigu wzięło udział 
400 rowerzystów. Oczywiście 
byli to tatusiowie wraz ze swo-
imi pociechami.

Ośmiokilometrowa trasa 
biegła ścieżkami Mazowieckie-
go Parku Krajobrazowego. Spe-
cjalny, krótszy, bo kilometrowy 
dystans przygotowano dla przed-
szkolaków. Oczywiście, w „du-
żym” wyścigu był podział na 
kategorie wiekowe i płeć. Upal-
ne słońce nikomu nie ułatwiało 
pokonania trasy. 

– Ciężko się jechało, szcze-
gólnie przez piach… – mówiła 
Pola z Józefosławia. – Ale dali-
śmy radę i chyba zajęliśmy trze-
cie miejsce – tata Poli, Tomek, 
cieszył się z wyniku wraz z jej 
młodszym bratem Olkiem.

Okazuje się, że szczęście 
sprzyja gospodarzom także przy 
tego typu konkurencjach. Robert 
Wlazło z Wawra, razem z córką 
Kasią spóźnili się nieco na start 
wyścigu. – Mimo tego pozwolono 
nam wystartować i wygraliśmy 
w roczniku 2006! – tata nie krył 
dumy ze wspólnego osiągnięcia 
(na zdjęciu).

Przy okazji wyścigu rowero-
wego, na terenie pobliskiej szkoły 
„Żagle” przy ul. Pożaryskiego 28,  
zorganizowano piknik i Rodzinny 
Festiwal Matematyczny. Atrakcji 
sportowych, edukacyjnych i kul-
turalnych było co niemiara. Ale 
najważniejszy był czas ciekawie 
spędzony w rodzinnym gronie.     

„Mieszkaniec” był patronem 
medialnym imprezy.

 Magda K.

Na wstępie przypominamy – 23 czerwca jest Dzień 
Ojca! A w ostatnią sobotę w Międzylesiu odbył się ro-
werowy wyścig „Ojcowie na start”. Zawodom towa-
rzyszył piknik oraz Rodzinny Festiwal Matematyczny.

TATusioWo-roWeroWo

Nad gocławskim jeziorkiem Balaton zawsze jest 
przyjemnie i ciekawie. W sobotę, 16 czerwca, 
świętowano tu Dzień Gocławia.

Tak święTował 
Gocław!

Patronat medialny
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Mieszkańcy pyTają – burMisTrz odpowiada
W poniedziałek 11 czerwca burmistrz Pragi Północ Wojciech Zabłocki gościł w redakcji „Mieszkań-
ca”. Podczas dyżuru odpowiadał na telefoniczne pytania Czytelników. Burmistrz udzielił też odpowie-
dzi na pytania zadane drogą mailową i poprzez nasz profil na Facebooku (Gazeta Mieszkaniec).

Panie Burmistrzu, proszę 
mnie uspokoić i zapewnić, że 
pomnik „Czterech Śpiących” 
nie wróci na plac Wileński…

Joanna
Mam pytanie w sprawie po-

mnika „Czterech Śpiących”. Czy 
na pewno nie wróci na dawne 
miejsce? Bo my, starzy miesz-
kańcy, chcemy jego powrotu.

Władysław N.  
ul. Kawęczyńska

Nie ma takiej możliwości, 
żeby ten pomnik wrócił na dawne 
miejsce. To by było propagowa-
nie komunizmu, a to jest sprzecz-
ne z prawem. Żyjemy w wolnym 
kraju i jesteśmy częścią cywiliza-
cji Zachodu i nie widzę powodu, 
aby wracał pomnik gloryfikują-
cy okrutną armię okupacyjną, 
tak samo, jak nie widzę powodu, 
aby wrócił pomnik Dzierżyń-
skiego czy nazwa „plac Adolfa 
Hitlera”…

**
Dzwonię w sprawie Targo-

wej 42. Chodzi o wjazd od ulicy 
przez nasze podwórko. Wjeżdża-
ją nie nasze samochody, a my za 
to płacimy. Przygotowałem w tej 
sprawie dokumentację. Czy mo-
żemy się spotkać i bym Panu ją 
przekazał?

Mówimy o nieruchomości, 
która użytkowana jest także 
przez instytucje. Tam jest bank, 
jest Dzielnicowe Biuro Finan-
sowania Oświaty, i dopóki te 
instytucje mają umowy najmu, 
to mogą użytkować też podwór-
ko. Ale oczywiście, możemy 
się spotkać, ja zawsze jestem 
otwarty i zapraszam do urzędu 
przy ul. Kłopotowskiego 15  
na IV piętro. W każdy ponie-
działek, w godzinach 10-14 
spotykam się z mieszkańcami. 
Zapraszam.

**
Jestem mieszkanką ul. Ki-

jowskiej. Czy jest szansa, że 
punkt dla heroinistów zostanie 
przeniesiony w inne miejsce? 
Mam wnuki i boję się, czy mogą 
bezpiecznie same wychodzić.

Janina B. ul. Kijowska
Panie Burmistrzu, co Pan 

zamierza zrobić z Centrum 
Leczenia Uzależnień, które 
jest przy Kijowskiej? Bo tam 
jest tragedia…                an

W naszej opinii, jako Dziel-
nicy, ten punkt działa nielegal-
nie i pisma w tej sprawie zostały 
w ubiegłym miesiącu wysłane 
do odpowiednich organów. 
Mam nadzieję, że sprawą zajmie 
się nadzór budowlany, zainte-
resowaliśmy też policję i straż 
miejską. Mieliśmy w tej sprawie 
dużo zgłoszeń od mieszkańców 
i jesteśmy absolutnie przeciwni 
funkcjonowaniu takich punktów 
w budynkach mieszkalnych. 
Niedawno właśnie podobnemu 
punktowi przy ul. Brzeskiej, wy-
powiedzieliśmy umowę.

**
Panie Burmistrzu, czy jest 

szansa, że skończy się dziki 
handel pod Galerią Wileńska. 
Element, jaki tam grasuje, spra-
wia, że czasami strach tamtędy 
przejść, a straż miejska przyjeż-
dża, spisze i tyle.

Anna K. z ul. Wileńskiej
Ostatnio straż miejska zinten-

syfikowała swoje działania w oko-
licach pl. Wileńskiego, m.in. re-
kwirują asortyment. Mamy tu do 
czynienia niestety z zorganizo-
waną grupą wykorzystującą do 
pracy osoby bezrobotne z terenu 
dzielnicy. Będziemy również kon-
fiskowali stoiska, które sprzedaw-
cy pozostawiają na noc przywią-
zane m.in. do drzew.

**
Witam panie Burmistrzu, 

według prawa po wyroku sądu 
powinnam czekać na mieszkanie 
2 lata, a już minął 3 rok i nie 
mam żadnych informacji. Mam 
1 pokój, który dzielę z mężem 
i 18- i 13-letnim synem oraz 
9-letnimi córkami (bliźniaczki) 
w tym jedna z nich jest dzieckiem 
niepełnosprawnym (niedotlenie-
nie). Mieszkamy na 4 piętrze bez 
windy. Czy jest jakaś szansa na 
mieszkanie, czy mam szukać po-
mocy w mediach? Pozdrawiam 

Marta P. 
Obecnie wniosek o lokal so-

cjalny dla Pani rodziny jest opi-
niowany przez radcę prawnego, 
taki jest wymóg formalny. Po tej 
czynności niezwłocznie trafi na 
posiedzenie Zarządu Dzielnicy. 
W przypadku realizacji wyro-
ków eksmisyjnych do lokali 
socjalnych, bardzo pomaga pod-
pisanie porozumienia o spłacie 
zadłużenia z ZGN-em. Zachęcam 
do tego mieszkańców na każdym 
dyżurze.

**
Panie Burmistrzu, co z li-

stami zamiany mieszkań? Jak 
ktoś od nas dostaje mieszkanie 
w innej dzielnicy, to zwalnia 
mieszkanie na Pradze, więc czy 
nie można tych zwolnionych 
lokali przyznawać tym, co chcą 
u nas mieszkać i czekają na za-
mianę?

Oczywiście, listy zamiany 
mieszkań działają cały czas, ale 
sprawę komplikują program re-
witalizacji i skutki reprywatyza-
cji. Mamy również bardzo dużo 
budynków z zagrożeniem bu-
dowlanym i w pierwszej kolejno-
ści musimy zadbać o bezpieczeń-
stwo mieszkańców wyprowadza-
nych z tych budynków. Sytuacja 

jest taka, że ja potrzebuję tysiąca 
mieszkań, a mamy ich kilka razy 
mniej. Natomiast z tymi miesz-
kaniami w innych dzielnicach, 
to wygląda tak, że za każdym 
razem ja muszę negocjować i za 
te mieszkania, o wyższym stan-
dardzie, muszę oddawać nasze 
mieszkania o niższym standar-
dzie, które służą jako lokale so-
cjalne.

Ja już czekam na zamianę 
dwa lata, a jestem dwudziesta 
na liście. Niedawno urodziłam 
dziecko, które jest niepełno-
sprawne, a mieszkamy w czte-
ry osoby na piętnastu metrach 
kwadratowych… A proszę mi po-
wiedzieć, czy osoby czekające na 
zamianę mają szansę na lokale 
w nowych budynkach?

Jak najbardziej mają szansę. 
W ogóle jest takie założenie, że 
w nowym budownictwie czy po 
rewitalizacji, w pierwszej ko-
lejności rozpatruje się właśnie 
zamiany mieszkań. Natomiast, 
jeśli Pani jest dwudziesta na li-
ście i tyle Pani czekała, to pro-
szę jeszcze o chwilę cierpliwości, 
bo to już blisko. Perspektywy są 
dobre

**
Kiedy skończą się utrudnienia 

w ruchu na placu Wileńskim?
Według informacji przed-

stawionych przez spółkę Metro 
Warszawskie, wynika, że prace 
przy budowie II linii metra mogą 
zakończyć się w maju 2019 roku. 
Wtedy też zostanie przebudowa-
na i zmodernizowana ul. Wileń-
ska, a prywatne autobusy pod-
miejskie zostaną skierowane na 
nową pętlę przy stacji metra na 
Targówku.

**
Mieszkam przy placu Hal-

lera i chciałam się dowiedzieć, 

czy przy nowych tężniach będzie 
więcej ławek?Czy jeszcze jakieś 
atrakcyjne inwestycje planowa-
ne są przy pl. Hallera?

Ławek przybędzie na placu 
Hallera i to w najbliższym czasie. 
W tym roku zostaną wyremon-
towane wolne lokale użytkowe 
na placu Hallera i ujednolicone 
zostaną wszystkie szyldy pozo-
stałych lokali. Po modernizacji 
zostaną one wynajęte w drodze 
profilowanych konkursów, m.in. 
na restaurację czy siłownię 
z miejscem dla dzieci (kulko-
landią). Pozyskaliśmy również 
środki na remont chodników 
i tarasów otaczających plac. Pla-
nujemy również rozbudowanie 
oferty na placu zabaw.

**
Czytałam o planowanym ob-

niżeniu czynszu w mieszkaniach 
komunalnych. Ale tylko w nie-
których rejonach. Dlaczego nie 
w całej dzielnicy?

Zarząd Dzielnicy po analizie 
zdecydował o obniżeniu czynszu 
na dwóch obszarach Pragi: za ron-

dem Starzyńskiego oraz w części 
Szmulowizny. Oba rejony są naj-
słabiej skomunikowane z pozo-
stałą częścią dzielnicy i posiada-
ją najmniej rozwiniętą ofertę np. 
dostępu do służby zdrowia. 

**
Jestem początkujących 

samorządowcem z innej dziel-
nicy i proszę o anonimowość. 
Pan Burmistrz kieruje jedną 
z niewielu dzielnic, która nie 
jest w rękach Platformy, a jak 
wiadomo Warszawą rządzi Plat-
forma. Czy utrudnia to Panu za-
rządzanie dzielnicą?

Po dwóch poprzednich 
kadencjach, kiedy na Pradze 
współrządziła Platforma i SLD, 
jest bardzo wiele do zrobienia. 
Pomimo pewnego oporu ze stro-
ny opozycji w Radzie Dzielni-
cy czy w stołecznym Ratuszu, 
udaje nam się jednak skutecznie 
zarządzać dzielnicą i pozyskiwać 
dodatkowe środki, jeśli nie miej-
skie, to jak w przypadku moder-
nizacji placów zabaw i skwerów 
– środki rządowe.

Ta widowiskowa impreza na 
obiekcie KS Drukarz Warszawa  
odbywa się już po raz trzydzie-
sty piąty. Dedykowana jest jednej 
z dwóch najsłynniejszych zawod-
niczek klubu – zmarłej w 1983 r. 
Irenie Szydłowskiej, wicemistrzy-
ni olimpijskiej z Monachium i kil-
kukrotnej mistrzyni świata. Jednej 
z dwóch, bo Drukarz wychował też 
inną znakomitą łuczniczkę, Iwonę 

Marcinkiewicz, drużynową brązo-
wą medalistkę IO w Atlancie.

Sekcja łucznicza Drukarza ma 
zawodników liczących się na tur-
niejach i w rankingach. – Już w tym 
roku w Halowych Mistrzostwach 
Polski Juniorów zdobyliśmy brą-
zowy medal, wicemistrzostwo kraju 
w Halowych Mistrzostwach Polski 
Kadetów, a w międzywojewódzkich 
mistrzostwach, które są bardzo 

ważne, nasze dziewczyny zajęły 
zespołowo i indywidualnie trzecie 
miejsca… – wymienia Paweł So-
liński, trener i działacz klubu.

Obecnie w sekcji trenuje oko-
ło 40 osób. Przy tym sporcie prak-
tycznie wiek nie ma znaczenia – 
najmłodszy zawodnik Drukarza 
ma 9 lat, a najstarszy 61. Będziemy 
trzymali kciuki za naszych zawod-
ników tym mocniej, że w tym roku 
sekcja łucznicza obchodzi jubile-
usz 50-lecia powstania. 

Ale zwyciężyć w Memoriale nie 
będzie łatwo, gdyż do „Skarysza-
ka” przybędzie wielu znakomitych 
zawodników nie tylko z Polski. 
Przyjadą też łucznicy z Niemiec, 
Ukrainy i Białorusi. Na Drukarzu 
wystąpią m.in. reprezentacja Pol-
ski seniorów i reprezentacja Polski 
niepełnosprawnych. 23 i 24 czerw-
ca zapraszamy do kibicowania.    

MK

W najbliższy weekend w Parku Skaryszewskim będą rywali-
zowały dwie setki łuczników. To kolejna edycja Międzynaro-
dowego Memoriału Ireny Szydłowskiej.

łucznicy w skaryszaku

Nad przyszłością tere-
nu pomiędzy ul. Mińską, 
Terespolską, Podskar-
bińską i Stanisławowską 
debatowano w ubiegłym 
tygodniu w klubokawiarni 
„Cała Jaskrawość”. Deba-
ta odbyła się z inicjatywy 
Stowarzyszenia Miasto 
Jest Nasze, które właśnie 
zbiera podpisy pod wnio-
skiem o zorganizowanie 
konsultacji społecznych 
dotyczących przyszłości 
wspomnianego obszaru.

– Po latach sporów 
sądowych właśnie na tere-
ny zajmowane przez Orła 
wchodzi komornik – mó-
wił wiceburmistrz Pragi 
Południe Jarosław Karcz. 
–I odzyskujemy te działki, 
ale sceptycznie podchodzę 
do reaktywacji toru kolar-
skiego… 

Większość zgroma-
dzonych w klubokawiar-
ni przekonywała, że taki 
tor jest potrzebny i będzie 

cieszył się dużym zainte-
resowaniem. 

– Udało nam się uru-
chomić podobny tor we 
Wrocławiu – opowiadał 
Rafał Berga, który na tę de-
batę specjalnie przyjechał 
do Warszawy – ale sam tor 

nie przyciągnie ludzi. Trze-
ba zrobić coś więcej.

 Padały propozycje, 
aby przy welodromie zlo-
kalizować np. skate park 

albo miejsce do jazdy na 
BMX-ach.

To kolejne podejście 
środowisk rowerowych do 
przywrócenia możliwo-
ści jazdy na welodromie. 
Ponieważ obecnie jest to 
niemożliwe ze względu na 

jego fatalny stan, to kilka 
lat temu, w pobliskim 
Soho Factory, był cza-
sowo ustawiony minitor 
(na zdjęciu).     Ada M.

Grupa miłośników sportów rowerowych pragnie reaktywacji toru 
kolarskiego na terenie KS Orzeł Warszawa. Czy Nowe Dynasy za-
tętnią życiem i szumem opon...?

przyszły czasy na dynasy?
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Wieści z Wawra

Wawer żegna kadrę
Mieszkańcy i władze 

dzielnicy Wawer w wyjątko-
wy sposób pożegnali kadrę 
polskich piłkarzy, którzy 
odlecieli do Rosji. Polskiej 
ekipie w czasie odjazdu towa-
rzyszył historyczny autobus 
„cabrio” z napisem „Wawer 
żegna kadrę” . Na pokładzie 
nie zabrakło dopingu dla pol-
skich piłkarzy. Władze dziel-
nicy reprezentowali burmistrz 
dzielnicy Wawer Łukasz Je-
ziorski, zastępca burmistrza 
Leszek Baraniewski i radni 
dzielnicy: Michał Żebrowski, 

Joanna Buczyńska, Hanna 
Chodecka i Andrzej Wojda.  
Polska kadra docenia wawer-
ski klimat, dlatego regularnie 
w ramach zgrupowań trenuje 
na boisku KS ZWAR w Mię-
dzylesiu i nocuje w Double-
Tree by Hilton Warsaw. 

Adam Nawałka  
w Marysinie

Piłkarsko i to na naj-
wyższym poziomie było  
10 czerwca w Marysinie. 
Wawer odwiedzili trener 
polskiej reprezentacji piłkar-
skiej Adam Nawałka i dyrek-
tor sportowy PZPN Tomasz 

Iwan, którzy wręczyli nagro-
dy wawerskim dzieciakom, 
uczestnikom piłkarskiego Mi-
nimundialu. Patronat nad tur-
niejem objął Polski Związek 
Piłki Nożnej. Trener Nawałka 
znalazł czas na rozmowy z ki-
bicami i autografy. W imieniu 
wawerskich władz, trenera 
przywitali zastępca burmi-
strza dzielnicy Wawer Le-
szek Baraniewski oraz radni 
dzielnicy Michał Żebrowski 
i Joanna Buczyńska.
Praga-Południe, Wawer, 

Wesoła i Rembertów  
kibicują razem

Przez 32 dni mieszkań-
cy czterech dzielnic: Wawra, 
Pragi Południe, Rembertowa 
i Wesołej będą mieli swoją 
Strefę Kibica, w której bę-

dzie można obejrzeć prawie 
wszystkie mecze turnieju 
FIFA WORLD CUP RUS-
SIA 2018. Poza tym w Stre-
fie Mundialowych Atrakcji 
przy CH Promenada (od ul. 
Nowaka-Jeziorańskiego) 
wiele ciekawych zabaw 
i gier zostanie zorganizo-
wanych dla dzieci, senio-
rów i mieszkańców mniej 
zainteresowanych futbolem, 
a bardziej wspólną zabawą 
na świeżym powietrzu.
Wytypuj wynik Polaków 

– zgarnij nagrody!
Urząd Dzielnicy Wawer 

zaprasza także do udzia-
łu do typowania wyników 
piłkarskiej reprezentacji 
Polski. Można to zrobić 
w dniach meczów (19, 24 
i 28 czerwca) w Wydziale 
Obsługi Mieszkańców Urzę-
du Dzielnicy przy ul. Żegań-
skiej i na profilu Facebook 
Urzędu. Wyniki konkursu 
w WOM będą podawane 
dzień po meczach w cza-
sie losowania zwycięzców 
transmitowanego na żywo 
na profilu Urzędu na FB. ww

Dzielnica Wawer, jak i cała Polska, żyje mundialem. W ostat-
nich tygodniach władze dzielnicy pożegnały kadrę odlatującą 
do Rosji i wspólnie z innymi 3 dzielnicami uruchomiły Stefę 
Kibica na Pradze Południe. Wawerski Marysin odwiedził tre-
ner reprezentacji Adam Nawałka, a Urząd Dzielnicy zachęca 
mieszkańców do typowania wyników meczów Polaków. 

wawer kibicuje polskiej reprezenTacji

PrAGi nAsze uKochAne!

Pomysłodawcą „Dni Prażanina” 
jest poseł Paweł Lisiecki, były bur-
mistrz Pragi Północ, mieszkaniec 
Pragi Południe. – Pomysł na taką 
imprezę wziął się stąd, że chcemy 
krzewić naszą praską kulturę i prze-
kazywać ją kolejnym pokoleniom – 
wyjaśniał poseł. 

Oczywiście nie tylko o kulturę 
tutaj chodzi, ale także o wzmac-

nianie lokalnej tożsamości, więzi 
sąsiedzkich i dobrą zabawę. W kli-
matyczny nastrój gości imprezy 
wprowadzały warszawskie, praskie 
i biesiadne szlagiery, które wykony-
wała „Kapela Praska”, a następnie 
„Praskie Małmazyje”. 

– Pogoda sprzyja, kiełbaski go-
towe, zapraszamy do zabawy! – na 
Pradze Północ zachęcał ze sceny 

wiceburmistrz Zbigniew Cierpisz. 
W tej dzielnicy impreza odbywała 
się na Skwerze im. płk. Antoniego 
Żurowskiego. A kolejka po darmo-
we, grillowane kiełbaski była długa, 
bo i chętnych na ich skosztowanie 
było wielu.

Najmłodsi uczestnicy święta 
znakomicie bawili się na dmucha-
nym zamku. Podczas imprezy mia-
ła miejsce promocja tomiku poezji 
„Samotność, to głębia bez dna” 
Marty Kolińskiej-Niemczak.  

– Wiersze przedstawiają rze-
czywistość ze świata rozbitego na 
dwie części. Jest to dramat i cząstki 
pięknych chwil. W swoich utworach 
szukam własnej tożsamości, czasem 
rozdartej, często ironicznej... – tak 
twórczość opisuje autorka.

Na Pradze Południe impreza 
odbywała się w Muszli Koncerto-
wej w Parku Skaryszewskim. Była 
współorganizowana przez samo-
rządowych działaczy Kamionka 
– Rafała Kulisiewicza z Fundacji 
Służba Niepodległej i szefową tu-
tejszej rady osiedla Dorotę Jankow-
ską-Lamcha. 

Oprócz występów wspomnia-
nych wcześniej artystów odbywały 
się również warsztaty dla młodzieży 
uwrażliwiające na problemy osób 
niewidomych oraz konkursy wie-
dzy o Pradze. 

Bardzo ciekawy, edukacyjny 
projekt realizował jeden z partne-
rów imprezy – Fundacja PGNiG im. 
Ignacego Łukasiewicza, która przy 
firmowym autobusie, na obydwu 
Pragach, ustawiła małe laborato-
rium chemiczne. Zarówno dzieci, 
jak i dorośli mogli brać udział w róż-
nych doświadczeniach.                    

   ar

„Dni Prażanina” to impreza, która na obydwu Pragach odby-
wała się 9 i 10 czerwca. Była to druga edycja wydarzenia.

Spotkanie odbyło się w sali kon-
ferencyjnej Dzielnicowego Biura 
Finansów Oświaty przy ul. Grochow-
skiej 262. Starszym mieszkańcom na-
szej dzielnicy budynek ten kojarzy się 
z dzielnicowym komitetem PZPR i lub 
z działającym tu później bankiem. 

Tradycyjnie, jak przy poprzed-
nich spotkaniach, które odbyły się 
już w innych dzielnicach, sala była 
wypełniona po brzegi, a nawet część 
osób musiała stać. 

Pan minister zaproponował swoim 
gościom rozmowę o przyszłości War-
szawy, podkreślając, że wyobraża so-
bie naszą stolicę jako prawdziwie eu-
ropejską i otwartą. Oparta musi być na 
takim fundamencie jak uczciwość, aby 
nie rządziła nami mafia reprywatyza-
cyjna, deweloperzy i różne podejrzane 
grupy interesów. 

Podkreślił, że afera reprywaty-
zacyjna dotyczy każdego z nas, bo 
w ostatnich 12 latach Miasto na róż-
nego rodzaju inwestycje wydało oko-
ło 38 miliardów złotych. Natomiast 
decyzje reprywatyzacyjne dotknęły 
około czterech tysięcy warszawskich 
nieruchomości o podobnej wartości. 
Wspomniał o sytuacjach prawowitych 
właścicieli, którzy napotykali ogrom-
ne problemy ze zwrotem ich majątków 
i o ogromnej łatwości w zwrotach oso-
bom, które nabywały roszczenia, lub 
też związane były ze środowiskiem 
adwokackim czy urzędniczym w sto-
łecznym ratuszu. 

Ta część spotkania trwała ponad 
godzinę, a po niej rozpoczęły się trwa-
jące prawie dwie godziny pytania od 
mieszkańców, dotyczące problemów 
osób starszych czy też jakości wymiaru 
sprawiedliwości, za który, jak podkre-
ślił gość, mimo że jest wiceministrem 
sprawiedliwości, codziennie musi się 
wstydzić. Z pytaniami przybyli też 
przeciwnicy polityczni i co warto pod-
kreślić, bo sami to przyznali, pan mini-
ster na wszystkie udzielił odpowiedzi. 
Na koniec wiele osób chciało jeszcze 
osobiście zamienić kilka słów, poprosić 
o wspólne zdjęcie, czy chociażby uści-
snąć rękę, więc całe potkanie zakoń-
czyło się po ponad trzech godzinach. 
Widać było, że ogrom nagromadzonych 
problemów w naszej dzielnicy, ale też 
mieście, jest ogromny, ale Patryk Jaki 
budzi nadzieję na zmierzenie się z nimi 
i skuteczne rozwiązanie. 

Marek Borkowski 
radny Dzielnicy 
Praga Południe 

W czwartek 14 czerwca naszą dzielnicę 
odwiedził poseł na Sejm, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości, a od 2017 
przewodniczący komisji weryfikacyjnej ds. re-
prywatyzacji Patryk Jaki. 

OGŁOSZENIE PRASOWE OGŁOSZENIE PRASOWE

z PATrYKiem JAKim nA GrochoWie

Praga-Południe. Muszla Koncertowa tętniła życiem.

Praga-Północ. Dłuuuga kolejka po kiełbaski.

Główną atrakcją pikniku była re-
konstrukcja bitwy pod Falenicą z 1939 r.  
oraz pokaz historycznych pojazdów mili-
tarnych przygotowany przez grupę rekon-
strukcyjno-filmową Bemowo. 

Odbył się także turniej wiedzy histo-
rycznej oraz pokaz międzywojennej mody 
plażowej i pokaz szermierki pieszej i kon-
nej z XVII w. Całość wydarzenia zakończył 
koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Woj-
ska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego.  
Atrakcją w czasie wydarzenia był także 
prom, który kursował między wawerskim 
i wilanowskim brzegiem. A wszyscy chętni 
mogli przejść szkolenie z pływania kaja-
kiem i łodzią flisacką.

Gości pikniku przywitał zastępca 
burmistrza dzielnicy Wawer Leszek Bara-
niewski. Udział w wydarzeniu wziął także 
burmistrz dzielnicy Wawer Łukasz Je-
ziorski. Organizatorem pikniku był Urząd 
Dzielnicy, współorganizatorami Biblioteka 
Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. War-
szawy i Wawerskie Centrum Kultury, repre-

zentowane przez dyrektora Biblioteki Jacka 
Czarnowskiego i dyrektor WCK Barbarę 
Karniewską. Udział w pikniku wziął także 
wawerski radny Michał Żebrowski.   uw

O tym wydarzeniu będziemy jeszcze długo pamiętać. Wawer-
ski Piknik Historyczny z okazji 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości odbył się 16 czerwca na wawerskiej 
Plaży Romantycznej. 

był huk dział, pokaz Mody  
i zabawa na plaży

To już druga tężnia w dzielnicy, 
pierwszą mogą się cieszyć mieszkańcy 
Marysina. Zlokalizowana jest na stadio-
nie Syrenki przy ul. Starego Doktora 1.   
Planowana jest budowa kolejnych tężni 
w dzielnicy. Inicjatorką budowy tężni 

w Wawrze jest radna dzielnicy Joanna 
Buczyńska. W otwarciu wzięli udział 
także burmistrz dzielnicy Wawer Łu-
kasz Jeziorski, zastępca burmistrza Le-
szek Baraniewski i dyrektor wawerskie-
go OSiRu Sylwester Rudziński.    zw

Nowa tężnia solankowa stanęła w Wawrze, tym razem 
w okolicach pływalni w Aninie przy ul.  V Poprzecznej 22. 

Tężnia solankowa w aninie
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WIZYTY DOMOWE I SZPITALNE

CENTRUM PODOLOGII – KLINIKA ZDROWEJ STOPY

ul. Słowicza 1, 22 846 07 01          ul. Kobielska 19, 22 610 47 90          al. KEN 51, U13, 22 11 55 262

SPRZEDAŻ
 Obuwia 

zdrowotnego

 Preparatów 

leczniczych

 Apteka 

i sklep 

podologiczny

Od ponad 8 lat zajmujemy się badaniem i leczeniem stopy. Odpowiednio dobrane wkładki ortopedyczne korygują ustawienie stóp, wady postawy, wspierają pracę kolan, bioder i kręgosłupa. Zmniejszają obciążenia oraz działają amortyzująco i przeciwbólowo. 
Niwelują bolesne odciski, modzele, przetarcia, przywracają odpowiednią równowagę, poprawiając komfort długotrwałego stania oraz chodzenia. Działają korygująco w przypadku palców młoteczkowatych, palucha koślawego oraz ostrogi piętowej. Chcąc zapewnić 
Państwu najwyższy standard chodzenia, pracujemy innowacyjnymi metodami, na najnowocześniejszych materiałach oraz na najwyższej jakości sprzęcie renomowanej francuskiej firmy Podiatech Sidas Medical – czołowego lidera ortotyki na świecie. Doskonała 
jakość materiałów, specjalistyczny sprzęt połączony z naszą wiedzą i umiejętnościami sprawiają, że wkładki Sidas przynoszą doskonałe efekty korygująco-lecznicze, jak i profilaktyczne połączone jednocześnie z najwyższym komfortem chodzenia. W naszej pracowni 
wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne dla: osób aktywnych, sportowców, seniorów, młodzieży i dzieci, osób dorosłych, diabetyków, osób z dysfunkcją.

PRACOWNIA INDYWIDUALNA WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

– Przez dziesięć ostatnich 
lat pełnienia funkcji w struk-
turach stołecznego samorządu 
był Pan zastępcą prezydent 
Warszawy, ale wcześniej za-
rządzał Pan kilkoma prawo-
brzeżnymi dzielnicami – Waw-
rem, Wesołą, Targówkiem…

– Tak, to było kolejne dzie-
sięć lat. Po niecałe dwa lata by-
łem zastępcą burmistrza w Waw-
rze i na Targówku, a w Wesołej 
byłem burmistrzem sześć i pół 
roku.

– Którą z tych dzielnic 
zarządzało się najsympatycz-
niej?

– Zarządzanie jakąkolwiek 
gminą nie jest pracą łatwą. 
Szczególnie, jeśli traktuje się ją 
poważnie. Nawet, gdy człowiek 
wychodzi z urzędu o północy, to 
i tak ma świadomość, że wszyst-
kiego się nie zrobiło. Codzien-
nie rodzi się więcej problemów 
niż człowiek może rozwiązać. 
Każdą moją pracę samorządo-
wą, łącznie z rodzinnym Raci-
borzem, wspominam dobrze, 
bo samorząd jest moją pasją. 
Chyba największą satysfakcję 
czerpałem z zarządzania Weso-
łą. Tam wygrałem konkurs na 
burmistrza, miałem największą 
swobodę działania, no i byłem 
najdłużej.

– Choć od tamtego cza-
su minęło kilkanaście lat, 

to mieszkańcy dobrze Pana 
wspominają.

– To miłe. My przyjęliśmy 
wtedy niezwykle ambitny plan 
rozwoju Wesołej. To była m.in. 
budowa kanalizacji, która prak-
tycznie nie istniała, budowa 
dróg w Starej Miłosnej, budowa 
szkół… Przecież tzw. „Orliki” to 
myśmy mieli już w 2001 roku, 
dużo wcześniej niż rząd przyjął 
program budowy „Orlików”. 
Zapewne tam udało mi się naj-
więcej zrobić i stąd satysfakcja 
z tamtej pracy jest największa.

– A w kategorii satysfak-
cji, jak Pan ocenia dziesięć lat 
swojego „wiceprezydentowa-
nia”?

– W sensie efektów bardzo 
dobrze, bo zainwestowane ponad 
30 miliardów złotych z budżetu 
Miasta i spółek miejskich, to jest 
kwota nieporównywana z żadnym 
innym okresem najnowszej histo-
rii Warszawy. Oczywiście, poza 
czasem odbudowy stolicy po woj-
nie. Paradoksalnie, tak naprawdę, 
to my właśnie dzisiaj kończymy 
także ten proces odbudowy War-
szawy. Proszę spojrzeć choćby 
na Śródmieście, gdzie trwają za-
równo miejskie, jak i prywatne in-
westycje na terenach, które przed 
wojną były zabudowane, a po 
zniszczeniach wojennych, przez 
ponad 70 lat, były kompletnymi 
nieużytkami…

– Takim pustym miejscem 
jest na przykład otoczenie Pa-
łacu Kultury…

– Tak. Przecież przed wojną 
Śródmieście było dwa razy gę-
ściej zabudowane niż jest teraz. 
Ja nie twierdzę, że teraz też po-
winno być tak zabudowane, ale 
jest jeszcze wiele miejsc, które 
trzeba wypełnić budynkami, 
stworzyć ulice i pierzeje… Bo 
ten tzw. chaos, o którym często 
się mówi w kontekście Warsza-
wy, głównie się bierze z tego, że 
mamy właśnie taką „wyszczer-
bioną” architekturę. 

– Mówi Pan o satysfakcji 
z efektów pracy w stołecznym 
Ratuszu, a przecież jednym 
z głównych powodów, jaki 
prezydent Warszawy podała 
w czasie Pana dymisji było 
niezadowalające wykonanie 
inwestycji..?

– Taka była argumentacja, 
ale prawda o moim zwolnieniu 
jest trochę inna.

– To jaka jest ta prawda?
– Taka, że wskutek trudnej 

sytuacji, w której znalazła się 
pani prezydent, przewodniczą-
cy Schetyna zażądał mojego 
odwołania z zupełnie pozame-
rytorycznych powodów. Nie 
chcę mówić o tym, co stało za 
decyzją przewodniczącego, ale 
nie były to kwestie związane 
z Ratuszem. No i przekonał pa-
nią prezydent.

– Czuł się Pan skrzywdzo-
ny?

– Cała perfidia polegała na 
tym, że owszem, prezydent po-
dała ten argument o braku inwe-
stycji, ale zrobiła to w kontekście 
afery reprywatyzacyjnej, aby 
„przykleić” ją do mnie. A już trzy 
tygodnie później sama chwaliła 
się, że od dziesięciu lat w Warsza-

wie mamy boom inwestycyjny… 
Zresztą to chyba widzi każdy, kto 
mieszka w stolicy.

– Argument z reprywaty-
zacją faktycznie był ekspono-
wany…

– Tak, ale pani prezydent 
doskonale przecież wiedziała, że 
ja ani jednego dnia swojej pra-
cy nie spędziłem przy sprawach 
związanych z reprywatyzacją. 
Łączenie mnie z tą sprawą było 
nieeleganckim sposobem na 
usunięcie mnie z Ratusza.

– Skoro mówimy o stołecz-
nym Ratuszu, to w lipcu ukaże 
się Pana książka „Co Wy wie-
cie o Bankowym?”, w której 
odsłania Pan kulisy zarządza-
nia Warszawą…

– Z zamiarem napisania 
takiej książki nosiłem się od 
dawna. Chcę pokazać miesz-
kańcom, jak praca w Ratuszu 
wygląda od drugiej strony, jak 
wygląda cała mechanika zwią-
zana z procesem podejmowania 
decyzji, jak trudno jest zadowo-
lić wszystkich, pogodzić często 
rozbieżne interesy lokalnych 
społeczności…

– Ale książka nie jest odwe-
tem za Pana zwolnienie?

– Nie, absolutnie. Oczywi-
ście są w niej wątki polityczne, 
a nawet anegdotyczne. Myślę, 
że ciekawe dla czytelników, bo 
przecież choćby brałem udział 
jako szef komitetu w przygoto-
waniach do EURO 2012, budo-
wie oczyszczalni „Czajka”, sta-
dionu Legii, drugiej linii metra. 
Natomiast, ponieważ w książce 
opisałem samą prawdę, to na 
pewno nie wszyscy będą zado-
woleni, gdy się ukaże…

– Odbiorcą tej książki ma 
być tzw. przeciętny warsza-
wiak?

– No, na Nobla ani Pulit-
zera nie liczę. Tak, pisałem 
głównie z myślą o mieszkań-
cach stolicy.

– Sprawdzimy Pana ta-
lent pisarski. Ktoś mi kiedyś 
o Panu powiedział „Jacek Bu-
downiczy”. Czy zabudowałby 
Pan prawy brzeg warszaw-
skiej Wisły?

– Nie, nie. Cała koncepcja 
tworzenia bulwarów jest oparta 
o odmienność dwóch brzegów. 
Praski ma być zdecydowanie 
bardziej naturalny. Przytoczę 
anegdotę. Kiedyś była u nas de-
legacja z Japonii i oglądała War-
szawę. Gdy patrzyli na praski 
brzeg Wisły, to któryś z człon-
ków delegacji zapytał, ile Miasto 
wydało pieniędzy na stworzenie 
takiego naturalnego krajobrazu 
w środku miasta…

– Myśleli, że to sztuczny 
twór? Coś jak sztuczna rafa 
koralowa w Dubaju?

– Tak. Nie mieściło im się 
w głowach, że ten brzeg jest 
naturalny. I taki powinien po-
zostać. 

– Dość głośno ostatnio wy-
powiadał się Pan w sprawie 
lotniska na Okęciu…

– Tak, bo likwidacja tego lot-
niska byłaby ogromnym ciosem 
dla rozwoju Warszawy. A miasto 
musi się rozwijać. Jeśli chcemy, 
żeby można było więcej pie-
niędzy przeznaczyć na kulturę, 
sprawy społeczne, żłobki, edu-
kację, to te pieniądze nie biorą 
się z niczego. Biorą się właśnie 
z rozwoju miasta.

– No dobrze, ale co to ma 
wspólnego z Okęciem?

– Okęcie jest bardzo istot-
ne nie tylko z punktu wygody 
mieszkańców, ale i rozwoju 
Warszawy. To piętnaście tysię-

cy miejsc pracy. Miliony złotych 
wpływów z podatków. Ja prze-
prowadzałem tysiące rozmów 
choćby z inwestorami, dla któ-
rych bardzo istotne było to, że 
lotnisko jest w Warszawie. Że 
można tu przylecieć, szybko do-
jechać na jakieś negocjacje, a po 
trzech godzinach odlecieć… 
Poza tym, to lotnisko ma możli-
wość rozbudowy, a przecież pod 
Warszawą funkcjonuje lotnisko 
w Modlinie. I teraz co, te wy-
dane miliardy trzeba wyrzucić 
do kosza, tylko po to, aby w Ba-
ranowie zainwestować kolejne 
miliardy..? To jest absurd.

– Skoro tak często pada 
słowo „rozwój”, to łagodnie 
przejdźmy do Fundacji Insty-
tut Rozwoju Warszawy, której 
jest Pan szefem… Czym się 
zajmujecie?

– Zajmujemy się różnymi 
sprawami związanymi ze sto-
licą. Na przykład wnioskowa-
liśmy o zabezpieczenie Kra-
kowskiego Przedmieścia przed 
atakiem terrorystycznym. Cho-
dziło o budowę automatycznych 
zabezpieczeń, które by uniemoż-
liwiły celowe wjechanie w tłum 
samochodem. Z przyjemnością 
odnotowuję fakt, że Rada War-
szawy przyznała w tym roku 
środki na wykonanie takiego 
zabezpieczenia.

– A jeśli chodzi o Warszawę 
prawobrzeżną?

– Tutaj nam chodzi o to, 
żeby stworzyć jak najwięcej 
miejsc pracy. Weźmy choćby 
tereny po dawnym FSO. Według 
nas, tam najlepsza by była kon-
cepcja mieszana, trochę miesz-
kaniówki, ale przede wszystkim 
tworzenie właśnie miejsc pracy. 
W dużej skali by to zlikwido-
wało rytuał codziennej jazdy do 
centrum i dobrze wpłynęło na 
ruch na naszych ulicach.

– Jak się Panu mieszka na 
Białołęce?

– Dziękuję dobrze. Ja so-
bie chwalę. To dobry obszar do 
mieszkania.

Rozmawiał Adam Rosiński

Mieszkańcy

opowieM o bankowyM…
Rozmowa z Jackiem Wojciechowiczem, mieszkańcem Białołęki, prezesem Fun-
dacji Instytut Rozwoju Warszawy, byłym posłem, wiceprezydentem stolicy i bur-
mistrzem Wesołej.
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WYDArzeniA KuLTurALne l wydarzenia  
bezpłatne

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

z miAsTA 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 21.06. godz. 19.00 – Czwartek Ceramiczny: Halina Małgorza-
ta Ciechomska-Kozłowska; 22.06. godz. 19.00 – Koncert finałowy 
Fundacji Szkoła Rocka; 23.06. godz. 19.00 – Koncert na 15-lecie 
grupy  DGZZ, zaproszenia w CPK; godz. 18.00 – „Gospel na powi-
tanie wakacji” w wykonaniu Soul Connection Gospel Group; 27.06. 
godz. 19.00 – Klub Mola Książkowego; 30.06. godz. 17.00 – Salon 
Literacki: Klucz do drzwi Mistrza i Małgorzaty;  1.07. godz. 18.00 
scena Strefy Kibica przy Promenadzie – „Szemrane piosenki”, 
koncert piosenek z repertuaru Stanisława Grzesiuka zaaranżowane 
przez Projekt Volodia; 3.07. godz. 18.00 – Okiem fotografa: Katarzy-
na Biernacka – O fotografii jaskiniowej. 

KLUB KULTURY SENIORA
ul. Pawlikowskiego 2,  

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

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

l 21.06. godz. 12.00 – Kresy dalekie bliskie: „Nie tylko 
Kostiuchnówka. Legiony nad Styrem i Stochodem”; 24.06. godz. 
16.00 – Uroczysty koncert Tomasza Szweda z okazji przyznania 
Klubowi Kultury Seniora tytułu: Miejsce Przyjazne Seniorom 2017; 
1.07. godz. 16.00 – Piosenki Stachury w wykonaniu Sławomira 
Zygmunta „Dokąd idziesz do słońca”. 
BRYDŻ w każdy wtorek od 10.00 do 12.00 lub od 12.00-14.00 
oraz w każdy piątek od 9.30-11.00 lub od 11.00-12.30 

  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%   

REKLAMAREKLAMA

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

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

 
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

Kibicujmy razem! Nasze 
piłkarskie Orły niestety prze-
grały w pierwszym meczu 
Mistrzostw Świata. Drużyna 
Senegalu okazała się zbyt 
mocna albo my nie wytrzy-
maliśmy napięcia. Walczymy 
dalej. W najbliższą niedzielę, 
24 czerwca, naszym przeciw-
nikiem będzie Kolumbia. Daj-
my wsparcie naszej drużynie 
– zachęcamy mieszkańców 
do wspólnego kibicowania 
w strefach kibica, których 
w prawobrzeżnej Warszawie 
jest kilka. 

Główny Sponsor Repre-
zentacji Polski współtworzył 
STREFĘ EMOCJI LOTOS 
na Pradze Północ przy ul. Ka-
węczyńskiej 44 (teren DOSiR 
Praga-Północ). Transmitowa-
ne są wszystkie mecze, a na ki-

biców czeka wiele atrakcji. Na 
Białołęce funkcjonuje ciekawa 
strefa kibica na dachu „Gale-
rii Północnej”. Natomiast przy 
CH Promenada (na zdjęciu) 
wspólną strefę zorganizowały 
urzędy Pragi Południe, Wawra, 
Wesołej i Rembertowa. Z in-
teresującą, choć płatną ofertą, 
wyszedł też PGE Narodowy – 
na stadionie też jest transmi-
towany Mundial. Przeżywanie 
takich emocji w większym 
gronie – bezcenne…

***

W sobotę 16 czerwca 
w ogrodzie Przedszkola nr 177 
przy ul. Tarnowieckiej 4 w go-
dzinach 10:00-13:00 maluchy 
wraz z najbliższymi bawiły 
się na pikniku z okazji Święta 
Rodziny. W programie były 
m.in.: rejs statkiem, poszuki-

wanie skarbu pirata, szanty, 
malowanie twarzy, dmuchany 
zamek, bańki, bileciki szczę-
ścia, licytacja, zabawy logope-
dyczne, bezpłatne konsultacje 
fizjoterapeutyczne, kawiaren-
ka, wielkie grillowanie.

***
Spółdzielnia Mieszka-

niowa Ostrobramska ma już  
40 lat. Na początku były szare, 
nieotynkowane bloki, bez jezd-
ni i chodników. Dziś to jedno 
z najbardziej zielonych osie-
dli Warszawy. Jubileuszowy 
festyn zgromadził 17 czerwca 
tłumy mieszkańców oraz zna-
komitych gości: przedstawi-
cieli władz Warszawy, Pragi 
Południe, placówek oświa-
towych. W ciepłych słowach 
burmistrz Tomasz Kucharski 
chwalił „Ostrobramską” za 

wkład w rozwój dzielnicy 
i rozważną troskę o obszar 
spółdzielczy. 

***

„Bezsenna”, to tytuł no-
wej wystawy w PROMIE 
Kultury Saska Kępa. Prezen-
towane na niej są fotografie 
Dariusza Szubińskiego. Cykl 
dokumentuje całą noc pracy 
Zofii Kobus, która prowadzi 
w Garwolinie małą piekarnię 
i mimo że ma ponad 70 lat, 
każdej nocy wypieka chleb. 
– To piękny i wzruszający do-
kument o szarym człowieku 
w czasach zmierzchu wielu 
wartości… – uważa jeden 
z najbardziej znanych polskich 
fotografów Tomasz Sikora. Na 
zdjęciu pani Zofia w towarzy-
stwie autora fotografii. 

  ab, eg, ar, mk
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Listy i maile można kierować na adres redakcji.

PRAWNIK
RADZI'

 Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Czy można złożyć pisemny wniosek 
o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wy-
roku w dniu jego ogłoszenia, bezpośrednio 
w sądzie? 

Tak. Zgodnie z art. 328 § 1 Kodeksu postę-
powania cywilnego, uzasadnienie wyroku spo-
rządza się pisemnie na wniosek strony o dorę-
czenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony 
w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia 
sentencji. Mając powyższe na uwadze należy 
uznać, że wniosek o sporządzenie i doręczenie 
uzasadnienia wyroku może być złożony w dniu 

wydania wyroku w danej sprawie. Należy jednak pamiętać, aby zrobić to po 
ogłoszeniu wyroku. Zgodnie z przyjętym orzecznictwem Sądu Najwyższego, 
wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku złożony w dniu 
jego ogłoszenia, lecz przed dokonaniem ogłoszenia, jest nieskuteczny i pod-
lega odrzuceniu.

Czy sąd ma jakiś termin na sporządzenie uzasadnienia wyroku? Jeżeli 
tak, to jaki i czy są od tego jakieś wyjątki?

Zgodnie z art. 329 Kodeksu postępowania cywilnego pisemne uzasadnie-
nie wyroku (ewentualnie transkrypcję wygłoszonego uzasadnienia wyroku, 
którą kodeks również przewiduje) sporządza się w terminie dwutygodnio-
wym od dnia zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, a gdy 
wniosek taki nie był zgłoszony – od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia 
skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 
Zatem termin na sporządzenie uzasadnienia wyroku wynosi zasadniczo  
2 tygodnie. 

Powyższy termin jest uznawany jednak za termin instrukcyjny (postu-
latywny), a w związku z tym jego przekroczenie nie powoduje negatywnych 
skutków procesowych. Podstawowym celem tego terminu jest realizacja zasa-
dy szybkości postępowania. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że funkcja terminu instrukcyjnego ule-
gła zmianie w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku 
o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 
przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i po-
stępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. W ramach tej ustawy, przy 
ocenie przewlekłości postępowania sądowego, brany jest pod uwagę również 
termin instrukcyjny. Zatem uchybienie temu terminowi może być podstawą 
do złożenia skargi na przewlekłość postępowania sądowego (por. art. 2 ust. 
2 tej ustawy). 

W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia pisemnego uzasad-
nienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, 
nie dłuższy niż trzydzieści dni. Należy przyjąć, że sprawa jest zawiła, gdy wy-
stępują w niej poważne, niecodzienne zagadnienia prawne albo też gdy jest 
skomplikowana pod względem stanu faktycznego. Niemożność sporządzenia 
uzasadnienia w terminie może wynikać także z przeciążenia sędziego pracą 
lub inną ważną przyczyną.

Termin wyznaczony przez prezesa sądu jest także terminem instrukcyj-
nym (postulowanym). Na ponowny wniosek sędziego, termin ten może być 
łączony z już wcześniej wyznaczonym terminem, nie może jednak w sumie 
przekraczać terminu ustanowionego przez ustawę. Należy również przyjąć, 
że np. choroba sędziego lub inna usprawiedliwiona przyczyna niemożności 
wykonywania przez niego obowiązków sędziowskich, pozwala na przerwa-
nie wyznaczonego terminu w powyższym zakresie. Po ustaniu tej przyczyny 
biegnie on w dalszym ciągu. 

– Wesoło teraz u pana… – Kazimierz Główka, emeryt zaopatru-
jący rodzinę na bazarze Szembeka, stwierdził oczywistą oczy-
wistość, jako że cały plac targowy wypełniała łagodna, kojąca 
obyczaje muzyka. Stare szlagiery pieściły ucho. 
Eustachy Mordziak, kupiec bieliźniano-damski, który trzymał 
stragan na placu targowym uśmiechnął się tylko.
– Mówisz pan o nim? – zapytał wskazując wzrokiem na sto-
jącego po drugiej stronie, opartego o pawilon przysadzistego, 
smagłego mężczyznę. Jego indiańska twarz i proste, długie, się-
gające niemalże do pasa kruczoczarne włosy spięte w koński 
ogon, skutecznie kamuflowały wiek. Chociaż z drugiej strony 
twarz była już naznaczona zmarszczkami, co razem kazało go 
lokować, jak to mówią – między 40 a 50-tką. 
– Faktycznie gra ładnie. Znaczy się – CD sprzedaje. Przyjemne 
w słuchaniu, nie to, co te współczesne. Zastanawiam się nie-
raz jak długo on w Polsce mieszka, bo i Boguckiego puszcza 
i Gniatkowskiego – kto ich dziś pamięta?
– A ta kobitka, która koło niego stoi, to kto?
– Nie wiesz pan, jak to jest, panie Kaziu – gdy muzyka gra, 
to kobita raz dwa się znajdzie. One wszystkie na muzykę czułe 
są. Niejedna porządnego męża dla jakiegoś obdartusa z gitarą 
zostawiła.
– Coś mi się zdaje, że ona nie tylko na muzykę jest czuła. Tam 
od feromonów aż gęsto w powietrzu jest.
– Od czego?
– Od podniet, ogólnie.
– Faktycznie – miło rozmawiają. Widać dobrze im się ze sobą 
gada. Nawet trochę podobni są, bo ona też nieco przysadzista. 
Ale za to młodsza od niego co najmniej o dychę. 
– Nie nasz, to ciekawość przyciąga…
– A propos nie nasz. 

Spotyka się dwóch moskiewskich Żydów:

– Coś pan taki nie w sosie panie Mordka?
– Syn mi się żeni, panie Rabinowicz.
– To cieszyć się trzeba! Wesele będzie, będą wnuki… No, pa-
nie Mordka, głowa do góry. A pozwolę sobie zapytać, jak ma 
synowa na imię? 
– Stiepan…

– To faktycznie, żydowskie imię nie jest… 
– Powiem panu, panie Eustachy, że teraz na świecie tyle jest 
różności, a wszystkie na wyciągnięcie ręki, że niewiele już ludzi 
dziwi. 
– Widział pan szwajcarską drużynę na mistrzostwach piłkar-
skich? Ilu tam rodowitych Szwajcarów było? Albo niemiecką 
– Sami Khedira, Mesut Ozil… Nawet w rosyjskiej „zbornej” 
gra niejaki Mario Fernandes – rodowity Brazylijczyk, a mimo 
to Rosjanin. 
– Coś, co jeszcze wczoraj było „inne”, dziś normalne jest, 
„nasze”. A już takie imprezy jak mistrzostwa świata w piłce 
kopanej, transmitowane przez wszystkie telewizje świata, czy-
nią z nas mieszkańców tej samej globalnej wioski. Każdy mecz 
oglądają ludzie i w Nigerii, i w Meksyku, we Francji, Australii, 
Hiszpanii, Islandii…
– … i u nas, na naszym bazarze. Chłopaki telewizor wystawiły 
przed budę – między kasze, i wio! W tych dniach klienci żadni 
nie są im potrzebni. Chyba, że też kibice. Powiedz mi pan, panie 
Kaziu, skąd to się bierze?
– Stąd, że w „nogę” każdy chłopak kiedyś grał. I każdy się za-
powiadał, że ho, ho!… A propos takich pytań: 

Żona patrzy z politowaniem, jak mąż drze się po zdobytej 
bramce, jak oczy mu z orbit wychodzą, gdy atakują „na-
szych”… 
– Powiedz mi, co w tej piłce jest, że ludzie żyć bez niej nie 
mogą?…
Mąż na chwilę oderwał wzrok od telewizora, spojrzał na 
żonę z politowaniem i powiedział: 
– Powietrze.                                                                Szaser

Co tam panie na Pradze...

Kobiecym okiem

Zastanawiam się, jak wy-
glądałyby nasze miasta, gdyby 
nie kawa. 

To ona zachęciła do otwie-
rania specjalnych lokali, nie bez 
powodu zwanych kawiarniami, 
gdzie pijąc właśnie kawę moż-
na było spokojnie, z dala od co-
dzienności, delektować się tym 
aromatycznym, a przez wiele, 
wiele lat wielce egzotycznym 
w europejskiej rzeczywistości 
napojem. Kawiarnie od wielu 
lat odgrywają ważną rolę w kul-
turze i tradycji państw Europy.

Miasta bez kawiarni i kawia-
renek? Dzień bez kawy? Trudno 
mi to sobie wyobrazić. Wielu 
z Was pewnie też.

Rzecz cała wzięła się od zwy-
cięstwa Jana III nad armią Kara 
Mustafy pod Wiedniem, a także 
od pomysłowości i odwagi Je-

rzego Franciszka Kulczyckiego, 
dyplomaty i kupca. Otrzymaw-
szy w darze za swe zasługi wory 
z dziwnym, choć miło pachną-
cym ziarnem, które już dobrze 
znał, pośrednicząc jako tłumacz 
w rozmowach polsko-tureckich 
(w Stambule pierwsza kawiarnia 
powstała w 1457 roku), posta-
nowił zaryzykować i przekonać 
do kawy cały Wiedeń. Dlatego 
założył pierwszą kawiarnię, 
która szybko zyskała popular-
ność – wiedeńczycy zawsze lu-
bili modne nowinki, a poza tym 
smak, aromat i działanie kawy 
spodobały się ogromnie. 

Pierwsza warszawska ka-
wiarnia, otwarta w roku 1724, 
upadła, ponieważ Polacy – nie-
chętni nowinkom, choć przy-
chylni kawie – woleli pić ją 
we własnym salonie, a nie pu-
blicznie. Przekonaliśmy się do 
kawiarni dopiero 40 lat później 
i tak nam zostało do dziś. 

Na niektórych kawa działa 
moczopędnie, dlatego bardzo 
ciekawa wydaje się publikacja 
Urzędu Miasta z zaznaczeniem 
dostępnych publicznie toalet. 
To mapa pokazująca jasno, że 
prawy brzeg Wisły, a zwłaszcza 

obszar między Al. Waszyngtona 
i Trasą Siekierkowską, to tereny, 
gdzie tych przybytków prawie 
nie ma. Wstyd! Nie mieszkamy 
w jakimś odległym przysiółku 
stolicy, lecz stanowimy jej istot-
ną część! Jak władze miasta 
mogą tolerować takie dyspro-

porcje w traktowaniu miesz-
kańców, płacących przecież 
jednakowe podatki, bez jakichś 
ulg dla tych z terenów ewident-
nie zaniedbanych.

Wiedeń troszczy się propor-
cjonalnie o cały obszar miasta, 
ale też honoruje specjalnie na-
szego rodaka, Jerzego Kulczyc-
kiego, nazywając jego imieniem 
ulicę Kolschitzkygasse, a na rogu 
z Favoritenstrasse umieszczając 
jego pomnik w stroju tureckim, 
w jakim serwował kawę w swo-
jej kawiarni, słodząc ją miodem, 
dodając mleko i ciastka w kształ-
cie tureckich półksiężyców. 

Chciałabym – kobiecym 
okiem patrząc – żeby nasi przed-
siębiorcy mieli intuicję i odwagę 
Kulczyckiego, zachwycali nas 
ciekawymi, nowymi propozycja-
mi, które polubimy na całe poko-
lenia, a włodarze miasta, żeby wi-
dzieli ciut więcej, niż obszar naj-
bliższy siedzibie ich Urzędu. żu

latte, espresso czy mokka?

REKLAMAREKLAMA

      
       

 

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

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

* 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

Miłość i futbol

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

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

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

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

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

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, lakierowa-
nie, 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, insta-
lacje elektryczne. Tel. 601-93-68-05

n ELEKTRYCZNE INSTALACJE 
NOWE, WYMIANA – UPRAWNIENIA. 
TEL. 504-618-888

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

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

n HYDRAULICZNE INSTALACJE, 
REMONTY. TEL. 504-618-888

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

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

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

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

n Klimatyzacja, wentylacja, oddy-
mianie – montaż, projektowanie, 
serwis 24 h, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, doradztwo 
techniczne, szybkie terminy realiza-
cji, 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

BIZNES

n Biuro Kredytowe. Wakacyjna po-
życzka na oświadczenie z prezentem! 
Tel. 577-668-566

FINANSE

n Pożyczki pozabankowe.  
Tel. 609-545-270

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

KUPIĘ

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

n A A A Antyki wszelkie za gotówkę 
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 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 Pokój z łazienką i kuchnią w domu 
jednorodzinnym, Anin Sadul.  
Tel. 22 613-30-07

NIERUCHOMOŚCI – Sprzedam

n Działkę 300 m kw. z domkiem 
drewnianym, prąd i woda.  
Tel. 22 818-00-02

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

PRACA

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

n Praca w ośrodku szkoleń chirur-
gicznych na warszawskiej Starej 
Pradze. Doświadczenie w pracy 
w jednostce medycznej, zakładzie 
pogrzebowym lub zakładzie patomor-
fologii na stanowiskach techniczno-
porządkowych mile widziane. Praca 
w systemie zadaniowym, 1/2 etatu, 
umowa o pracę. Tel. 885-860-429

PRAWNE

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

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

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

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

RÓŻNE

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

n Sprzedam drewno kominkowe.  
Tel. 609-805-821

SPRZEDAM

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

n Złożoną Bitwę o Berlin: żołnierze, 
czołgi, armaty. Tel. 505-006-050

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, przed-
miotów 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, KRZAKÓW 
ZBĘDNYCH RZECZY.  
TEL. 789-166-542

TURYSTYKA

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

USŁUGI

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

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 an-
tywłamaniowe – produkcja, naprawa. 
Tel. 602-228-874

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

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

n Usługi hydrauliczne.  
Tel. 722-373-050

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

USŁUGI – Budowlane

n Glazura, hydraulika.  
Tel. 600-803-027

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 Czyszczenie nagrobków.  
Tel. 664-676-664

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

USŁUGI – Remontowe

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

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

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

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

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

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

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

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

n Remonty i wykończenia  
pod klucz. Tel. 516-245-405

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

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

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

n Wykończenia remonty adaptacje. 
Tel. 501-955-735

UWAGA!
Już od 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie zakaz spalania paliw 
wskazanych w mazowieckiej uchwale antysmogowej. 
Uchwałą nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r. Sejmik Województwa 
Mazowieckiego wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego 
ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw. 

Przypominamy, że oprócz wymagań dotyczących użytkowanych i nowych 
źródeł ogrzewania na paliwa stałe, uchwała wprowadza zakaz stosowania 
następujących paliw:

mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych 1) 
z ich wykorzystaniem,
węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem 2) 
tego węgla,
węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,3) 
paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 4) 
20% (np. mokrego drewna).

Kupując paliwo na opał, mieszkańcy Mazowsza powinni domagać się od 
sprzedawców certyfikatów/dokumentów potwierdzających (na piśmie) 
odpowiednie parametry zakupionego towaru. Zakup powinien zostać 
udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). Dokumenty 
te będą stanowiły dowody w trakcie przeprowadzania kontroli jakości paliw 
stosowanych przez mieszkańców.

Należy pamiętać, że osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana 
mandatem 500 zł lub grzywną do 5000 zł, a udaremnienie lub utrudnianie 
przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem 
zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.

Pamiętaj, czyste powietrze zależy  
od Twoich wyborów.  

Nie karm smogu,  
wybieraj opał dobrej jakości!

RATY EKSPOZYCJA
Wólka Węglowa

ul. Palisadowa 15

NAGROBKI

500 290 360
22/214 06 31

 już od 1990 zł

REKLAMA REKLAMA

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

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

WYKONUJE:
 renowację tapicerki i stolarki 

mebli stylowych i współczesnych 
  
 

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

      p³yt meblowych zabudowy z
i meble uzupe³niaj¹ce

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

Zespół, jaki tutaj pomaga 
pacjentom, to ludzie, którzy 
nieprzypadkowo wybrali ten za-
wód. Ich misją jest niesienie po-
mocy chorym, bez względu na 
wiek – od noworodków po naj-
bardziej sędziwych seniorów. 
Nie każdy rehabilitant pomoże 
każdemu pacjentowi, to byłoby 
nieprofesjonalne. Przeciwnie, 
każdy z nich jest wyspecjalizo-
wany albo w określonych gru-
pach schorzeń, albo w leczeniu 
określonych grup wiekowych, 
bo wiadomo, że innego podejścia 
wymaga półroczne dziecko, in-
nego aktywny zawodowo spor-
towiec-amator, a jeszcze innego 
starsi państwo z dolegliwościa-
mi typowymi dla ich wieku. 
Jedno jest pewne – każdy może 
tu liczyć na wnikliwą diagno-
zę (to jedno z niewielu miejsc 
w Warszawie, gdzie pracuje 
aż tylu osteopatów!), oraz na 
przemyślaną, skuteczną terapię, 
a także instruktaż, jak ćwiczyć 
samodzielnie, w domu, by pro-
blem nie powracał.

W tym zacnym gronie pracu-
je pani Agnieszka Kopyt, osoba 

tryskająca pozytywną energią, 
pogodna, otwarta, a do tego 
świetnie przygotowana do swo-
jego zawodu – właśnie kończy 
drugi, po rehabilitacji kierunek 
– osteopatię, i to w jednej z naj-
lepszych szkół. To wieloletnie, 
ciężkie i kosztowne studia, lecz 
dające olbrzymią wiedzę i moż-
liwości leczenia pacjentów. 

– W czym się pani specjali-
zuje?

– We wszelkich dolegliwo-
ściach bólowych: ostrych, prze-
wlekłych, zarówno kręgosłupa, 
jak i stawów obwodowych. Pra-
cuję głównie z dorosłymi, ale 
też z dziećmi powyżej 6. roku 
życia.

– Dlaczego wybrała pani ten 
zawód?

– Fizjoterapia to zawód dla 
aktywnych, zawsze mi się po-
dobała. Lubię być wśród ludzi, 
lubię widzieć od razu efekty 
mojej pracy, lubię pomagać.

– Czy to prawda, że najbar-
dziej szkodzimy sami sobie?

– Moim zdaniem 90% do-
legliwości ma właśnie taką 
przyczynę. Każdemu zdaje się, 
że jest niezniszczalny i będzie 
zdrowy do końca swoich dni. 
To tak nie działa. Brak higieny 
w życiu osobistym – niewłaści-
we odżywianie, brak snu, stres 
czy unikanie ruchu bądź nie-
odpowiednie uprawianie spor-
tu – nieuchronnie prowadzą do 
problemów. A przecież wcale tak 
być nie musi!

– Czym różnią się najczęst-
sze schorzenia grup pacjentów?

– Dzieci to głównie wady 
postawy, wszelkiego rodzaju 
problemy ze stopami (np. stopa 
płasko-koślawa). Brak ruchu, 
zbyt wiele czasu spędzanego nie-
ruchomo przy komputerze czy 
biurku, noszenie ciężkich pleca-
ków. To odbija się niekorzystnie 
na sylwetce, a nieleczone, może 
być przyczyną poważnych pro-
blemów zdrowotnych w przy-
szłości. Co do grupy najstar-
szych pacjentów, mają głównie 

problemy wynikające ze scho-
rzeń kręgosłupa i stawów (czę-
sto biodrowych i kolanowych), 
nieraz przewlekłych, oraz z upo-
śledzonej sprawności ruchowej, 
co powoduje problemy z poru-
szaniem się i funkcjonowaniem 
w życiu codziennym. Ciekawe, 
że ta grupa wiekowa najdłużej 
zwleka z udaniem się do spe-
cjalisty. Przychodzą już w fazie 
przewlekłej, więc sam proces 
leczenia też musi być dłuższy, 
bo zmiany są większe i moc-
niej utrwalone. Ludzie młodsi 
(20-40 lat) mają coraz większą 
świadomość, że mogą szybko 
zlikwidować problem i dalej cie-
szyć się życiem, nie czekają aż 
„samo przejdzie” i zgłaszają się 
szybciej. A przecież wystarczy 
kilka zabiegów, by zniknął ból 
czy niesprawność, oraz kilka 

utrwalających ten efekt, i dalej 
można cieszyć się życiem. W su-
mie – dziesięć zabiegów to ilość 
optymalna, to sprawdzone. 

– Ale czy to coś złego, gdy 
pacjent próbuje tzw. „samole-
czenia”?

– To zależy, co i w jaki spo-
sób próbuje zrobić. Jeśli jest 
to pacjent już po terapii, czyli 
świetnie poinstruowany, co ma 
robić w przypadku pojawienia 
się konkretnych objawów, to 
dobrze! Źle i niebezpiecznie, 
gdy korzysta z podpowiedzi 
sąsiadki „bo jej to pomogło albo 
z „niezawodnych” instrukcji 
w internecie. Tego robić nie 
wolno. Dlatego tak ważna jest 
rola osteopaty i pogłębiona dia-
gnoza, bo ten sam ból kciuka 
może oznaczać problemy ze sta-
wem barkowym, jak też zwykły 
uraz palca. W obu przypadkach 
wymagane jest zupełnie inne 
postępowanie! Popularne dziś 
fotele masujące za 5 zł i róż-
ne „cudowne” lampy niewiele 
dają, a czasem mogą szkodzić. 
Lepiej pójść do rehabilitanta 
i poprosić o diagnozę oraz in-
struktaż.

Inwestycje w zdrowie 
i dobrą kondycję procentują 
przez całe życie! Warto już te-
raz, pod koniec roku szkolnego, 
skonsultować dziecko u specja-
listy rehabilitanta, przejść wraz 
z nim cykl dziesięciu zabiegów 
terapeutycznych, które poza 
doraźną pomocą są swego ro-

dzaju instruktażem do później-
szych, systematycznych ćwiczeń 
w domu. Nie chodzi o godziny 
wysilania się na materacu, 
wystarczy kwadrans, lecz co-
dziennie. Niewielu rodziców, 
nawet tych rozważnych i tro-
skliwych, zdaje sobie sprawę 
z tego, że zrobi o wiele więcej 
dla swego dziecka, finansując 
pakiet zabiegów prozdrowot-
nych, niż inwestując te same 
kwoty w najmodniejsze buty 
czy bilety na koncert.    AS2018

dziesięć zabieGów, laTa spokoju
BORAMED zatrudnia wyłącznie najlepszych specjalistów od rehabilitacji. 
Starannie wykształceni, dbający o rozwój zawodowy uczestnicząc w coraz to 
nowszych kursach kierunkowych, doświadczeni w pracy z pacjentami w Pol-
sce i za granicą, ale to nie wszystko.

Uwaga! Sprawdź swoje 
zdrowie! Fizjoterapeuta 

bezpłatnie Cię zbada  
i da konieczne wskazówki! 

Zgłoś się w dniach  
 21.06.–5.07.2018,  
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

WAKACYJNA PROMOCJA !!!! Przy wykupieniu pakietu 10 zabiegów – 1 zabieg gratis. 
Promocja obowiązuje od 01.06.2018 r. do 31.08.2018 r. * promocje/rabaty nie sumują się

Agnieszka Kopyt

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

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

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

1. Ocieplenie stropodachu granulatem celulozy w budynkach 
Brazylijska 3, 3A, Saska 48.

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



 

„dla ciebie i dla domu”

KOCYK RIKI 
100x140 cm  
MISS LUCY

MATA PIKNIKOWA

9,99
/SzT.

24,99
/SzT.

REKLAMA REKLAMA

4,29
/OP.

Uniwersalne, udane zakupy

Polędwica SoPocka NikSińSkiSzyNka SwojSka NikSińSki 

kubuś waterr aSePtic 0,5 l 
wybraNe SMaki 

(ceNa za 1 l – 3,98 zł)

1,99
/SzT.

SyroPy 420 Ml aSortyMeNt 
HerbaPol 

(ceNa za 1 l – 8,30 zł)

COCA COLA,  
coca cola zero 0,5 l   

(ceNa za 1 l – 5,98 zł)

2,99
/SzT.

woda  
NałęczowiaNka 1,5 l  

gaz., Niegaz.,  
delik. gaz.,  

(ceNa za 1 l – 1,13 zł)

1,69
/SzT.

KALAFIOR

2,39
/SzT.

olej Mazowiecki  
900 ML MOSSO 

(ceNa za 1 l – 4,99 zł)

4,49
/SzT.

9,99
/KG

Mleko świeże 
PolSkie 2%  

1 l Mlekovita

2,39
/SzT.

ciaSta Na wagę tri Food

16,99
/KG

kawa NeScaFe claSSic 200 g 
(ceNa za 1 kg – 79,95 zł)

15,99
/SzT.

Pieczywo kukurydziaNe 160 g: 
jaglaNe, gryczaNe, owSiaNe tovago 

(ceNa za 1 kg – 21,81 zł)

3,49
/SzT.

Fit MuSli owocowe 225 g SaNte 
(ceNa za 1 kg – 15,96 zł)

3,59
/SzT.

JOGURT NATURALNY  
370 g zott  

(ceNa za 1 kg – 6,19 zł)

2,29
/SzT.

25,99
/KG

Ser żółty gouda, MorSki, edaMSki, 
PodlaSki MSM Mońki 

Pieczarki 500 g  
(ceNa za 1 kg – 6,98 zł)

3,49
/OP.

woda  
żywiec zdrój  

0,5 l MocNy gaz., 
Niegaz. 0,5 l   

(ceNa za 1 l – 2,98 zł)

1,49
/SzT.

treNdy luNcH 4x100 G; 4x80 g Melvit 
(ceNa za 1 kg – 12,48-24,97 zł)

4,99-7,99
/SzT.

Fuze tea 0,5 l aSortyMeNt  
(ceNa za 1 l – 5,98 zł)

2,99
/SzT.

MAKARON 
BABCI  
ANI 400 G, 
wałkowaNy 
z 4 JAJ, 
KRAJANKA  
(ceNa za 1 kg  
 – 8,23 zł)

3,29
/SzT.

25,99
/KG

23,99
/KG

świeże jaja l 10 Szt. 
iNveSt MicHel 

(ceNa za 1 Szt. – 0,43 zł)

twaróg PółtłuSty oSM Szczerców

10,99
/KG

15,99
/KG

Ser gouda, MaaSdaM euroSer

kiełbaSa dębowa Nik Pol 

3,49
/SzT.

ZAPRASZAMY do univeRSAMu nA 1 PiĘTRo

Oferta ważna od 21.06 – 04.07.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.


