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   Zapraszamy  
T Lna ZES AWY UNCHOWE  

od 16 zł  
  

 Zadzwoń, zamów i odbierz
  

    

  

 Sala do 50 osób
ul. Abrahama 18 

 (wejście od Fieldorfa)
Tel. 691-967-070;  

www.bistrogoclaw.pl
e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

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

A ZNAJDŹ NAS N

Lekarze 
POZ 

bez kolejek
ul. Jeziorańskiego 6

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

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.

  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
Kupno - Sprzedaż
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto
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uwięzieni...
czytaj na str. 3

Kiedy pierwsze elektryczne hulajnogi pojawiły się w Warszawie, nikt nie spo-
dziewał się problemów. Szybko jednak okazało się, że ten wygodny sposób po-
ruszania się po mieście zaczął przysparzać problemów zarówno urzędnikom, 
jak i innym użytkownikom dróg – przede wszystkim pieszym.      Czytaj na str. 2

Sprawdź nas!

POŻYCZKA

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

797-703-503
 wystarczy dowód osobisty
 gotówka w jeden dzień

nawet do

6 000 zł

MAŁPKA DO MAŁPKI
Trzy miliony „małpek” wódki 

dziennie (!) wypijają Polacy. Z tego 
milion do południa. Odliczmy bu-
dowlańców („po szklanie i na rusz-
towanie”) i tych co kopią rowy, bo 
to polska „tradycja”. Wychodzi, że 
oliwi gardło księgowa i lekarz, praw-
nik i redaktor. Dla kurażu, dla zapicia 
stresów, dla zrozumienia świata…

Przerażenie się rozprzestrzenia. 
Kiedyś w miarę bezpiecznie było 
na chodnikach. Teraz pędzą po nich 
bezgłośne elektryczne hulajnogi. 
A na nich wzmocnieni małpką szale-
ni, głównie młodzi obywatele. Zde-
rzają się z rowerzystami (widziałem 
na kładce nad Trasą Łazienkowską, 
dwóch rowerzystów i jeden na hu-
lajnodze, masakra). Rowerzyści 
zmiatają pieszych, rowerzystów na 
przejściach kierowcy samochodów. 
Wydaje się, że trwa ogólnopolskie 
polowanie jednych na drugich. 

Z domu dzwoni babcia, że ją 
oszukali na wnuczka. Otwierasz 
telewizor, a tam nowi oszwabieni 
przez rząd (albo przez opozycję). 
„Panie, wszyscy kradną” – sły-
szysz na bazarze. A z badań pro-
fesora Czapińskiego wynika, że 
tylko 17 proc. Polaków ufa w dobre 
intencje innych współobywateli. 

I jak znam życie, to rządzący po-
walczą ze stresem Polaków w ten 
sposób, że zlikwidują „małpki”… 
Z czaszek może będzie mniej się 
dymiło alkoholu, ale pozostanie 
para frustracji, która pójdzie w inny 
gwizdek. 

Tomasz Szymański

elektryczne Hulajnogi
Dobra zabawa czy zagrożenie?
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KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610-65-23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZYJMUJEMY ZAPISY  

NA ABONAMENTY 
NA SEZON LETNI!
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KRONIKA POLICYJNA
WŁAMANIE PO POROżE

Do komisariatu w Rembertowie 
wpłynęło zawiadomienie o włama-
niu do garażu i kradzieży… poroża 
jelenia, skór z lisów i jeleni, a także 
siatki ogrodzeniowej, słupków, 
bramy. Wartość strat wyniosła 
20 tys. zł. Policjanci ustalili, że 
część łupów znajduje się już na jed-
nym ze złomowisk. Dowiedzieli się, 
kto je tam dostarczył. Zatrzymano 
dwóch mężczyzn. 26-letni To-
masz S. usłyszał zarzut dokonania 
kradzieży z włamaniem, natomiast 
60-letni Paweł O. pomocnictwa 
w tym przestępstwie.

PIJANY KIEROWCA Z UKRAINY
Około godz. 23 policjanci z Biało-
łęki otrzymali komunikat o pijanym 
kierowcy, który wyjechał ze stacji 
paliw. Świadkowie próbowali go 
zatrzymać, jednak rzucił się do 
ucieczki pozostawiając auto. Funk-
cjonariusze w pobliżu stacji zoba-
czyli podejrzanego. Ruszyli za nim 
w pościg i zatrzymali go. Uciekinie-
rem okazał się 27-letni obywatel 
Ukrainy, miał ponad 2 promile 
w wydychanym powietrzu. 

ZNęCAŁ SIę NAD PARTNERKą
35-letni Marcin P. z Pragi Południe 
od miesięcy znęcał się nad partnerką 
– wyzywał ją, poniżał, bił po twarzy. 
Ostatnio znów wywołał awanturę 

– raził ją paralizatorem, bił, dusił, 
obciął włosy… Kobieta uciekła do 
sąsiadów i tam uzyskała pomoc. 
Policjanci zatrzymali 35-latka. Agre-
sor nie stosował się do ich poleceń. 
Szarpał się i uszkodził radiowóz. Tra-
fił na trzy miesiące do aresztu.

HANDEL BEZ AKCYZY
Policjanci wydziału do walki z prze-
stępczością gospodarczą ustalili, 
że w okolicy jednego z bazarów na 
Pradze Południe obywatel Armenii 
handluje papierosami bez polskiej 
akcyzy. Gdy zauważył zbliżających 
się policjantów, wpadł w popłoch, 
zaczął uciekać. Kluczyki do auta 
rzucił na dach pawilonów. Funkcjo-
nariusze zatrzymali 41-latka. W sa-
mochodzie Ormianina znaleźli 1100 
paczek wyrobów tytoniowych bez 
polskiej akcyzy. 

BIŁ SIę Z POLICJANTAMI
Do izby zatrzymań trafił 31-letni 
nietrzeźwy mieszkaniec Białołęki. 
Mężczyzna dobijał się do drzwi 
mieszkania partnerki, a ona zawia-
domiła policję. Podczas interwencji 
był agresywny, a w trakcie zakłada-
nia kajdanek bronił się i próbował 
wyprowadzać ciosy. Został obez-
władniony. Badanie alkomatem 
wykazało, że miał ponad pół promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

policja.pl

Dokończenie ze str. 1
Elektryczne hulajnogi są co-

raz popularniejsze w mieście. 
Niestety, wciąż nie ma przepi-
sów, które regulują zasady ko-
rzystania z nich w przestrzeni 
publicznej. 

Jednoślady wprowadziła 
do stolicy amerykańska firma 
Lime w październiku ub. roku. 
Wystarczy ściągnąć aplikację 
na smartfona, założyć konto, 
podpiąć kartę, z której będą po-
bierane opłaty lub przelać pie-
niądze. Za każde wypożyczenie 
zapłacimy 2 zł, a dalej 50 gr za 
każdy przejechany kilometr. 

System wypożyczania nie 
jest tak rozbudowany jak Vetu-
rilo. Hulajnogi nie mają swoich 
stacji, więc chcąc z nich korzy-
stać musimy znaleźć najbliższy 
jednoślad na mapie w aplikacji 
(mają nadajniki GPS). 

Kiedy go namierzymy, skanu-
jemy kod znajdujący się na kie-
rownicy. Po usłyszeniu sygnału 
dźwiękowego ruszamy na mia-
sto. Kończąc jazdę zostawiamy 
hulajnogę w dowolnym miejscu. 
I tu zaczyna się problem.

Hulajnogi są pozostawiane 
„gdzie popadnie”. Wiele osób 
bez zastanowienia porzuca je np. 
przy przejściach dla pieszych, na 
chodnikach, torach tramwajo-

wych czy w krzakach, bo i w ta-
kich miejscach były znalezione, 
m.in. przy plaży Poniatówka. 

Pomijając względy estetyczne, 
taki sposób porzucania tego 
sprzętu bywa bardzo niebez-
pieczny. Nietrudno wyobrazić 
sobie chociażby osobę niewi-
domą potykającą się o tego typu 
przeszkodę lub tramwaj, który 
nie zdąży wyhamować… 

Zarząd Dróg Miejskich musiał 
w końcu zaprowadzić porządek. 
Z różnych miejsc miasta do 
magazynu ZDM trafiło kilka-
set hulajnóg. Lime je odbiera 
przedstawiając odpowiednie 
dokumenty. 

To jednak nie rozwiązuje 
problemu. Ten nie zniknie, do-
póki użytkownicy hulajnóg nie 

włączą myślenia. Pozostawienie 
sprzętu w dowolnym miejscu, 
nie oznacza porzucenia go „byle 
gdzie”.

Zdania mieszkańców na te-
mat miejskich hulajnóg są po-
dzielone.

– Złom zagracający przestrzeń 
miejską. Model biznesowy paso-
żyta. Należy zakazać – większość 
jeżdżących tym to egoistyczne 

matoły – porzucają spe-
cjalnie w takich miejscach, 
żeby utrudniały ruch pie-
szych, a jeżdżą agresywnie 
i niebezpiecznie – pisze na 
naszym Facebook-u Stan 
Minsky, a Mark przyznaje, 
że jak mu tylko jakaś blokuje 
przejście albo przejazd, to 
ląduje w krzakach.

– Wspaniale się jeździ! 
Często wybieram się na 
przejażdżkę z chłopakiem. 
Oczywiście trzeba korzy-
stać z głową i nie zostawiać 

w pierwszym lepszym miejscu 
– opisuje swoje doświadczenia 
Angelika.

Jazda jednośladem daje 
wielką frajdę, bo może on roz-
winąć prędkość nawet 27 km/h. 
Z jednej strony, dla amatorów 
hulajnóg to wspaniała zabawa, 
z drugiej zaś zagrożenie dla in-
nych uczestników ruchu. 

W regulaminie, który po-
winniśmy przeczytać logując 
się w aplikacji, jest zapis, że 
hulajnogą nie można jeździć po 
chodniku. Pozostaje więc jezd-
nia, ale polskie prawo tego za-
brania. Ścieżki rowerowe są jak 
wiadomo dla rowerzystów, więc 
tak naprawdę jedynymi dopusz-
czalnymi drogami dla hulajnóg 
są chodniki. 

Wypadek, do którego doszło 
niedawno w Centrum, najlepiej 
pokazuje, że polskie przepisy 
wymagają pilnego doprecy-
zowania. W pieszą stojącą na 
chodniku wjechał nastolatek 
na hulajnodze. Kobieta została 
ranna i trafiła do szpitala. Co 
ciekawe, policja uznała ją za 
winną całego zdarzenia, wypi-
sując mandat 50 zł. Dlaczego? 
Bo i ona, i chłopak na hulajnodze 
mają na chodniku równe prawa, 
zgodnie z przepisami obydwoje 
są pieszymi, a to poszkodowana 
wykonała niespodziewany ruch 
na chodniku. Stała i poruszyła się 
doprowadzając do zderzenia. 

Sejm zapowiada szybką 
zmianę w prawie, jednak na 
regulację trzeba jeszcze pocze-
kać. Tymczasem kolejna firma 
szykuje się z wprowadzeniem 
do miasta swoich hulajnóg, dla-
tego wszystkich użytkowników 
ruchu ratuje tylko zdrowy roz-
sądek i uwaga.                        KS

Dobra zabawa czy zagrożenie?

Jak zabieramy się za sprzedaż własnej nieruchomości? 
Najczęściej wieszamy żółty baner na balkonie „sprzedam 
bezpośrednio” i publikujemy ogłoszenie.

Początkowo telefon będzie dzwonił kilka razy dziennie. 
Ku naszemu zdziwieniu w większości będą to agencje nie-
ruchomości z propozycją zawarcia umowy pośrednictwa. 

Początkowo je ignorujemy, ale po kilku miesiącach de-
cydujemy się jednak zaangażować agencję. Zaproponują 
nam umowę, z której nie wynikają żadne obowiązki agencji. 
Nasze ogłoszenie będzie zastąpione ogłoszeniem agencji, 
a nasz żółty baner na balkonie – żółtym banerem agencji. 

I znów nic się nie dzieje. Zawieramy umowę z następną 
agencją w nadziei, że oferta będzie lepiej rozreklamowana. 
Może znajdzie się jakiś chętny? Ale mijają kolejne miesiące 
i niewiele się dzieje.

Rzecz w tym, że powieszenie baneru na balkonie i publi-
kacja oferty na portalu nieruchomościowym to o wiele za 
mało. Przyczyną jest niezbyt duży popyt na duże nierucho-
mości i coraz wyższe wymagania kupujących. Pojawiają 
się nowe technologie i techniki sprzedaży. Coraz powszech-
niejsze staje się wideo, które jest pracochłonne, niełatwe 
technicznie, a koszt produkcji stosunkowo wysoki. 

Kupujący oczekują przygotowania dla nich bardzo do-
brej oferty, zawierającej profesjonalnej jakości zdjęcia, 
poglądowego wideo, barwnych rzutów rozkładu lokalu 
lub zagospodarowania działki. Dobrze widziane są zdjęcia 
i wideo z lotu ptaka.  

Dlaczego jedni agenci nieruchomości mają wysokiej ja-
kości, przyciągające uwagę i nowocześnie przygotowane 
oferty, a inni pracują tak samo, jak przed kilku albo kilku-
nastu laty?

Przyczyną są koszty rosnące wraz z rozwojem nowych 
technologii i konieczność ciągłego podwyższania swoich 
kwalifikacji. Wymaga to poświęcenia czasu i pieniędzy. 
W branży nieruchomości agenci pracują w oparciu o dwa 

modele współpracy z klien-
tem:
 – niskokosztowe umowy 
zwykłe, zwane potocznie 
„otwartymi”, albo 
 – umowy z klauzulą  
wyłączności.

Zasadnicza różnica polega na tym, że w modelu umów 
zwykłych budżet przeznaczony na marketing jest minimal-
ny. Oznacza to ograniczone możliwości promocji i z reguły 
niską jakość oferty. Możemy jedynie liczyć na baner na 
płocie i przeciętnej jakości ogłoszenie na którymś z portali 
nieruchomościowych. Otrzymujemy to samo, co możemy 
zrobić sami. Agent działa wtedy na rzecz dwóch stron 
jednocześnie, ale za niezbyt wysoką prowizję od sprze-
dającego, wynoszącą około 2,5% wartości transakcji. Od 
kupującego otrzymuje drugą prowizję. 

Z kolei agent wyłączny działa tylko na rzecz sprzedają-
cego i otrzymuje jedną prowizję. Ale od agentów wyłącz-
nych wymaga się umiejętności w dziedzinie marketingu, 
specjalistycznego fotografowania wnętrz, grafiki kompute-
rowej, produkcji wideo, a nawet filmowania z powietrza za 
pomocą drona. 

Wymaga to zaangażowania po stronie agenta znacznych 
kwot pieniężnych i poświęcenia czasu na przygotowanie 
dobrej jakości oferty. Tacy agenci są stale obecni w social-
mediach i promują nie tylko sprzedawaną nieruchomość 
ale i swoją markę osobistą. Dzięki temu stają się rozpo-
znawalni i mają więcej zgłoszeń od osób poszukujących 
nowego domu. Dlatego ich usługa jest droższa i waha się 
w granicach od 4% do 6%, a umowy zawiera się na okres 
co najmniej roku. 

Przewaga umów z klauzulą wyłączności będzie nadal 
rosła, ponieważ budżet marketingowy agenta wyłącznego 
jest nieporównanie większy od niskiego budżetu agentów 
pracujących na niskokosztowych umowach zwykłych, po-
tocznie zwanych „otwartymi”. 

Przemysław Ostrzyżek,  Agent nieruchomości

SPRZEDAJEMY DOM

Przemysław Ostrzyżek
Agent nieruchomości

tel. 794 421 100
Prawobrzeżna Warszawa

Zobacz na:       /PolecanyAgent
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Ta k ich  n ie r uchomośc i 
w Warszawie są tysiące. W nich 
zaś, prócz osób sprawnych fi-
zycznie, mieszkają także ludzie 
starsi czy schorowani, którzy 
samodzielnie nie są w stanie 
zejść lub wejść po schodach. 
Tacy, którzy miesiącami nie 
opuszczają własnego lokum. 
Nawet na krótki spacer czy 
szybkie zakupy…

Jakiś czas temu do naszej re-
dakcji wpłynął list od mieszkań-
ców wspólnotowego budynku 
przy al. Waszyngtona 14A. Bu-
dynek jest wąski (po jednym 
mieszkaniu na piętrze), klatka 
schodowa bardzo ciasna, 
a schody strome – lokatorzy sta-
rają się o dobudowanie zewnętrz-
nej windy. Matka dwójki dzieci, 
Monika Gniewaszewska, z naj-
wyższego, piątego piętra, mówi, 
że w przedwojennych planach 
miała tu być zewnętrzna winda, 
ale jej wybudowaniu przeszko-
dził wybuch wojny.

W dwóch lokalach kamienicy 
mieszkają starsze, niesprawne 
fizycznie osoby. Samodzielnie 
nie są w stanie wyjść z wła-

snego mieszkania. O budowę 
windy mieszkańcy starają się 
już kilka lat. Największym 
problemem w tej sprawie jest 
to, że kamienica i działka mają 
nieuregulowany stan prawny. 
Czyli może się zdarzyć, że któ-
regoś dnia nieruchomość będą 
chcieli odzyskać spadkobiercy 
byłych właścicieli. 

– W pewnym momencie 
naszych starań doszliśmy do 
porozumienia, że Miasto zgo-
dzi się na budowę windy, a my 
zdeponujemy 50 tysięcy złotych 
jako zabezpieczenie na ewentu-
alną rozbiórkę tej windy, gdyby 

zaszła taka konieczność – mówi 
pani Monika. – Ale teraz znowu 
się okazuje, że tej windy być nie 
może…

Kłopoty z brakiem wind 
w budynkach cztero-, pięcio-

kondygnacyjnych 
dotykają miesz-
kańców wszyst-
k ich  d z ie l n ic 
stolicy. Tadeusz, 
działacz wspól-
notowy z ochoc-
kiego budynku 
przy ul. Biało-

brzeskiej 13A, mówi, że chcieli 
sfinansować budowę windy. 
I nawet była dobra wola ze 
strony Miasta, ale czterdzie-
stolokalowa wspólnota musia-
łaby wykupić teren pod windę 
i nową ścieżkę do niej. – Całą 
inwestycję wyliczono nam na 
ponad 2 miliony złotych, a nas 
na taki wydatek po prostu nie 
stać… – dodaje Tadeusz (77 l.), 
który martwi się, bo jest po uda-
rze i coraz trudniej mu wnieść 
zakupy na trzecie piętro. 

Mieszkaniowe zniewolenie 
dotknęło doktor Walentynę 
Wyszkowską (90 l.), która przez 
ponad sześćdziesiąt lat leczyła 
pacjentów w publicznej „Higie-
nie” na Kamionku. Pani doktor 
mieszka w kamienicy przy ul. 
Kickiego. Do pobliskiej przy-
chodni ma ok. 150 m. Gdy nie-
dawno zachorowała, to trzeba 
było wezwać do niej karetkę. 
– Nie dlatego, żebym nie doszła 
do przychodni – tłumaczy Wa-
lentyna Wyszkowska – bo da-
łabym radę, ale dlatego, że nie 
mogłam zejść po schodach. Na 
parter musiała być znoszona na 
noszach przez ratowników.

Brak wind dotyka też spół-
dzielców. – Procedury są żmudne 
i trwają długo, ale są sposoby, 
aby spełnić oczekiwania miesz-
kańców – mówi Krzysztof Ju-
rewicz, prezes SM Szaserów 

i dodaje, że spółdzielnia zamiast 
windy właśnie buduje tzw. plat-
formę pionową przy budynku 
Szklanych Domów 7b. Ten 
odpowiednik windy powinien 
być gotowy jeszcze przed wa-
kacjami. Prezes podkreśla, że 
znaczne zasługi w realizacji tej 
inwestycji ma jeden ze spółdziel-
ców tego budynku – Wacław 
Woluntarski. To on oddał swoją 
piwnicę na potrzeby pozyskania 
miejsca na platformę oraz scala 
mieszkańców wokół idei tej in-
westycji.

„Windy dla seniorów” – to 
jeden z priorytetów, które po 
wygranej kampanii wyborczej 

oficjalnie potwierdził prezydent 
stolicy Rafał Trzaskowski. – Bę-
dziemy wspierali budowy wind, 
dopłacali do ich budowy, tak 
aby pomóc ludziom, którzy stali 
się niewolnikami swoich miesz-
kań – deklarował prezydent. 

O to, czy coś „drgnęło” od-
nośnie tej deklaracji, pytali-
śmy prawie dwa miesiące temu 
w biurze prasowym stołecznego 
Ratusza. Niestety, mimo po-
nagleń, do dziś urzędnicy nie 
udzielili odpowiedzi.

Natomiast nadzieję mogą 
mieć mieszkańcy opisywanego 
na wstępie budynku Waszyng-
tona 14 A. W ostatnich dniach 
marca Zarząd Dzielnicy Praga-
-Południe skierował pismo do 
wiceprezydenta Warszawy Ro-
berta Soszyńskiego. W piśmie 
tym, władze dzielnicy proszą, 
aby tak znowelizować przepisy, 
aby można było zgodnie z pra-
wem spełniać oczekiwania 
mieszkańców. Prośbę uzasad-
niają „społecznym aspektem 
sprawy oraz faktycznym pro-
blemem, w szczególności osób 
niepełnosprawnych oraz osób 
w podeszłym wieku, które czę-
sto pozbawiane są możliwości 
opuszczania budynku”. Na roz-
wiązania podobnych problemów 
czekają tysiące uwięzionych 
w swoich mieszkaniach war-
szawiaków…   Adam Rosiński
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uwięzieni
Tysiące warszawiaków to więźniowie własnych miesz-
kań, bo nie mogą się z nich wydostać. Wszystko za spra-
wą braku wind w lub przy kilkupiętrowych budynkach.

Niedługo przy Szkla-
nych Domów 7b zbu-
dowana zostanie przez 
SM „Szaserów” tzw. 
platforma pionowa.

 – W przedwojennych planach tu miała 
być winda – o instalację dźwigu przy 
Waszyngtona 14A stara się m.in. rodzi-
na państwa Gniewaszewskich.

Pokonanie schodów bywa zbyt dużym wy-
siłkiem dla dr Walentyny Wyszkowskiej.

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

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

WYKONUJE:
 renowację tapicerki i stolarki 

mebli stylowych i współczesnych 
  
 

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

      p³yt meblowych zabudowy z
i meble uzupe³niaj¹ce

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

Wykonujemy Pielęgnację  
i diagnostykę  

kończyny dolnej

zaPRaszamy! zespół akademii aie

l Przeprowadzanie  
podstawowego zabiegu  
podologicznego

l Pedicure specjalistyczny  
(leczniczy)

l Opieka nad pacjentami  
dyspanseryjnymi  
(cukrzyca, niewydolność  
krążenia, RZS, itp.)

l Usuwanie zmian  
hyperkeratotycznych typu:  
odcisk, modzel, nagniotek

l Pielęgnacja pękających pięt
l Rekonstrukcja paznokci  

fragmentarycznych po leczeniu  
lub urazie mechanicznym

l Korekta wrastających paznokci
l Indywidualne opracowanie 

planów pielęgnacyjnych
l Dobór materiałów odciążeniowych
l Usługa sterylizacji obuwia

zniŻki dla emeRytÓW
W PoniedziaŁki i ŚRody

W godz. 9.00 - 14.00

ul. Zwycięzców 35 
Gabinet 518 553 887 

www.akademia-aie.pl 
pon – pt 9.00 - 21.00

sob 8.00 - 18.00

zabiegi
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PRAWNIK
RADZI'

Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

REKLAMA

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

PoD rozwagę
Po tradycyjnych świętach wielka-

nocnych i długiej majówce (te grille!!!) 
mało kto ma siłę i ochotę rozmawiać 
o jedzeniu. A jednak bez niego ani 
rusz. 

W jednym z warszawskich szpitali 
przebywająca tu od kilku tygodni pani 
Agnieszka kolejny obiad podsumowała 
tak: „Była zupa, drugie danie i kompot. 
Z tego wszystkiego najsmaczniejsze 
były lekarstwa”. Na szczęście menu 
domowe bywa o wiele lepsze od 
szpitalnego, lecz tu i tam marnuje się 
mnóstwo jedzenia. W szpitalu każdy 
dostaje swoją porcję, bez względu na 
apetyt i upodobania. Dlatego często 

talerze wracają do kuchni pełne lub 
prawie pełne.

W domu, jeśli chcemy, możemy 
mieć konkretny wpływ na zawartość 
naszej lodówki. Czasem zakupy robimy 
nierozważnie, spontanicznie. Jest pro-
mocja: nieoczekiwanie wracamy do 
domu z czterema słoikami gołąbków 
w pomidorach, bo były tanie i do dwóch 
kupionych dodawali dwa „za darmo”. 
Nie szkodzi, że nikt w domu nie jada 
gołąbków, ale takiej okazji nie można 
było przepuścić! 

W każdym domu wyrzuca się prze-
terminowane bądź nieświeże jedzenie. 
Kto policzył, ile na tym tygodniowo (czy 
miesięcznie) traci pieniędzy? Ile w skali 
roku? Na co mógłby je wydać, gdyby 
gospodarował rozważniej? 

Jest też druga strona medalu: dziele-
nie się z innymi. W sąsiednim kraju, jeśli 
nie zjesz do końca porcji lub kanapki, 
którą kupiłeś, zostawiasz je na brzegu 
pojemnika na odpadki. Nigdy nie czeka 
na głodnego dłużej niż kilka minut. 
U nas wyrzuca się ją do śmieci.

W innym kraju sąsiednim (w nie-
których polskich miastach również) 
stoją na ulicach specjalne przeszklone, 
chłodzone szafy, do których wkłada się 
niepotrzebne jedzenie. Nie chodzi tu 
o niedogryzioną kanapkę, ale o resztę 
pieczeni czy zupy z obiadu, wędliny, 
które zostały po wizycie gości, ale także 
chleb, masło i wszelkie niezepsute pro-
dukty spożywcze. Do takiej szafy może 
je włożyć każdy. Każdy też może je 
stamtąd wyjąć, jeśli tego potrzebuje. To 

trochę tak, jak z wieszakami na ciepłe 
ubrania, które stały w kilku miejscach 
Warszawy: jedni zostawiali tam zbędne 
płaszcze i kurtki, inni z wdzięcznością 
z nich korzystali. Że kilku nieuczciwych 
wzięło na handel? Cóż, ludzie są tylko 
ludźmi, większość ubrań trafiła tam, 
gdzie powinna. Bez wielkiego szumu, 
bez lansowania kogokolwiek czy cze-
gokolwiek. Po prostu: człowiek dla 
człowieka.

Rozważne gospodarowanie własną 
żywnością, nawet przez każdego z nas, 
nie zlikwiduje problemu przeraźliwego 
głodu w tak zwanym „trzecim świecie”. 
Jednak, z pewnością, może nakarmić 
głodnego lub sprawić, że nasz porfel 
będzie pełniejszy. 

Pod rozwagę…                               żu

Kobiecym okiem

coDzienność
Na „Szembeku” było jakoś smętnie. Towaru pełno, wszystko świeże, ale ludzi 
mało. Kupcy od drugiej w nocy w hurtowni towar przebierają, żeby świeżyznę 
przywieźć, a tymczasem klientów jak na lekarstwo. Pan Kazimierz Główka, eme-
ryt, zrobił drobne zakupy i jak zwykle poszedł w stronę straganu swojego kolegi, 
Eustachego Mordziaka, kupca bieliźnianego. 
– Witam, witam. Co tak pusto dziś, panie Eustachy? 
– E, normalnie. Jak po długim weekendzie.
– Na zdrowy rozum, to ludzi powinno być więcej.
– Nie powiedziałbym. Przecież na wolne dni każdy zaopatrzył się aż w nadmia-
rze. To teraz dojadają, żeby się nie zmarnowało. Nikt niczego nie kupi, zanim nie 
spałaszuje tego, co ma.
– Faktycznie, ma pan rację. Nawet ja, o – parę jajek kupiłem tylko, truskawki 
i ćwiarteczkę.
– Pan? Ćwiarteczkę? To święto jakieś chyba?
– Ćwiarteczkę arbuza.
– A ja już myślałem, że pan na łono narodu wraca, panie Kaziu.
– Chętnie bym wrócił, ale niestety doktorzy mówią: rób pan, jak pan chcesz, ale 
jeśli gorzała, to my umywamy ręce…
– No tak, gadki z takimi nie ma. Nawet jak się nie znają, to i tak, co człowieka 
nastraszą, to ich. 
– Niech pan sobie wyobrazi, że za te truskawki i arbuza zapłaciłem 23 złote.
– Za mało?
– Po cholerze przecież! Zresztą, gdzie się człowiek nie obróci, to drogo. Jeden 
gość, co to w PO działa, w internecie wyliczył, że cebula zdrożała o 380 proc, 
kapusta o 800 proc, a ziemniaki o 318 procent. 
– Dodaj pan jeszcze pomidory, które niedawno po 19 złotych były…
– Ale tylko malinowe. Zresztą już są po osiem. Też nie tanio, a do tego drobne, 
między nami mówiąc. 

– Tylko powiedz mi pan, panie Kaziu, co my teraz mamy?
– Jak to? Maj. Początek, na dobrą sprawę.
– No to niech pan sięgnie pamięcią w głębsze jej pokłady i powie, kiedy to, o tej 
porze roku młode pomidory, cebula czy ogórki były tanie? Cena jest sezonowa. 
Zawsze tak było – nowalijki kosztowały. 
– To prawda, ale kartofle rzeczywiście o 300 proc. z górką zdrożały.
– Panie, ale ten platformers zapomniał dodać, że cypryjskie albo marokańskie 
tyle kosztują! Z importu. Kiedyś ich w ogóle nie było i był spokój, człowiek doja-
dał rodzime „irysy” z jesieni i też był zadowolony. 
– Panie Eustachy, ale pan tak mówi, jak jaka władza. Władzy zawsze wszystko 
sztymowało, nic nie drożało, a ludziom żyło się dostatniej. Tymczasem nawet te 
jajogłowe od banków i finansów mówią, że inflacja się ruszyła. Nie wiadomo, jak 
będzie i czy te dobrodziejstwa, które Pan Prezes przed nami rozsypuje złotym 
deszczem, bokiem nam nie wyjdą. 
– Zależy, które. Bo 500+ na krowę i 100+ świnię, to na pewno nie. 
– Dlaczego?
– Bo to lipa jest! Zapytaj pan pierwszego lepszego chłopa, który hodowlą się 
zajmuje. Ludzie głupie nie są, nie pierwszy rok dopłaty z Unii biorą, z Agencją 
Rolną mają do czynienia i wiedzą, co i jak.
– Znaczy, co? I jak?
– On obiecuje z przyszłych dopłat! Czyli, one – te dopłaty do krowy – będą po 
pierwsze za dwa lata, po drugie nie wiadomo w jakiej wysokości będą, i w ogóle, 
jak to się dalej wszystko potoczy, bo jesteśmy w Unii podpadnięci nieco.  
– Czyli?
– Czyli gruszki na wierzbie, panie Kaziu. 
– Ale, że drogo się robi, to jednak będę się upierał. 
– Fakt, faktem. To pan zna: 

Sąsiadka żali się sąsiadce: 100 złotych sąd kazał mi zapłacić za to, że tę 
Kowalską z góry nazwałam „świnia”. 
– Popatrz pani – wszystko drożeje. W zeszłym roku za to samo zapła-
ciłam 50!                                                                             Szaser

Co tam panie na Pradze...

Mieszkam w dużej wspólnocie mieszkaniowej, w któ-
rej działa zarząd. Czy w tej sytuacji, jako członek 
wspólnoty mieszkaniowej, mam prawo dostępu do 
dokumentacji dotyczącej nieruchomości wspólnej?

Na zadane pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. 
Powyższe można wywieźć przede wszystkim z art. 27 

Ustawy o własności lokali, zgodnie z którym, każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek 
współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. Uprawnienia właścicieli lokali w po-
wyższym zakresie mogą być jednak wykonywane, o ile nie naruszają przepisów art. art. 21 
ust. 1 i art. 22 ust. 1 w/w Ustawy. Zgodnie z tymi przepisami, to zarząd kieruje sprawami 
wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspól-
notą a poszczególnymi właścicielami lokali; czynności mieszczące się w zakresie zwykłego 
zarządu nieruchomością wspólną podejmuje samodzielnie. 

Poszczególni właściciele lokali nie mogą zatem wkraczać w zakres kompetencji zarządu, 
zastępować go, czy wręcz przeszkadzać zarządowi w realizacji jego zadań. Właściciele lokali 
są bowiem wyłączeni od dokonywania czynności zwykłego zarządu oraz od reprezentacji 
wspólnoty. Są natomiast uprawnieni i zobowiązani do współdziałania, wraz z innymi człon-
kami wspólnoty, także wraz z zarządem, w zarządzie nieruchomością wspólną.

Jeżeli chodzi o dostęp członka wspólnoty mieszkaniowej do dokumentów dotyczących 
nieruchomości wspólnej, warto zwrócić uwagę również na art. 29 ust. 3 Ustawy, z którego 
wynika, że każdemu właścicielowi lokalu służy prawo kontroli działalności zarządu. Na pod-
stawie tego przepisu każdy członek wspólnoty może wystąpić do zarządu z żądaniem 
udzielenia informacji dotyczących spraw wspólnoty mieszkaniowej lub wyjaśnień związa-
nych z zarządem nieruchomością wspólną. Warto podkreślić, że uprawnienie to może być 
realizowane w każdym czasie, a nie tylko przy okazji corocznych zebrań właścicieli lokali. 
Jednocześnie trzeba wskazać, że niedopuszczalne jest pozbawienie właścicieli lokali prawa 
kontroli działalności zarządu w drodze uchwały wspólnoty mieszkaniowej lub umowy okre-
ślającej zarząd nieruchomością wspólną.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie powinien wyłączać lub ograniczać właścicielowi 
lokalu uprawnienia do kontroli. Jak wynika z orzecznictwa sądowego, przepisy ustawy 
o własności lokali nie dają podstawy do całkowitego i bezwarunkowego pozbawienia człon-
ka wspólnoty prawa do otrzymania kserokopii dokumentacji związanej ze sprawowaniem 
zarządu nieruchomością wspólną. Dopuszczalne jest jednak wprowadzenie określonych roz-
wiązań organizacyjnych związanych z technicznymi aspektami realizacji uprawnień kontro-
lnych przez członka wspólnoty. W razie sporów na tym tle rozstrzygnięcie należeć będzie do 
sądu, który może nakazać wspólnocie mieszkaniowej podjęcie określonych działań, w szcze-
gólności udostępnienia jej członkowi dokumentacji dotyczącej nieruchomości wspólnej.

Trzeba również zaznaczyć, że zakres danych i informacji udostępnianych właścicielom lo-
kali powinien być adekwatny do ich potrzeb związanych ze zgodnym z prawem celem udo-
stępniania dokumentów. Za niedopuszczalne należy zatem uznać udostępnianie członkom 
wspólnoty danych, których przetwarzanie nie jest niezbędne do współdziałania w zarządzie 
nieruchomością wspólną oraz do sprawowania kontroli działalności zarządu.
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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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Fot. Luka&M
aro

„Mieszkaniec” trzyma kciuki 
za wszystkich maturzystów, 
a rodzicom, którzy często moc-
niej przeżywają egzaminy swo-

W tym tygodniu rozpoczęły się matury – egzamin doj-
rzałości dla tysięcy abiturientów polskich szkół średnich. 
Oświatowi związkowcy zawiesili strajk i matury odbywa-
ją się, choć jeszcze niedawno nie było to takie pewne.

W pierwszych dniach matur, 
znów pojawiła się niepewność, 
gdyż w całym kraju odnotowano 
kilkaset zgłoszeń o podłoże-
niu materiałów wybuchowych 
w placówkach oświatowych. 
Na szczęście wszystkie alarmy 
były fałszywe.

Do tego egzaminu mają 
prawo przystąpić wszyscy do-
puszczeni uczniowie ostatnich 
klas szkół ponadgimnazjalnych 
oraz absolwenci z poprzednich 
lat. W świetle obowiązujących 
przepisów uzyskane wcześniej 

oceny na maturze można po-
prawiać w kolejnych latach. – 
W Warszawie będzie zdawało 
matury ok. 15 tysięcy uczniów 
ze szkół publicznych oraz 1,7 ty-
siąca ze szkół niepublicznych – 
szacuje Katarzyna Pienkowska 
ze stołecznego Ratusza.

Według harmonogramu Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej 
matury potrwają do 23 maja. Na 
wyniki trzeba będzie czekać 
prawie półtora miesiąca – zo-
staną ogłoszone dopiero 4 lipca. 
Do tego czasu w wielkim stre-

Huraaa, matura!

Motorniczy, widząc nagłe 
wtargnięcie samochodu na 
przejazd, nie ma możliwości 
ominięcia go. Wtedy nie pozo-
staje mu nic innego, jak tylko 
włączyć hamulec i czekać na 
zderzenie. Dla swojego bezpie-

czeństwa pamiętajmy o tym, 
by przejazd t ramwajowy 
traktować jak skrzyżowanie 
z drogą uprzywilejowaną! Sa-
mochód nie ma żadnych szans 
z tramwajem – zachowujmy 
ostrożność!

uważaj na tramwaj kierowco!
Każdy kierowca oraz pieszy powinien sobie uświadomić, 
że droga hamowania tramwaju jadącego 30 km/h wyno-
si co najmniej 20 metrów! 

Warszawska Grupa Luka-
&Maro postanowiła pokazać, 
czym kończy się nieuwaga 
kierowców. Dlatego powstała 
kampania „Uważaj na tramwaj 
KIEROWCO!!!”.

– Celem naszej kampanii jest 
zwrócenie uwagi na problem 
nieprzestrzegania przepisów 
w ruchu drogowym. Dzięki tego 
rodzaju działaniom o charakte-

rze edukacyjnym, przyczyniamy 
się do zmniejszenia liczby wy-
padków, w tym również kolizji 
na przejazdach tramwajowych – 
mówi Marek Śliwiński i dodaje, 
że kampania byłaby niemożliwa 
do zrealizowania bez pomocy 
Tramwajów Warszawskich. 
Pomogli również: Auto Pomoc 
ROBCARS, OSP Raszyn, OSP 
Ożarów Mazowiecki, Mariusz 
Wiśniewski Ratownictwo Me-
dyczne, Fire Medical,  Auto-Po-
moc Krzysztof Zawadzki. KS

sie będą oczekiwali abiturienci, 
ich nauczyciele i oczywiście ro-
dzice. Wśród prawobrzeżnych 
dzielnic, Praga-Południe ma 
największą liczbę mieszkań-
ców i rozwiniętą siatkę szkół, 
więc i zdających maturę jest tu 
najwięcej, bo aż 1538. W dziel-
nicowych wydziałach oświaty 
urzędnicy dysponują jedynie 
danymi ze szkół publicznych. 
Bardzo dużo maturzystów pod-
chodzi do egzaminu na Pradze 
Północ (856) i Targówku (724). 

Dalej już jest ogromna prze-
paść, która wynika z liczby pla-
cówek oświatowych. Maturę na 
Białołęce zdaje 143 abiturien-
tów, w Wawrze 113, a w Rem-
bertowie 86. Żadnej publicznej 
szkoły ponadgimnazjalnej nie 
ma w Wesołej. – W tym roku 
otworzymy pierwsze liceum 

i dopiero w przyszłym wy-
kształcimy maturzystów – pla-
nują urzędnicy dzielnicowej 
oświaty.

ich pociech niż sami zdający, ra-
dzimy zachować więcej zimnej 
krwi i opanowania. A jak minął 
(oprócz wysypu bombowych 
alarmów) pierwszy pisemny 
egzamin? 

– Część koleżanek i kolegów 
nie mogła spać już kilka dni 
przed egzaminem, a ja zaczą-
łem się stresować dopiero pod 
szkołą, jak się spotkałem z kum-
plami – mówi „Mieszkańcowi” 
Szymon Płatek, maturzysta 
z grochowskiego LO im. Sta-
nisława Wyspiańskiego. – Ale 
jak zobaczyłem temat, to stres 
minął, bo mi podpasował. 

Maturzyści z tego liceum 
uznali, że tegoroczna matura 
z języka polskiego, szczegól-
nie część zamknięta, była dość 
trudna. Teraz przyszła kolej na 
egzaminy ustne.                      ar

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa 
„Ateńska” w Warszawie zatrudni

KSięgoWą/KSięgoWego 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

3 weryfikacja dokumentów księgowych pod względem  
formalnym i rachunkowym,

3 dekretowanie i księgowanie faktur zakupu, wyciągów bankowych  
oraz innych dokumentów księgowych,

3 wystawianie faktur sprzedaży,

3 analiza i uzgadnianie sald z kontrahentami,

3 uzgadnianie i rozliczanie kont księgowych,

3 sporządzanie rejestrów VAT /deklaracji VAT/ JPK i wysyłanie do US.

WYMAGANIA:

3 wykształcenie średnie /wyższe ekonomiczne,

3 min.3 lata doświadczenia pracy w księgowości,  
preferowana znajomość spółdzielni mieszkaniowej,

3 znajomość zagadnień księgowych, przepisów podatkowych  
oraz ustawy o rachunkowości,

3 znajomość programów księgowych,  
mile widziana znajomość programu S-BIT,

3 sumienność, dokładność, odpowiedzialność, zaangażowanie.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy złożyć w siedzibie Spółdzielni

03-977 Warszawa, ul. Arabska 9, pok. 9 do dnia 15.05.2019 r.

Maturzyści 2019 z XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego.
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MieszKanieC

REKLAMA REKLAMA

– Ostatnio mieliśmy okazję spo-
tkać się w Parku Skaryszewskim, 
czy często odwiedza Pan Pragę? 

– Mam do tej części Warszawy duży 
sentyment, mieszkałem 5 lat na Gocła-
wiu. Jest tu wiele wyjątkowych miejsc. 
Kto chociaż raz nie robił zakupów na 
bazarze Różyckiego czy na słynnym 
i działającym do dziś Szembeku? 
Choć mieszkałem w  różnych czę-
ściach naszego miasta, bo dość często 
się przeprowadzaliśmy, to nadal czuję 
się z Pragą związany. Do dzisiaj pamię-
tam smak rurek z kremem z Wiatraka. 
Z kolei przy Rozłuckiej, na sąsiednim 
podwórku, mieliśmy stary, zardzewiały 
tramwaj, który służył nam za ogródek 
jordanowski. Dalej za Kinową były 
pola, na których znaleźliśmy z Ojcem 
gniazdo zaskrońców – pamiętam do 
tej pory widok, jak wylęgły się młode. 
Z kolei na Turbinowej graliśmy z chło-
pakami w piłkę.

– No właśnie. Słyszałem, że bliski 
jest Panu sport i że często można 
Pana spotkać na różnych wydarze-
niach sportowych? 

– To prawda kibicuję Legii War-
szawa,  w związku z czym często by-
wam na meczach piłki nożnej czy ko-
szykówki. Jednak nigdy nie zapominam 

o tych mniejszych, można powiedzieć 
„dzielnicowych” klubach sportowych, 
z których kiedyś słynęło nasze miasto. 
Uważam, że w krajobrazie sportowym 
Warszawy brakuje potęgi tych mniej-
szych drużyn. Kibicuję nie tylko Legii, 
ale całemu warszawskiemu sportowi, 
który wymaga pielęgnacji i odbudowa-
nia nie tylko obiektów. Także jego zna-
czenia w życiu miasta. Drukarz, Orzeł, 
Hutnik, Ursus, Delta Okęcie, Sarmata, 
Skra, Olimpia, Spójnia… długo można 
by wymieniać nazwy klubów sporto-
wych, bez których warszawski sport 
byłby o wiele uboższy. Dość powie-
dzieć, że niekiedy w polskiej pierw-
szej lidze piłkarskiej rywalizowało ze 
sobą po kilka warszawskich klubów. 
W koszykówce mieliśmy „Czarodzie-
jów z Bielan”, czyli AZS-AWF, „Czarne 

Koszule”, czyli Polonię i „Zielonych 
Kanonierów” – Legię Warszawa. Te 
dodatkowe przydomki też pokazują, jak 
bardzo kibice żyli życiem swoich dru-
żyn. Bo warszawskie dzielnice, także 
i Praga, zważywszy na liczbę miesz-
kańców, są przecież jak osobne miasta. 
Widzę jednak, że władze Warszawy 
i władze dzielnic rewitalizują obiekty 
sportowe należące niegdyś do tych klu-
bów. Bardzo mnie to cieszy.

– Słynie Pan również z zaangażo-
wania w wiele działań społecznych, 
a w szczególności dotyczących zwie-
rząt. Włączył się Pan w akcję „Adop-
tuj Warszawiaka”. Czy mógłby Pan 
powiedzieć coś więcej?

– Jest to akcja schroniska Na Palu-
chu. Od dłuższego czasu wraz z moją 
rodziną wspieramy to schronisko. Włą-

czyliśmy się w akcję, której 
celem jest, aby jak najwię-
cej bezdomnych zwierząt 
znalazło swój azyl, ale nie 
tylko. Polega ona również 
na opiece nad podopiecz-
nymi schroniska, którzy 
jeszcze nie znaleźli swoich 
domów. Na tym, by pójść 
z nimi na spacer, poba-
wić się z nimi, by poczuły 
dobroć człowieka, zanim 
jeszcze zostaną zaadopto-
wane. Ta akcja jest według 

mnie wzorcem tego, jak powinno się 
opiekować bezdomnymi zwierzętami. 
Jak można i powinno się szukać im no-
wego domu, ale jednocześnie dawać im 
ciepło i radość, zanim jeszcze znajdą 
swoje miejsce i swoją rodzinę.

– Podpisał Pan także pewien do-
kument…

– Podpisałem deklarację „Vote for 
Animals”, która zakłada działanie dla 
dobrostanu zwierząt na różnych płasz-
czyznach. Zarówno domowych, jak 
i tych gospodarskich, których hodowla 
wciąż jeszcze polega na barbarzyńskim 
tuczeniu i faszerowaniu ich powodującą 
przyrost masy chemią. To zresztą jest 
także niebezpieczne dla zdrowia kon-
sumentów. Na szczęście dziś częściej 
zwraca się na to wszystko uwagę. Edu-
kacja postępuje i widać już jej efekty. 
Na przykład coraz więcej ludzi kupuje 
jaja z wolnego wybiegu. Od kur, które 
żyją normalnie, a nie ściśnięte w klat-
kach. Powstało nawet określenie „jaja 
od szczęśliwych kur”. Wciąż jest wiele 
do zrobienia, na przykład w dziedzinie 
okrutnego procederu hodowli zwie-

rząt futerkowych, w którym Polska 
przoduje, bo kraje Europy Zachodniej 
zaprzestają już takich odrażających 
praktyk wobec zwierząt.

– Domyślam się, że skoro tak bli-
skie są Panu prawa zwierząt, to ma 
Pan także jakieś zwierzęta w swoim 
domu?

– Mam przepiękne dogi, a ściślej – 
dożyce. Sześć wspaniałych suk, o któ-
rych mówimy „córki”. I jest w tym 
coś prawdziwego, bo dog to taka rasa, 
że każdy waży więcej niż niejedno 
dziecko (śmiech). Mam też kota. Mi-
łość do zwierząt jest u nas rodzinna, 
mój  syn ma  sunię, której już trzykrot-
nie groziła eutanazja, ale którą udało 
się uratować. 

– Kończąc chciałbym zapytać, czy 
w najbliższym czasie będzie można 
Pana spotkać na Pradze?

– 25 maja będę uczestniczył w Świę-
cie Saskiej Kępy, to nie tylko wyjąt-
kowe wydarzenie, ale również szcze-
gólne miejsce na mapie Warszawy. 
Tegoroczne hasło święta „Jak dobrze 
mieć sąsiada” przypomina mi czasy, 
w których jako dziecko byłem wysy-
łany przez Mamę do sąsiadów po mąkę 
i cukier. Każdy w bloku się znał, dzieci 
wychowywały się razem, panowała 
wyjątkowa atmosfera.  Mam nadzieję, 
że tego typu imprezy pozwolą nam za-
cieśnić sąsiedzkie relacje. 

– Dziękuję za rozmowę. 
– Dziękuję i do zobaczenia na 

Saskiej Kępie.                        AS

cHłoPak z gocławiaRozmowa z Andrzejem Halickim, 
posłem na Sejm, byłym mini-
strem administracji i cyfryzacji.
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Uwaga! 
11 maja tuż tuż!
11-30 maja, to coroczne, tradycyjne 

polowanie na świetne okazje.

Pełnowartościowe, piękne, eleganckie 
– takie kolekcje mogą się stać  

Twoim „łupem”. 

Zniżki 70% – co to oznacza? 

Że zamiast jednej pięknej szatki 
w zwyklej cenie, za te same pieniądze 

możesz mieć na przykład dwie  
i jeszcze zostanie Ci ciut  

na sympatyczny dodatek! 

To jeden ze skrajnych przy-
kładów, jak duże mogą być 
opóźnienia i poślizgi w sa-
morządowych inwestycjach. 
Otwarty 29 kwietnia br. nowy 
odcinek ul. Sokolej jest czę-
ścią Trasy Świętokrzyskiej, 
która w ostatecznym kształcie 
ma połączyć północnopraskie 
Wybrzeże Szczecińskie z ul. 
Zabraniecką na Targówku. 

Prace przy ul. Sokolej roz-
poczęły się wiosną 2017 r. 
i trwały bez mała rok. Arteria 
miała zostać oddana w użyt-
kowanie w kwietniu 2018 r. 

i w zasadzie w tym terminie 
była gotowa. Jednak, aby po 
nowych jezdniach pojechały 
samochody, trzeba było cze-
kać kolejne 12 miesięcy, czyli 
czas oczekiwania był dłuższy 
niż czas budowy…

Sprawę skomplikował 
i wydłużył pomysł ustawie-
nia „bardziej atrakcyjnego” 
ekranu dźwiękochłonnego 
(o czym „Mieszkaniec” pisał 
przed rokiem). Później do-
szedł problem innej natury… 
– Przedmiotem problemów 
było to, że nadzór budow-

lany nie chciał nam wydać 
pozwolenia na użytkowanie 
z powodu braku dokumentów, 
których, jak się później oka-
zało, nie miał podstaw żądać. 
Został przywołany przez in-
stancję wyższą, czyli Główny 
Inspektora Nadzoru Budowla-
nego i wydał odpowiednią de-
cyzję – wyjaśnia „Mieszkań-
cowi” Małgorzata Gajewska, 
rzecznik Zarządu Miejskich 
Inwestycji Drogowych.

Nowy odcinek ma dwie 
jezdnie po dwa pasy ruchu. Po 
obu stronach drogi są chodniki 
dla pieszych oraz ścieżki ro-
werowe. Położono też nacisk 
na przydrożną zieleń – posa-
dzono 39 grabów i klonów, 
blisko 300 krzewów tawuły, 
a do obsadzenia kontrower-
syjnego ekranu akustycz-
nego (czy naprawdę w tym 
miejscu był potrzebny?) wy-
korzystano ok. 350 sadzonek 
pnączy. Do domknięcia Trasy 
Świętokrzyskiej brakuje jesz-
cze odcinka, który połączy 
Sokolą z Kijowską. Z infor-
macji ZMID wynika, że jest 
on w trakcie projektowania. 
Drogowcy zakładają, że po-
wstanie w 2020 r.     Ada M.

REKLAMA REKLAMA

co z terenem Po rogatce?

Długo czekaliśmy na koncepcję zagospodarowania 
terenu po bazarze Rogatka. W końcu wiadomo, jak 
będzie wyglądać to kultowe miejsce na Kamionku.

Najważniejsze dla mieszkańców 
Kamionka – powraca pierwotna 
funkcja tego miejsca, czyli plac 
targowy. Wszystkie drzewa mają 
zostać zachowane,  pozostanie też 
istniejąca posadzka i oświetlenie. 

Po konsultacjach ustalono, że 
teren po Rogatce to doskonałe 
miejsce na utworzenie wielofunk-
cyjnej przestrzeni publicznej. Cen-
trum Lokalne Kamionek będzie 
międzypokoleniowym miejscem, 
w którym każdy znajdzie coś dla 
siebie. – Powstanie tu m.in. MAL, 
czyli Miejsce Aktywności Lokalnej, 
na które złożą się m.in. świetlica, 
kawiarnia i klub seniora. Będzie 
również scena wielofunkcyjna po-
łączona z podestem – zapowiada 
Urząd Dzielnicy Praga-Południe.

Na ¼ powierzchni ustawionych 
zostanie kilka całorocznych pawi-
lonów oraz otwarte stanowiska. 
– Na razie rozmowa i działania 
koncentrują się na urządzeniu 
przestrzeni i nie wiadomo, kto bę-
dzie tam handlował. Mieszkańcy 
potrzebują pieczywa, warzyw 
i kiosku – to program minimum. 
Będzie też miejsce na targi oka-
zjonalne, giełdy tematyczne, są-
siedzkie. Prócz tego będzie oferta 
rekreacji, bardzo bogata jak na ten 
skromny teren – mówi Dorota Lam-
cha przewodnicząca Rady Osiedla 
Kamionek i dodaje, że Rada jest 
dobrej myśli. – Wierzymy, że będzie 
to fajne i funkcjonalne miejsce.

Teren bazarku Rogatka stanie 
się miejscem wielopokolenio-

wym. Najmłodsi zyskają nowy 
plac zabaw z naturalną nawierzch-
nią i atrakcję na upalne dni – wol-
nostojące bramki zraszające. Nie 
zapomniano też o poidełku, dzięki 
któremu latem będzie można uga-
sić pragnienie. 

Swój kącik będą mieli też mi-
łośnicy czytania. To dla nich usta-
wione zostaną specjalne siedziska 
i regał na książki. Strefa street 
workout (ćwiczeń) pozwoli nato-
miast nastolatkom szlifować swoje 
sportowe umiejętności. Warto też 
wspomnieć o tym, że powstanie 
parking rowerowy i toalety (w tym 
dla osób niepełnosprawnych). Ca-
łość uzupełnią miejsca z zielenią 
ozdobną i niskimi drzewami. 

Nina Miętus

Hej, Hej, Hej Sokola…
Niczym sokoły w znanej pieśni pomknęły auta nowym 
odcinkiem ul. Sokolej. Odcinek ulicy pomiędzy Targo-
wą a Zamoyskiego ponad rok czekał na otwarcie…

Barierki na ul. Sokolej czekały ponad rok na usunięcie.
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Szparagi można przygotować na wiele 
SpoSobów.

 Szparagi z wody – szparagi umyj i osusz. Białe 
obierz od góry do dołu, zaczynając pod główką, 
obieraczką do warzyw lub małym ostrym nożykiem 
bez ząbków tak, aby nie pozostały żadne włókna. Obetnij twarde, zdrewniałe końcówki. Przy 
świeżych szparagach wystarczy czasami odciąć ok. 2 cm, przy starszych nawet do 5 cm. Zielone 
szparagi nie wymagają obierania. Wystarczy obciąć tylko zdrewniałe końcówki. Najpewniej jest 
obciąć ok. 1/3 szparagi od dołu.
Szparagi należy gotować w wysokim, wąskim garnku (nie aluminiowym) pod przykryciem w oso-
lonej wodzie, z dodatkiem szczypty cukru, na stojąco tak, aby główki wystawały powyżej gotują-
cej się wody. Główki są najdelikatniejsze i wystarczy, jak zmiękną pod wpływem pary. 
Czas gotowania zielonych szparagów jest krótszy niż czas gotowania białych. Zielone szparagi na-
leży gotować ok. 10 min, a białe ok. 15 min. Białych szparagów nie należy solić! Czas gotowania 
szparagów zależy do grubości szparag. Najlepiej jest sprawdzić ich miękkość widelcem. Ugotowane 
szparagi powinny być miękkie, ale nie mogą się rozpadać. Ważne, aby ich nie przegotować.

 Krem z białych szparagów z grzankami – 
składniki: 2 pęczki białych szparagów, 4 kromki chle-
ba razowego, 700 ml bulionu warzywnego, 200 ml 
śmietanki kremówki, 1 mała biała cebula, 2 ząbki 
czosnku, 2 łyżki masła, sól, pieprz. Przygotowanie: 
cebulę i dwa ząbki czosnku posiekaj; szparagi obierz, 
odłam zdrewniałe końcówki i pokrój na mniejsze ka-
wałki. Główki szparagów zachowaj; czosnek i cebulę 
przysmaż na maśle, dodaj szparagi (oprócz główek); smaż przez chwilę; dolej bulion, zagotuj, a na-
stępnie podgrzewaj przez kilka minut, aż szparagi zmiękną; całość zmiksuj blenderem; do zmik-
sowanej zupy dodaj śmietankę i główki szparagów, zupę ponownie zagotuj; dopraw do smaku; 
chleb pokrój kostkę, przysmaż na maśle. Krem podawaj z grzankami.

na luzie
ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Pyszna Józia

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

Krzyżówka Mieszkańca nr 9

Rozwiązanie należy przesyłać na adres redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania się gazety. Do wygrania 
album „Najsłynniejsze miejsca i budowle świata”.
Rozwiązanie krzyżówki nr 8/2019 – „Mumia egipska”. Album „Perły Mazowsza” wylosował  
p. Jarosław Majewski. Po odbiór zapraszamy do redakcji do dnia 17.05.2019 r.

Jaś został dopuszczony do ma-
tury. Po egzaminie rozpromienio-
ny wraca do domu. Mama patrzy 
na niego z niedowierzaniem:
– Jasiu, ty zdałeś?!
– A pewnie, że zdałem. Komisja 
kazała mi wymienić jakieś ciało 
lotne i powiedziałem ptok. Za 
to mi biologię, chemię i fizykę 
zaliczyli.
– Oj głupi Ty Jasio, głupi. 
Jakbyś powiedział ptak, to by ci 
jeszcze i polski zaliczyli.

***

Biegnie pies przez pustynię, 
widzi drzewo i mówi:
– Jeśli to znowu fatamorgana, to 
mi pęcherz pęknie!

***
Młody człowiek zgłasza się 
do pracy w supermarkecie. Me-
nedżer daje mu miotłę i mówi:
– Twoim pierwszym zadaniem 
będzie pozamiatanie sklepu.
– Ale ja jestem absolwentem 
uniwersytetu – odpowiada z obu-
rzeniem młody człowiek. 
– O, przepraszam, nie wiedzia-
łem – mówi menedżer. – Zaraz, 
daj mi tę miotłę, pokażę ci, jak to 
się robi.

Szparagi – białe, zielone i fioletowe – to 
roślina o długich, gałęzistych pędach 
z drobnymi, łuskowatymi listkami. Ich 
właściwości i wartości odżywcze powin-
ny docenić przede wszystkim osoby, któ-
re zamierzają zrzucić wagę, ponieważ są 
niskokaloryczne i znajdują zastosowanie 
w diecie odchudzającej.
Sezon na szparagi jest krótki. Trwa jedynie 
kilka tygodni. Warto zatem sięgnąć po nie 
właśnie w tym okresie. 
Kupując szparagi należy zwrócić uwagę, 
aby główki szparagów były ściśle zamknię-
te, a końcówki wilgotne. Szparagi powinny 
być jędrne i sprężyste. Przy świeżych szpa-
ragach, po ściśnięciu końcówki, powinien 
wypłynąć sok. Również pocierając dwie 
szparagi o siebie, powinny one charakte-
rystycznie skrzypieć.
Białe szparagi powinny być średniej gru-
bości. Nie powinniśmy wybierać za cien-
kich, gdyż białe szparagi będziemy obie-
rać ze skórki. Za grube też nie są dobre. 
Przy zielonych szparagach grubość nie 
jest ważna. Zielonych nie trzeba obierać, 
więc mogą być cienkie.
Świeże szparagi, owinięte w wilgotną 
ściereczkę, można przechowywać maksy-
malnie do 3 dni w lodówce. Najlepiej jest 
jednak przygotować je jak najwcześniej.

Wesoły Romek

Szparagi są skarbnicą witamin 
i składników mineralnych:
• kwas foliowy – jest niezbędnym 
pierwiastkiem dla kobiet planują-
cych ciążę, ponieważ odpowiada za 
prawidłowy rozwój płodu; spowalnia 
również proces starzenia i pomaga 
w regeneracji uszkodzonych komórek, 
wspomaga pracę układu krążenia;
• witaminy C i E oraz beta-karoten 
– poprawiają kondycję skóry, włosów 
i paznokci;

• asparagina – wspomaga pracę ne-
rek i odpowiada za prawidłowy po-
ziom nawodnienia organizmu;
• wapń, fosfor – odpowiadają za 
kondycję kości i zębów;
• glutation – wzmacnia układ odpor-
nościowy, wspomaga wątrobę w pro-
cesie oczyszczania organizmu z toksyn, 
zapobiega rozwojowi komórek nowo-
tworowych oraz choroby Alzheimera;
• błonnik – poprawia perystaltykę 
jelit;
• inulina – prebiotyk odżywiający po-
żyteczne bakterie jelitowe, zapewnia 
prawidłowe funkcjonowanie układu 
pokarmowego.

ŚMIESZKANIEC RADY CIOTKI AGATY

WARTO WIEDZIEĆ

Ciekawska

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 12 utworzą końcowe hasło.

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

REKLAMAREKLAMA

wesela  chrzciny  komunie  przyjęcia

Hotel 
Arkadia

< 22-678-50-55 imprezy@hotelarkadia.pl
 przyjęcia duże i małe

Zapraszamy do wielospecjalistycznej prywatnej przychodni na Gocławiu.

Strefa Pacjenta to miejsce, które powstało z potrzeby zaoferowania dzieciom 
i dorosłym holistycznej opieki medycznej na najwyższym poziomie. 

W naszym zespole pracują lekarze wielu specjalności m.in. pediatrzy, 
interniści, neurolodzy, chirurdzy, alergolog, nefrolog, dermatolog, chirurg 
naczyniowy, onkolog, ale także psychoterapeuci, dietetycy i fizjoterapeuci. 

Wykonujemy szczepienia, badania USG, biopsje, szybkie testy diagnostyczne. 

Oferujemy też bardzo szeroki wachlarz badań laboratoryjnych.

Przed przychodnią znajdują się 
oznaczone miejsca parkingowe 
dla pacjentów.

Nasz adres:
Strefa Pacjenta
 ul.Bora-Komorowskiego 37, Warszawa
 507 414 428 lub 507 414 232

@ recepcja@strefapacjenta.com.pl
w www.strefapacjenta.com.pl

Serdecznie zapraszamy!



9

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

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

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

n Klimatyzacja, wentylacja, oddy-
mianie – montaż, projektowanie, 
serwis 24 h, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, doradztwo 
techniczne, szybkie terminy realiza-
cji, gwarancja. Tel. 502-904-708

n Kominiarz. Tel. 660-799-638

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

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

n Lodówki. Tel. 604-910-643
n NAPRAWA KUCHENEK.  
Tel. 662-065-292

n Ocieplanie i malowanie  
budynków. Tel. 501-441-898

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

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

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

n Rolety, plisy. Tel. 514-165-445

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

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

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

n Zabudowa tarasów i balkonów.  
Tel. 514-165-445

n Transport bagażowy solidnie.  
Tel. 501-274-363

TURYSTYKA

n MAZURY 7 DNI OD 600 ZŁ 
Z WYŻYWIENIEM. JEZIORO, LAS, 
KAMERALNIE. TEL. 601-270-940, 
www.szczepankowo.pl 

USŁUGI

n AAAA Anteny telewizyjne 
montaż, ustawianie, naprawy.  
Tel. 883-997-800

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

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

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

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

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

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

n Cyklinowanie, układanie, reperacje, 
lakierowanie, reperacje parkietów – 
Stefan Słomski.  
Tel. 501-126-177, 500-240-976.

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

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

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

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

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

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

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

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

FINANSE

n Kredyty-pożyczki-chwilówki bez 
BIK. Tel. 577-668-566

n Pożyczki bez BIK do 2000 zł!!! 
Inkaso City.  
Tel 792-307-229, 514-059-096

INNE

n Usuwanie gniazd os i szerszeni. 
Tel. 504-250-013

n Zagubiono kartę miejską  
nr 02103779101.

KUPIę

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

n Antyki, obrazy, meble, książki, 
pocztówki, szable, bagnety, odzna-
czenia. Tel. 601-336-063

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

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

MEDYCZNE

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

NAUKA

n Francuski, rosyjski  
– przysięgłe i inne.  
Tel. 601-351-864, 22 815-44-91

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

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

NIERUCHOMOŚCI – Kupię

n Kupię mieszkanie z synkiem. 
Bezpośrednio za gotówkę. Ania  
Tel. 535-990-330

NIERUCHOMOŚCI – Sprzedam

n Działkę rekreacyjną 653 m kw., 
Załubice Stare Tel. 695-986-958

n Działkę rekreacyjno-budowlaną 
1200 m kw., zagospodarowaną, me-
dia. W pobliżu: pole golfowe, spływ 
kajakiem, jazda konna. Śniadówko  
k. Pomiechówka. Tel. 519-844-183

OGRODNICZE

n Pielęgnacja ogrodów.  
Tel. 721-002-710

PRACA

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

PRAWNE

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

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

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

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

RÓżNE

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

SPRZEDAM

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

TRANSPORT

n AAA wywóz gruzu, mebli, śmieci, 
gałęzi, itp., sprzątanie piwnic, wyci-
nanie drzew, małe rozbiórki z zała-
dunkiem. Tanio. Tel. 721-002-710

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

n Przeprowadzki. Wywóz gruzu 
i mebli. Tel. 722-990-444

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

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

naStęPne wyDanie 23.05.2019

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

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

MIESZKANIEC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Na k³ad:  
43 000 egz.
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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. 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. 
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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

REKLAMA

REKLAMA

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

USŁUGI – Budowlane

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

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

USŁUGI – Komputerowe

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

USŁUGI – Porządkowe

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

n Czyszczenie dywanów.  
Tel. 664-676-664

USŁUGI – Remontowe

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

n Dachy, rynny. Papy termozgrze-
walne. Tel. 504-250-013

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

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

n Malowanie, tapetowanie, remonty. 
Tel. 501-028-073, 22 566-17-16

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

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

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

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

KUPIę
MIESZKANIE

Bezpośrednio – Gotówka
516-044-545

KOŁOBRZEG

¥ 501-423-667

Dwupokojowy komfortowy 
apartament w pełni wyposażony 

(maks. dla 4 osób). 

600 m od plaży! 
OD 60 ZŁ ZA OSOBĘ!

OSTATNIE WOLNE TERMINY!

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



10

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

W jednym z budynków przy ul. Igańskiej o mały włos nie 
doszło do tragedii. Spłonęły dwa mieszkania, lokal użyt-
kowy i samochód. Na szczęście obyło się bez ofiar.

Do zdarzenia doszło w nocy 
z 9 na 10 kwietnia. Źródłem po-
żaru były nagromadzone gaba-
ryty przy komorze śmieciowej 
wielomieszkaniowego budynku 
Igańska 32. Gabarytami po-
wszechnie nazywa się większe 
odpadki, którymi najczęściej są 
meble lub ich elementy. Usuwa-
niem tych odpadów zajmują się 
te same firmy, które wywożą 
zwykłe śmieci. Problem w tym, 
że cykliczne wywózki gabary-
tów odbywają się w Warsza-
wie tylko raz w miesiącu. Taką 
częstotliwość określa stosowna 
uchwała rady Miasta. Niemniej 
literalnie zapis mówi, iż „nie rza-
dziej niż raz w miesiącu”, czyli 
teoretycznie dopuszcza możli-
wość częstszego usuwania.

Nieprzewidywalnym aspek-
tem gospodarki gabarytami 
jest to, że nigdy nie wiadomo 
kiedy nagromadzi się ich więk-
sza ilość. Może być tak, że przez 
kilka tygodni nikt z danego 

budynku, a nawet osiedla, nie 
będzie wyrzucał starych mebli, 
a może też być tak, że w ciągu 
kilku dni uzbiera się ich pokaźna 
ilość. Wtedy taka sterta zalega 
i czeka na ustalony w harmono-
gramie termin usunięcia. Tak 
właśnie było w przypadku Igań-
skiej 32. Tam gabaryty składo-
wane były przez mieszkańców 

tuż przy komorze śmieciowej 
budynku. W nocy po prostu 
ktoś podpalił te gabaryty, ogień 
się rozprzestrzenił na przyległe 
pomieszczenia i elewację bloku. 
Od płomieni zajął się samochód, 
który stał w pobliżu. Do bilansu 
strat trzeba dodać jeszcze dwa 
spalone mieszkania.

– O ile z wywozem zwykłych 
śmieci Lekaro sobie u nas ja-
koś radzi, o tyle z gabarytami 
w ogóle… – mówi „Mieszkań-
cowi” Stanisław Gałązka, pre-
zes SBM „Grenadierów”, spół-
dzielni, w zasobach której znaj-
duje się budynek przy Igańskiej. 
– Taki harmonogram wywozu 
gabarytów można robić w dom-
kach jednorodzinnych, ale to nie 
zdaje egzaminu w przypadku 
osiedla, w którym mieszka po-
nad 800 rodzin… Władze Spół-
dzielni wystosowały pismo, 
w którym domagają się zwięk-
szenia częstotliwości wywozu 
gabarytów. Pismo trafiło m.in. 
do prezydenta Warszawy, sto-
łecznego Biura Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi oraz 
Ratusza Pragi Południe.

SBM „Grenadierów” widzi 
konieczność jakiegokolwiek 
rozwiązania problemu. Propo-
nuje więc (przepisy dają taką 
możliwość), że we własnym 
zakresie zajmie się usuwaniem 
gabarytów, a kosztami obciąży 
Miasto. – Prze-
cież nie może być 
tak, żeby za wywóz 
płacili nasi spół-
dzielcy, gdyż jest to 
obowiązek gminy 
– tłumaczy prezes 
Stanisław Gałązka. 
Poddaje też urzęd-
nikom pod rozwagę 
wariant t rzeci – 
udostępnienie Spół-
dzielni działki nale-
żącej do Miasta. Na 
tej działce mogłaby 
powstać altanka na 
gabaryty. 

W y z n a c z e n i e 
miejsca sk łado -
wania gabarytów 
leży w zakresie obowiązków 
zarządcy danego zasobu miesz-
kaniowego, czyli w tym przy-
padku SBM „Grenadierów”. 

Jednak akurat ta Spółdzielnia 
nie ma własnego terenu, na 
którym takie miejsce mogłoby 
powstać. Dlatego mieszkańcy 

składują gabaryty przy śmiet-
nikach. Spółdzielcy czekają na 
odpowiedź na swoje propozycje. 
„Mieszkaniec”, który o możliwe 
rozwiązanie problemu pytał za-
równo w Dzielnicy, jak i Biurze 
Prasowym Miasta, także czeka 
na odpowiedź urzędników. 
Sprawa jest poważna, bo jak 
widać obecny stan może za-
grażać życiu i zdrowiu miesz-
kańców. Na razie urzędnicy 
zastanawiają się, jak ten pro-
blem rozwiązać i radzą, aby 
w przypadku nagromadzenia 
się gabarytów interweniować 
pod alarmowy nr 19 115.          AS

wielki Problem z Dużymi oDPaDami

UWAGA!  
Zapisy na bezpłatne  

konsultacje  
do Pani Anny Gil.
 9.05-23.05.2019 
tel. 22 250 15 77

Liczba miejsc ograniczona

Świadczeniodawca wskazuje  
fizjoterapeutów do konsultacji  

i decyduje o ilości miejsc.

Kiedyś sama potrzebowała pomocy fizjoterapeuty, dlatego 
dzisiaj doskonale wie, jak ważna jest jej praca. Anna Gil 
– fizjoterapeutka i osteopatka o dolegliwościach, z którymi 
warto wybrać się do specjalistów z Centrum BORAMED.

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

Puls MedyCzny
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Anna Gil nieprzypadkowo wy-
brała fizjoterapię i osteopatię jako 
kierunki swoich studiów. Do-
świadczenie życiowe pokazało jej, 
że te specjalizacje, choć niełatwe, 
pozwalają na niesienie pomocy 
ludziom. Poza studiami ukończyła 
wiele kursów, m.in. kurs terapii 
manualnej Kaltenborn, terapię 
skolioz metodą FITS, łańcuchy 
mięśniowo-powięziowe, leczenie 
problemów w obszarze twarzowo
-szczękowo-żuchwowym. Wciąż 
szlifuje swoje umiejętności i po-
szerza wiedzę. 

Anna przyjmuje pacjentów 
w Centrum BORAMED, gdzie za-
równo ona, jak i jej koledzy stosu-
ją skuteczne, sprawdzone metody 
pozwalające nieść ulgę w różnego 
pochodzenia dolegliwościach bó-
lowych, m.in. kręgosłupa. Pacjen-
ci z dyskopatią, lumbago, bólami 
korzonkowymi oraz zmianami 
zwyrodnieniowymi czy przeciąże-
niowymi kręgosłupa znajdą tutaj 
profesjonalną pomoc. 

Ratunkiem w wielu przypad-
kach jest osteopatia. Czym różni 

się osteopata od rehabilitan-
ta? Rehabilitant zajmuje się na 
przykład łokciem, usprawnia go, 
a osteopata zaczyna od szukania 
przyczyny dolegliwości, która 
wcale nie musi być oczywista. 
Ból łokcia może mieć źródło 
w wielu chorobach, a nawet w in-
nych stawach. Naukowe bada-
nia potwierdzają, że na przykład 
sportowcy o wiele szybciej wra-
cają do formy po osteopatii niż 
po zwykłej rehabilitacji. Fizjotera-
peuta ma sprawdzone, znakomite 
techniki manualne, zaś osteopa-
tia jest o wiele bliższa medycynie, 
jest ukierunkowana na łączenie 
funkcjonowania różnych narzą-
dów, w jaki sposób oddziałują 
na siebie nawzajem. Dlatego, 
zamiast szukać ratunku gdzieś 
indziej, warto zacząć właśnie od 
osteopaty. U niego znajdziemy 
kompleksową pomoc. 

– Przywracamy sprawność pa-
cjentom z nerwobólami promie-
niującymi do kończyn górnych 
lub dolnych z objawami takimi, 
jak mrowienie, drętwienie pal-

ców, rwa kulszowa, rwa ramien-
na, brak mocy zginania palców, 
niemoc unoszenia ramienia nad 
głowę, a do tego niesiemy ulgę 
w bolesnych ograniczeniach ru-
chomości i zmianach zwyrodnie-
niowych mięśni i stawów, nawet 
w tak trudno poddającym się le-
czeniu zespole bolesnego barku. 
Ważną grupą pacjentów są osoby 
cierpiące na napięciowe bóle tu-
łowia i kręgosłupa (w tym ciąża 
i bolesne miesiączki, choć bóle 
napięciowe nie są tylko domeną 
pań). Osobna, istotna grupa to 
pacjenci z zespołami uciskowymi, 
na przykład zespołem cieśni nad-

garstka czy mięśnia gruszkowego 
oraz cierpiący na bóle pourazowe 
– mówi Anna Gil.

Wiele osób jest zaskoczonych 
tym, że skutecznie, od podstaw, 
fizjoterapeuci w BORAMED leczą 
bóle głowy, w tym migrenowe, 
a także zawroty głowy, neuro-
patie i neuralgie (np. nerw trój-
dzielny, twarzowy, promieniowy, 
łokciowy itd.).

– Co ważne, w BORAMEDzie 
nie tylko zapraszamy na ćwicze-
nia skutecznie przygotowujące 
do rozmaitych operacji czy poro-
du, ale też wspomagamy pacjen-
tów po zabiegach operacyjnych, 
zwłaszcza ortopedycznych i pro-
ponujemy terapię pooperacyjnych 
zespołów bólowych. Tu znajdują 
pomoc osoby w różnym wieku – 
najstarszy z moich pacjentów ma 
86 lat i jest to bardzo miła współ-
praca, ale wiek nie odgrywa tu 
wielkiego znaczenia – podkreśla 
fizjoterapeutka.

Na wizytę u fizjoterapeuty i oste-
opaty nie potrzebujemy skierowa-
nia. Każdy może zadzwonić czy 
przyjść do przychodni i umówić 
się na konsultację.

Pierwsza wizyta ma charakter 
konsultacyjno-diagnostyczny. 
Wtedy pacjent powinien przed-
stawić pełne spektrum stanu 
zdrowia, ponieważ niektóre cho-
roby, z pozoru niezwiązane ze 

schorzeniem, o którym mówi 
chory, mogą mieć istotne zna-
czenie. Bezpieczeństwo pacjenta, 
to ważna zasada tu, w BORAME-
Dzie. Kiedy jest pewność co do 
diagnozy, pacjent otrzymuje pro-
pozycję zabiegową i uzgadniane 
są szczegóły kolejnych spotkań, 
a także to, co może sam dla sie-
bie zrobić w domu. Współpraca 
jest równie ważna jak wzajemne 
zaufanie.

Do wizyty warto się przygo-
tować. Najważniejszy jest strój. 
Koszulka, spodenki, swobodne 
ubrania, które nie sprawią kłopotu 
przy zdejmowaniu i zakładaniu, 
niepowodujące potliwości. 

– Oczywiście, inaczej przygo-
towuje się ktoś, kto ma problem 
z barkiem, a inaczej, gdy chodzi 
na przykład o kolano dla meto-
dy terapeutycznej i działań, jakie 
podejmie terapeuta. To bardzo 
ważne, by te informacje były po-
parte dokumentacją medyczną 
(badania, prześwietlenia, opisy 
itd.), jeśli to jest możliwe. Na-
wet stare dokumenty są ważne, 
bo pozwalają na porównanie, na 
śledzenie zmian i ewentualne 
szukanie ich przyczyn – mówi 
Anna Gil i dodaje, że powinni-
śmy dbać o nasz układ kostno-
stawowy, a jeśli coś jest nie tak, 
nie czekajmy, wybierzmy się do 
specjalisty!

oSteoPata – ratunkiem w bólu

Anna Gil

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

 
tel. 22 810-87-32

502 995 082

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

Płatność kartą

REKLAMA REKLAMA

 
   skup  sprzeda¿

   
 sim-locki

    akcesoria

    naprawy

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

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

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

www.krasphone.pl
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z miaSta wyDarzenia kulturalne l wydarzenia 
bezpłatne

CENTRUM PROMOCJI KULTURY PRAGA-POŁUDNIE  
ul. Podskarbińska 2, tel. 22 277-08-20
www.cpk.art.pl, sekretariat@cpk.art.pl

www.facebook.com/klubgoclaw
l 9.05. 18.00 – Spotkanie autorskie Romualda Karasia wokół książki „Ta-
jemna broń. Majora Sucharskiego droga na Westerplatte”; 11.05. godz. 
12.00-18.00 – Park nad Balatonem: X edycja festiwalu czytelniczego PRA-
Gnienie czytaniA „Czytamy ze smakiem”; 12.05. godz. 13.00 – Prezenta-
cja historyczno-podróżnicza Igora Strojeckiego „Utracony świat. Podróże 
Leona Barszczewskiego, po XIX-wiecznej Azji Środkowej” oraz wystawa 
unikatowych fotografii; godz. 17.00 – Salon Literacki: „Tym razem – et-
nografia!”; 14.05. godz. 18.30 – Okiem fotografa: Wojciech Druszcz – od 
fotografii prasowej do portretu; 15.05. godz. 11.00 – Spektakl dla dzie-
ci „Baśń o lekkiej królewnie” w wykonaniu Teatru ITAKZAGRAMY; godz. 
17.00 – Spotkania ze sztuką: „Kobieta w sztuce starożytnego Bliskiego 
Wschodu”; 16.05. godz. 19.00 – Czwartek Ceramiczny; 17.05. godz. 
19.00 – Spektakl teatralny „Podróże dookoła świata i języka”; 18.05. – 
NOC MUZEÓW w CPK!: godz. 19.00 – wernisaż wystawy „Unplugged” 
autorstwa Filipa Gruszczyńskiego; godz. 19.30 – wernisaż wystawy „So-
pot Główny – Warszawa Centralna” autorstwa Magdaleny „Maleny” Jan-
kowskiej; godz. 20.00 – koncert zespołu MADRUGADA – premiera płyty 
„Sombra”; godz. 22.00 – „MaloGranie”, performance muzyczno-malarski 
w wykonaniu nietuzinkowych, cenionych artystów, malarki Magdaleny 
Janowskiej i multiinstrumentalisty Michała Sołtana; 19.05. godz. 11.30-
15.00 – XV Charytatywny Rodzinny Hospicyjny Piknik Praski; godz. 17.00 
– Spotkanie Warszawskiego Fanklubu Star Wars „Centerpoint”; 22.05. 
godz. 17.00 – Spotkania ze sztuką: „ Zagadnienie ruchu w sztuce”.
Parafia Najczystszego Serca Maryi w Warszawie, ul. Chłopickiego 2. 
12.05. godz. 19.00 – „Dei gloria in Polonia”. Program obejmujący siedem 
wieków polskiej muzyki choralnej w wykonaniu Towarzystwa Śpiewaczego 
– Kulturalny Komorów, pod dyrygenturą Witolda Błaszczyka; 

KLUB KULTURY SENIORA
ul. Pawlikowskiego 2, tel. 22 277-08-48

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

l 9.05. godz. 12.00 – Akademia stylu: „Analiza kolorystyczna”. Jak dobie-
rać kolory do swej urody?; 13.05. godz. 12.00 – Zacznij pisać – warsztaty 
literackie; 16.05. godz. 12.00 – Kresy Dalekie i Bliskie: „Wilno w papier za-
klęte. Poezja i typografia nad Wilią”; 19.05. godz. 16.00 – Recital Jolanty 
Jaszkowskiej „Wszystko o nas”; 20.05. godz. 10.15 – Klub Kobiet Kreatyw-
nych: ozdabianie wiklinowych form na balkon lub do ogrodu, materiały 10 zł; 
22.05. godz. 12.00 – UNESCO: „Najcenniejsze zabytki Mazowsza”.
Brydż w każdy wtorek i piątek od 10.00 do 12.00 lub od 12.00-14.00.

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

OŚRODEK KULTURY w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Starzyńskiego 21, tel. 22 773-61-88, 22 773-55-99
www.domykultury.waw.pl, www.facebook.com/okwesola/

wesolakultura@domkulturywesola.net

l 9.05. – IV Przegląd Młodych Talentów „Artystyczna Wesoła” w Klubie 1. 
Warszawskiej Brygady Pancernej „Kościuszkowca”, Plac Wojska Polskiego 
129; 10.05. godz.11.50 – Koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci, pt. „Z jaz-
zem przez świat”; 18.05. godz. 16.00 – 35-lecie Ośrodka Kultury w Dzielnicy 
Wesoła m.st. Warszawy.

Ośrodek Działań Twórczych „POGODNA”
10.05. godz. 10.50 – Spotkania z muzyką: koncert Filharmonii Narodowej 
dla dzieci w wieku przedszkolnym „Z jazzem przez świat”; 11.05. godz. 
11.00 – Wielokulturowe warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 7-12 lat; 
11.05. godz. 18.00 – Promocja książki Jana Zdzisława Brudnickiego 
„Jeździdło do świata” i występ muzyczny Pauliny Pruszyńskiej; 12.05. 
godz. 17.00 – „Indiana Jones w spódnicy” – archeologiczne podróże do 
Sudanu; 16.05. godz. 17.30 – „Ubrani w obraz” warsztaty plastyczne dla 
dzieci w wieku 6-12 lat towarzyszące; 17.05. godz. 11.00 – „Wróciłam do 
domu i co dalej?” spotkanie z promotorką karmienia piersią; 19.05. godz. 
17.00 – „Queen akustycznie” koncert w wykonaniu SilkQueenTrio.

W następną niedzielę (19 
maja) ul. Floriańska zmieni się 
w gwarny deptak, a u zbiegu 
Kłopotowskiego z Jagiellońską 
stanie artystyczna scena. Już po 
raz 14. odbędzie się tu Jarmark 
Floriański, jedna z większych 
imprez prawobrzeżnej War-
szawy. Wzdłuż ulicy staną róż-
nego rodzaju kramiki i stoiska. 
Będzie można zaopatrzyć się 
w wyroby z dalszych regionów 
Polski, produkty żywnościowe, 
napoje, ale także wyroby lokal-
nych artystów, rękodzieła, biżu-

terię, zabawki i różnego rodzaju 
pamiątki. Dla łasuchów przy-
gotowane będą różne gastrono-
miczne pokusy.

Organizatorzy wydarzenia, 
czyli Urząd Dzielnicy Pra-
ga-Północ, DK Praga i Kuria 
Diecezji Warszawsko-Praskiej, 
przygotowali ciekawy program 
artystyczny, który rozpocznie 
się o godz. 14.30. Jako pierw-
szy na scenie pojawi się Kabaret 
Księdza Proboszcza. To jedno-
osobowy projekt obdarzonego 
dużym poczuciem humoru  

ks. Bogusława Kowalskiego, 
proboszcza tutejszej Katedry 
pw. Św. Michała Archanioła 
i Św. Floriana Męczennika. 
Później przyjdzie czas na przy-
pomnienie sobie warszawsko-
praskich szlagierów w wykona-

niu Kapeli Praskiej. Na scenie 
wystąpią jeszcze m.in.znane 
kabarety – Formacja Chatelet 
i Paranienormalni. Całą im-
prezę poprowadzi Robert Mo-
tyka z Paranienormalnych.

Gwiazdą wieczoru będzie 
Urszula, której koncert roz-
pocznie się tuż po godz. 19. 
Fani piosenkarki liczą, że nad 
Floriańską uniosą się „Dmu-
chawce, latawce, wiatr…”. 
W trakcie wydarzenia będą 
organizowane konkursy dla 
mieszkańców i gości Jarmarku. 
Po raz kolejny dzielnicowy sa-
morząd wręczy też „Floriany” 
– nagrody za wkład w rozwój 
kultury i tożsamości Pragi Pół-
noc. Wstęp na imprezę oczywi-
ście jest bezpłatny, dlatego tym 
bardziej zapraszamy Czytelni-
ków do dobrej zabawy!    rosa

DmucHawce naD FloriańSką
Przed nami kolejna edycja Jarmarku Floriańskiego, któ-
ry tradycyjnie odbywa się na Pradze Północ. Wydarzenie 
zapowiada się ciekawie zarówno pod kątem towarzy-
skim, rozrywkowym, jak i handlowym.

REKLAMA REKLAMA

* USŁU GI
* Na roż ni ki wg. wy  mia rów klien ta
* Ma te ria ły obi cio we
Warszawa, ul. Krypska 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

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 –2 do +3

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

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

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog

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

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

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

mózgu),
  neuralgią nerwu trójdzielnego  oczekujących na leczenie 

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

NIE MUSI  BOLEĆ !

   
ul. Widok 10, Warszawa-Śródmieście 

    informacje i zapisy: tel. 730 266 030

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

Bazar zabawek używanych 
po raz pierwszy odbył się 
w ubiegłym roku z inicjatywy 
Dariusza Oskara Stacitwa. Po-
mysł okazał się strzałem w dzie-
siątkę, dlatego inicjatywa jest 
kontynuowana we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Razem dla 

Białołęki i Białołęckim Ośrod-
kiem Kultury.

19 maja w Parku Picassa bę-
dzie można kupić i sprzedać za-
bawki, z których dzieci wyrosły 
lub które im się znudziły.

Zaplanowano dwie strefy – 
jedna dla kupujących i sprze-

dających, druga z bezpłat-
nymi atrakcjami, które zapew-
nią partnerzy wydarzenia. 

Co ważne, udział jest bez-
płatny zarówno dla sprzeda-
jących, jak i kupujących. Reje-

stracja jest wymagana wyłącz-
nie dla sprzedających w celu 
rezerwacji miejsca. 

Wszelkie informacje doty-
czące II edycji wydarzenia, 
w tym możliwość rejestracji 
dla sprzedających, regulamin 
wydarzenia oraz  informacje 
organizacyjne znajdziecie 
w wydarzeniu na facebooku na 
profilu Stowarzyszenia Razem 
dla Białołęki.

Kontakt mailowy z organi-
zatorami pod adresem: bialo-
leckibazar@gmail.com   

 Klara Bartuszek

bazar zabawek
19 maja w Parku Picassa odbędzie się II Białołęcki Ba-
zar Zabawek Używanych. Wszyscy, którzy chcą sprze-
dać lub kupić rzeczy dla dzieciaków w okazyjnych ce-
nach powinni przyjść w godzinach 10-14.
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Z okazji 200. rocznicy uro-
dzin Stanisława Moniuszki 
w całym kraju odbywały się 
uroczystości. Jedną z nich był 
III Międzynarodowy Konkurs 
Plastyczny dla Dzieci i Mło-
dzieży inspirowany twórczością 
„Ojca opery polskiej”. Na kon-
kurs wpłynęła rekordowa liczba 
1100 prac z całego świata. W po-

niedziałek, 6 maja, w Centralnej 
Bibliotece Rolniczej odbyła się 
Gala konkursu, którego jed-
nym z głównych organizatorów 
było Centrum Promocji Kul-
tury Dzielnicy Praga-Południe. 
Pierwszą nagrodę otrzymała 
Aleksandra Bulanda z Tych, 
zaś drugą Bartosz Billik z War-
szawy (oboje na zdjęciu). Wy-
stawa prac konkursowych trwa 
w bibliotece do 22 maja.

***
W niedzielę, 12 maja, w godz. 

12.00-16.00 w Pałacu Kultury 
i Nauki w sali Skłodowskiej 

odbędzie się 3. edycja „Dyk-
tanda Warszawskiego”. Wszy-
scy, którym nie uda się uczest-
niczyć w wydarzeniu, mogą 
nieformalnie napisać dyktando 
podczas transmisji online na 
stronie www.um.warszawa.pl/
dyktando/ o godz. 13.00 w dniu 
wydarzenia.Uczestnicy napiszą 
tekst przygotowany przez prof. 
Jerzego Bralczyka i prof. An-
drzeja Markowskiego.  

***
W sobotę 18 maja o godz. 

19.00 rozpocznie się Noc Mu-
zeów. W tym roku będzie można 

odwiedzić 260 obiektów. Mię-
dzy nimi będzie można się prze-
mieszczać bezpłatnymi liniami 
muzealnymi. W tym roku będzie 
ich aż dziesięć. Na placu Defilad 
czynny będzie punkt informa-
cyjny oznaczony świecącym na-
pisem. Lista miejsc do odwiedze-
nia na www.mieszkaniec.pl. 

ar, um, ks

Pałac w Wilanowie
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