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Przesadzamy 
 – to mamy problem 

Łysy jestem, nędzę na głowie wy-
galam na 1 milimetr, jakoś to wygląda. 
Ale jak patrzę na wystrzyżone do korzeni 
trawniki pod moim oknem, to szału nie 
ma: kurzące się klepisko. Chciałbym 
zieleni. Domyślam się po co tak niskie 
ustawienie kosiarki: żeby za często nie 
wracać…

W radiu słyszę coś mądrego w tej 
sprawie: trawniki miejskie są po to, by 
utrzymywać mikroklimatyczną wilgoć, 
by nie mnożyć rozsadników kurzu, dać 
wytchnienie biegającym po nich zwie-
rzętom, a ludziom dać popatrzeć na 
zielone – bo uspokaja. Mój trawnik nie 
spełnia żadnej z tych funkcji i nie daje 
też zarobić straży miejskiej mandatem 
za złe utrzymanie terenu. Teren jest 
utrzymany, tyle że bez sensu.

Dalej słyszę w radiu: mamy wielką 
suszę, rolnicy dobijają się o rekompen-
saty. A głos z boku dodaje: najpierw 
bez opamiętania cięli wszystkie swoje 
prywatne lasy, bili brawo, gdy w ich 
ślady poszły państwowe, upajali się me-
lioracją, zasypywali stawy i wyrobiska, 
bo na cholerę to? Zachwycaliśmy się 
betonowymi korytami rzek i kanałów. To 
skąd ma być woda w naszym ubogim 
w naturalne zasoby regionie? 

Święte słowa, myślę sobie i pukam 
w skroń: nigdy nie miałem proekolo-
gicznego podejścia, zawsze wydawało 
mi się to fanaberią. Wodę się dowiezie, 
witaminy łyknę w tabletkach, będzie do-
brze… Ale teraz, jak tak sobie wszyst-
ko poskładam, to mi wychodzi, że jak 
gdzieś się coś naruszy, to nogi wyjdą 
spod kołdry w innym miejscu… Coś 
w tym jest, patrz jakie to mądre.

            Tomasz Szymański

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.

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

LECZENIE
KRĘGOSŁUPA

Weź bezpiecznie

SZYBKĄ POŻYCZKĘ
do 2000 zł

tel. 792 307 229

Tylko KO(rze)nI 
żal…

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

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

WA£ MIEDZESZYÑSKI
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 673-90-99
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 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

Lekarze 
POZ 

bez kolejek
ul. Jeziorańskiego 6

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

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

czytaj na str. 2

Są rejony naszego miasta, gdzie jak przysłowiowe grzyby po desz-
czu wyrastają nowe bloki. Wielkie place budowy nikogo już tam nie 
dziwią. Zaakceptowaliśmy też błoto, które na kołach ciężarówek 
jest wywożone na pobliskie ulice.                          Czytaj na str. 5

Błotu wyjazd wzBroniony

Fot. Zarząd Oczyszczania Miasta

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 !!!

REKLAMAREKLAMA

REKLAMA REKLAMA
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KRONIKA POLICYJNA
Ukradł VIP-owskie  

bilety na mecz
Przed piłkarskim meczem 

Polska-Litwa na Stadionie 
Narodowym do komendy przy 
ulicy Grenadierów wpłynęło 
zawiadomienie: zginęło 40 
VIP-owskich biletów, które 
miała dostarczyć jedna z firm 
kurierskich… Wartość strat 
oszacowano na 96 tysięcy 
złotych. Kto ukradł? Policja 
aresztowała podejrzanego – 
to 23-letni Sebastian S.

Wykupienie skradzionego 
telefonu

Do komendy przy ul. 
Grenadierów zgłosiła się ko-
bieta, której ukradziono tele-
fon i z którą skontaktował się 
sprawca, proponując wykup 
aparatu za 300 złotych. Poli-
cjanci przygotowali zasadzkę. 
Mężczyzna pojawił się w umó-
wionym miejscu i został zatrzy-
many na gorącym uczynku.

Słaby kontakt  
z rzeczywistością

O 1:00 w nocy dyżurny 
komendy przyjął zgłoszenie 
od kobiety, która twierdziła, 
że jej partner chyba wysko-
czył z okna. Został wysłany 
patrol. Na miejscu okazało się, 
że zgłaszająca ma słaby kon-
takt z rzeczywistością, a jej 
partner jest na dachu budyn-
ku i chowa się za kominem. 
W mieszkaniu policjanci od-
kryli linię produkcyjną środ-
ków odurzających, tabletki 
gwałtu, konopie indyjskie, 

amfetaminę i extasy. Poli-
cjanci zatrzymali 40-letniego 
Pawła M.

Lewe przelewy
Policjanci z wydziału pa-

trolowo-interwencyjnego zo-
stali wezwani do banku. Pra-
cownicy placówki zauważyli, 
że klientka, Ukrainka, otrzy-
mywała na swoje konto pie-
niądze, które nadawcy przeka-
zywali myśląc, że trafiają one 
do jednego z urzędów. Kobieta 
usłyszała 4 zarzuty oszustw.

Zatrzymany  
w tramwaju

Piotr R. próbował w tram-
waju ukraść zawartość ple-
caka pewnej kobiety. Kiedy 
poprosiła o pomoc, jeden 
z podróżujących mężczyzn 
zatrzymał sprawcę usiłowania 
kradzieży, a na miejscu poja-
wił się policyjny patrol. Poli-
cjanci przedstawili 43-latkowi 
zarzut usiłowania dokonania 
kradzieży. 

Strzelał z wiatrówki
Południowopraską poli-

cję wezwała kobieta, która 
zauważyła, że po raz kolejny 
ktoś strzelał z wiatrówki w ro-
lety i szyld jej pawilonu. Po-
licjanci dotarli do mieszkania, 
z którego najprawdopodobniej 
oddano strzały. Zastali tam  
37-letniego Łukasza K., który 
posiadał dwie wiatrówki. Nie 
są znane motywy działania 
sprawcy, który trafił do celi. 

policja.pl

Już bliski jest finał prac 
modernizacyjnych, które od 
kilku miesięcy trwają przy 
ul. Szaserów, Dwernickiego, 
Stanisławowskiej i Mińskiej. 
Komunikacyjne utrudnienia są 
dość bolesne dla okolicznych 
mieszkańców. Szczególnie 
tych zmotoryzowanych, gdyż 
prowadzenie robót w znacznym 
stopniu uniemożliwiało parko-
wanie aut przy ulicach.

Na prawie trzykilometro-
wym odcinku, od ul. Choda-
kowskiej do Chłopickiego, 
zostały wymienione chodniki. 
Ten popularny komunikacyjnie 
ciąg ulic zyskuje ścieżki rowe-

rowe i pasy dla rowerów na 
jezdniach. Miłośnicy jazdy na 
dwóch kółkach naprawdę mogą 
być zadowoleni, gdyż pojawia 
się realna alternatywa trasy dla 
i tak już obciążonej ul. Gro-
chowskiej. Modernizowane są 
sygnalizacje świetlne, powstają 
stanowiska postojowe.

Przewidywany czas zakoń-
czenia prac, to początek sierp-
nia. To nieco dłużej niż plano-
wano wcześniej, a to dlatego, 
że koniecznością okazało się 
frezowanie ul. Dwernickiego. 

– W lipcu przeprowadzimy 
frezowanie ul. Dwernickiego – 
mówi Karolina Gałecka rzecz-

nik Zarządu Dróg Miejskich. 
– Po tych pracach będziemy 
kontynuować roboty związane 
z chodnikiem i ścieżką na bra-
kującym odcinku od Wiatracz-
nej do szpitala na Szaserów. 

Drogowcy oceniają, że do 
wykonania pozostało około 
30% wszystkich prac.

Mieszkańcy Pragi Południe 
martwią się jednak, czy te re-
monty przeżyją przyuliczne 
drzewa, którym robotnicy dość 
mocno przycięli korzenie. 

– Jeżeli korzenie przycię-
te są w promieniu 45 stopni, 
to może spowodować poważ-
ne szkody dla zdrowia drze-
wa, a jeśli więcej, to drzewo 
może się wywrócić – wyjaśnia 
„Mieszkańcowi” specjalistka 
od oceny stanu drzew, wykła-
dowczyni SGGW, dr Marzena 
Suchocka. 

ZDM zaznacza, że ostrzegał 
wykonawcę robót przed uszko-
dzeniami drzew. – W projekcie 
prac na tak długim odcinku nie 
przeznaczyliśmy żadnego drze-
wa do wycięcia – podkreśla 

Karolina Gałecka. – I mamy od 
wykonawcy informację, że drze-
wa nie powinny ucierpieć, ale 
jeżeli się okaże, że uschną lub 
stanie się z nimi cokolwiek, na 
co miał wpływ wykonawca, to 
oczywiście będziemy wyciągać 
konsekwencje w postaci kar fi-
nansowych.

Przy realizacji tej inwesty-
cji dosadzono 29 drzew i kilka 
tysięcy krzewów. Jednak widok 
poobcinanych korzeni miał pra-
wo niepokoić mieszkańców, 
którzy zapowiadają, że będą 
się bacznie przyglądać, czy te 
drzewa nie chorują. 

Dobrze, że na Grochowie 
i Kamionku przybyły tysiące 
metrów kwadratowych nowych 
chodników i ładny odcinek 
dróg dla rowerów, niemniej, 
parafrazując tekst piosenki 
śpiewanej przez Marylę Rodo-
wicz: tylko ko(rze)ni żal… No 
i trochę żal też prowizoryczne-
go ronda prezesa Ochódzkiego, 
które przeszło prawdziwą me-
tamorfozę.

Ada M.

Zbliża się koniec dużej modernizacji jednego z głów-
nych ciągów grochowskich ulic. Nowe chodniki, 
ścieżki rowerowe, nawierzchnie jezdni. Mieszkań-
cy martwią się tylko, czy tę inwestycję przetrwają 
przyuliczne drzewa…

tylko Ko(rze)ni żal…

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

1. Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
Międzynarodowa 64.

Informacje o szczegółach przetargu zawarte są 
na stronie internetowej Spółdzielni www.miedzynarodowa.waw.pl
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W całym mieście przez dwa 
najbliższe miesiące będzie się 
działo.

Dzieciaki aktywnie
Dla wszystkich uczniów 

pozostających w czasie wa-
kacji w Warszawie Stołeczne 
Centrum Sportu AKTYWNA 
WARSZAWA zorganizowa-
ło akcję „Lato w Mieście”. 
W ramach nieodpłatnych za-
jęć sportowych dzieci mogą 
w wyznaczonych godzinach 
korzystać z pływalni letniej 
oraz pływalni krytych, hal 
sportowych, toru rolkarskiego. 
Mogą grać w tenisa stołowego 
i ziemnego, w koszykówkę, jeź-
dzić na rolkach, deskorolkach 
i hulajnogach, a także korzy-
stać z Letniej Strefy Rekreacji, 
w której znajdują się boiska do 
siatkówki plażowej wraz ze 
strefą chillout-u. A wszystko to 
pod opieką wykwalifikowanych 
instruktorów.

Wodny relaks
W Warszawie obecnie funk-

cjonują 33 pływalnie, a wśród 
nich cztery wyjątkowo popular-
ne i lubiane szczególnie w upal-

ne dni, pływalnie odkryte. Za-
nim wybierzecie się na basen, 
sprawdźcie czy jest czynny. 
Pływalnie wykorzystują okres 
wakacyjny na konserwację 
i w niektórych obiektach trwa 
przerwa technologiczna.

AguaPark Wesolandia 
wyróżnia się krystalicznie 
czystą, trzykrotnie filtrowaną 
wodą. Baseny: pływacki o dłu-
gości 25 m oraz rekreacyjny 
ze sztuczną rzeką, masażami 
oraz wodospadami. Ten obiekt 
znajdziecie przy ul. Wspólnej 4, 
Warszawa-Wesoła. 

Od 7 lipca, po przerwie 
technicznej otwarty będzie 
basen OSiR Wawer przy ul. 

Poprzecznej 22. To jeden z naj-
nowocześniejszych komplek-
sów kąpielowych w Polsce. 
Znajdziemy tu zarówno basen 
sportowy, rekreacyjny, jak 
i zjeżdżalnię oraz salkę relaksa-
cyjną. To obiekt pod dachem. 

Z basenów odkrytych przy 
Wale Miedzeszyńskim 407 mo-
żemy korzystać przez wakacje 
w godzinach 10-19. Dla rodzin 
z dziećmi są zniżki, znajdzie-
my tu wydzieloną plażę oraz 
ciekawe propozycje gastrono-
miczne.

Również przy Wale Mie-
dzeszyńskim, pod numerem 
345 znajdziemy cały kompleks 
basenowy „Kora”. Tutaj, poza 

basenami, mamy do dyspozy-
cji grill bar, plac zabaw i wie-
le innych atrakcji pod gołym 
niebem.

Natomiast OSiR Praga 
Południe zaprasza do pływalni 
„Wodnik” przy ul. Abrahama 10.  
Obiekt składa się z dwóch nie-
cek basenowych (dużej i małej 
z częścią rekreacyjną), zjeż-
dżalni, jacuzzi oraz sauny. 

Na Pradze Południe jest też 
pływalnia Szuwarek (ul. Kwa-
tery Głównej 13). Nowocze-
sny obiekt przyjazny dzieciom 
i osobom niepełnosprawnym. 
Usytuowanie pływalni tuż 
przy parku płk. Szypowskiego  
„Leśnika”, gdzie znajdują się 
piękne tereny spacerowe oraz 
korty tenisowe, stwarza niefor-
malny kompleks rekreacyjny, 
z którego warto skorzystać. 

Na Targówku natomiast 
zaprasza Polonez (ul. Łabiszyń-
ska 20). Tutaj też jest mnóstwo 
atrakcji: basen sportowy, basen 
rekreacyjny, jacuzzi, brodzik, 
gejzer, stacje masażu pionowe-
go i poziomego, kurtyna wodna, 
zjeżdżalnia o długości 120 m. 
Temperatura powietrza utrzy-
mywana jest w okolicy 30 stop-

ni, natomiast wody od 28 do 32 
w zależności od basenu. Obiekt 
posiada system uzdatniania wody 
z zastosowaniem ozonu. 

OSiR Praga Północ zapra-
sza natomiast do kompleksu 
Prawy Brzeg Warszawa przy 
ul. Jagiellońskiej 7. Głównym 
elementem tego kompleksu 
jest basen sportowy o długości  
25 metrów oraz rekreacyjny 
z 70-metrową zjeżdżalnią i za-
toką masaży wodnych.

Na Białołęce możemy zna-
leźć wodny relaks na basenie 
przy ul. Światowida 56. Ba-
sen w Białołęckim Ośrodku 
Sportu to pływalnia sportowa 
kryta o wymiarach 25x12,5 
m oraz głębokości od 1,1 do  
1,8 m. Obiekt oferuje pływanie 
rekreacyjne, naukę pływania dla 

dzieci i dorosłych, aqua aerobic 
oraz zajęcia rehabilitacyjne. 

Nad Wisłą
Od kilku lat coraz więcej 

letnich atrakcji czeka na nas 
nad Wisłą. Bulwary Wiślane 
stają się kultowym miejscem 
spotkań warszawiaków. Swo-
ich zwolenników mają też pla-
że. Na prawym brzegu Wisły to: 
Rusałka, Poniatówka, Saska, 
Plaża Romantyczna i plaża 
na Tarchominie. Każde z tych 
miejsc ma swój harmonogram 
imprez. Znajdziemy tam (poza 
oczywistymi miejscami do wy-
grzewania się na słoneczku) wy-
pożyczalnie sprzętów wodnych 
czy zabawki dla dzieciaków. Na 
każdej z plaż są organizowane 
imprezy kulturalne.      KB

Upragnione wakacje to czas, który warto dobrze zorganizować, aby zarów-
no odpocząć, jak i nie dać się nudzie. 

Lato w mieście nie musi Być nudne

Możliwości wyjazdów 
w okolice Warszawy jest mnó-
stwo, ale zaplanować jedno-
dniowy spływ kajakowy – rano 
wyjechać i wieczorem wrócić 
do domu – to jest prawdziwe 
wyzwanie.

„Mieszkaniec” odkrył cie-
kawe miejsce parę kilometrów 
od stolicy. O spływie kajako-
wym Świdrem opowiadają nam 
właściciele  przystani „Kajaki 
nad Świdrem”, Magdalena 
i Norbert Foltin.

– Nasza przystań „Kajaki 
nad Świdrem” zlokalizowana 
jest w miejscowości Wólka 
Mlądzka nad rzeką Świder. 
Zajmujemy się organizacją 
spływów kajakowych pięk-
ną doliną rzeki Świder oraz 
środkowym biegiem Wisły. 
Posiadamy unikalny klima-
tyczny „swój kawałek ziemi”, 
który zmieniliśmy na bazę do 
wypadów kajakowych. W tym 

sezonie uruchomiliśmy barek, 
w którym przygotowujemy 
pyszne obiady domowe, kom-
poty i desery. Już niedługo 
będziemy mogli zapropono-
wać skorzystanie z noclegu 
w przytulnym domku przy 
lampie naftowej, jak za daw-
nych lat. W okolicy dostępnych 
jest pięć tras od 5 km do po-
nad 20 km. Dla naszych gości 
kajakarzy dobieramy długość 
trasy indywidualnie i w każ-
dym miejscu jesteśmy w stanie 
przejąć kajak. 

Można zostawić samochód 
i wypożyczyć kajak dla siebie, 
rodziny oraz przyjaciół. Pły-
nąc kajakiem można przeżyć 
wyjątkowy czas w otoczeniu 
prawdziwej przyrody, zoba-
czyć przepiękne krajobrazy! 
To wspaniały kontakt z naturą 
i świetny odpoczynek dla całej 
rodziny.

Aktualnie stan wody nie jest 
wysoki, dlatego nie ma żadnego 
ryzyka, za to jest gwarancja do-
brej zabawy, wygodnego nocle-
gu i super spływu w wygodnym 

dwuosobowym kajaku, także 
z dodatkowym siedziskiem dla 
kilkuletnich dzieci.

Organizatorzy zabezpie-
czają także transport uczest-
ników oraz oferują niezbędną 
pomoc logistyczną, świetne je-
dzenie po spływie i możliwość 
kameralnego biwakowania.

Spływać kajakiem można 
codziennie od rana do wie-
czora, kiedy tylko jest ładna 
pogoda.

Więcej na facebook.com/
kajakinadswidrem             AB

Nie każdy może sobie pozwolić na dłuższy wy-
jazd. Często na odpoczynek po pracy mamy tylko 
1-2 dni. Czy to oznacza, że jesteśmy skazani na 
siedzenie w mieście? 

na WAKACJACH

spłyń świdrem na KajaKu

REKLAMAREKLAMA
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Listy i maile można kierować na adres redakcji.

PRAWNIK
RADZI'

 Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Jestem uprawiona do zachowku po 
śmierci osoby najbliższej. Czy przy obliczaniu 
zachowku dolicza się darowizny, które zostały 
dokonane przed śmiercią spadkodawcy? 

Na wstępie przypomnę, że zachowek jest 
uregulowany w art. 991 § 1 Kodeksu cywilne-
go, zgodnie z którym zstępnym (np. dzieciom), 
małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, któ-
rzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą 
się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do 
pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest ma-
łoletni – dwie trzecie wartości udziału spadko-

wego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś 
wypadkach – połowa wartości tego udziału. 

Zasadą jest, że przy obliczaniu zachowku, dolicza się do spadku darowizny 
dokonane przez spadkodawcę. Od powyższej zasady, kodeks cywilny wprowa-
dza jednak wiele wyjątków, które są zawarte w art. 994 Kodeksu cywilnego. 

Zgodnie z tym przepisem przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do 
spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani 
dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku 
(śmierci spadkodawcy), oraz darowizn na rzecz osób niebędących spadko-
biercami albo uprawnionymi do zachowku.  Należy w tym miejscu wyjaśnić, 
że drobne darowizny, o których mowa powyżej, to darowizny o niewielkiej 
wartości wręczane przy różnych okazjach. Ocena, czy darowizna była drobna, 
będzie uzależniona m.in. od sytuacji majątkowej stron umowy darowizny. 
Jednocześnie przy obliczaniu zachowku nie dolicza się darowizn dokonanych 
przed więcej niż dziesięciu laty. Trzeba jednak pamiętać, że powyższe nie do-
tyczy darowizn dokonanych na rzecz spadkobierców i osób uprawnionych do 
zachowku. Darowizny uczynione na rzecz spadkobierców oraz osób uprawnio-
nych do zachowku są doliczane do spadku bez względu na czas ich dokonania, 
czyli nawet po upływie 10 lat od śmierci spadkodawcy. 

Przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu (dziecku) nie dolicza się 
do spadku również darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy 
nie miał zstępnych (dzieci). Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy darowizna 
została uczyniona na mniej niż trzysta dni przed urodzeniem się zstępnego 
(dziecka). 

W końcu przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza 
się do spadku darowizn, które spadkodawca uczynił przed zawarciem z nim 
małżeństwa.  

Poza w/w wyjątkami, wszystkie darowizny uczynione przez spadkodaw-
cę podlegają doliczeniu także wówczas, gdy przedmiot darowizny uległ znisz-
czeniu lub zużyciu. Nie jest także istotne, czy przedmiot darowizny znajduje 
się w majątku obdarowanego. Bez znaczenia jest przedmiot i cel darowizny, 
w jakim została ona dokonana. 

Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej doko-
nania, a według cen z chwili ustalania zachowku. Darowiznę dokonaną przez 
spadkodawcę na rzecz uprawnionego do zachowku zalicza się na należny mu 
zachowek. Jeżeli uprawnionym do zachowku jest dalszy zstępny spadkodaw-
cy, zalicza się na należny mu zachowek także darowiznę dokonaną przez spad-
kodawcę na rzecz jego wstępnego. Oznacza to, że na poczet zachowku wnuka 
zalicza się darowiznę uczynioną na rzecz jego rodzica (dziecka spadkodawcy).

– Oj, jo, joj! Ostro było panie Eustachy – oczy masz pan czer-
wone jak angora, nie przymierzając… 
Pan Kazimierz Główka od razu i ze znawstwem ocenił stan, 
w jakim znajdował się jego kolega, Eustachy Mordziak, kupiec 
bieliźniany z pl. Szembeka. To musiał być kac-gigant!
– Pan się dziwi, panie Kaziu. Tyle przeżyć naraz? Słoń by nie 
wytrzymał.
– Nie bardzo rozumiem. Co takiego pan musiał przeżywać?
– Jak to, co? Jak to, co?! Po pierwsze piłkarze… Co ja mówię 
– piłkarze? Patałachy, dziady kalwaryjskie. Widziałeś pan, co 
oni zrobili?
– No, co zrobili? Przegrali. To tak pana zaskakuje? 
– Owszem, bo wszyscy przecież mówili, że finał może nawet 
będzie. Dziennikarze sportowi mało orgazmu nie dostawali, 
gdy wypowiadali nazwiska: Lewandowski, Błaszczykowski, 
Bednarek…
– Dziennikarze byli, są i będą tacy sami. Dobrze wiedzą, z któ-
rej strony chleb masłem jest posmarowany… 
– Ale tu sztuka cierpi, moja dusza wyje! Z Senegalem prze-
grać? Panie, jak moja Krysia na mnie wtedy spojrzała, poszła 
do kredensu, przyniosła flaszkę i powiedziała: pij, ile chcesz… 
A potem jeszcze ta Kolumbia – z litości tylko trzy do jaja wy-
grali, bo jakby im się chciało, to i ze dwa razy tyle mogli nam 
nawrzucać. 
– Panie Eustachy, ale przecież świat na piłce się nie kończy. 
Tu nam nie poszło, za to w innych dziedzinach wręcz triumfy 
święcimy.
– Tak? A w jakich, że zapytam?
– Na przykład w polityce.
– Na przykład, w jakiej?

– A choćby w międzynarodowej. O drace z ustawą o IPN pan 
słyszał?
– Co to mieli do więzienia wsadzać za mówienie o „polskich 
obozach śmierci”?
– O, to, to. To był panie Eustachy sukces. Frenetyczny! Frene-
tyczny!
– Ale jakoś Amerykanom to nie bardzo się podobało, że o Izra-
elu nie wspomnę. I o ile wiem, nasz rząd ostatnio się z tego 
biegusiem wycofywał. W parę godzin było po godności i „twar-
dej obronie polskiej racji stanu” – że niby nikt nam nie będzie 
dyktował, co mamy robić. Okazało się, że znalazło się dwóch, 
co podyktowali. 
– Nic pan nie rozumie. Ale, ile szumu na świecie narobiliśmy? 
Każdy o nas usłyszał.
– Jak o naszych piłkarzach. Takiego obciachu, to rzeczywiście 
świat nie widział.
– Mówi pan o ustawie czy o naszych orłach? Bo, jeśli o ustawie, 
to absolutnie nie masz pan racji. Sam pan premier powiedział 
onegdaj, że porozumienie z Izraelem w tej sprawie „daje nam 
więcej niż dziesięć najlepszych produkcji hollywoodzkich”. 
– W kategorii „złote maliny” chyba. To zresztą tak, jak z pił-
karzami – przez ostatnich 10 minut meczu z Japonią przestali 
grać jedni i drudzy – solidarnie. My – bo wygrana jeden zero 
wystarczała, żeby „uratować honor”, a Japończykom – żeby 
przejść do następnej rundy. I tak wespół w zespół, ręka w rękę, 
na oczach świata zarżnęliśmy pospołu istotę sportowej rywali-
zacji. Zaiste – sukces niebywały! Odtąd Polska będzie się koja-
rzyła z polsko-japońskim paktem o piłkarskiej nieagresji. 
– Czepia się pan, panie Kaziu. Sport, to prawdziwa szkoła cha-
rakterów.
– Wie pan, to nie ja, to Stanisław Jerzy Lec wiele lat temu po-
wiedział: – Niektóre charaktery są niezłomne, ale rozciągliwe.

   Szaser

Co tam panie na Pradze...
Kacowisko

Kobiecym okiem

Czy to normalne i dozwo-
lone, że ktoś zupełnie ci nie-
znany podchodzi do czegoś, 
co jest wyłączną i niepodziel-
ną twoją własnością, po czym 
grzebie tam paluchami? 

Moim zdaniem to skanda-
liczne. Nie wyobrażam sobie 
sytuacji, gdy idę ulicą, a tu ja-
kiś osobnik pcha łapy do mo-
jej torebki i coś tam wpycha.

Ale gdy ktoś podchodzi 
swobodnie do mojego samo-
chodu, łapie za wycieraczkę, 
odgina ją i wpycha tam jakiś 
obskurny papierek ze swoją 
reklamą, albo chamsko od-
gina uszczelkę przy drzwiach 
kierowcy (uszczelce to nie 
służy) i tam umieszcza swoją 
żałosną „ulotkę”… 

Ulotkę, w której mnie in-
formuje, że jest gotów napra-
wić lub kupić mój samochód. 

Rzecz w tym, że wcale nie 
zamierzam go sprzedawać, 
a gdybym zmieniła zdanie 
i chciała, to nie jestem aż ta-
kim tłumokiem, żeby nie wie-
dzieć, jak to zrobić. 

„No i co z tego, że umie-
ścił na samochodzie ulotkę, 
wielkie mi rzeczy” – mógłby 
ktoś powiedzieć. 

Niestety, to nie bła-
hostka. Upstrzony ulot-
kami samochód łatwo 
zauważyć i wyciągnąć 
wniosek, że od pewne-
go czasu nikt się nim 
nie interesuje, a to czy-
telna wskazówka dla 
złodzieja aut czy choćby ama-
tora kół. Czy w związku z tym 
bezpiecznie jest zostawiać 
samochód na ulicy? Ano, nie 
jest.

Minęły już te czasy (mam 
nadzieję, że bezpowrotnie!), 
gdy po przyjściu do domu 
z pracy na wycieraczce i klam-

ce drzwi do mieszkania czekał 
istny deszcz ulotek! To była 
cudowna symbioza złodziei 
i „reklamodawców”! Chyba 
że porządny sąsiad wyrzucał 
do śmieci cały ten chłam spod 
drzwi swoich i tych obok. 

Żal patrzeć, jak niczym 
muchy szybę, pseudoprzed-
siębiorcy pstrzą obskurnymi 

świstkami także publiczne 
ławki, latarnie, znaki drogo-
we, a nawet kosze na śmieci. 
O wejściach do klatek scho-
dowych i windach nie wspo-
mnę. 

Potem ktoś to musi 
sprzątać, myć lepkie szyby, 
łatać lamperie, z których 

farba odeszła wraz z kle-
jem „ulotki” pozostawiając 
brzydką dziurę. Niestety, to 
my – nie oni – płacimy za 
usuwanie skutków tych „re-
klam”, a nieszczęsny dozor-
ca, zamiast wykonywać swo-
ją pracę, traci dużo czasu na 
usuwanie skutków nakleja-
nia tych „reklam”.

Nikt nie reaguje, a przepi-
sy, mające chronić nas przed 
takimi „reklamodawcami”, 
pozostają martwe. 

Skoro można bezkarnie, 
na oczach wszystkich, odgi-
nać wycieraczki i uszczelki 
w drzwiach naszych samo-
chodów, by umieścić tam taki 
śmieć, czekam, kiedy ci po-
mysłowi ludzie zaczną nam 
siłą wpychać do torebek i do 
kieszeni swoje idiotyczne kar-
teluszki. 

Bo w końcu, co to dla nich 
za różnica, moje auto czy moja 
kieszeń?                             żu

nie zgadzam się!

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

BEZPŁATNE TESTY
NA ZROZUMIENIE MOWY

 

 

 

 

www.strefasluchu.pl

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

 

Przegląd 
i czyszczenie

aparatu

GRATIS

Diagnostyka: 
audiometria 

tonalna, 
audiometria 

mowy, 
tympanometria

Atrakcyjne raty 0% - od 69 zł miesięcznie
Anna Cierpicka-Świtkowska
20 lat doświadczenia w protezowaniu 
słuchu, absolwentka Wydziału Akustyki 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Specjalistka w dziedzinie 
protetyki słuchu. Profesjonalistka 
w zakresie dopasowania aparatów 
słuchowych u dzieci i osób dorosłych. 

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

Cezary Kozub
15 lat doświadczenia w protezowaniu 
słuchu, dyplom protetyka słuchu uzyskał 
na Politechnice Warszawskiej. Specjalista
w dziedzinie terapii szumów usznych oraz 
doboru nowoczesnych aparatów 
słuchowych. Trudne przypadki niedosłuchu 
stanowią dla niego wyzwanie. 

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

Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zapraszają do gabinetów Strefy Słuchu

ul. Poborzańska 37
(róg ul. Rembielińskiej,

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

tel. kom. 602 668 037

al. Solidarności 53
(wejście od Jagiellońskiej,

przy Metrze 
Wileńska)

03-402 Warszawa
tel. 22 404 64 64

al. Jana Pawła II 32
(róg Elektoralnej,

niedaleko
Hali Mirowskiej)

00-141 Warszawa
tel. 22 400 11 66

ul. Chałubińskiego 8
(obok oddziału NFZ,

przy sklepie
rehabilitacyjnym)
00-613 Warszawa

tel. kom. 512 656 816

ul. Sapieżyńska 3
(Centrum Medyczne

Bonifratrów,
gab. nr 14)

02-215 Warszawa
tel. kom. 510 905 474

Błotu wyjazd  
wzBroniony

Ciąg dalszy ze str. 1
Bywa tam ślisko, ale 

cóż... wielu z nas po prostu 
przyzwyczaiło się do takich 
obrazków. Okazuje się, że to 
błędne myślenie. 

Zarząd Oczyszczania 
Miasta podkreśla i przypo-
mina, że samochody ciężaro-
we, które wyjeżdżają z terenu 
budowy, powinny mieć umy-
te koła! Szczególnie w desz-
czowe dni, powinniśmy pięt-
nować takie wykroczenia. 
Jeśli widzicie ciężarówkę 
wyjeżdżającą na ulicę, która 
ma całe koła w błocie, a przez 
to zostawia je potem na asfal-
cie, koniecznie powiadomcie 
straż miejską.

Funkcjonariusze straży 
miejskiej reagują doraźnie 
w takich sytuacjach. Albo 
interweniują po zgłoszeniach 
mieszkańców, albo sami, 
widząc łamanie przepisów, 
zajmują się nieprawidłowo-
ściami. 

Wyjazd ubłoconą cięża-
rówką na drogę jest wykro-
czeniem podlegającym karze 
grzywny lub nagany. Cytując 
Kodeks Wykroczeń art. 91: 
„Kto zanieczyszcza drogę 
publiczną lub na tej dro-
dze pozostawia pojazd lub 
inny przedmiot albo zwierzę 
w okolicznościach, w któ-
rych może to spowodować 
niebezpieczeństwo lub sta-
nowić utrudnienie w ruchu 
drogowym, podlega karze 
grzywny do 1500 zł albo ka-
rze nagany”. 

W ub ieg łym roku 
stołeczna straż miejska 
w całym mieście wystawiła  
71 mandatów za to wykro-
czenie, było 130 pouczeń 
i dwie sprawy skierowano 
do sądu. Do 26 czerwca 2018 
natomiast jest już 29 manda-
tów, 68 pouczeń i jedna spra-
wa w sądzie, a deszcze i błoto 
dopiero nadejdą...                                    

   KS
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Skąd takie dysproporcje 
pomiędzy wschodnią i zachod-
nią częścią jednej dzielnicy? 
Oczywiście dlatego, że Tar-
chomin powstał o wiele wcze-
śniej niż Zielona Białołęka, 
która wciąż się rozbudowuje, 
a za dynamicznym wzrostem 
liczby mieszkańców nie nadą-
ża przestarzała infrastruktura 
drogowa. 

Zarząd Transportu Miej-
skiego (w odpowiedzi na pyta-
nia radnej Marioli Olszewskiej) 
wskazał konkretne miejsca, któ-
re muszą zostać przebudowane, 
aby wprowadzić autobusy w re-
jonie ul. Chudoby i Kroczew-
skiej. Do zrobienia jest sporo: 
przebudować ul. Zdziarską na 
odcinku Ruskowy Bród – Chu-
doby, ul. Mańkowską i Olesin, 
trzeba też zmienić geometrię 
przy wjeździe w ul. Olesin 
i skrzyżowanie ul. Ruskowy 
Bród/Zdziarska. 

ZTM jednoznacznie wska-
zuje, że wprowadzenie komu-
nikacji miejskiej w rejonie ul. 
Chudoby będzie możliwe do-
piero wtedy, gdy Dzielnica (to 
jej zadanie) poprawi stan dróg, 
po których miałyby jechać au-
tobusy. Mieszkańcy zdają sobie 
sprawę z tego, że na wszystkie 

zmiany trzeba poczekać, jed-
nak mają inny pomysł, który 
można zrealizować szybciej. 
Jednokierunkowa linia auto-
busowa – choć w niewielkim 

stopniu – pozwoliłaby na sko-
munikowanie rejonu ul. Kro-
czewskiej.

– Nie otrzymaliśmy jeszcze 
z ZTM wytycznych w sprawie 
ewentualnej przebudowy ulic 
w tym rejonie pod kątem uru-
chomienia komunikacji miej-
skiej, więc trudno określać 
zakres prac i szacować koszty. 
Z tego co rozumiemy, pomysł 
z ruchem jednokierunkowym 
zrodził się dlatego, że ulice w tej 
części dzielnicy, a zwłaszcza ul. 
Kroczewska, są wąskie. Jednak 
nie tylko szerokość drogi jest tu 
przeszkodą. Ulica Kroczewska 
nie wytrzyma regularnych kur-

sów autobusów ZTM, bo ma za 
małą nośność – mówi Marzena 
Gawkowska z Urzędu Dzielni-
cy Białołęka. Dodaje też, że aby 
komunikacja miejska mogła zo-

stać w tej ulicy poprowadzona, 
droga musi zostać zbudowana 
od podstaw na solidnej podbu-
dowie.

Są dobre wieści – w tym 
roku zostanie wybudowana 
pętla przy ul. Chudoby, czyli 
370-metrowy fragment drogi 
(z chodnikiem, oświetleniem 

i odwodnieniem) wraz z częścią 
dla autobusów.

– Mamy pozwolenie na 
budowę wydane w trybie spec-
ustawy drogowej, wybranego 
i wprowadzonego na plac bu-
dowy wykonawcę. Czekamy na 
wydanie części nieruchomości. 
Budowę samej inwestycji dro-
gowej poprzedzi budowa wodo-
ciągu – podkreśla rzeczniczka.

Kolejna ważna sprawa 
dla mieszkańców wschod-
niej Białołęki, to przedłużenie  
ul. Hemara wraz z budową mo-
stu nad Kanałem Bródnowskim. 
Po zakończeniu tej inwestycji 
(planowane w połowie wakacji) 
będzie można zacząć planowa-
nie przedłużenia linii 152. 

Jest inny pomysł, który 
ma ułatwić życie przyszłym 
uczniom budowanej szkoły 
przy ul. Warzelniczej.

– Planujemy, aby placów-
ka przy Warzelniczej została 
otwarta w drugim semestrze 
roku szkolnego 2018/19. Przed 
oddaniem szkoły do użytku 
będziemy uzgadniali z ZTM 
komunikację pod kątem tej 
placówki – podkreśla Marzena 
Gawkowska.             Nina Miętus

O potrzebie poprawy komunikacji na Zielonej Białołęce mówi się od dawna. 
O ile Tarchomin czy Nowodwory mają doskonałe połączenie z resztą mia-
sta, o tyle wschodnia część dzielnicy wciąż boryka się z komunikacyjnymi 
bolączkami. Jest za mało autobusów, które nie dojeżdżają wszędzie, a na 
tramwaj wciąż jeszcze musimy „chwilę poczekać”.

rewoLucja KomuniKacyjna  
na zieLonej Białołęce?

Linia 152 na trasie TARCHOMIN – Świętosławskiego – Świderska – 
Ćmielowska – Światowida (powrót Światowida – Świętosławskiego) 
– Modlińska – Klasyków – Bohaterów – Wałuszewska – Żyrardowska 
– Zegarynki – BIAŁOŁĘKA DWORSKA – Cieślewskich – Białołęcka – 
Hemara – Ostródzka – Berensona – Skarbka z Gór – OS. DERBY ma 
zostać wprowadzona po przebudowie ul. Głębockiej wraz z nową pętlą 
na Grodzisku. Na to trzeba jednak jeszcze poczekać. 
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Linia 161 została uru-
chomiona w 1965 r. na trasie 
Izbicka-Cmentarz wzdłuż  
ul. Izbickiej i ul. Panny Wod-
nej do Zasadowej. Potem wy-
dłużono ją do Przewodowej, 
a jeszcze później autobusy li-
nii 161 poprowadzono przez 
Przewodową, Patriotów i By-
sławską do Falenicy. W 1980 
roku wprowadzone zostały 
podjazdy na przystanek Zbój-
na Góra. 

– Linia 161 od początku 
swojego istnienia jest zwią-
zana z terenem ul. Izbickiej, 
Kwitnącej Akacji, Cygańskiej, 
Podmokłej, czyli już od 1965 r.  
Linia 213 w tych rejonach po-
jawiła się dopiero w 2009 r.  
161 nie jest tak związane 
z osiedlem Falenica, gdzie we-
dług projektu miałoby kurso-
wać na odcinku Olecka-PKP 
Radość. Co bardzo istotne, 
linia 161 nie stoi w korkach, 
a przy częstotliwości 30/30/30 
ma to szczególne znaczenie – 

mówią organizatorzy petycji 
i podkreślają, że po zmianach 
na odcinku Izbicka-Cmentarz/
Zbójna Góra ma kursować li-
nia 242, a to oznacza opóźnie-
nia, bo autobusy będą jeździć 
aż do Wiatracznej.

– W obecnej kadencji 
samorządowej nie ma Rady 
Osiedla Radość i dlatego 
mieszkańcy walczą na wła-
sną rękę. Rozmawialiśmy 
z kolejnymi mieszkańcami – 
każdy jak mantrę powtarza: 
161 jest PEWNYM autobu-
sem, nie spóźnia się jak 213. 
Nowa linia skazana jest na 
stanie w korkach – podkre-
ślają autorzy petycji (miesz-
kańcy i Fundacja Radość dla 
Ludzi), którą można podpisać  
w Centrum Omnibus ul. Izbic-
ka 1, w Studiu Ravella ul. Pa-
triotów 162 (wejście od ul. 
Izbickiej), w aptece Izbicka 1, 
kawiarni Maneki-Neko Izbic-
ka 3 i w lokalu Pizza z Radości 
Patriotów 181.                          KB

Mieszkańcy Radości walczą o pozostawienie 
autobusów linii 161 na ulicy Izbickiej. 

radość ze 161

Pod koniec czerwca, przez 
dwa dni, na obiekcie KS Dru-
karz Warszawa w Parku Ska-
ryszewskim odbywała się ko-
lejna edycja Memoriału Ireny 
Szydłowskiej. W zawodach 
wzięło udział 240 łuczników 
z Polski, Białorusi, Niemiec, 
Słowacji i Ukrainy. Były re-
prezentacje Polski seniorów, 
paraolimpijczyków oraz łuków 
bloczkowych. Obsada zawo-
dów musiała być silna, gdyż 
Memoriał był kwalifikacją do 

Mistrzostw Świata w Berlinie. 
Nie dopisała tylko pogoda…

Jeśli chodzi o wyniki, to 
mimo że Drukarz ma naprawdę 
mocnych łuczników, powodów 
do nadmiernej radości nie było. 
– Właściwie, to wygrywali Biało-
rusini, ale mamy sukces w kade-
tach – mówi trener sekcji Paweł 
Soliński. – Trzecie miejsce zajął 
nasz Tadeusz Majstrewicz. 

Bardzo dobre wyniki war-
szawskich łuczników można 
odnotować w juniorach (łuki 

klasyczne) – drugie i trzecie 
miejsce zajęli Adam Powałka 
i Piotr Starzycki z KS Mary-
mont, a piąty był Jakub Szy-
mański z Drukarza.

Miłym akcentem była obec-
ność na zawodach Iwony Mar-
cinkiewicz jako przedstawiciela 
PKOl. Przypomnijmy, że brą-
zowa medalistka IO w Atlancie 
była zawodniczką, a później 
trenerką w Drukarzu.

Tegoroczna impreza miała 
szczególny wymiar, ponieważ 
Sekcja Łucznicza Drukarza ob-
chodzi właśnie 50-lecie działal-
ności. Stąd też między innymi 
na otwarciu zawodów wystąpiła 
Orkiestra Reprezentacyjna Woj-
ska Polskiego. Memoriał został 
objęty patronatem honorowym 
przez Ministra Obrony Naro-
dowej, Prezydent Warszawy, 
Burmistrza Pragi Południe, 
a nawet, co się rzadko zdarza 
na zawodach rangi krajowej, 
Prezesa Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego.

Impreza współfinanso-
wana była przez Urząd m.st. 
Warszawa oraz Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Mazowieckiego. 

– Bardzo chcę podziękować 
wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób wsparli organizowany 
przez nas Memoriał – dodaje 
Paweł Soliński – a szczególnie 
panu Edwardowi Dreszerowi 
z firmy LOTOS Poligrafia, któ-
ra od lat każdemu z łuczników 
funduje na zawody okoliczno-
ściową koszulkę. 

Memoriał Ireny Szydłow-
skiej jest jedną z największych 
łuczniczych imprez na Ma-
zowszu. Poprzez to wydarze-
nie pielęgnowana jest pamięć 
o naszej wicemistrzyni IO 
z Monachium i kilkukrotnej 
Mistrzyni Świata.  

Magda K.
Fot. Gaweł Kucowski

Za nami jubileuszowy XXXV Międzynarodowy 
Memoriał Łuczniczy Ireny Szydłowskiej. KS Dru-
karz gościł blisko ćwierć setki zawodników z kilku 
krajów Europy.

Gościnny druKarz

Zawodnicy Drukarza dzielnie 
walczyli o jak najlepsze miejsca. 
Na zdjęciu Maciej Michalak.

Na 3. stopniu podium Tadeusz Majstrewicz – zawodnik Drukarza Warszawa.

JEST TAKIE MIEJSCE W WARSZAWSKIM ANINIE, 
KTóREMU WARTO PRZYJRZEĆ SIę NIECO BLIżEJ.

Przy ul. Kajki 28, w byłym przedszkolu, znajduje się pla-
cówka medyczna, wyjątkowa i nietuzinkowa. Miejsce, które 
łączy wielopokoleniowe rzemieślnicze tradycje, nowoczesne 
technologie, światowy poziom wiedzy medycznej i rodzinną 
atmosferę, którą czuć zaraz przy wejściu.

Mowa tu o Zakładach Ortopedycznych im. Wacława 
Omiotka, rodzinnej firmie, która od czterech pokoleń zajmuje 
się produkcją indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego. 

JAK TO SIę ZACZęŁO?
Początki firmy datuje się na rok 1935. Wtedy na warszaw-

skim Grochowie, szewc-cholewkarz Wacław Omiotek, założył 
swój mały zakładzik. Pracował ciężko, ale potrafił uszyć buty, 
które były nie tylko trwałe i dopasowane, ale również wygodne 
i bardzo elastyczne, na co wpływ miały materiały importowa-
ne z Czech. 

Niestety, zawierucha wojenna dość znacząco wpłynęła na 
działalność firmy. Po śmierci Wacława w 1954 r. działalnością 
zajęła się jego żona, Władysława Omiotek. 

Tak firma działała przez kilka kolejnych lat, do momentu 
kiedy z poznańskiego technikum ortopedycznego wrócił dzi-
siejszy prezes zakładu Jerzy Wacław Omiotek. Wykształcony 

w fachu, młody, prężnie działający technik-
-ortopeda pracował na państwowych 
stanowiskach, ale po namowach mat-
ki zajął się rodzinnym biznesem. 

Zakład, po wielu przepro-
wadzkach, na dłużej zadomowił 
się przy ul. Kawęczyńskiej 16 
w zabytkowym budynku zajezdni 

tramwajowej, gdzie na parterze działał do 2005 r. W tymże 
roku firma przeniosła się do warszawskiego Anina na ul. Mi-
chała Kajki 28. 

Był to milowy krok w działalności firmy, zakres wyko-
nywanych indywidualnych przedmiotów ortopedycznych 
zaczął się rozszerzać. Budynek spełnia wszelkie standardy, 
pozwala komfortowo obsługiwać pacjentów i jest dobrze 
skomunikowany, co jest istotne, bo obsługiwani są tu pa-
cjenci z całej Polski. 

JAK TO WYGLąDA DZISIAJ?
Dzisiaj Zakłady Ortopedyczne im. Wacława Omiotka, to 

wciąż rodzinna firma szczycąca się w 100% polskim kapitałem. 
Prowadzona przez najbardziej doświadczonego technika orto-
pedycznego w Polsce, starszego Cechu Rzemiosł Skórzanych 
im. Jana Kilińskiego w Warszawie, wielokrotnie odznaczanego, 
w tym Orderem Odrodzenia Polski – Jerzego Omiotka. 

Jego następcą i wiceprezesem jest jego wnuk, prawnuk 
Wacława, który od małego uczy się fachu w rodzinnym za-
kładzie.

Ale nie tylko Oni gwarantują wysoką jakość produktów 
wykonywanych przy Kajki. Prawdziwy skarb firmy to pracow-
nicy – niezwykle doświadczeni specjaliści, którzy pobierali 
nauki w całej Europie, technicy i szewcy, potrafiący pomóc 
niemalże każdemu. Dodatkowo, wcześniej wspomniana ro-
dzinna atmosfera odczuwalna jest od razu po wejściu do 
budynku. To wszystko sprawia, że pacjenci często czują się 
bardzo swobodnie. 

CO DOKŁADNIE SIę TU PRODUKUJE?
Bardzo wiele. 
Ale zacznijmy od począt-
ku. Firma ma podpisaną 

umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia 
(NFZ). Jest to niezwykle 

istotne, ponieważ większość 
przedmiotów jest współfinansowana ze środków narodowego 
ubezpieczyciela. 

Te przedmioty to:
 Indywidualne obuwie ortopedyczne – ręcznie szyte, wyko-
nane z należytą rzetelnością, przy wykorzystaniu doskonałych 
skór z polskich i włoskich garbarni. Kopyta wykonywane są 
indywidualnie pod każdego pacjenta. Takie obuwie finanso-
wane jest częściowo ze środków NFZ i należy się większości 

osób ze schorzeniami stóp na tle ortopedycznym, reumato-
idalnym, diabetologicznym czy też neurologicznym. 
 Sprzęt pediatryczny, czyli pełne zaopatrzenie dla dzieci ze 
schorzeniami neurologicznymi, np. mózgowym porażeniem 
dziecięcym. W tym przypadku mowa jest o ortezach do chodze-
nia i spania typu AFO, DAFO, GRAFO, KAFO i HKAFO. Świetnie 
wykształceni i posiadający ogromne doświadczenie ortotycy  
wykonają najwyższej światowej klasy sprzęt medyczny. 
 Gorsety do leczenia skolioz typu RIGO-CHENEAU – wyko-

nywane są całkowicie w skomputeryzowany 
sposób, przy użyciu skanera 3D 

do pobierania miary oraz opro-
gramowania do wykonywania 
modelu i nadawania korekcji 
ortopedycznych. Cały proces 
nadzorowany jest przez orto-
tyka, który uczył się wyko-
nywania tego typu gorsetów 
u najlepszych specjalistów 

na świecie w USA, Niem-
czech i Francji. 

 Protezy kończyn dolnych – niezwykle istotny sprzęt, który 
zapewnia pacjentom po amputacjach możliwości uczestnic-

twa i funkcjonowania w aktywnościach życia codziennego na 
poziomie niemalże tym samym co wcześniej. Protezy wyko-
nane są przy użyciu najlepszych na świecie elementów. Włók-
no węglowe, kevlar, specjalne kolana elektrohydrauliczne czy 
też leje podciśnieniowe to półfabrykaty, z których korzysta się 
na Kajki 28 na co dzień. 
 Wkładki ortopedyczne wykonywane na wiele sposobów, 
między innymi w technice projektowania komputerowe-
go i frezowania na maszynie CAD/CAM (nie finansowane 
z NFZ).

maGiczne miejsce 
w starym  

przedszKoLu

zakłady ortopedyczne  
im. wacława omiotka 

 ul. Kajki 28 | 04-634 warszawa anin
 tel. 22 812 09 24, 22 812 15 15

tel./fax: 22 619 94 25 
Godziny otwarcia: pn-pt 8:00-16:00

www.zow-warszawa.com.pl
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wydarzenia KuLturaLne l wydarzenia  
bezpłatne

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

z miasta

KLUB KULTURY SENIORA
ul. Pawlikowskiego 2,  

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

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

l 8.07. godz. 16.00 – „Dopóki ziemia kręci się”, piosenki Okudżawy 
w wykonaniu Wiesława Kowalskiego; 8.07. godz. 21.30 – Kino 
plenerowe na tarasie KKS: „Mężczyźni wolą blondynki”, 1953, reż. 
Howard Hawks; 15.07. godz. 16.00 – Recital zespołu Jugonostalgia 
„Kolorowa miłość”; 22.07. godz. 16.00 – Recital Jolanty Jaszkowej 
„Wszystko o nas”; 22.07. godz. 21.30 – Kino plenerowe na tarasie 
KKS: „Dwaj zgryźliwi tetrycy”, 1993, reż. Donald Patrie.

Rozpoczęły się prace zwią-
zane z remontem oświetlenia ul. 
Bliskiej na Kamionku. Nowe 
latarnie to efekt projektu zgło-
szonego przez mieszkańców 
w ramach budżetu partycypa-
cyjnego. Wzdłuż ulicy zostanie 
ustawionych 8 nowych słupów 
z oprawami LED. Zastąpią one 
świecące obecnie żelbetowe 
słupy i oprawy sodowe. Ponad-
to przed budynkiem Bliska 23 
pojawią się niskie słupy oświe-
tleniowe, a w rejonie przejścia 
dla pieszych przez ul. Bliską 
przy Dworcu Wschodnim zo-
staną zainstalowane oprawy 
z jaśniejszym światłem.

***
Rodzice z dziećmi do 10 lat 

mogą się wybrać na interaktyw-
ne spacery po Starówce, podczas 
których poznają trzy warszaw-
skie legendy. Spacery odbywają 

się w każdą sobotę i niedzielę do 
2 września. O godz. 12.00 moż-
na posłuchać legendy o War-
szawskiej Syrence, o godz. 
14.00 o Złotej Kaczce, a o godz. 
16.00 – o Warsie i Sawie. Miej-
sce zbiórki: Warszawska Strefa 
Rodziny przy ul. Starej 4. Udział 
w spacerach jest bezpłatny i nie 
wymaga zapisów.

***
Budowa tramwaju na Go-

cław jest jedną z kluczowych 
miejskich inwestycji, przygo-
towywanych przez Tramwaje 
Warszawskie. Komisja Euro-
pejska zatwierdziła właśnie  
62 mln zł dla tej inwestycji.

Nowa linia o długości niemal 
4 km pobiegnie od alei Waszyng-
tona wzdłuż niezabudowanego 
brzegu Kanału Wystawowego. 
Na osiedlu Gocław linia tram-

wajowa zostanie zbudowana 
wzdłuż ul. Bora-Komorowskie-
go i skończy się pętlą w okoli-
cach Trasy Siekierkowskiej.  

***
4 sierpnia od godz. 10.00 

przy ul. Porajów 1 odbędzie się 
„Pchli Targ – Sąsiedzka Wy-
przedaż” organizowany przez 
Ryneczek Poraje i Stowarzy-
szenie Razem dla Białołęki. To 
doskonała okazja, by po urlopo-
wych przeglądach szaf, pozbyć 
się niepotrzebnych rzeczy.

Zgłoszenia przyjmowane 
są mailowo ryneczek_poraje@
op.pl do 23 lipca br.

***
W drugi weekend lipca, po 

raz czwarty, wystartuje festiwal 
Otwarta Ząbkowska, który jest 
jednym z najciekawszych wyda-
rzeń lata. Impreza będzie się od-

bywać w co drugi weekend: 7-8 
i 21-22 lipca, 4-5 sierpnia oraz 
od 24 sierpnia do 2 września. 

W tym czasie ulica Ząb-
kowska stanie się sceną dla 
różnorodnych działań społecz-
no-kulturalnych. W weekend 
otwarcia zagra Sidney Polak. 
Odbędą się wydarzenia lite-
rackie, spacer, warsztaty po-
etyckie. Nie zabraknie atrakcji 
dla najmłodszych, m.in. warsz-
tatów sztuki użytkowej czy 
tworzenia zabawek kenijskich. 
Jak co roku na ulicy staną anty-
kwariaty z książkami i płytami 
winylowymi, a także artyści 
i rzemieślnicy w Otwartej Stre-
fie Twórców. 

W trakcie trwania festi-
walu ulica Ząbkowska będzie 
zamknięta dla ruchu samo-
chodowego.         ab, ks, ztm

REKLAMA REKLAMA

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 8.07. godz. 20.00 – „Letni wieczór z operetką i muzyką kameral-
ną”; 22.07. godz. 19.00 – Koncert zespołu CHEAP TABACCO (gatunek  
bluesowo-rockowo-lirycznie).

Scena STREFY KIBICA przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego:
13.07.  godz. 18.00 – Koncert dla dzieci – „Instrumenty   
 i melodie świata”; 
15.07.  godz. 19.00 – „TRIP TO SENEGAL” – koncert muzyki   
 Afrykańskiej.

KINO PLENEROWE W PARKU IM. J. POLIŃSKIEGO:
5.07. godz. 21.30 – Millerowie, reż. Rawson Marshall   
 Thurber, 2013;
12.07.  godz. 21.30 – Przekręt, reż. Guy Richie, 2000;
19.07.  godz. 21.30 – Holiday, reż. Nancy Meyers, 2006;

PODWIECZORKI TEATRALNE DLA DZIECI:
6.07.  godz. 14.00 – „W krainie grzeczności”, Park nad Balatonem;

godz. 17.00 – „W krainie grzeczności”, Plac Szembeka;
8.07. godz. 13.00 – „Magiczny miód”, Park im. J. Polińskiego;

godz. 15.00 – „Magiczny miód”, Park Znicza;
13.07.  godz. 14.00 – „Niezwykła Podróż”, Park nad Balatonem;

godz. 17.00 – „Niezwykła Podróż”, Plac Szembeka;
15.07.  godz. 13.00 – „Król Maciuś”, Park im. J. Polińskiego;

godz. 15.00 – „Król Maciuś”, Park Znicza;
20.07.  godz. 14.00 – „Wesoły pociąg pełen instrumentów”,  
 Park nad Balatonem;

godz. 17.00 – „Wesoły pociąg pełen instrumentów”,  
 Plac Szembeka;
22.07.  godz. 13.00 – „Prawdziwy Indianin”,  
 Park im. J. Polińskiego;

godz. 15.00 – „Prawdziwy Indianin”, Park Znicza.

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 LETNIE KINO PLENEROWE, teren przy Ochotniczej Straży  
Pożarnej w Wesołej (ul. W. Raczkiewicza 31) 
6.07.  godz. 21.30 – „Nice Guys. Równi goście”;
13.07. godz. 21.30 – „Iluzja 2”;
20.07.  godz. 21.30 – „La la land”.

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

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

bilety@promkultury.pl

l 7.07 godz. 19.00 – PROM do Nowego Orleanu: The Warsaw 
Dixielanders (koncert muzyki jazzowej i rozrywkowej); 8.07 godz. 
18.00 – Teatr Kępa „Insta Show” (spektakl taneczny); 8.07 godz. 
19.00 – Tureckie Kino Kępa: „ Puszka pandory”, reż. Yesim Ustaglu, 
2008; 10.07 godz. 17.00 – Wykład „Od litery do fontu. Tajemnice 
projektowania fontów”; 11.07. godz. 19.00 – Teatr Kępa: „Pan 
Jowialski” Aleksandra Fredry w wykonaniu Teatru Parabuch; 14.07 
godz. 19.00 – Koncert muzyki klasycznej – „Wiedeń – artystyczna 
stolica Europy”; 16.07 godz. 19.00 – Tureckie Kino Kępa: „Miłość 
to dzieło wypadku”, reż. Omer Faruk Sora, 2011; 19.07 godz. 19.00 
– Muzyczne Dachowanie: Chór Endorfina; 21.07. godz. 19.00 – 
Muzyczne Dachowanie: koncert Grand Slam Quarter; 23.07 godz. 
19.00 – Tureckie Kino Kępa: „Mój ojciec i mój syn”, reż. Cagan 
Irmak, 2006.

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
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REKLAMAREKLAMA

Psychodietetyka to dziedzina, która łączy w sobie 
wiedzę dotyczącą żywienia i zdrowia ludzi z wiedzą psy-
chologiczną. Wynikiem tej kombinacji jest specjalista, 
który motywuje, ocenia postępy, wspólnie obiera i kory-
guje cele oraz towarzyszy w drodze do ich realizacji. 

Jak wygląda pierwsza wizyta u psychodietetyka?

Podczas pierwszej wizyty, która opiera się na szcze-
gółowym wywiadzie żywieniowym, psychodietetyk po-
znaje nawyki żywieniowe pacjenta i jego ogólny stan 
zdrowia. Wraz z pacjentem ustalane są wspólne cele 
i droga do ich realizacji. Ważne jest to, że są to cele 
pacjenta, a nie specjalisty. Psychodietetyk może lekko 
podpowiedzieć, jaką ścieżkę wybrać, ale cele ustala sam 
pacjent. Zadaniem psychodietetyka jest czuwanie nad 
tym, aby były one realne do spełnienia. 

Dodatkowo na życzenie pacjenta może zostać opra-
cowany jadłospis, który ułatwi wdrożenie nowych nawy-
ków żywieniowych i wpłynie na zmianę stylu życia. Ma 
być przede wszystkim narzędziem edukacyjnym, a nie 
głównym efektem współpracy ze specjalistą. Dodatkowo 
dobierane są odpowiednie metody, przy pomocy których 
będą nadzorowane postępy w ramach obranych celów. 
Mogą to być konkretne nawyki, ich częstotliwość, brak 
występowania niekorzystnych nawyków czy analiza 
składu masy ciała. Nie uzależnia się jednak postępów 
od samych liczb, a od kierunku ich zmian. 

Jak wyglądają kolejne wizyty u psychodietetyka?

Kolejne spotkania, to czas poświęcony na ocenę 
postępów w realizacji celu i praca nad kolejnymi prze-
szkodami. Wspólnie wypracowywanie wraz z psychodie-
tetykiem nowych rozwiązań, tak aby zmiany były stałe. 
Najczęściej dochodzi do tego edukacja żywieniowa, tak 
aby pacjent rozumiał, dlaczego akurat takie zmiany są 
dla niego kluczowe. 

Psychodietetyk kładzie nacisk na współpracę z pa-
cjentem, który czuje, że ma wpływ na to, co się dzieje 

i nie jest osamotniony w walce ze złymi nawykami. Celem 
takiej współpracy jest wspieranie pacjenta w trudnym 
okresie i nieustanna pomoc oraz uświadomienie mu, 
że upadki są nieuniknione, a po każdym z nich moż-
na się podnieść i działać dalej. Ważna jest też  wiedza, 
które zmiany są naprawdę potrzebne i jakie nadać im 
priorytety. 

Kto powinien skorzystać z usług psychodietetyka?

Z usług psychodietetyka powinien skorzystać każdy, 
kto chce coś zmienić w swoich nawykach żywienio-
wych. Współpraca taka będzie pomocna zwłaszcza dla 
osób, które próbowały się odchudzać na własną rękę 
i nie odniosły sukcesu. Psychodietetyk pomoże poradzić 
sobie z jedzeniem pod wpływem emocji, wesprze w po-
konywaniu przeszkód, które uniemożliwiają osiągnięcie 
swoich celów.  Dodatkowo pomoże także przy zaburze-
niach odżywiania i różnych jednostkach chorobowych, 
jak np. chorobach tarczycy, insulinooporności czy PCOS. 
Podpowie, jak znaleźć 
motywację i będzie to-
warzyszył na każdym 
kroku podejmowanej 
pracy nad nawykami ży-
wieniowymi w drodze do 
zdrowszego stylu życia. 

EMOCJE 
– WRóG ZDROWEGO ODżYWIANIA

Określenie „psychodietetyk”  bardzo często spotyka się ze zdziwieniem róż-
nych osób, które właśnie je słyszą. Nie wszyscy rozumieją, na czym polega 
jego praca, w związku z tym warto przybliżyć sylwetkę tego specjalisty. 

złodzieje samocHodÓw

W całej Warszawie 
w ubiegłym roku skra-
dziono 2028 samochodów. 
Jak to wygląda w poszcze-
gólnych dzielnicach pra-
wobrzeżnej Warszawy? 
Niechlubny rekord padł na 
Białołęce, gdzie zginęło aż 
247 aut. Na drugim miej-
scu policyjnych statystyk 
plasuje się Praga-Południe 
– 242. Z terenu Targówka 
ukradziono 158 samocho-
dów, Wawra – 110, Pragi 
Północ – 52, Wesołej – 47, 
a Rembertowa – 20.

Skąd takie dyspro-
porcje pomiędzy dzielni-
cami? Jak wyjaśniła nam 
Komenda Stołeczna Poli-
cji, najczęściej samochody 
giną w dzielnicach, które 
są tzw. sypialniami dla 
Warszawy. Dużo łatwiej 
jest przejechać do dziupli 
za miastem, np. z Biało-
łęki, niż ze Śródmieścia, 
gdzie do przejechania jest 
całe miasto. 

Najczęściej łupem 
złodziei padają marki 
niemieckie i japońskie. 
Okazuje się też, że wie-
lu amatorów szybkich 
pieniędzy specjalizuje 
się nie tylko w danych 
markach, ale nawet mo-
delach samochodów. 
Wszystko przez elektro-

nikę i zabezpieczenia, 
które trzeba „rozgryźć”. 
Dzisiejszy złodziej to nie 
amator z „łamakiem”, 
ale specjalista z profe-
sjonalnym sprzętem, ta-
kim jak zagłuszacz GPS. 
To zajęcie wymaga więc 
nakładów finansowych, 
które zwracają się bardzo 
szybko…

Bywa jednak, że skra-
dzione auto pozostawiane 
jest na dobę czy dwie na 
odludnym parkingu. W ten 
sposób złodzieje spraw-
dzają, czy nadajnik w aucie 
działa. Jeśli właściciel nie 
odnajdzie swojej zguby, 
wtedy można spokojnie 
odjechać do dziupli. Auta 
są tam rozkładane na czę-
ści, które potem są sprze-
dawane m.in. w internecie. 
Część z nich wyjeżdża do 
zagranicznych klientów, 
inne zostają legalizowane 

w Polsce. Sposobów jest 
wiele.

KSP podkreśla, że naj-
częściej giną nieprzypad-
kowe auta. To nie działa na 
zasadzie „jedzie złodziej, 
spodobał mu się samo-
chód i wtedy go kradnie”. 
Samochody i ich właści-
ciele są obserwowani. 
Złodzieje po jakimś czasie 
znają zwyczaje domowni-
ków, miejsca i czas, kiedy 
najłatwiej będzie „dobrać 
się” do auta. 

Jak w dzisiejszych 
czasach ustrzec się przed 
kradzieżą? W tej kwestii 
niewiele się zmieniło na 
przestrzeni lat – najlepsze 
są niestandardowe zabez-
pieczenia. Tych złodzieje 
unikają, bo każda sekunda 
czy dwie spędzone w sa-
mochodzie podczas kra-
dzieży mogą okazać się 
dla nich zgubne...   NM

Kradzieże samochodów nie są niczym nowym, jednak wraz z roz-
wojem motoryzacji zmieniają się techniki, jakimi posługują się 
złodzieje. W czasach, kiedy wiele aut jest naszprycowanych elek-
troniką, grupom przestępczym nie pozostaje nic innego, jak wy-
posażyć się w najnowsze, specjalistyczne urządzenia.  

rozdarta sosna

Ojców tego sukcesu dzisiaj 
mamy wielu. Warto przypomnieć, 
kto tak naprawdę rozpoczął i pro-
wadził (jak widać skutecznie) ba-
talię o uratowanie tego leciwego 
drzewa.

Uwagę na problem wycinki 
drzew wzdłuż modernizowanej linii 
kolejowej zwróciło Stowarzyszenie 

Razem dla Wawra, które, jak podkre-
śla, stawia sobie za cel m.in. ochronę 
lokalnej tożsamości, a istotnym jej 
składnikiem są wiekowe drzewa. 

– Dzięki staraniom Jacka Wi-
śnickiego wiosną złożyliśmy wniosek 
o przyznanie statusu pomnika przy-
rody gruszy rosnącej przy falenic-
kim bazarze. Mamy informacje, że 
drzewo ma wszelkie szanse by stać 
się pomnikiem. Jednocześnie mieli-
śmy też świadomość, że w związku 
z modernizacją linii kolejowej nr 7  
zagrożone są WSZYSTKIE drzewa 

rosnące wzdłuż torów. Mówimy 
o tysiącach drzew w dzielnicy bar-
dzo mocno narażonej na smog, przy 
jej głównej arterii komunikacyjnej 
– mówią członkowie Razem dla 
Wawra.

Postanowili działać, aby ochro-
nić przed zagładą chociaż część 
drzew. Naturalnym symbolem tej 

walki jest słynna sosna w Falenicy, 
która „ucieka” od torów. 

20 maja br. Jacek Wiśnicki wy-
słał pismo do PKP PLK, czy zga-
dzają się na wszczęcie procedury 
ustanowienia pomnika przyrody. 
PLK odpisały, że drzewo nie leży na 
działce przez nich zarządzanej, więc 
nie są stroną postępowania. Wtedy 
Jacek Wiśnicki i Bartosz Mróz roz-
poczęli zbieranie podpisów pod pe-
tycją. Najpierw na pikniku. Odzew 
był bardzo pozytywny. W dwie go-
dziny zebrano blisko 100 podpisów! 

Stowarzyszenie zaczęło dostawać 
sygnały od mieszkańców, którzy nie 
mieli okazji być na pikniku, że także 
chcieliby się podpisać, stąd kolejne 
akcje – obecność na imprezach lo-
kalnych oraz umieszczenie petycji 
w Kinokawiarni Stacja Falenica. 
Temat podchwyciły media.

– W połowie czerwca ku nasze-
mu niemiłemu zdziwieniu przyszło 
drugie pismo z PLK, które kate-
gorycznie stwierdza, że sosna, jak 
i wszystkie inne drzewa przy mo-
dernizowanej linii kolejowej, jest 
przeznaczona do wycinki. Temat 
rozpalił się na nowo, podchwyciły 
go media, stowarzyszenie Miasto 
Jest Nasze oraz znany dziennikarz 
Filip Chajzer. Złożyliśmy wtedy pe-
tycję do Hanny Gronkiewicz-Waltz 
wraz z 350 podpisami. Już po kilku 
dniach przez media społecznościowe 
dostaliśmy odpowiedź od pani prezy-
dent, że sosna stoi 16 m od osi torów, 
więc nie będzie podlegać wycince 
oraz że ratusz wszczyna procedu-
rę nadania sośnie statusu pomnika 
przyrody – opowiadają i podkreślają, 
że ta informacja, choć bardzo dobra, 
nie przesądza o przyszłości sosny, 
która cały czas, nawet jako pomnik 
przyrody, może być wycięta bez po-
trzeby uzyskiwania pozwolenia. 

To był jednak jasny sygnał, że 
problem został zauważony. Tylko 
prezydent Warszawy może roz-
począć procedurę odstępstwa od  
wycinki.

– Oczekujemy, że Urząd Mia-
sta rozpocznie walkę o te drzewa 
wzdłuż torów, które nie zagrażają 
ani budowie, ani funkcjonowa-
niu kolei – mówią dzisiaj człon-
kowie Stowarzyszenia Razem 
dla Wawra.      Klara Bartuszek

W ostatnich dniach prezydent Warszawy obwieściła, że 
sosna, która rośnie przy torach w Falenicy, nie zostanie 
wycięta. Drzewo, które jest symbolem „uciekania” od linii 
kolejowej, zostanie uratowane. 
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P.P.H. „Kotwica”
Zapraszamy do sklepów firmowych

Oferujemy:
 – pierogi ręcznie robione

 – ryby smażone i w galaretach
 – wyroby garmażeryjne

 – wędliny wykonane wg tradycyjnych receptur
 – dania obiadowe, zupy, flaki

i wiele innych wyrobów

Do spożycia na miejscu i na wynos.
Wyroby garmażeryjne na przyjęcia okolicznościowe.
W ofercie półprodukty dla restauracji i cateringu.

Nasze sklepy firmowe:
n ul. Marysińska 3a
 (róg ul. V Poprzecznej, Anin-Wawer)
n ul. Korkowa 96
 (róg ul. Potockich, Marysin)

REKLAMAREKLAMA

– Panie ministrze, to gdzie Pan 
teraz mieszka?

– W Wawrze, a mówiąc ściślej 
w Aninie…

– Uważa się Pan za warszawiaka 
czy nadal czuje się Pan opolaninem?

– Jestem warszawiakiem. Tak 
jak większość mieszkańców stolicy, 
którzy urodzili się gdzieś indziej, ale 
swoje losy – zawodowe czy prywatne 
– związali z Warszawą. Mieszkam tu 
z całą rodziną prawie od dziesięciu lat. 
Kiedy przeprowadziłem się do Warsza-
wy, początkowo mieszkałem na Woli, 
potem krótko na Mokotowie, później 
w Wilanowie, a teraz w Wawrze i bar-
dzo mi się tu podoba.

– Co takiego podoba się Panu 
w Wawrze?

– Głównie otoczenie – przyroda, 
bliskość Mazowieckiego Parku Kra-
jobrazowego. Komunikacyjnie jest 
dość ciężko, ale mieszka się nam tam 
naprawdę dobrze. 

– Określa się Pan czasami jako 
„słoik”?

– Zdarza mi się, choć prawdę mó-
wiąc, nic w słoikach do Warszawy nie 
przywożę. Nie uważam tego określenia 
za obraźliwe. Bycie „słoikiem” może 
być nawet sympatyczne. 

– Dał się Pan poznać jako szef 
komisji weryfikacyjnej do spraw re-
prywatyzacji. Jej powołanie rzeczy-
wiście było Pana inicjatywą?

– Tak, to był mój pomysł. Po pro-
stu zobaczyłem, jak wielka jest skala 
„złodziejstwa reprywatyzacyjnego” 
i jak bezradne wobec tego procederu 
są wszystkie państwowe instytucje. 
Nie poradziły sobie z tym sądy, sa-
morządowcy, korporacje prawnicze. 
Kilkoro znanych adwokatów, sędziów 
i urzędników jest uwikłanych w afe-

rę reprywatyzacyjną. Nawet rodziny 
warszawskich polityków z Platformy 
Obywatelskiej. 

– Nie można było działać w opar-
ciu o już istniejące organy i instytu-
cje? Trzeba było powoływać do tego 
celu komisję sejmową?

– Doszedłem do przekonania, że 
kilku z przedstawicieli tych instytucji 
brało czynny udział w tym procederze 
i skala powiązań jest tak rozległa, że 
bez stworzenia nowej instytucji, zupeł-
nie od podstaw, nie da się pozbyć tego 
problemu. Chodziło o to, aby w składzie 
tej instytucji nie było nikogo, kto mógł 
być uwikłany w proces reprywatyzacji. 
Na początku moje założenia były baga-
telizowane i wyśmiewane, ale dzisiaj, 
gdy ujawniamy skalę patologii, już nikt 
się nie śmieje.

– Według Pana, który aspekt 
działań komisji jest ważniejszy: 
społeczny czy – nazwijmy go – eko-
nomiczny?

– Najważniejszy jest inny aspekt. 
Nazwijmy go państwotwórczym. Ten, 
który krok po kroku pokazuje kulisy, 
odkrywa przed obywatelami, jak do 
tego doszło, jaki był mechanizm two-
rzenia i funkcjonowania procederu. 
Ważne jest również pokazanie tragedii 
mieszkańców, którzy przeżyli koszmar 
reprywatyzacji.

– Jak Pan ocenia efekty pracy 
komisji?

– Przesłuchania przed komisją już 
przysłużyły się do skutecznych wnio-
sków aresztowych i dzięki naszej pracy 
kilka osób znalazło się w więzieniach. 
Jeżeli chodzi o część śledczą już mo-
żemy powiedzieć, że komisja zdała eg-
zamin. Te kwestie społeczne, czy jak 
Pan je nazwał, ekonomiczne są dodat-
kowym elementem. W III Rzeczypo-

spolitej wszyscy się już przyzwyczaili, 
że jak ktoś coś ukradnie, to może czuć 
się bezkarny, najwyżej dostanie jakiś 
tam wyrok w zawieszeniu. Jednak 
tego, żeby odbierać majątki zgroma-
dzone w wyniku przestępstw jeszcze 
nie było.

– Komisja śledcza trochę przesło-
niła, zdominowała odbiór Pańskich 
działań. Przypomnijmy, że już wcze-
śniej podjął Pan kilka ciekawych 
inicjatyw, choćby rejestr sprawców 
przestępstw na tle seksualnym.

– Szukaliśmy sposobu, jak walczyć 
z jednym z najokrutniejszych prze-
stępstw, mianowicie z pedofilią.

– Łatwo było stworzyć taką regu-
lację prawną?

– Nie, wcale nie było łatwo. Szuka-
liśmy skutecznych rozwiązań na całym 
świecie. Znaleźliśmy takie w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie podobny rejestr 
funkcjonuje. Obywatele słusznie oba-
wiają się, że pedofil po odbyciu kary 
(w Polsce, w przeciwieństwie do Sta-
nów, często ludzie skazani za tak ohyd-
ne przestępstwa wychodzą z więzienia 
stosunkowo szybko), nadal stanowi 
zagrożenie, a Państwo nawet ich przed 
tym zagrożeniem nie ostrzega. Rejestr 
pedofilów pełni zadanie prewencyjne. 
Chodziło o to, by ostrzegać ludzi przed 
ewentualnym zagrożeniem w okolicy 
ich zamieszkania.

– Rejestr od początku budził 
kontrowersje, a jak Pan ocenia jego 
funkcjonowanie?

– Na etapie tworzenia projektu usta-
wy te przepisy były bardzo krytykowa-
ne, podobnie zresztą jak w przypadku 
komisji reprywatyzacyjnej. Dochodził 
jeszcze aspekt praw przestępcy, które 
te uregulowania miałyby naruszać. Wy-
chodzę jednak z założenia, że w takich 
przypadkach prawa ofiar powinny stać 
ponad prawami przestępców. Okazało 
się, że rejestr pedofilów jest sukcesem, 
bo nawet w przedszkolach i szkołach 
znalazły się osoby skazane za przestęp-
stwa pedofilskie.

– Nikt przyjmując te osoby do 
pracy nie sprawdzał ich przeszłości 
pod tym kątem?

– Nikt. Po prostu nie miał wcześniej 
takiej możliwości.

– Inną pańską inicjatywą było 
wprowadzenie przepisów, które 
uniemożliwiały odbieranie dzieci 
rodzicom wyłącznie ze względu 
na słabą sytuację materialną. Co 

skłoniło Pana do zajęcia się tym 
tematem?

– Wielokrotnie media pokazywały, 
jak odbiera się rodzicom dziecko tylko 
dlatego, że rodzina jest biedna. To była 
plaga! Nie mieściło mi się w głowie, jak 
można na to pozwalać! Zapobieżenie 
takim praktykom było jedną z pierw-
szych moich inicjatyw w Ministerstwie 
Sprawiedliwości.

– Zapytam o skutek tej inicjaty-
wy..?

– Mam dużą satysfakcję, bo w ze-
szłym roku pierwszy raz odnotowali-
śmy zero takich przypadków, ani jedne-
go odebranego dziecka! To jest wynik, 
z którego jesteśmy dumni. Ja i zespół 
ludzi, którzy to prawo tworzyli.

– Te dwie Pana inicjatywy, jak 
wspomniałem, trochę zostały już za-
pomniane i zdominowane przez ko-
misję reprywatyzacyjną. Wracając 
do komisji, czy nie uważa Pan, że 
przez tyle miesięcy transmisji obrad 
komisji trochę ona spowszedniała?

– Wiadomo, z biegiem czasu za-
interesowanie trochę spada, a część 
głównych mediów też pokazuje na-
sze posiedzenia w odpowiednim, do-
brym dla nich kontekście. To dlatego, 
że część ukochanych polityków tych 
mediów jest osobiście zaangażowana 
w te afery. Jest grupa mediów i ludzi 
powiązanych z tym tematem i zrobią 
oni wszystko, żeby działalność naszej 
komisji zdewaluować. Ale my musimy 
robić swoje. Nie działamy dla mediów, 
ale aby pomóc ludziom.

– Często media przedstawiają 
Pana jako polityka Prawa i Sprawie-
dliwości, a Pan jest przecież w Soli-
darnej Polsce.

– Tak naprawdę, to dzisiaj nie ma 
to większego znaczenia. Wszyscy je-
steśmy w obozie Zjednoczonej Prawicy 
i działamy dość harmonijnie.

– Z czego mogą Pana pamiętać 
opolanie?

– Trudno mi o sobie mówić, ale jako 
poseł wybrany z tego okręgu obiecałem 
między innymi, że zadbam o infrastruk-
turę drogową, która była zaniedbana od 
wielu lat, że wspomogę opolski sport 
i kulturę. I z tych obietnic udało mi się 
wywiązać. Na inwestycje na Opolsz-
czyznę przeznaczone zostało miliard 
złotych. Za te pieniądze powstało pięć 
obwodnic, których wcześniej nie dało 
się zrobić, inwestowaliśmy w sport – 
hokej, piłkę ręczną i nożną, siatkówkę, 

która jest na bardzo wysokim poziomie. 
Zbudowaliśmy halę sportową lepszą 
niż w Warszawie. Udało się ściągnąć 
pieniądze na inwestycje kulturalne 
i dla organizacji charytatywnych. To, 
co obiecałem jako kandydat na posła, 
zostało spełnione.

– Jak wygląda dzień pracy mini-
stra? Czy ten typ pracy bardzo odbi-
ja się na rodzinie?

– Ciężka praca od rana do nocy. 
Oczywiście, że się odbija. Mam jed-
nak misję służenia innym ludziom i ta 
praca daje mi wiele satysfakcji. Poza 
tym mam bardzo cierpliwą i wyrozu-
miałą żonę.

– Pozwolę sobie na pytanie osobi-
ste. Macie państwo niepełnospraw-
nego synka. Czy Warszawa jest 
przyjazna rodzinom, które dotknęła 
niepełnosprawność?

– Zdecydowanie jest to miasto 
nieprzyjazne niepełnosprawnym i do 
wymiany praktycznie jest wszystko. 
Od transportu, poprzez dostęp do usług 
podstawowych, medycznych, rehabilita-
cyjnych, wczesnoprzedszkolnych, spe-
cjalistycznych, a na sporcie kończąc.

– Dlaczego myśli Pan o porzuce-
niu Sejmu i powrocie do działalności 
samorządowej?

– Dlatego, że uważam, iż Warsza-
wa może być lepiej zarządzana. Że nie 
wykorzystuje swojego potencjału. Bo 
w naszym mieście jest tak, że Warsza-
wa dysponuje budżetem wysokości 
ponad 17 miliardów, a rok do roku nie 
wydaje nawet miliarda złotych. Metro  
buduje się bardzo długo. Dwanaście 
lat to dziewięć kilometrów metra. To 
bardzo mało. W Madrycie taką długość 
wybudowano w cztery lata. Platforma 
obiecała, że w Warszawie w dwie ka-
dencje wybuduje pięć mostów. Minę-
ły trzy kadencje i wybudowali tylko 
jeden. Obiecali, że w dwie kadencje 
wybudują siedemnaście parkingów 
podziemnych. Minęły trzy kaden-
cje – wybudowali zero. Obiecali, 
że zrobią porządek i zagospodarują 
plac Defilad. Dlatego siłą przeganiali 
kupców z KDT. Nic tam nie powsta-
ło. Możliwe, że kupców usunięto, bo 
tamte działki miały trafić w ręce ma-
fii reprywatyzacyjnej. Warszawa jest 
w tej chwili miastem rządzonym przez 
grupy interesów, przez deweloperów. 
To miasto trzeba wyrwać tej grupie 
i oddać warszawiakom. 

Rozmawiał Adam Rosiński

Mieszkańcy

warszawę trzeBa  
oddać warszawiaKom
Rozmowa z Patrykiem Jakim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, szefem sej-
mowej komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji, posłem, byłym samorządowcem.

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

WYKONUJE:
    

 
renowację tapicerki i stolarki 
mebli stylowych i współczesnych

 

  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. 800-1730,  sob. 900-1300

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33

e-mail: redom@redom.pl
 tel. 693-377-081

www.redom.pl

 
   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

ZaTruDNi  
administratora nieruchomości 

na umowę o pracę. 
Wymagane wykształcenie 

minimum średnie, co najmniej 
3 lata praktyki w zarządzaniu 
nieruchomościami, znajomość 

pakietów MS Office, prawo 
jazdy, samodzielność.

Mile widziana licencja zarządcy 
nieruchomości oraz zagadnień 
spółdzielczości mieszkaniowej.

CV prosimy składać  
na adres mailowy:

sekretariat@wsmgrochow.pl 
wraz z klauzulą o ochronie 

danych osobowych.
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REKLAMA REKLAMA

Zaułki historii

Przed wojną rejony tury-
styczne określano rejonami 
letniskowymi, turystów – letni-
kami, miejscowości turystyczne 
– letniskowymi, a uzdrowiska 
najczęściej kurortami. Najlep-
szymi rozrywkami w tzw. daw-
nych kurortach było dancingo-
wanie, leczenie różnych dole-
gliwości wodami źródlanymi, 
spacery i „łapanie słońca”, ale 
z umiarem. 

Kurorty, czyli Druskienniki, 
Zaleszczyki i Truskawiec

Uwielbiano więc kurorty. 
Józef Piłsudski i Ignacy Mo-
ścicki jeździli do Druskiennik 
nad Niemnem, które i dziś cie-
szą się powodzeniem, bo grani-
ce z Litwą są otwarte. Tyle, że 
dziś trzeba tam płacić w euro. 

Jeżdżono też chętnie na 
drugi koniec Polski, czyli do 
Zaleszczyk na Podolu (obec-
nie w obwodzie tarnopolskim 

Ukrainy), które uchodziły 
za orientalną stolicę naszego 
przedwojennego kraju. Tam 
temperatura często przekra-
czała 35 stopni, a ponadto rosły 
brzoskwinie i tropikalne owo-
ce. Było też mnóstwo winnic. 
To pięknie położone nad skali-
stymi brzegami Dniestru mia-
steczko przyciągało bulwarami, 
plażami i klimatem. 

Popularny był też leżący 
niedaleko Drohobycza Truska-
wiec (obecnie miasto na Ukra-
inie w obwodzie lwowskim), 
który trzykrotnie otrzymał me-
dal dla najlepszego uzdrowiska. 
Tu spotykali się wybitni artyści 
tamtego okresu – Julian Tuwim, 
Kornel Makuszyński czy Zofia 
Nałkowska oraz sportowcy –  
Stanisława Walasiewiczówna, 
Halina Konopacka i Janusz Ku-
sociński, aktorzy –  Eugeniusz 
Bodo czy Adolf Dymsza oraz 
politycy –  Ignacy Daszyński, 
Stanisław Wojciechowski czy 
Wincenty Witos. 

Sto czterdzieści  
kilometrów dla każdego

Uwielbiano też polskie mo-
rze. Ponieważ nasze wybrzeże 
to właściwie była tylko Gdynia, 
która z wsi rybackiej zaczęła 
zmieniać się w portowe miasto, 
więc chętnym do kąpieli w mo-
rzu zostawał półwysep Helski 
z Juratą, która uchodziła za per-
łę morza. 

Władze państwowe pro-
wadziły nawet akcję „Święto 
Morza”, starając się zagospo-
darować na potrzeby rekreacji 
Polaków 140-kilometrowy 
odcinek polskiego wybrzeża. 

Przed uprawiającymi sporty 
wodne stawiano ambitne zada-
nie zorganizowania corocznego 
spływu pod hasłem „Cała Pol-
ska płynie do morza polskie-
go”. Tak zachęcano każdego 
posiadającego łódź, kajak lub 
żaglówkę do wybrania się nad 
Bałtyk. W Gdyni jednak też cze-
kało na wodniaków mnóstwo 
atrakcji – manifestacje, festyny, 
okolicznościowe wystawy.

Wielka Krokiew  
i Krzyżowa Góra

Kochano oczywiście pol-
skie góry. Wielką popularno-
ścią cieszył się Ojców i Dolina 
Prądnika, ale najważniejsze 
było Zakopane. Rozwijało się 
niezwykle dynamicznie i zjeż-
dżała się tam niemal cała polska 
elita artystyczna. Przyjeżdżali 
więc poeci, pisarze, malarze, 
architekci i aktorzy. To tam 
spotkać można było m.in. Jaro-
sława Iwaszkiewicza, Kornela 
Makuszyńskiego, który zresztą 
po wojnie tamże zmarł, Stani-
sława Ignacego Witkiewicza, 
a także Witolda Gombrowicza. 
To te barwne postaci i skandale 
przyciągały pod Giewont in-
nych letników, pragnących na 
własne oczy zobaczyć życie 
elity. Dzięki temu Zakopane 
przeżywało rozkwit. To wtedy 
zaprojektowano skocznię na 
Wielkiej Krokwi, a także po-
wstały liczne hotele i kawiar-

nie. W połowie lat trzydziestych 
wybudowano nawet kolejkę 
linową na Kasprowy Wierch. 
Zakopane oblegano i w zimie, 
i w lecie. 

Równie modna była Kryni-
ca Górska, która jeszcze przed 
I wojną światową słynęła z wód 
o leczniczych właściwościach. 
To po 1918 r. wyremontowano 
i rozbudowano w Krynicy daw-
ny Dom Zdrojowy, a także wy-
budowano nadrzeczne, kamien-
ne bulwary i wybudowano nowe 
łazienki do kąpieli mineralnych 
z ponad dwustoma kabinami. 
W 1928 r. miasteczko doczeka-
ło się kanalizacji i oczyszczalni 
ścieków. Później na Krzyżowej 
Górze wybudowano skocznię 
narciarską, lodowisko do ho-
keja oraz największy w całym 
kraju tor saneczkowy. W Kryni-
cy w Domu Zdrojowym bywał 
premier Władysław Grabski, 
a do „Patrii”, ekskluzywnego 
hotelu, w 1937 roku przybyła 
księżna holenderska Julianna 
wraz z mężem. To w tym hotelu 

bywały gwiazdy przedwojenne-
go kina. 

Powodzeniem cieszyły się 
też takie miejscowości jak Wi-
sła, Istebna i Żywiec. 

Kazimierz, czyli  
na środku Wisły

Jeżdżono też w inne miej-
sca. Na przykład na Kaszuby, 
w okolice Mławy, pod Nowo-
gródek, do Warki, Spały, do 
Puszczy Kampinoskiej i… nad 
Świder do Otwocka. 

Również przed wojną na-
rodziła się moda na miejsce 
ukochane przez artystów mala-
rzy, czyli Kazimierz nad Wisłą. 
Przyciągała architektura, bo to 
tu zachowały się najpiękniejsze 
renesansowe kamienice Jana 
i Krzysztofa oraz Celejowska, 
ale nie tylko. Wielką atrakcję 
stanowiła nadwiślańska plaża, 
na którą chętnie uczęszczano 
w ciepłe, wakacyjne dni. To 
miejsce było dla mieszkańców 
Kazimierza niewyczerpanym 
źródłem dochodów. Zarabiali 
przewoźnicy, lodziarze i wszel-
kiej maści handlarze. 

A dla tych, którzy nie mieli 
zbyt dużo pieniędzy i wyjechać 
z Warszawy nie mogli, pozosta-
wały rozrywki miejskie, jak na 
przykład Park Łazienkowski, 
Ujazdowski czy Ogród Saski, 
a dla mieszkających po prawej 
stronie Wisły – Park Skary-
szewski. Bo wyjazd na waka-
cje wymagał jednak nakładów 
finansowych, a park był dostęp-
ny dla każdego. 

Oprac. MK Piekarska

waKacje przedwojennycH warszawiaKÓw
Czy przed wojną warszawiacy jeździli na wakacje? Tuż po I wojnie światowej 
jeszcze nie, ale pod koniec lat dwudziestych państwo zaczęło zachęcać do ak-
tywnego wypoczynku i nagle… modne stały się wyprawy kajakowe, rowero-
we i piesze wędrówki nieuczęszczanymi szlakami. Jeżdżono też do kurortów.

Józef Piłsudski w Druskiennikach.

Jeżdżono chętnie do Zaleszczyk na Podolu, które uchodziły za orientalną stolicę naszego przedwojennego kraju.

Kąpielisko siarczano-solankowe w Truskawcu.

NeurologiA WeteryNAryJNA oKiem PrAKtyKA

Wyobraźmy sobie taką oto sytu-
ację: podczas wieczornego niedziel-
nego grilla, kiedy wydaje się nam, że 
już nic nie zmąci rodzinnego spokoju, 
dochodzi do nagłego i przerażające-
go zdarzenia. Nasz ukochany Pimpek, 
wieloletni i umiłowany towarzysz ro-
dziny, nagle przewraca się na bok 
i pomimo szczerych chęci nie jest 
w stanie się podnieść. Oczy wierne-
go przyjaciela mimowolnie w szybkim 

tempie poruszają się na boki, głowa 
w nienaturalnym sposób wygina się 
na jedną ze stron, a on sam oczekuje 
od nas ratunku. 

Nasze  poczuc ie 
bezradności miesza się 
z napływającymi do gło-
wy myślami – „Czy to 
już koniec? Czy istnieje 
szansa na jakąkolwiek 
pomoc? Skoro to wylew, 
to nie chcę, by mój pies 
cierpiał do końca swego życia...”. 
Okazuje się, że rzeczywistość wcale 
nie musi być tak przytłaczająca.

Neurologia weterynaryjna jest 
jedną z gałęzi prężnie rozwijającej 
się w ostatnich czasach medycyny 
weterynaryjnej. Wspomniany rozwój 
pociąga za sobą łatwiejszy dostęp do 
nowych technik diagnostycznych, ta-

kich jak chociażby tomografia kompu-
terowa, rezonans magnetyczny, czy 
badanie elektromiograficzne nerwów. 
Dokładna diagnostyka z kolei, często 
pozwala na możliwość postawienia 
precyzyjnego rozpoznania, a co za 
tym idzie na wdrożenie celowanej 
i skutecznej terapii. 

Diagnozowanie i leczenie m.in. 
urazów rdzenia kręgowego, zapaleń 
mózgu, a nawet niektórych nowo-
tworów, zaczęło być obecnie standar-
dem. Porażenie kończyn, zaburzenia 
równowagi czy padaczka nie muszą 
już stanowić dla zwierzęcia wyro-

ku. Wręcz przeciwnie, 
bardzo często jesteśmy 
w stanie skutecznie wal-
czyć z powyższymi cho-
robami i zaburzeniami.

Wróćmy tym samym 
do opisanego na wstępie 
Pimpka. Czy skręt głowy, 

oczopląs (tak nazywamy mimowolny 
ruch gałek ocznych) i bardzo duże 
zaburzenia równowagi występujące 
u naszego podopiecznego, to faktycz-
nie sytuacja bez wyjścia? Otóż nie. 

Opisane objawy są cechą cha-
rakterystyczną tzw. zespołu przed-
sionkowego i mogą wynikać z sze-
regu różnych chorób o diametralnie 

różnym rokowaniu. Zapalenie ucha, 
niedoczynność tarczycy, zapalenie 
mózgu lub nowotwory – wszyst-
kie one mogą powodować zespół 
przedsionkowy, a dużą część z nich 
można skutecznie leczyć. Podobna 
zależność dotyczy również innych 
problemów neurologicznych. 

Dlatego właśnie tak ważna jest 
wizyta u lekarza weterynarii, który 
na podstawie objawów klinicznych 
i dzięki dobraniu odpowiednich ba-
dań, jest w stanie opracować sku-
teczną metodę terapii.

lek. wet. Wojciech Sokołowski
członek European Society  

of Veterinary Neurology
doktorant w Zakładzie Anatomii 

Porównawczej i Klinicznej SGGW 
w Warszawie

„panie doKtorze! 
mÓj pies  

ma wyLew!” 

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

GOSPODARZ BUDYNKU  
– STAŁE ZATRUDNIENIE

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa 
„Ateńska” z siedzibą w Warszawie  

przy ul. Arabskiej 9 poszukuje osób, które 
podejmą pracę w charakterze gospodarza 

na terenie posesji przy ul. Afrykańskiej 12, 
Afrykańskiej 16, Egipskiej 4 i Afrykańskiej 7A. 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie 
pisemnych ofert do dnia 12.07.2018  r.

w biurze Spółdzielni, pok. nr 9,  
tel. 22 671-81-98 

lub przesłanie na adres e-mail:
biuro@sbm-atenska.pl
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POROZMAWIAJMY O WARSZAWIE

Rady Osiedli są mało znane 
mieszkańcom, a ich funkcja nie 
jest jasno określona. Z założe-
nia są jednostkami pomocni-
czymi gmin.

Do rady osiedla wybie-
rane są osoby, które chcą się 
udzielać społecznie w kon-
kretnym obszarze dzielnicy. 
To głównie ludzie z pasją, 
którzy stawiają nie tylko na 
samorealizację, ale również 
na działanie na rzecz miesz-
kańców.

Jednak już od paru lat fre-
kwencja podczas głosowania 

jest bardzo niska. Duży wpływ 
na nikłe zainteresowanie wybo-
rami ma to, iż praca w samo-
rządzie mieszkańców nie jest 
w żaden sposób wynagradza-
na. Jedyną formą uznania jest 
satysfakcja działaczy z wyko-
nanej pracy.

Średnia frekwencja na Pra-
dze Południe wyniosła w tym 
roku 1,7%. W odniesieniu do 
sytuacji sprzed czterech lat 
wynik i tak jest lepszy, wów-
czas bowiem odnotowano 
1,35% głosów mieszkańców. 
Liderem tej dzielnicy zarów-

no w 2014, jak i w 2018 roku 
okazała się Saska Kępa, mia-
nowicie do urn poszło 2,6% 
wyborców.  Najlepszy wynik 
uzyskał Przemysław Popkow-
ski, społecznik, współorga-
nizator Święta Saskiej Kępy, 
który otrzymał 211 głosów 
(32,9%). Cztery lata temu 
wynik na tym obszarze był 
o 0,4% wyższy. 

Nieznacznie w tyle pod 
względem frekwencji jest post-
industrialna część Pragi Połu-
dnie, czyli Kamionek, gdzie 
odnotowano 2,1% głosów. Na 

tym samym poziomie jest także 
Grochów Północny. 

Warto zauważyć, iż jeszcze 
cztery lata temu frekwencja 
w tych częściach Pragi Po-
łudnie była znacznie niższa, 
mianowicie wahała się od 0,6% 
do 1,2%. 

O wiele lepiej w tym 
roku wypada Grochów Cen-
trum. Tegoroczne wybory do 
rad osiedli przyciągnęły 2% 
mieszkańców tego obszaru, 
co daje o 0,8% lepszy wynik 
niż w 2014 roku.

Progres zauważalny jest tak-
że w nieco młodszej części Pra-
gi Południe, czyli na Grochowie 
Południowym. Frekwencja tu 
wyniosła 0,9%, dla porównania 
cztery lata temu kształtowała się 
na poziomie 0,7%. 

Warto zwrócić uwagę na 
fakt, iż nie we wszystkich czę-
ściach Pragi Południe odnoto-
wano wzrost liczby wyborców. 
W okręgu Grochów Kinowa do 
urn poszło tylko 0,8% miesz-
kańców. W 2014 roku frekwen-
cja na tym obszarze wyniosła 

dokładnie 1%, zatem nie odno-
towano tu znaczącej różnicy.

Co ciekawe, rada najbar-
dziej intrygującego architekto-
nicznie osiedla w Warszawie 
została rozwiązana. Mowa tu 
o Przyczółku Grochowskim. 
Powodem likwidacji tego samo-
rządu była bardzo mała liczba 
kandydatów do wyborów. Nale-
ży zauważyć, iż cztery lata temu 
frekwencja w tym okręgu była 
jedną z najwyższych na Pradze 
Południe, kształtowała się bo-
wiem na poziomie 2,4%. 

Trzymamy kciuki za 
wszystkich nowych reprezen-
tantów. Mamy nadzieję, że 
w 2022 roku Praga Południe 
będzie jeszcze lepszym miej-
scem do życia. 

Damian Biedrzycki

W niedzielę 17 czerwca odbyły się wybory do rad osiedli. Mieszkańcy mieli możli-
wość zagłosować na ludzi, którym przyszłość swojej dzielnicy nie jest obojętna.

cała władza w ręce rad!

Przytoczę tylko kilka 
z szeregu działań, które inicjo-
wałam lub w których współ-
uczestniczyłam.

Jednym z większych suk-
cesów jest rozpoczęcie budo-
wy kanalizacji na terenie Klubu 
Sportowego Drukarz oraz prze-
dłużenie jej do Muszli Koncer-
towej w Parku Skaryszewskim. 
Po wielu latach udało się uzy-
skać wszelkie niezbędne zgo-
dy do rozpoczęcia tak ważnej 
inwestycji. Dzięki niej dzieci 
i młodzież będą mogły treno-
wać w godnych warunkach.

Jeszcze będąc radną dziel-
nicy Praga-Południe zabie-

gałam o rewitalizację Parku 
Polińskiego. Udało się. Teraz 
wszyscy z przyjemnością spa-
cerujemy uporządkowanymi 
alejkami w parku tętniącym 
życiem. Liczę również, że 
w niedalekiej przyszłości 
wypięknieje perełka naszej 
dzielnicy – Park Skaryszew-
ski. Kilka lat temu interpelo-
wałam w sprawie jego rewi-
talizacji.

W 2015 roku doprowa-
dziłam do podjęcia uchwały 
niezwykle istotnej dla bez-
pieczeństwa i komfortu życia 
mieszkańców Rembertowa 
i okolic. Dzięki tej uchwale na 

jesieni 2019 roku rozpoczną 
się prace przy budowie tune-
lu drogowego pod torami PKP 
w ciągu ulic Marsa i al. Gen. 
A. Chruściela „Montera”.

W związku z niezabez-
pieczeniem przez Sejm w bu-
dżecie na 2018 rok środków 
finansowych na realizację 
prestiżowej dla Warszawy 
i naszej dzielnicy budowy 
siedziby Sinfonia Varsovia, 
złożyłam na ręce Prezydent 
Warszawy interpelację z proś-
bą o rozważenie sfinansowa-
nia w całości tej inwestycji 
z budżetu Miasta. Na ostat-
niej sesji Rada Warszawy 

zabezpieczyła środki na tę in-
westycję. Na Pradze Południe 
powstanie sala koncertowa na 
światowym poziomie. Myślę, 
że ucieszy to mieszkańców, 
gdyż wiem, że licznie uczest-
niczą w cotygodniowych let-
nich koncertach.

W Radzie Warszawy pra-
cuję w trzech komisjach: kul-
tury, sportu i zdrowia. W tej 
ostatniej, której jestem wice-
przewodniczącą, wyszłam na-

przeciw problemowi niepłod-
ności, który dotyka wiele war-
szawskich rodzin. W ubiegłym 
roku Rada Miasta, głosami 
radnych Platformy Obywatel-
skiej, przegłosowała program 
in vitro dla Warszawy. Cieszy 
się on olbrzymim zaintereso-
waniem. W chwili obecnej jest 
już 250 potwierdzonych ciąż, 
w tym ciąże mnogie. Program 
ten będzie kontynuowany 
i modyfikowany w następnych 
latach.

Oprócz dużych projektów, 
zajmuję się indywidualny-
mi problemami zgłaszanymi 
przez mieszkańców. Udało 
mi się pomóc poprzez szybką 
reakcję m.in. w sprawie przej-
ścia dla pieszych pomiędzy 
szkołą podstawową a base-
nem Wodnik. Interweniowa-
łam w sprawie stanu budynku 
przy ul. Grochowskiej 102 
oraz w związku z postępującą 

dewastacją terenu KS Orzeł 
i niszczeniem elewacji bu-
dynków przez nanoszenie na 
nie graffiti.

Wiele lat temu postanowi-
łam włączyć się w działania 
poprawiające komfort życia 
mieszkańców. W zbliżającej 
się do końca kadencji udało 
mi się zainicjować inwesty-
cje zarówno o zasięgu ogól-
nomiejskim, jak i dzielnico-
wym. Pamiętam o problemach 
zgłaszanych przez Państwa 
i staram się je rozwiązywać 
jak najlepiej.

Cieszę się z widocznych 
efektów pracy i że wszyscy 
jesteśmy świadkami, jak roz-
kwita Praga-Południe. Bardzo 
dziękuję za okazane zaufanie 
i wciąż jestem otwarta na Pań-
stwa propozycje.

Monika Suska
radna m.st. Warszawy

facebook.com/MonikaSuska9

Zbliża się koniec kolejnej kadencji samorządowej. Cztery lata temu obdarzyliście 
mnie Państwo zaufaniem. To dzięki Waszym głosom zostałam radną Warszawy. Na-
leży się więc Państwu informacja, jak wywiązuję się z tej roli i jak reprezentuję 
interesy mieszkańców.

o in vitro, KuLturze i Komforcie życia

Miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego wy-
znacza sposób użytkowania 
określonego fragmentu miasta 
i przeciwdziała chaotycznej 
zabudowie. Może zakazywać 
na danym terenie np. wznosze-
nia budynków lub nakazywać 
ochronę zieleni. Na obszarze, 
na którym został uchwalony 
miejscowy plan nie może po-
wstać nic sprzecznego z jego 
zapisami. 

Jak wynika z informacji 
Urzędu Miasta, w Warszawie 
obowiązuje 270 takich planów, 
a w trakcie realizacji jest 214. 
Na terenie naszej dzielnicy 
obowiązuje 12 planów zago-
spodarowania. Obejmują one 
kluczowe obszary Pragi Połu-
dnie, np. okolice Ronda Wia-
traczna, obszar wzdłuż części 

ul. Grochowskiej, Zamieniec-
kiej, część Gocławka oraz 
Saską Kępę. Dodatkowo chro-
nionymi obszarami są tereny SP 
nr 120 przy ul. Międzyborskiej 
oraz liceum przy ul. Fundamen-
towej. Tu funkcjonują tak zwa-
ne mikroplany, uchwalone dla 
ochrony przed roszczeniami. 

W różnym tempie toczą się 
prace związane z uchwalaniem 
planów dla innych rejonów 
dzielnicy. Tak jest w przypad-
ku rejonu Ostrobramskiej, Ka-
mionka czy części Gocławia. 
W zeszłym roku ruszyły prace 
nad planem zagospodarowa-
nia dla Parku Skaryszewskie-
go, którego zadaniem będzie 
ustalenie ochrony zieleni 
„Skaryszaka”. 

Jako radny, aktywnie dzia-
łający w komisji zagospodaro-
wania przestrzennego, uczest-
niczyłem w ostatnich latach 
w pracach nad wszystkimi do-
kumentami tego typu dla Pragi 
Południe. Robię wszystko, aby 
te prace były transparentne 
i dostępne dla mieszkańców. 
Zorganizowałem spotkanie 
z mieszkańcami i działkowca-
mi w sprawie planu ogrodów 
działkowych w rejonie ul. Ki-
nowej, podczas którego każdy 

z uczestników mógł zapoznać 
się z dokumentami i zgłosić 
swoje uwagi. W granicach 
obowiązywania tego projektu 
zakazana jest zabudowa ogro-
dów działkowych. Prace na 
tym dokumentem dobiegają 
ku końcowi. 

Obszarami na Pradze Po-
łudnie, które pozostają bez 
ochrony planistycznej oraz dla 
których nie toczą się prace nad 
planem jest rejon Gocławia 
pomiędzy Jana Nowaka-Je-
ziorańskiego a Abrahama oraz 
Umińskiego, tereny osiedli 
Fundamentowa oraz Kinowa. 
Niestety takim miejscem jest 
także obszar części Kamion-
kowskich Błoni Elekcyjnych. 
Uważam, że jak najszybciej 
należy ochronić te obszary. 

W związku z tym, używa-
jąc jednego z podstawowych 
narzędzi radnego jakim jest 
interpelacja, wystąpiłem o pil-
ne uchwalanie planów dla tych 
terenów. Wierzę, że tego typu 
działanie ma sens, a tempo 
prac nad tymi dokumentami 
może być szybsze.

Karol Kowalczyk 
wiceprzewodniczący Rady 
Dzielnicy Praga-Południe

radnyKowalczyk@gmail.com

Wszyscy chcemy żyć w uporządkowanym i przyjaznym otoczeniu. Zależy nam 
na czystym mieszkaniu i podwórku, gdzie wszystko znajduje się na swoim 
miejscu. Podobną porządkującą rolę w przestrzeni miasta pełnią plany zago-
spodarowania przestrzennego. 

wspÓLnie pLanujemy praGę południe

Tymczasem w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 
2018-2045 dla Warszawy kwo-
ta na III liię metra, w tym na 
Grochów i Gocław to… 0 zł. 
Czy ktoś w tej sprawie myśli 
o mieszkańcach? 

Stacja metra Stadion Na-
rodowy to ważny punkt prze-
siadkowy, ale również peron 
w kierunku Gocławia. Zgodnie 
z informacją, jaką uzyskałem 
w spółce Metro Warszawskie, 
jego koszt to 18 mln 600 tys. 
zł. Został odebrany w listopa-
dzie 2014 r. i… czeka. Czeka 
na decyzję Ratusza z placu 
Bankowego. Czeka również na 
jakiekolwiek działania Ratusza 
z Grochowskiej. Ani jednych, 
ani drugich jak na razie nie ma. 
Czy ktoś w tej sprawie myśli 
o mieszkańcach?

Przez ostatnich kilka tygodni 
zbierałem informacje o planach na 
III linię metra od różnych instytu-
cji. I tak, ZTM wskazał (optymi-
stycznie), że „rozbudowa metra 
będzie kontynuowana”. I już się 
ucieszyłem, gdy dobrnąłem do 
informacji, że „w bieżącej WPF 
m.st. Warszawy nie przewidzia-
no jeszcze środków finansowych 
na realizację III linii metra”. Na 
jednej kartce umieszczono więc 
obietnicę i nadzieję, jak również 
wskazano, że pieniędzy na to nie 
ma. Czy ktoś w tej sprawie my-
śli o mieszkańcach?

Wspomniana już wyżej 
spółka Metro Warszawskie, 
jako inwestor zastępczy budowy 
metra, informuje, że „obecnie 
w planach finansowych na lata 
2018 – 2045, nie są przewidzia-
ne wydatki na realizację odcinka 
III linii na Gocław”. Zastrzega 
jednak, że właściwe informacje 
ma zapewne ZTM, którego od-
powiedź już przytoczyłem. Moż-
na to przedstawić w skrócie tak 
– budować chcemy, ale nie ma… 
środków. Czy ktoś w tej spra-
wie myśli o mieszkańcach?

Festiwal obietnic bez pokry-
cia zdaje się dawać Ratusz zarzą-
dzany przez Hannę Gronkiewicz- 
-Waltz. Pismo Dyrektora Biura 

Polityki Mobilności i Transportu 
Mieczysława Reksnisa, wskazu-
je (i tu znowu nadzieja), iż „(…) 
stacja Metra Stadion Narodowy 
została wybudowana wraz z pe-
ronami i układem torowym dla 
trzeciej linii metra uwzględnia-
jąc tym samym rozbudowę sys-
temu metra w kierunku na Go-
cław”. Jednakże, co odczytuję 
jednak w negatywnym tonie, 
„w Wieloletniej Perspektywie 
Finansowej na latach 2018-2045 
(…) zarezerwowane są obecnie 
środki na dokończenie budowy II 
linii metra”. Nadzieja zgasła… 
Czy ktoś w tej sprawie myśli 
o mieszkańcach?

Sofia, Tbilisi, Lozanna, Tulu-
za, Praga czy Walencja – te mia-
sta mają po 2 lub 3 linie metra. 
Niedaleki Wiedeń ma ich aż 6. 
W programie wyborczym z 2006 
roku obecna prezydent stolicy 
obiecywała „w ciągu nadchodzą-
cych kadencji (a więc do roku 
2010) doprowadzimy metro (…) 
na Gocław (…)”. Jednak w tej 
sprawie przez ostatnich 12 lat 
nikt nie pomyślał o mieszkańcach 
Grochowa czy Gocławia. Musi-
my zatem poważnie pomyśleć 
o tych, którzy to obiecywali.

Dariusz Lasocki
radny dzielnicy Praga-Południe

Były wielkie plany. Były też obietnice rządzących Warszawą od ponad dekady 
polityków. Metro miało być ważnym i nowoczesnym rozwiązaniem komunikacyj-
nym dla prawie 200-tysięczej Pragi Południe i graniczących z nią od wschodu 
i południa dzielnic. 

Kiedy metro na Gocław?

OGŁOSZENIA PRASOWE OGŁOSZENIA PRASOWE
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Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

Babcia do 
dziadka:

– Co tak chodzisz i chodzisz?!
– Bo napiłbym się kieliszek 
naleweczki…
– No to chodź!
– No przecież chodzę i cho-
dzę!

***
Pielęgniarka do pacjenta:
– A ile to szanowny pan ma 
lat?
– Ano, dziewięćdziesiąt 
osiem! – odpowiada słabym 
głosem chory.
– Oj, nie dałabym, nie dała-
bym!
– Ależ ja doprawdy nie śmiał-
bym prosić…

***
– Ja się miewa Twój syn? 
– pyta przyjaciółka przyja-
ciółkę.
– Skończył właśnie 20 lat 
i w głowie mu tylko akty, 
stosunki, z przeproszeniem – 
interesy i te… no… organy!
– Zszedł na złą drogę?! A tak 
dobrze się zapowiadał…
– Nie! Studiuje prawo admini-
stracyjne. 

***
– Panie – turysta pyta na pu-
styni Beduina. – Jak tu dojść 
do oazy?!
– Cały czas prosto, a we 
czwartek w lewo!

RADY
CiotKi
AGATY

l Jak zapraszać gości? Nie za-
wsze jest to oczywiste. Jeśli na 
działce będziesz gościć jedną 
parę, nie ma problemu, ale je-
śli 8, 10 czy więcej osób... Jedni 
obiecają, a nie przyjadą, inni za-
biorą ze sobą jeszcze sąsiadów – 
jak tu przygotować stół, by było 
w sam raz?
l Zapraszając, dokładnie określ, 
że czekacie od godziny np. 9, by 
mieć czas na spokojne przygo-
towania. Poinformuj, że zwyczaj 
macie taki, że każdy przywozi coś 
na stół czy grilla, ale tyle, ile zje, 
a potem i tak podajecie wszystko 
razem. Czyli mięso, jarzyny, słod-
kości. Wy zapewniacie pieczywo, 
napoje, serwetki i inne dodatki, 
no i urocze miejsce. 
l To żaden wstyd, uprzedzić 
zawczasu znajomych, w przeciw-
nym wypadku zostaniecie sam 
na sam z gromadą, która „przyje-
chała tu odpocząć” i „ktoś” (czyli 
ty) musi koło nich skakać głowiąc 
się, czy jedzenia wystarczy lub 
też ile się zmarnuje. 
l Dbaj o siebie i jasno, lecz miło, 
określ zasady. Będzie świetnie!Ciekawska

Wesoły Romek

zaJrzYJMY do KUCHNi

l Kanikuła, to nieco przestarzałe, choć nadal używane, 
określenie m.in. letnich upałów. Skąd się wzięło? Canicula 

po łacinie znaczy piesek. Gdy słońce znajdowało się w gwiazdozbiorze Psa (od 
22 czerwca do 22 sierpnia), cesarz zarządzał igrzyska, ku uciesze gawiedzi.  
To pomagało przetrwać nieznośne upały i duszne noce. Wedle szesnastowiecz-
nych słowników kanikuła to „psie dni, które się o św. Małgorzacie poczynają, 
a ku św. Bartłomiejowi trwają”, czyli zapewne od 10 czerwca do 24 sierpnia. 
Słowacki dowodził, jakoby kanikularne upały były przyczyną wielu chorób umy-
słowych i nie tylko, ale też odbierały wenę twórczą. 
l Z kolei wakacje (łac. vacatio), okres wolny od nauki szkolnej trwa róż-
nie w różnych krajach: tylko 6 tygodni mają np. Niemcy i Holendrzy  
(za to więcej wolnego w roku szkolnym); dłuższe niż nasze m.in. Grecy  
(do 12 tygodni), Włosi, Turcy.
l Urlop pochodzi z niemieckiego (Urlaub – erlauben, zezwolić), a wziął się za-
pewne z tego, że rycerze, zanim wyruszyli na wojnę czy dołączyli do bitwy, musieli 
pytać swego władcę lennego o pozwolenie.

Pyszna Józia

LetNie przYSMaKi – CoŚ NoWego, CoŚ Starego…
j Zupa melonowa: 
bardzo dojrzałego melona 
włóż na noc do lodówki. 
Następnie obierz, odrzuć 
pestki, pokrój w grubą 
kostkę i zmiksuj staran-
nie z ½ szklanki zimnego, 
białego wina, dużą łyżką 
miodu i łyżeczką soku z cy-
tryny. Podawaj (raczej tylko 
dorosłym) w oziębionych 
miseczkach, udekorowane 
kulką sorbetu mango albo truskawkowego, a w osobnej miseczce daj malutkie bezy do 
dosypywania sobie wedle upodobań.
j FasZerujemy: spore czerwone papryki przekrój na pół, by powstały dwie łódecz-
ki. Wyjmij pestki, a połówki posól i ułóż skórką do dołu, niech czekają. Pół szklanki ryżu 
(lub więcej, jeśli masz więcej niż podwójny filet kurczaka) wsyp na patelnię z rozgrzanym 
masłem klarowanym. Energicznie mieszając, gdy się lekko ozłoci, dodaj szklankę bulionu 
i zmniejsz gaz. W miarę potrzeby uzupełniaj bulion – ryż ma być po ugotowaniu miękki. 
Filet kurczaka pokrój w drobną kostkę, podsmaż energicznie na maśle klarowanym, a gdy 
ledwie się zarumieni, dodaj dużą siekaną cebulę (jedna cebula na jeden podwójny filet), 
zmniejsz gaz i nadal podsmażaj, a po chwili dodaj siekany czosnek. Dopraw solą, pieprzem, 
kurkumą i ziołami, wymieszaj z przygotowanym ryżem i wypełniaj szczelnie połówki pa-
pryki (jeśli zgromadziła się w nich woda, usuń ją). Układaj na wysmarowanej tłuszczem na 
blasze skórką do dołu, farsz posyp serem tartym (może to być nie tylko parmezan) i zapie-
kaj do lekkiego zrumienienia sera. Pycha na gorąco, smakuje też na zimno!
j BeZ FarsZu: kotleciki cielęce delikatnie rozbij, skrop cytryną lub limonką, oprósz bia-
łym pieprzem. Zielone szparagi oczyść, opłucz, osusz. Na rozgrzaną patelnię z masłem 
klarowanym włóż jedną warstwą szparagi, smaż obracając przez około 10-15 minut, w po-
łowie smażenia dodając drobno posiekany lub starty czosnek. Kotleciki cielęce smaż po 
obu stronach na maśle klarowanym (ten zapach!), do lekkiego zrumienienia. Gdy gotowe, 
rozłóż na talerze, posól odrobinę, dodaj po kilka szparagów na porcję, a obok kotleta połóż 
ósemkę świeżej cytryny: jej sok świetnie wzbogaci i szparagi, i cielęcinę.

1      2        3      4      5        6      7         8     9        10    11        12    13     14     15    16    17
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 17 utworzą rozwiązanie – przysłowie ludowe.

Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania się gazety.  
Do wygrania książka.
Rozwiązanie krzyżówki nr 11/2018: „Cudzego nie żal”. Książkę wylosował p. Paweł Wroński.  
Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości) w dniach 18-25.07.2018 r.

zaprasza

BEZPŁATNE POWIADOMIENIA SMS 
WPROST NA TWÓJ TELEFON 

Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ 
Wojciech Zabłocki 

ważne wydarzenia lokalne

imprezy kulturalne i sportowe

zagrożenia w Twojej okolicy 

(gwałtowne burze, powodzie, katastrofy),

przerwy w dostawie prądu,

utrudnienia w ruchu drogowym,

inne ważne sprawy dzielnicy

Aby otrzymywać powiadomienia: 

- wyślij SMS o treści 

TAK.UDPP
na numer 

664 400 100 

Uwaga: Jednorazowa oplata za wysłanie SMS rejestracyjnego zgodna z Twoim planem taryfowym. 
Wystarczy zarejestrować taki numer przez internet lub zgłosić w urzędzie. Rejestracja do systemu równoznaczna jest z 

akceptacja regulaminu, który znajduje się na stronie praga-pn.waw.pl/

- wypełnij formularz dostępny w WOM 

- zarejestruj się przez stronę: 

     www. praga-pn.waw.pl

OGŁOSZENIE REKLAMOWEOGŁOSZENIE REKLAMOWE
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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. 

FINANSE

n Pożyczki pozabankowe.  
Tel. 609-545-270

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

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 komór-
ki. Osoby starsze – promocja! 
Student. Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOśCI – Sprzedam

n Działka budowlana, 
uzbrojona 1266 m2,  
okolice Dębe Wielkie.  
Tel. 502-267-936

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

PRACA

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

PRAWNE

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

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

n WYWÓZ MEBLI, GRUZU, 
KRZAKÓW ZBĘDNYCH RZE-
CZY. TEL. 789-166-542

TURYSTYKA

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

USŁUGI

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

n AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki – krajowe, zachod-
nie. 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, na-
ziemne, 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 Adwokat Wojciech Lipka 
przyjmuje już w Kancelarii 
Adwokackiej na Grochowie 
przy ul. Grenadierów 12.  
Sprawy karne, cywilne, 
rodzinne, spadkowe (umowy, 
odszkodowania, rozwody, ali-
menty, nieruchomości, inne). 
Tel. 500-175-857

n Doradca Podatkowy – kon-
trole podatkowe i sprawdzają-
ce, 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 WARSZAWIE – TANIO 
I SOLIDNIE.  
TEL. 500-336-607

n Sprzedam drewno komin-
kowe. Tel. 609-805-821

SPRZEDAM

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

SZUKAM PRACY

n Polka z kilkunastoletnią 
pracą za granicą zaopiekuje 
się całodobowo osobą potrze-
bującą pomocy.  
Tel. 514-042-197 

TRANSPORT

n AAA wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp., sprząta-
nie piwnic, wycinanie drzew, 
małe rozbiórki z załadun-
kiem. Tanio.  
Tel. 721-002-710

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

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

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

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

n GAZ, HYDRAULIKA. 
NAPRAWY, MONTAż, 
PRZERóBKI – 24 H. 
TANIO. TEL. 22 610-88-27, 
604-798-744

n HYDRAULICZNE INSTALA-
CJE, 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, kominiarskie. Upraw-
nienia. 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 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, 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

RATY EKSPOZYCJA
Wólka Węglowa

ul. Palisadowa 15

NAGROBKI

500 290 360
22/214 06 31

 już od 1990 zł

REKLAMA REKLAMA

KOŁOBRZEG – OSTATNIE WOLNE TERMINY!

Atrakcyjna cena!       ¥ 501-423-667

Dwupokojowy 
apartament  

w pełni wyposażony 
(maks. dla 4 osób). 

600 m od plaży! 

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

1. Remont zsypu na odpady  
w budynku Międzynarodowa 32/34 A kl. II.

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

n Usługi hydrauliczne.  
Tel. 722-373-050

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

USŁUGI – Budowlane

n Dachy i elewacje.  
Tel. 508-708-777

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

n Usługi: koparko-ładowarką 
– wykopy, niwelacje, wyburze-
nia, młot – kucie. Konkuren-
cyjne stawki.  
Tel. 502-904-764

USŁUGI – Komputerowe

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

USŁUGI – Porządkowe

n Czyszczenie nagrobków. 
Tel. 664-676-664

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

USŁUGI – Remontowe

n Adaptacje, glazura, hydrau-
lika, malowanie.  
Tel. 606-181-588

n Dachy, rynny, obróbki 
blacharskie, papy termozgrze-
walne – 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,  
DOSZCZELNIENIA.  
TEL. 787-793-700

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. 663-511-771
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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

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

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

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!

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

WARSZAWA

Pani Anna Gil, osteopat-
ka, znakomita terapeutka 
o świetnej renomie, wie o tym 
naprawdę wiele: jest nie tylko 
magistrem fizjoterapii specjali-
zującym się w dolegliwościach 
stawów obwodowych, kręgosłu-
pa oraz narządów wisceralnych. 
Skutecznie leczy dysfunk-
cje układu ruchu powstałe 
w wyniku urazów i przeciążeń, 
a zwłaszcza świetnie diagnozu-
je przyczyny bólu kręgosłupa 
i trafnie dobiera optymalną dla 
pacjenta terapię.

Doświadczeniem, zdoby-
wanym w czołowych szpitalach 
i placówkach medycznych War-
szawy, dzieli się teraz w BORA-
MEDzie.

– Pani Anno, porozmawiaj-
my o kręgosłupie. 

– Chory kręgosłup to ból, 
z którym się pacjent często i dłu-
go boryka. Te dolegliwości, gdy 
nie są leczone, mogą prowadzić 
do poważnych komplikacji, 
a nawet do depresji. Najczęstsze 
są tu choroby zwyrodnieniowe, 
które moim zdaniem stają się 
powoli schorzeniem cywiliza-
cyjnym: długotrwałe przeciąże-

nia i pozostawanie w niewłaści-
wej pozycji powodują, że nasze 
tkanki są słabo odżywione i słabo 
ukrwione, a to początek proble-
mów. Jak wynika z wywiadów 
z pacjentami, coraz częściej 
występującym problemem jest 
niewłaściwa dieta – tak, to też 
ma niebagatelne znaczenie! Nie-
dobory minerałów, zakwaszanie 
organizmu przez nadmierną ilość 
cukru spożywanego w różnych 
postaciach… Często problemy 
postrzegane jako problemy 
kręgosłupa, obejmują tak na-
prawdę wiele stawów albo są 
spowodowane na przykład do-
legliwościami hormonalnymi.

– Kilka słów o przepuklinie 
kręgosłupa, która może wystąpić 
na całej jego długości, choć w 70% 
przypadków chodzi o kręgosłup 
lędźwiowy. Wiemy, że pojawia 
się, gdy jądro miażdżystego krąż-
ka międzykręgowego wysuwa się 
poza przestrzeń międzykręgową, 
powodując ucisk na rdzeń nerwo-
wy lub na nerwy, które od niego 
odchodzą. Inna nazwa przepu-

kliny kręgosłupa, to tak zwane 
wypadnięcie dysku. 

– Potrafi być bardzo groźna. 
Występuje najczęściej z powodu 
nadmiernych urazów czy prze-
ciążeń, niedożywienia krążka 
międzykręgowego. Pojawia 
się w skoliozach, asymetriach 
miednicy i innych schorzeniach. 
Nadmierne obciążenie kręgów, 
nacisk, zwłaszcza długotrwały, 
powodują odwodnienie tego 
krążka, zmniejszenie jego 
objętości, a w konsekwencji 
wypadanie. Na przepuklinę krę-
gosłupa cierpią najczęściej oso-
by w zaawansowanym wieku, 
osoby ze znikomą aktywnością 
fizyczną (bez względu na wiek, 
tu liczą się choćby systematycz-
ne, w miarę energiczne spacery), 
osoby ze zmianami zwyrodnie-
niowymi stawów. Przepuklinie 
często towarzyszą zmiany neu-
rologiczne: poza nagłym silnym 
bólem, który może się pojawić 
nagle, obserwujemy zaburzenia 
ruchowe i zaburzenia czucia. 
Warto pamiętać, że przepuklina 

kręgosłupa może pojawiać się 
w różnych jego odcinkach, nie 
tylko w obszarze kręgosłupa 
lędźwiowego, który jest zwykle 
najbardziej przeciążony. Wypad-
nięcie krążka nieleczone prawi-
dłowo, poza rosnącym cierpie-
niem i dysfunkcjami, prowadzi 
do zaburzeń ukrwienia i swobod-
nego przepływu limfy.

– Na co może liczyć pacjent 
z przepukliną kręgosłupa, gdy 
zjawia się w Pani gabinecie?

– Najważniejsze jest znale-
zienie prawdziwej przyczyny 
tych zaburzeń, ponieważ chce-
my nie tylko usunąć ból, na któ-
ry cierpi pacjent, ale zwłaszcza 
– usunąć jego przyczynę. Wte-
dy jest szansa, że jeśli pacjent 
po zakończeniu terapii będzie 
skrupulatnie przestrzegał zale-
ceń terapeuty, problem nigdy nie 
powróci. Indywidualnie dobra-
na terapia (tu nie wystarczy 1-2 
zabiegi) pozwoli odtworzyć pra-

widłowe reakcje nerwowo-mię-
śniowe. Współcześnie mamy do 
wyboru cały wachlarz technik 
manipulacyjnych, mobiliza-
cyjnych oraz tradycyjnych, 
by znieść patologiczne objawy 
i jak najpilniej dążyć do trwa-
łej poprawy. 

– Kilka słów o profilaktyce: 
jak się ustrzec przepukliny krę-
gosłupa? 

– Profilaktyka jest ogrom-
nie ważna! Chodzi o świadome 
wykluczenie zachowań prowa-
dzących do tego zaburzenia, 
czyli długotrwałego pozosta-
wania w bezruchu, z nieprawi-
dłowo ułożonym ciałem (kłania 
się komputer!), a także edukację 
w zakresie ergonomii pracy (od-
powiednie proporcje i wymiary 
biurka, krzesła, ale także na przy-
kład mebli domowych). Ważne 
jest odpowiednie odżywianie 
oraz nieustanna dbałość o od-
powiednie dla każdego z nas 
proporcje wysiłku fizycznego 
i wypoczynku. 

Sprawny, zdrowy kręgosłup, 
to podstawa aktywności, podsta-
wa dobrego życia i dobrego sa-
mopoczucia. Niektóre bolesne 
objawy w żadnym wypadku 
nie powinny być leczone przez 
pacjenta samodzielnie, zwłasz-
cza lekami niekonsultowanymi 
z jego lekarzem. To może przy-
nieść o wiele więcej szkód, na-

wet trwałych, niż pożytku. Ból, 
nawet podobny i znowu w tym 
samym miejscu, nie zawsze 
oznacza to samo. 

Nie należy się wahać przed 
znalezieniem jego przyczyny 
przez sprawdzonego, doświad-
czonego specjalistę i przed 
natychmiastowym podjęciem 
terapii. 

Kierunek – BORAMED.  
To znakomity partner w nowo-
czesnej, wszechstronnej fizjo-
terapii.                         AS2018

przepuKLina KręGosłupa czy wypadnięcie dysKu?
Kręgosłup, od niego w ogromnym stopniu zależy nasza sprawność, a co za 
tym idzie – dobre samopoczucie. Czasem, choć coś mu dolega, początkowo 
nie boli. Niekiedy ból kręgosłupa jest sygnałem schorzenia innych stawów, 
okolicznych mięśni czy nawet narządów wewnętrznych. 

Uwaga! Sprawdź swoje 
zdrowie! Fizjoterapeuta 

bezpłatnie Cię zbada  
i da konieczne wskazówki! 

Zgłoś się w dniach  
 05.07.–25.07.2018,  

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

Anna Gil

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC m.st. WARSZAWY

zgodnie z § 3 i § 4 Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 
2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres 
do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach 
wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat 

OGŁASZA
NA DZIEŃ 30.07.2018r. o godz. 12:00 PISEMNY KONKURS OFERT  

(okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH 

LOKALOWYCH M.ST. WARSZAWY NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC

Ogłoszenie z listą lokali wystawionych do konkursu wywieszone jest na tablicach informacyjnych: 
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. 
Jagiellońskiej 23 i w jego Administracjach Obsługi Mieszkańców; na stronie internetowej: Urzędu 
Dzielnicy Praga-Północ www.praga-pn.waw.pl, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami 
www.zgn-praga-pn.waw.pl oraz na lokalach przeznaczonych do najmu. Informacje 
dotyczące konkursu można uzyskać w Dziale Lokali Użytkowych Zakładu Gospodarowania 
Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, przy ul. Jagiellońskiej 23, p. 22,  
tel. 22 205-41-24,28,29,88,98 w godzinach pracy Zakładu.

L E C Z 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 
 kończyn dolnych (owrzodzenia, polineuropatie np. w cukrzycy) 
 w chorobach nowotworowych (w różnych stadiach choroby) w fibromylagii 
 w schorzeniach neurologicznych (SM, po udarze mózgu) 
 neuralgią nerwu trójdzielnego 
 oczekujących na leczenie operacyjne (ortopedyczne, neurochirurgiczne, 
chirurgiczne)  jak też i po operacjach

N I E  M U S I  B O L EĆ !
ul. Widok 10, Warszawa-Śródmieście
Informacje i zapisy tel. 730 266 030

  OKNA ROLETY
OKNA PCV – rabat 40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
   Maty bambusowe    Żaluzje    Verticale 

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

       Z tym KUPONEM rabat na rolety 10%   



REKLAMA REKLAMA



REKLAMA REKLAMA


