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 Protezy elastyczne

 Cyrkonowe 
korony i mosty

 Implanty

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY

EKSPRESOWA
NAPRAWA PROTEZ!

Bezpłatna gazeta 
mieszkańców 

prawej  
strony Wisły.
Ukazuje się 
od 1991 r.

KoNtrolowaNy SpoKój
Po raz pierwszy wracamy 

z wakacji w  tak wielką niewia-
domą: studenci nie wiedzą, czy 
znajdą kwatery na  ich kieszeń, 
lokatorzy – co znajdą w skrzyn-
kach pocztowych ze stemplem 
elektrociepłowni  lub  zakładu 
energetycznego,  palący  wła-
snymi  piecykami  –  czy  będzie 
węgiel  i  pelet,  o  ile  wzrośnie 
cena gazu itp., itd.
I założę się – nikt tego w tej 

chwili  jeszcze  nie  wie.  Być 
może  będą  jakieś  rządowe 
ceny  regulowane,  być  może 
trochę  spadną  ceny  światowe 
(albo  wzrosną…)  na  produkty 
energetyczne,  być  może  spa-
dający  popyt  ograniczy  zawy-
żanie cen.
Słowem  niewiele  wiemy. 

Najgorszym  doradcą  w  takich 
sytuacjach  jest  czarnowidząca 
szeptanka: a słyszała sąsiadka, 
od  przyszłego  tygodnia  skoń-
czą  się  krajowe  zapasy  cukru 
(papieru  toaletowego,  benzy-
ny…),  więc  warto  wziąć  na 
zapas  trochę  więcej,  przecież 
się nie zepsuje.
No  więc,  co  robić?  Mimo 

wszystko osiągnęliśmy taki po-
ziom zamożności, że może być 
co najwyżej  trudno  lub bardzo 
trudno, ale głodu, prawdziwego 
zimna lub braku dachu nad gło-
wą  nie  zaznamy.  Zredukujemy 
oczekiwania, a i one przyjdą do 
nas w nowym rozdaniu. Zatem 
– nastawmy się na kontrolowa-
ny spokój. Swój oczywiście.

Tomasz Szymański

OKULARY TYLKO 59 ZŁ
Oprawa + szkła + robocizna 
(sph. od – 4.0 do +4.0 dpr.) 

HURTOWNIA OPTYCZNA 
OPTA SUN

Warszawa, ul. Majdańska 7
Tel. 22 612 00 03

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

Sfera –2 do +3,0
Dodatek do bliży 1– 3

Rejestracja u optometrysty 
¥ 534 044 333

BADANIE WZROKU

TYLKO 89 zł
PRZEZ SPECJALISTĘ – OPTOMETRYSTĘ

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 150 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

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

Warszawa ul. Grenadierów 51/59

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
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Widmo strajku nauczycieli, możliWej nauki zdalnej, brakujące etaty czy podWyżki za 
media, to tylko część problemóW, z jakimi muszą sobie poradzić samorząd i dyrektorzy 
stołecznych szkół na dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego. dokończenie nA STR. 3

Trudny powróT do szkoły

dokończenie nA STR. 7

łaTwiej zrobić 
remonT niż… 

zwalczyć prusaki
Po rocznych pracach remontowych zakończył się 
ostatni etap renowacji kamienicy przy ul. Modrze-
wiowej 7 na Pradze Południe. Fo
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kronika policyjna
WąŻ POD ŁÓŻKIEM!

17 sierpnia, strażnicy miejscy z Ekopatrolu otrzymali za-
skakujące zgłoszenie od lokatora jednego z mieszkań na 
Białołęce. Z relacji mężczyzny wynikało, że znalazł on pod 
swoim łóżkiem… żywego, półtorametrowego węża! Jak się 
okazało, był to nasz rodzimy zaskroniec, którego strażnicy 
zabrali i wypuścili nad Wisłą. Tylko skąd się wziął w bloku? 
Najprawdopodobniej wpełzł po prostu do torby wędkarskiej 
ojca mężczyzny, który dzień wcześniej był na rybach. 

16-lATEK ZATRZYMANY ZA USIŁOWANIE ZABÓJSTWA
Policjanci z KRP VII zatrzymali 16-latka podejrzanego o usi-
łowanie zabójstwa. Do zdarzenia doszło na plaży Poniatówka 
w czasie wieczornej imprezy grupki znajomych. Z ustaleń 
śledczych wynika, że w pewnej chwili doszło do awantury, 
podczas której zatrzymany dźgnął nożem dwóch swoich zna-
jomych, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia. Ranni mężczyźni 
trafili do szpitala. 16-latek został zatrzymany już następnego 
dnia po incydencie. Decyzją Sądu Rodzinnego został umiesz-
czony na okres 3 miesięcy w schronisku dla nieletnich.

TRAGICZNA śMIERĆ DZIECKA NA JAGIEllOńSKIEJ
Do zdarzenia doszło 12 sierpnia ok. godz. 11.40 na przy-
stanku tramwajowym na ul. Jagiellońskiej, gdy 4-letni chło-
piec wysiadał z babcią z tramwaju. Zamykające się drzwi 
przytrzasnęły jego nogę, a tramwaj ruszył. Zanim motor-
niczy zorientował się, co się dzieje, tramwaj przejechał kil-
kaset metrów, ciągnąć za sobą dziecko! Chłopczyk zginął 
na miejscu! Śledczy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej 
Warszawa Praga-Północ badają okoliczności wypadku.

ZOSTAWIŁA PSA W NAGRZANYM AUCIE!
Pewna 45-letnia kobieta w upalny dzień zostawiła swojego 
psa w zamkniętym samochodzie na parkingu przed gale-
rią handlową przy ul. Głębockiej. Gdyby nie szybka reakcja 
przypadkowego przechodnia, który wezwał policję, zwierzak 
mógłby nawet umrzeć z powodu udaru cieplnego. Mundu-
rowi wybili szybę i wydostali psa z auta. Nieodpowiedzialna 
właścicielka zwierzęcia została ukarana mandatem.

Źródła: Policja, Straż Miejska
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Jak wygląda sprzedaż  
krok po kroku?

Sprzedaż  mieszkania  rozpo-
czyna  się  od  wyceny.  Kolejnym 
krokiem  jest  przygotowanie  nie-
ruchomości do sprzedaży (sprzą-
tanie,  dekorowanie  lub  remont), 
zakończone  sesją  zdjęciową  oraz 
coraz  częściej  spacerem 3D. Na-
stępnie  przychodzi  pora  na  ogło-
szenie, które powinno być zwięzłe, 
a  jednocześnie  zawierać  komplet 
informacji. Istotnym aspektem jest 
także  promocja,  czyli  dotarcie  do 
jak największej liczby potencjalnych 
kupców. Kolejny etap to odbieranie 
telefonów  i  prezentacje  mieszka-
nia. Prezentacja mieszkania  to nie 
tylko otwieranie drzwi przed zainte-
resowanymi, ale przede wszystkim 
adresowanie  pytań  dotyczących 
stanu  prawnego  i  technicznego 
zarówno mieszkania,  jak  i  budyn-
ku,  sytuacji  wspólnoty  lub  spół-
dzielni, planów rozwoju okolicy… 

Na  koniec  pozostaje  dopełnienie 
formalności  i wizyta u notariusza. 
Jeśli  piętrzące  się  obowiązki  Cię 
przerażają, skorzystaj ze wsparcia 
SonarHome. 

Sprzedaj mieszkanie sprawnie 
– nawet w tydzień lub do 45 dni! 

SonarHome  oferuje  trzy sku-
teczne sposoby sprzedaży 
mieszkania:
n Sprzedaż mieszkania do  
SonarHome  to  najprostszy  wa-
riant, w którym ofertę dostajesz 
już  po  jednym  spotkaniu.  Firma 
kupuje  od  Ciebie  mieszkanie 

Chcesz sprzedać mieszkanie?
Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy 

Przygotowanie mieszkania do sprzedaży, napisanie ogłoszenia i za-
łatwienie formalności to tylko kilka wyzwań, z jakimi spotyka się 
właściciel mieszkania na sprzedaż. W wielu przypadkach wsparcie 
specjalisty jest niezbędne – gdzie najlepiej szukać pomocy? 

–  bez  pośredników  i  za  własne 
środki, a cały proces może trwać 
nawet 7 dni.
n Pośrednictwo z gwarancją 
odkupu  to  innowacyjna  usługa 
na  rynku  nieruchomości.  Firma  
SonarHome gwarantuje, że sprze-
da Twoje mieszkanie do 45 dni za 
ustaloną kwotę. Jest to doskonała 
opcja  dla  osób  z  ograniczonym 
czasem na  transakcję  oraz  tych, 
które  chcą  mieć  gwarancję,  że 
mieszkanie zostanie sprzedane.  
n Sprzedaż na wolnym rynku 
to  opcja,  w  ramach  której  do-
radca przejmuje wszystkie Twoje 
obowiązki. Dba nie tylko o przy-
gotowanie  lokalu  do  sprzedaży, 
dopełnienie  formalności,  pre-
zentacje  i bieżące raportowanie, 
ale przede wszystkim – o jak 
największy zysk.                 aS

Sprzedaż mieszkania nie musi kojarzyć się ze skomplikowanymi formalno-
ściami i długotrwałym szukaniem nabywcy – szczególnie jeśli powierzysz 
to zadanie specjaliście SonarHome. Bez względu na wybrany wariant masz 
pewność, że doradca SonarHome wesprze Cię na każdym etapie sprzedaży. 

Zadzwoń (22 307 41 57) lub odwiedź www.sonarhome.pl  
i umów się na spotkanie z agentem, podczas którego omówicie 

możliwości współpracy.

Od 2016 r., gdy zamknięty 
został Bazar Rogatka, miej-
sce to świeci pustkami. Oko-
liczni mieszkańcy nie byli 
zadowoleni z tego faktu i od 
dłuższego czasu domagali 
się jego powrotu. Przepro-
wadzono w tej sprawie na-
wet konsultacje społeczne, 
z których wynikało, jak 
ważne dla mieszkańców jest 
przywrócenie handlu. 

Niestety od kilku lat in-
westycja nie może dojść do 
skutku, choć o planach bu-
dowy Centrum Lokalnego 
Kamionek wiadomo było 
już w 2019 roku! Urząd 
Dzielnicy Praga-Południe 
opublikował wówczas nawet 
wizualizację obiektu. 

P rz ycz y ną opóźn ień 
w realizacji inwestycji były 
nieudane przetargi na wy-
konawcę. Urząd Dzielnicy 
długo nie mógł wybrać firmy, 
która podejmie się budowy 
Centrum. Ratusz tłumaczy 
to galopującą inflacją, która 
sprawiała, że szybko wzra-
stały koszty inwestycji. To 
zaś oznaczało, iż wszystkie 
składane oferty opiewały na 
kwotę przewyższającą tę, 

którą Dzielnica zarezerwo-
wała na budowę. I to nawet 
– jak podaje Urząd Dzielnicy 
– pomimo kilkukrotnego 
zwiększania budżetu prze-
widzianego na ten cel! 

W ubiegłym roku pozy-
skano dodatkowe 2 mln zł 
i ogłoszono kolejny nieudany 
przetarg. Ostatni przetarg 
został więc ogłoszony jako 
przetarg z możliwością nego-
cjacji i tym razem udało się 
wyłonić wykonawcę, który 
na realizację inwestycji bę-
dzie miał 10 miesięcy od 
chwili podpisania umowy. 
Koszt budowy Centrum Lo-
kalnego Kamionek opiewa 
na ponad 5,5 mln zł.

– Chciałabym przypo-
mnieć, że wybranie wyko-
nawcy inwestycji to końcówka 
długotrwałego procesu, 
w którym Rada od początku 
uczestniczyła. Broniliśmy 
do ostatka Bazarku Rogatka 
i kupców, a kiedy bazarek 
ostatecznie się zamknął, za-
biegaliśmy w interpelacjach 
o przywrócenie funkcji han-
dlowej w tym miejscu. Bo ta 
przede wszystkim funkcja jest 
tu niezbędna. Naprzeciwko 

Handel z kulTurą wróci na kamionek
Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Pragi Po-
łudnie doczekają się wreszcie Centrum lokalnego 
Kamionek! Wybrano już firmę, która podejmie się 
realizacji tej inwestycji.

tej potrzebie wyszedł Zinte-
growany Program Rewita-
lizacji dla m.st. Warszawy 
finansowany ze środków 
unijnych ze swoimi celami 
i zadaniami, między innymi 
tworzenia centrów lokalnych, 
z handlem, ale także z ofertą 

kulturalno-społeczną, nie-
koniecznie na wyłącznie ko-
mercyjnych zasadach – po-
wiedziała „Mieszkańcowi” 
Dorota Jankowska Lamcha, 
była przewodnicząca Rady 
Osiedla Kamionek. 

Jacek Narożniak

Centrum lokalne Kamionek powstanie na terenie dawnego 
Bazaru Rogatka mieszczącego się przy ulicy Grochowskiej 
328, między ulicami Grochowską, Bliską, Mińską i Kamion-
kowską na Pradze Południe. Według planów miejsce to bę-
dzie nie tylko pełnić funkcję handlową, ale przede wszystkim 
ma służyć mieszkańcom do rekreacji. Założenia są takie, by 
każdy, bez względu na wiek, mógł spędzić tu mile czas.
Z  tego  też powodu przy  tworzeniu projektu uwzględniono 
takie obiekty, jak świetlica, kawiarnia czy plac zabaw z na-
turalną nawierzchnią. Zaplanowano również miejsce posto-
ju dla rowerów oraz ławki i stoliki, a latem hamaki i leżaki. 
Na wybrukowanym placu u wylotu Kamionkowskiej,  przy 
Mińskiej, przewidziano ponadto scenę dla wydarzeń kultu-
ralnych: koncertów, spektakli czy potańcówek.
Plany budowy Centrum Lokalnego Kamionek uwzględniają 
również  obecność  sporych  obszarów  zieleni,  przy  czym 
projekt  zakłada  zachowanie  rosnących  w  tym  miejscu 
drzew. Zachowane mają być również posadzki  i  istniejące 
oświetlenie.
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Polak startował w kate-
gorii do 73 kg. W pierwszej 
rundzie trafił na wolny los, 
czyli od razu przeszedł do 
następnych rund, w których 
najpierw pokonał Ekwador-
czyka Pedro Espinozę, a na-
stępnie reprezentanta Azer-
bejdżanu Vusala Galanda-
rzadego. Pokonał go dopiero 
Węgier Daniel Szegedi. 

Polski judoka trafił do 
repasażów, zachowując 
szansę na medal. Młody 
zawodnik klubu Lemur 
okazał się lepszy w nich 
od Marokańczyka Hassana 
Doukaliego, a w bezpośred-
niej walce o brąz pokonał 
Gruzina Kote Kapanadze.

– Start w mist rzo -
stwach świata to marze-
nie i ogromna szansa dla 
każdego zawodnika. Był to 

mój debiut na zawodach 
tej rangi, lecz nie czułem 
żadnej presji związanej z tą 
imprezą, ponieważ wiedzia-
łem, że się odpowiednio 
przygotowałem. Na dodatek 
w tym sezonie dwa razy sta-
wałem na podium Pucharów 
Europy Juniorów, co pozy-
tywnie wpływało na moją 
pewność siebie. W dniu 
zawodów byłem skupiony 
i zdeterminowany, a do 

każdej walki podchodziłem 
tak, jakby była najważniej-
sza. Medal ten jest ,jak na 
razie, moim życiowym suk-
cesem, jestem szczęśliwy 
i zadowolony z tego, jaki 
progres zrobiłem. Jednak 
to osiągnięcie motywuje 
mnie do dalszej, jeszcze 
cięższej pracy i pokazuje, 
że wszystko idzie w dobrą 
stronę. Cały rozwój mojej 
kariery nie byłby możliwy, 
gdyby nie wsparcie wielu 
osób, które we mnie od za-
wsze wierzą i pomagają 
mi na wielu płaszczyznach 
– powiedział „Mieszkań-
cowi” Marcin Kowalski.

Młody judoka jasno sta-
wia przed sobą kolejny cel.

– Główny cel jest te-
raz tylko jeden – Igrzyska 
Olimpijskie Paryż 2024, ale 
do tego jeszcze długa droga 
– zaznacza świeżo upie-
czony medalista mistrzostw 
świata.  

Marcin Kalicki

brąz w judo
W ekwadorskim Gauyaquil odbyły się tegoroczne 
Mistrzostwa świata Juniorów w judo, na których 
znakomitą formę pokazał Marcin Kowalski. Za-
wodnik białołęckiego Klubu Judo lemur wywal-
czył brązowy medal.
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Trudny poWróT  
do szkoły

Dokończenie ze str. 1
Zbliżający się pierwszy 

dzwonek w placówkach 
oświatow ych przynosi 
wiele znaków zapytania. 
Choć dyrektorzy szkół robią 
wszystko, co w ich mocy, 
nie można wykluczyć, że 
1 września będą wakaty. 

brakuje nauczycieli
Problem ten dotyczy nie-

mal każdej ze stołecznych 
dzielnic. 

– Na chwilę obecną w szko-
łach nie ma jeszcze pełnej 
obsady kadry pedagogicz-
nej. W celu zapewnienia re-
alizacji podstawy programo-
wej, dyrektorzy przydzielają 
godziny ponadwymiarowe 
nauczycielom już zatrudnio-
nym w szkole. Problemem 
może też być zatrudnienie 
odpowiedniej liczby psycho-
logów i pedagogów specjal-
nych w związku z wejściem 
w życie od 1 września 2022 r. 
standaryzacji zatrudnienia 
specjalistów w placówkach 
oświatowych – zaznacza 
Elżbieta Bareja z Wydziału 
Oświaty i Wychowania dla 
Dzielnicy Wesoła. 

Trudna sytuacja jest także 
w innych placówkach prawo-
brzeżnej Warszawy. 

– W szkołach na Targówku 
brakuje około 110 nauczy-
cieli różnych specjalności. 
Wśród tej grupy znajdują 
się nauczyciele konkretnych 
przedmiotów oraz nauczy-
ciele specjaliści. Najbardziej 
poszukiwaną grupą są na-

uczyciele języków: polskiego, 
angielskiego, hiszpańskiego, 
a także matematyki, infor-
matyki, geografii, religii oraz 
nauczyciele wspomagający, 
nauczania wczesnoszkolnego, 
wychowania przedszkolnego, 
pedagodzy specjalni, psycho-
logowie. W przypadku waka-
tów placówki zamieszczają 
ogłoszenia na stronie Mazo-
wieckiego Banku Ofert Pracy 
dla Nauczycieli, Banku Ofert 
Pracy dla Nauczycieli na 
stronie Biura Edukacji. Aby 
zapewnić ciągłość naucza-
nia – w razie braku zgłoszeń 
dyrektor proporcjonalnie 
rozdzieli dodatkowe godziny 
między nauczycieli zatrud-
nionych i posiadających od-
powiednie kwalifikacje lub 
będzie organizować doraźne 
zastępstwa – mówi Rafał La-
sota, rzecznik prasowy dziel-
nicy Targówek. 

będzie zmianowość
Nie we wszystkich pla-

cówkach jeszcze wiadomo, 
czy będzie nauczanie zmia-
nowe. Wynika to z kilku 
czynników. Na tę chwilę 
jednak już część z dyrek-
torów szkół potwierdziło 
władzom dzielnic, że będzie 
taka potrzeba. 

– Zmianowość będzie 
wprowadzona w Szkole 
Podstawowej nr 217 oraz 
w Zespole Szkół nr 74 – in-
formuje Elwira Wiechecka 
z Wydziału Kultury i Pro-
mocji Urzędu Dzielnicy 
Rembertów. 

– Zmianowość będzie 
w 5 z 14 wawerskich szkół: 
Szkole Podstawowej nr 109 
ul. Przygodna 2, Szkole 
Podstawowej nr 138 z Od-
działami Integracyjnymi ul. 
Pożaryskiego 2, Szkole Pod-
stawowej nr 204 ul. Bajkowa 
17/21, Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Integracyj-
nymi „Klonowego Liścia” ul. 
Wolna 36/38 i Szkole Podsta-
wowej nr 404 ul. Cyklame-
nów 28 – przekazuje Alek-
sandra Słowińska, rzecznik 
prasowy Urzędu Dzielnicy 
Wawer. 

W pozostałych dzielnicach 
znajdujących się po prawej 
stronie Wisły w niektórych 
szkołach także będzie na-
uczanie dwuzmianowe. 

Od 1 września w war-
szawskich placówkach 
oświatowych będą mieli 
szansę kontynuować naukę 
również uchodźcy z Ukra-
iny. Np. na Targówku będzie 
to ponad 1200 dzieci, w tym 
212 w przedszkolach i 991 
w szkołach podstawowych 
i ponadpodstawowych. 

– W placówce pozaszkol-
nej – VIII Ogrodzie Jorda-
nowskim – mimo prowadzo-
nej rekrutacji, jak dotąd nie 
odnotowano zgłoszeń dzieci 
i młodzieży z Ukrainy. Nato-
miast placówka pozaszkolna, 
czyli Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna nr 13 
obejmuje diagnozą i pomocą 
psychologiczno-pedago-
giczną wszystkich uchodźców 
z Ukrainy, którzy uczą się na 

terenie działania poradni 
i zgłaszają się do placówki 
w dzielnicy – zaznacza Rafał 
Lasota z Targówka. 

podwyżki również 
w szkołacH

Kolejne wyzwanie, ja-
kie stoi przed dyrektorami 
szkół to podwyżki cen za 
media. Podobnie jak każdy 
Polak odczuwa je na własnej 
skórze, tak samo placówki 
oświatowe są skazane na 
wyższe opłaty. Jak sobie 
z nimi poradzą? 

– Wzrost ceny za zakup 
energii elektrycznej w roz-
strzygniętym przetargu 
względem planowanej kwoty 
na rok 2023 wyniósł około 
20 proc., natomiast wzrost 
ostatecznej uzyskanej kwoty 
względem ceny obowiązu-
jącej w 2022 roku wynosi 
280 proc. – mówi Andrzej 
Opala, rzecznik prasowy 
Dzielnicy Praga-Południe. 

– Szkoły w zaistniałej 
sytuacji ograniczają wy-
datki. Określone są priory-

tety adekwatne do potrzeb 
i możliwości poszczególnych 
placówek oświatowych – do-
daje Marzena Gawkowska, 
rzecznik prasowy Urzędu 
Dzielnicy Białołęka. 

nauczanie zdalne?
Coraz częściej mówi się 

o kolejnej fali koronawirusa, 
która może dotrzeć do Polski 
jesienią i byłaby dobrym ar-
gumentem do wprowadzenia 
nauczania zdalnego. Z takiej 
sytuacji, jak mówią nieofi-
cjalnie, chętnie skorzysta-
liby dyrektorzy niektórych 
stołecznych szkół, byłby to 
bowiem jeden z punktów, 
które pozwoliłyby na obni-
żenie kosztów. 

Na razie Ministerstwo 
Edukacji i Nauki oficjalnie 
nie mówi o wprowadzeniu 
nauki zdalnej i uczniowie 
mają stawić się 1 września 
w swoich szkołach. 

– Szkoły są również przy-
gotowane na prowadzenie 
nauki zdalnej w przypadku 
wprowadzenia kolejnych 

ograniczeń związanych 
z pandemią koronawirusa 
w Polsce. Inne sytuacje prze-
chodzenia na tryb zdalny nie 
są brane obecnie pod uwagę 
– powiedziała Karolina  
Jakobsche, rzecznik prasowy 
Pragi Północ. 

będzie sTrajk?
Na ostatnim spotkaniu 

w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki związki zawodowe 
nie doszły do porozumienia 
z przedstawicielami rządu 
w sprawie podwyżek płac 
nauczycieli. W efekcie od 
1 września ma rozpocząć się 
strajk tej grupy zawodowej, 
ale nie określono jeszcze, 
jaką przyjmie formę. 

Wszystko na to wskazuje, 
że to nie będzie łatwy rok za-
równo dla nauczycieli, dyrek-
torów, jak i samych uczniów. 
Niezależnie od decyzji podej-
mowanych przez rząd, samo-
rząd czy związki zawodowe 
najważniejsze jest, by nie 
ucierpiały na tym dzieci. 

Marcin Kalicki
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W tym roku szkolnym 
Dom Kultury „Praga” 
przygotował ponad 90 róż-
nych zajęć!

Dzień otwarty odbędzie 
się 11 września od 13:00 do 
17:00 w Pałacyku Konopac-
kiego (ul. Strzelecka 11/13). 
Tego dnia zostanie przed-
stawiona nowa oferta zajęć 
stałych. Będzie też moż-

liwość poznania instruk-
torów. Na dzieci czekają 
także dodatkowe atrakcje: 
animacje, konkursy, tańce 
integracyjne i zabawy 
rodzinne w kowbojskim 
klimacie oraz warsztaty 
tworzenia sznurków do 
wielkich baniek mydla-
nych i bańkowy happening. 
Wstęp wolny!              aS

dzień oTwarTy  
w dk „praga”
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Pałacyk Konopackiego
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ZŁE JęZYKI
– Co to się stało, panie Kaziu, że pan tak 
rano do nas zawitał?
Eustachy Mordziak  rzeczywiście  nie  po-
siadał się ze zdumienia, kiedy spoza swo-
jego straganu  z  damską bielizną dzienną 
i  nocną  zobaczył  znajomego, Kazimierza 
Górkę, bywalca tutejszego, bazarowego. 
–  To  przez  te  upały,  powiem  panu.  Za 
godzinę będzie już gorąco, a koło obiadu 
nie do wytrzymania. A pan widzę, też ma 
sposób na ten gorąc – zimne piwko. Tak 
od rana, ósmej jeszcze nie ma?
– Pijcie,  bo  nie  znacie  dnia  ani  godziny! 
To pan nie słyszał, że piwa lada dzień za-
braknie?
– Piwa zabraknie? Nieprawdopodobne! 
–  A  tak!  Sam  słyszałem.  Jakaś  wielka 
fabryka  chemiczna,  gazem  napędzana, 
powiedziała, że gaz zrobił się za drogi dla 
niej i dwutlenku węgla produkować już nie 
będzie.

– Coś takiego… Ale co ma dwutlenek wę-
gla do browaru?
– Okazuje się, że ma. Bez niego piwo jest 
bez sensu, pianka nie robi się. 
– To kłopot może być.
– Dlatego  ja  delektuję  się  niejako  na  za-
pas. 
– Co to się dzieje, panie Eustachy? Ja co-
raz mniej rozumiem. Popatrz pan: Polska na 
węglu stała – węgla nie ma, ludzie w ekolo-
gię uwierzyli, przestawili się na ogrzewanie 
gazowe – gazu ma nie być, chyba że drogi 
jak nieszczęście, staraniem milionów ano-
nimowych  patriotów,  kobiet  i  mężczyzn, 
doszlusowaliśmy  w  końcu  do  światowej 
czołówki  konsumentów  piwa  –  piwa  ma 
zabraknąć,  opowiadali  w  telewizorze,  że 
kasę w Unii  załatwili  taką,  że  teraz  u  nas 
będzie nie tylko Europa, ale i Ameryka – te-
raz słyszymy, że ta kasa to żaden cymes, 
na drobne wydatki właściwie. 
–  Oj  tam,  oj  tam.  Pan  same  takie  wy-
ciąga.  Cieszyć  się  trzeba,  powodów 
nie  brakuje.  Na  ten  przykład  wojewoda 

dolnośląski oznajmił, że można  już ryby 
z Odry  jeść. A przecież  te płaczki  trąbią 
nieustannie, że zatrucie Odry to katastro-
fa ekologiczna na lata.
–  A  pan  wojewoda  sam  taką  rybę  już 
zjadł? Owszem, nie powiem, jak słucham 
pana premiera, to serce rośnie od sukce-
sów. Przypomina mi to, jak razu pewnego 
głównego  bohatera  pogrzebu wychwala-
no pod niebiosa – że taki dobry, taki mą-
dry, rodzinny i w ogóle… Żona dwa razy 
trumnę kazała otwierać, żeby się upewnić, 
czy faktycznie jej mąż tam leży. 
–  Żarty  się  pana  trzymają,  a  to  tylko  złe 
języki  wszystko  wykoślawiają.  Weź  pan 
tego  młodego  rolnika,  wiceministra. 
I wesele chłopak wyprawił na pół tysiąca 
gości  i  traktor załatwił  za półtora miliona 
– jak ktoś ciężko pracuje to ma.
– A popatrz pan na tych wątrobiarzy – oni 
ciągle  mówią,  że  w  Polsce  tylko  Żydzi 
i Niemcy mają kasę. Guzik prawda okazu-
je się! Nie tylko. Prosty wiceminister, a jaki 
gość!                                         Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'lEPIEJ, TO JUŻ BYŁO

„Lepiej, to już było” – jak od 
lat narzeka pewien mój kolega. 
Wbrew pozorom, nie ma racji! 
Przez ten czas przetoczyło się 
przez nas tyle wzlotów i upad-
ków! Od czasów kiedy, jak ma-
wiają, nie było nic, przez czasy, 
gdy było mnóstwo, lecz nie dla 
każdego, aż po dziś.
Dziś,  czyli w czasach,  gdy 

można bez trudu kupić garnitur 
za równowartość kilkunastolet-
niego samochodu, ale można też 
za równowartość trzech kilogra-
mów szynki, rynek się stara, by 
mieć propozycje dla każdego. 
Dla  tych,  którzy nie  zwracają 
uwagi  na wydatki,  jak  też dla 
tych, którzy skrupulatnie liczą 
każdy grosz w chudym portfelu.

Trzeba  przyznać,  że  tych 
drugich przybywa i kto wie, ilu 
jeszcze przybędzie. Tymczasem 
skończyły się wakacje, epato-
wanie „paragonami grozy” i in-
nymi urlopowymi sensacjami. 
Nawiasem mówiąc, trudno mi 
zrozumieć, że plażowicz idzie 
do  nadmorskiej  restauracji, 
zamawia obiad, a potem, gdy 
przychodzi do płacenia, krzy-
czy ze zdumienia, otrzymując 
wysoki  rachunek.  Nie  mogę 
tego zrozumieć.
No, chyba, że gość nie umie 

czytać, wtedy wszystko jasne. 
Wszedł, najadł się i nie miał zie-
lonego pojęcia, co ile kosztuje. 
Błąd! Lecz za błędy trzeba pła-
cić, a nie chwalić się nieuctwem 
w  Internecie.  Zupełnie,  jakby 
ktoś miał dzień i noc zapalone 
świat ło  we  wszystkich  po-

mieszczeniach, a potem płakał, 
że rachunek zwala z nóg.
Prawdę mówiąc, nasze  ra-

chunki domowe już z tych nóg 
zwalają.  Strach  myśleć,  co 
będzie dalej. Trzeba zacisnąć 
pasa! Cóż, kiedy u niektórych 
już dawno zapina się na ostat-
nią dziurkę…
Żeby zaoszczędzić na przy-

kład na prądzie, warto zwrócić 
uwagę na energooszczędność 
kupowanych urządzeń, od go-
larki czy suszarki po pralki i lo-
dówki. Nie są to jednak zakupy 
codzienne, jak więc radzić sobie 
z tym, co w domu?
Nie  zostawiaj  w  kontakcie 

włączonej  ładowarki  do  te-
lefonu, bo stale pożera prąd! 
Podobnie,  jak telewizor  i  inne 
urządzenia  (telewizory,  kom-
putery i wiele innych) pozosta-

wione w pozycji „standby”, czyli 
w trybie uśpienia – też non stop 
czerpią prąd!
Chcesz  oszczędzać  ener-

gię elektryczną? Nie „wietrz” 
lodówki, tylko otwieraj na jak 
najkrócej!  Pełna  zamrażarka 
lepiej  utrzymuje  zimno  niż 
pustawa. Zagotuj w czajniku 
elektrycznym  tyle  wody,  ile 
potrzebujesz, zamiast zawsze 
nalewać  do  pełna.  Wymień 
tradycyjne żarówki na ledowe 
i zawsze oszczędzaj światło. 
Rozejrzyj się po domu  i  rusz 
głową: co jeszcze możesz zro-
bić, by oszczędzać?
Oszczędności  będą  wy-

mierne,  choć  niekoniecznie 
zapłacisz mniej, gdy nadal pod-
wyżki będą tak drastyczne. Ale 
jeśli nie oszczędzasz, zapłacisz 
jeszcze więcej!                    żu

Kobiecym oKiem

co tam panie na pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Czy po złożeniu oświadczenia o przyjęciu 
spadku, a przed jego działem (zniesieniem 
współwłasności w przedmiocie spadku) 
wierzyciel spadkodawcy może skierować 
egzekucję do przedmiotów należących do 
jednego ze spadkobierców?

W sytuacji kiedy nie został dokonany dział spadku, a do przedmiotów ma-
jątkowych stanowiących wspólność majątku spadkowego kilku spadkobier-
ców została skierowana egzekucja ma zastosowanie art. 779 k.p.c. 

Ww. przepis stanowi m.in., że do egzekucji ze spadku konieczny jest – aż 
do działu spadku – tytuł egzekucyjny przeciwko wszystkim spadkobiercom 
i stosuje się go w szczególności, kiedy wierzyciel nie posiada tytułu egzeku-
cyjnego przeciwko spadkodawcy. W sytuacji kiedy takim tytułem dysponuje, 
a postępowanie egzekucyjne nie zostało jeszcze wszczęto za życia spad-
kodawcy, to wówczas wierzyciel w oparciu o dyspozycję art. 788 k.p.c. jest 
uprawniony do uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom, 
którzy wskazani zostali w postanowieniu o stwierdzeniu nabyciu spadku lub 
notarialnym poświadczeniu dziedziczenia.

Podkreślić należy, że do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpo-
wiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku, a od chwili przyjęcia spadku 
– z całego swego majątku. Jeżeli więc przed przyjęciem spadku wierzyciel 
spadkodawcy skieruje egzekucję przeciwko spadkobiercy do przedmiotów 
niewchodzących w skład spadku, to wówczas jest podstawa do umorzenia 
postępowania egzekucyjnego w tej części z urzędu.

Jeżeli zaś dłużnikami są poszczególni spadkobiercy, to przyjmuje się, że 
przed działem spadku nie jest możliwe prowadzenie egzekucji z należących 
do nich ułamkowych części spadku, co odzwierciedla zasadę, że spadkobierca 
może rozporządzać udziałem w przedmiocie należącym do spadku tylko za 
zgodą pozostałych spadkobierców.

Jednocześnie wierzyciele osobiści spadkobierców mogą zająć prawa, jakie 
przypadną im w wyniku działu spadku, jak również złożyć wniosek o dział 
spadku. 

Innymi słowy do czasu przyjęcia spadku egzekucja długów spadkowych 
dopuszczalna jest wyłącznie z masy spadkowej, natomiast po przyjęciu 
spadku a przed jego działem prowadzenie egzekucji osobistych długów spad-
kobierców możliwe jest wówczas, gdy wierzyciel posiada tytuł egzekucyjny 
przeciwko wszystkim spadkobiercom. 

Przedmiotem egzekucji może być także udział w spadku, ponieważ spad-
kobierca od chwili przyjęcia spadku może nim rozporządzić bez zgody pozo-
stałych spadkobierców.
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ŁÓŻKA ●  MATERACE ●  SZAFY ●  KOMODY
BIURKA ●  WITRYNY ●  STOŁY ●  KRZESŁA

MŁODZIEŻOWE ●  ZESTAWY ●  I INNE

FIZJOTERAPIA 
(dzieci/dorośli)

CLINICAL MED
ul. Syrokomli 16, Warszawa

SZCZEPIENIA P/COVID-19 (dzieci/dorośli)

Bezpłatna Podstawowa Opieka Zdrowotna
 internista  pediatra  lekarz rodzinny

oraz GINEKOLOG, KARDIOLOG DZIECIĘCY,
MEDYCYNA SPORTOWA

 22 676 78 71 
 22 676 78 97

Lekarze specjaLiści (wIZyTy PRywATNE)
 ginekolog
 kardiolog (dzieci/dorośli)
 endokrynolog
 medycyna sportowa
 medycyna pracy

DIAGNOSTyKA  
 echo serca (dzieci/dorośli)
 próba wysiłkowa
 spirometria
 Doppler tętnic i żył

Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, 
spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości 

oraz roszczeniach z „umów frankowych”.
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Zapraszamy na przegląd interpelacji radnych wszystkich prawobrzeżnych dzielnic. Sprawdzamy, o co 
pytają i co chcą zrobić dla mieszkańców wybrani przez nich przedstawiciele samorządu terytorialnego. 
Przedstawiamy pokrótce po jednej interpelacji z dzielnicy. 

radni pyTają,  
urzędnicy odpowiadają

PRAGA-POŁUDNIE
Radna Małgorzata Rynkiewicz (Klub Radnych Koalicja Obywa-
telska) spytała w imieniu mieszkańców o planowany remont 
bądź modernizację ul. Wandy. 
„Urząd Dzielnicy  Praga-Południe  podpisał  umowę  z  firmą  reali-
zującą projekt z Budżetu Obywatelskiego pn.: Miejsca postojowe 
wcięte w trawnik, aby odciążyć placyk zabaw przy Trasie Łazien-
kowskiej.  W  ramach  zadania  zostaną  zaprojektowane  i  wybu-
dowane miejsca  postojowe  prostopadłe  po 
zachodniej  stronie  ulicy  Wandy.  W  ramach 
realizacji w/w projektu nie przewiduje się re-
montu lub modernizacji ulicy” – poinformo-
wał Tomasz Kucharski, burmistrz dzielnicy. 

BIAŁOŁęKA
piotr Cieszkowski (Klub radnych razem dla Bia-
łołęki) zapytał o legalność funkcjonowania roz-
lewni gazu przy ul. Fantastycznej. 
Na  interpelację  odpowiedziała  Izabela  Ziątek,  za-

stępca burmistrza Białołęki. „Z prowadzonych przez organ  reje-
strów wynika, że do tutejszego organu nie wpłynął wniosek o wy-
danie decyzji o warunkach zabudowy ani wniosek o pozwolenie 
na  budowę.  Brak  jest  również  wydanych  decyzji  o  warunkach 
zabudowy i pozwoleniu na budowę rozlewni gazu w podanej lo-
kalizacji. Jednocześnie informuję, że sprawa została skierowana 
do  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego  dla  m.st. 
Warszawy”. 

PRAGA-PÓŁNOC
Barbara Kwaśniewska (Klub Radnych Koalicja 
Obywatelska) zwróciła się ponownie o zamonto-
wanie progów zwalniających na ul. Kameralnej 
wskazując, że mieszkańcy Osiedla Syrkusów 
w dalszym ciągu sygnalizują uciążliwości zwią-

zane z rajdami samochodów po tej osiedlowej uliczce. 
„Progi zwalniające generują wibracje, hałas oraz zwiększenie stężeń 
szkodliwych pyłów i emisji spalin przez hamujące pojazdy, naraża-
jąc zdrowie mieszkańców czy  też kierowców. Ponadto utrudniają 
odśnieżanie, mają wpływ  na  dojazd  karetek  pogotowia  i  niszczą 
samochody – w szczególności części zawieszenia. Jednocześnie 
informuję, że tut. Urząd zwróci się do Komendy Stołecznej Policji 
w zakresie przeprowadzenia częstszych kontroli w zakresie łama-
nia  przepisów  na  omawianym obszarze”  –  zapowiedział  Dariusz 
Kacprzak, wiceburmistrz Pragi Północ, wskazując dlaczego progi 
zwalniające nie pojawią się w tej części dzielnicy. 

WESOŁA
Hubert Zieliński (Klub Radnych Wesoła 2018) 
zapytał w imieniu mieszkańców o przejścia dla 
pieszych po wschodniej stronie skrzyżowania 
Traktu Brzeskiego z ul. Jana Pawła II i al. Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego w rejonie węzła „Zakręt”. 
Radnemu  odpowiedziała  Aneta  Stanecka-Jaros  z  Generalnej 
Dyrekcji Dróg  i Autostrad  informując, że zaprojektowano w  tym 
miejscu chodniki oraz ścieżki rowerowe wzdłuż ulic: Wschodniej, 
Zachodniej  i  Zagórskiej.  „Poza  ww.  infrastrukturą,  pod  rondem 
na węźle  „Zakręt”,  zaprojektowano przejście piesze  i  pieszo-ro-
werowe dla odseparowania ruchu pieszo-rowerowego od ruchu 
samochodowego w obszarze węzła”. 

WAWER
Rafał Czerwonka (Klub Radnych Razem dla 
Wawra) przekazał zapytanie w sprawie realizacji 
kanalizacji w ul. wapiennej. 
Rajcy  odpowiedział  Dariusz  Dąbrowski,  członek 

Zarządu  MPWiK.  „Uprzejmie  informuje,  że  w  celu  podłączenia 
do miejskiej sieci kanalizacyjnej nieruchomości zlokalizowanych 
na osiedlu przy ul. Wapienna 2–2Y niezbędne jest wcześniejsze 
wybudowanie sieci w ul. Wapiennej. Realizacja sieci w  tej ulicy 
stanowi  część  większego  zadania  obejmującego  swoim  zakre-
sem także ul. Snopową oraz ul. Gajową. Wykonanie tego zadania 
zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju  i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych  i  Urządzeń  Kanalizacyjnych Miejskiego  Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawie S.A. na 
lata 2022–2030 została przewidziana na rok 2026”. 

REMBERTÓW 
Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Spra-
wiedliwość Andrzej Ługowski chciał dowiedzieć 
się, jakie są szacunkowe koszty eksploatacji bo-
iska nakrytego balonem w Szkole podstawowej 
nr 217 przy ul. Paderewskiego 45. 
O  kosztach  poinformował  wiceburmistrz  Mieczysław  Golón-
ka.  „Informuję  że  na  podany  szacunkowy  koszt  eksploatacji 
boiska  nakrytego  balonem,  składają  się  następujące  czynniki 
cenotwórcze:  energia  elektryczna  –  11 000,00  zł,  ogrzewanie 
– 20 000,00 zł, montaż konstrukcji + serwis – 23 000,00 zł. Są 
to wartości przyjęte na etapie składania wniosku o wprowadzenie 
zadania  inwestycyjnego  do  budżetu.  Dotyczą  pierwszego  roku 
eksploatacji i stanowią tylko część wydatkową, bez przychodów 
z tytułu wynajmu obiektu”. 

TARGÓWEK
Radna Marta Borczyńska (Klub Radnych Prawo 
i Sprawiedliwość) złożyła interpelację w spra-
wie przyczyny zakończenie współpracy Dzielnicy 
Targówek z Fundacją Gesta, której wiceprezes 

został zatrzymany z podejrzeniami o pedofilię. 
„Wniosek  w  tej  sprawie  złożyła  Fundacja  w  dniu  20  czerwca 
2022 r. i został on zaakceptowany przez DK ŚWIT. Jako przyczy-
nę rozwiązania umowy Fundacja GESTA podaje brak możliwości 
korzystania i rozbudowania infrastruktury Wioski na znajdującym 
się w samym  jej  centrum  terenie w zarządzie prywatnego wła-
ściciela, co  jest warunkiem koniecznym  i niezbędnym dalszego 
rozwoju dla zaspokojenia gwałtownie  rosnącego zapotrzebowa-
nia  na  działania  wioski”  –  przekazała  Lidia  Krawczyk,  dyrektor 
Domu Kultury „Świt”. 
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ZAUŁKI HISTORII 83. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY śWIATOWEJ

Na murach miasta poja-
wiła się pospiesznie roz-
plakatowana odezwa Pre-
zydenta RP informująca 
mieszkańców o niemieckich 
działaniach zbrojnych wobec 
Polski. W tym dniu premier 
rządu wprowadził na całym 
terytorium państwa stan wy-
jątkowy, w związku z czym 
mikrofony Polskiego Radia 
przejęło wojsko. Kolejne 

bombardowania trwały od 
rana 2, 3, 4 i 5 września. 
Ataki z powietrza nie omi-
nęły Dworca Wschodniego 
na praskim brzegu Wisły, 
gdzie też było wielu zabitych 
i rannych. Od 6 września na 
ten właśnie dworzec zaczęli 
docierać do stolicy uchodźcy 
ze wschodnich terenów Pol-
ski. Poprzedniego dnia wie-
czorem – 5 września – pre-
mier rządu Felicjan Sławoj- 
-Składkowski, odczytawszy 
komunikat radiowy, poin-
formował społeczeństwo, 
iż z powodu niebezpieczeń-
stwa rząd opuszcza granice 
państwa polskiego. Po pre-
mierze podobną taktykę 
zastosował prezydent prof. 
Ignacy Mościcki, który po 
wystąpieniu przed mikrofo-
nami PR, 17 września wraz 
rządem przekraczał granicę 
państwa w Kutach. (…)

Pamiętnego września 
1939 roku Warszawa – bom-
bardowana i ostrzeliwana 
przez usiłujące ją zdobyć 
wojska hitlerowskie, ani 

na chwilę nie przestawała 
żyć normalnym rytmem. 
Pracowały urzędy, handel 
i gastronomia, działały te-
atry i kina. Funkcjonowała 
nawet komunikacja. Zgod-
nie z instrukcją wojenną, 
szyby w oknach mieszkań 
oraz okna wystawowe skle-
pów oklejone były na krzyż 
paskami papieru dla ochrony 
przed rozpryskiem szkła. Na 
większości ulic pojawiły się 
tabliczki wskazujące schrony 
przeciwlotnicze dostępne 
dla przechodniów będących 
w chwili alarmu w ich po-
bliżu. Za schrony posłużyły 
naprędce przystosowane 
piwnice kamienic, zwłaszcza 
tych o solidnej konstrukcji, 
opróżnione z zalegających 
je sprzętów, nierzadko wy-
posażone w drewniane ławy 
i stoły. Z chwilą zawycia sy-
ren alarmowych przechod-
nie kierowani byli do tych 
schronów, przez pełniących 
na ulicach służbę harcerzy, 
policjantów i całkiem liczne 
grupy ochotników. 

bomby spadły na warszawę
31 sierpnia 1939 r. na całym terytorium Rzeczypospolitej ogłoszono powszech-
ną mobilizację, a już 1 września niemiecka luftwaffe dokonała pierwszego 
ataku bombowego na Warszawę. Zniszczone zostały m.in. lotnisko na Okęciu, 
osiedla na Rakowcu i Kole, zginęli ludzie.

Jedynym niezawodnym 
urzędnikiem państwa okazał 
się komisaryczny prezydent 
Warszawy – mjr Stefan Sta-
rzyński, który już przed wy-
buchem wojny dał się poznać 
jako dobry gospodarz, ma-
jący dalekosiężną wizję roz-
woju stolicy. Od pierwszych 
bombardowań pozostawał 
w ratuszu na pl. Teatralnym. 
Dawał przykłady bezgra-
nicznego zaangażowania 
i odwagi. Zgromadziwszy 
wokół siebie oddanych so-
bie ludzi, otoczył kontrolą 
i opieką całą Warszawę. 
Pozostawał w kontakcie ze 
stronnictwami politycz-
nymi, ale i sferami przemy-
słowymi, które wraz z ich 
przedsiębiorstwami wcią-
gnął w akcję pomocową. 

Główną jego troską był los 
ludności, w tym środowiska 
żydowskiego. Niemal bez od-
poczynku, od rana do nocy, 
wsłuchiwał się w meldunki 
z różnych dzielnic miasta. 
Wydawał dyspozycje, sta-
wał przed mikrofonami PR, 
zagrzewając do walki i pracy 
na rzecz pomocy mieszkań-
com nękanej ostrzałem arty-
leryjskim i bombami stolicy. 
Na wieść o pożarach, ofia-

rach nalotów i walących się 
w gruzy domów natychmiast 
pojawiał się w tych rejonach, 
by podtrzymywać na du-
chu przerażonych tragedią. 
W sferze jego zainteresowa-
nia znalazło się praktycznie 
wszystko, nawet ochrona 
dóbr kultury: muzea, ar-
chiwa i biblioteki, ale i… 
ceny żywności, restauracje 
i punkty gastronomiczne 
w mieście. Dla najuboższych 
zorganizował bezpłatne ja-
dłodajnie. Był wszędzie tam, 
gdzie się coś działo. 

Mimo, że coraz wię-
cej domów w stolicy legło 
w gruzach, miasto starano 
się porządkować, gaszono 
pożary, zabezpieczano miej-
sca zagrożeń. 26 września 
1939 r.  gen. dyw. Juliusz 
Rómmel zwołał Radę Wo-
jenną, na której wobec braku 

wody, światła, groźby epide-
mii w milionowym  mieście, 
braku środków opatrunko-
wych i lekarstw, niemoż-
ności prowadzenia obrony 
z braku amunicji i karabinów 
podjęta została decyzja o za-
przestaniu walki i poddaniu 
się. 27 września  nastąpiło za-
wieszenie broni, a 28 wrze-
śnia gen. Tadeusz Kutrzeba 
podpisał akt kapitulacji. 
Straty po stronie polskiej nie 
zostały nigdy oszacowane. 
Oblicza się, iż samych tylko 
rannych żołnierzy i cywilów 
zostało 50 tysięcy, a ponad 
20 proc. zabudowy stolicy 
legło w gruzach. Dwa dni 
później – 1 października 
1939 r. armia hitlerowska 
wkroczyła do stolicy. Od tej 
chwili rozpoczęła się okupa-
cja miasta. 

Tadeusz Władysław świątek

Niemieckie bombowce Dornier Do 17 podczas nalotu
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Orędzie Prezydenta RP  
prof. Ignacego Mościckiego 
rozplakatowane w całym mieście.  
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Dzień dobry wszystkim! Dzisiaj chcie-
libyśmy przedstawić Państwu różnice 
pomiędzy aparatem słuchowym a im-
plantem ślimakowym. Zarówno jedno, 
jak i drugie urządzenie pomaga usłyszeć 
otaczający nas świat, ale pomimo jednej 
wspólnej cechy trochę się różnią… Czym 
dokładnie? 

BUDOWĄ
Aparat słuchowy, mówiąc najprościej, 

składa się z takich części jak wzmac-
niacz, mikrofon, słuchawka oraz indy-
widualna wkładka douszna i w całości 
mieści się na uchu lub w nim. Na czę-
ści implantu ślimakowego składają 

się 2 elementy, które są podzielone na  
2 części – część zewnętrzną oraz część 
wewnętrzną. W części wewnętrznej  
(wszczepionej podczas operacji) znajduje 
się odbiornik oraz elektryczny stymulator. 
Obie części umieszczone są we wspólnej 
obudowie wraz z wiązką elektrod. Część 
zewnętrzna to cyfrowy, wielokanałowy 
procesor mowy, znajdujący się za mał-
żowiną uszną. Tak więc, na pierwszy rzut 
oka można zauważyć różnice w noszeniu 
tych dwóch urządzeń słuchowych.

FUNKCJAMI
Aparat słuchowy jest urządzeniem, 

służącym do wzmacniania głośności 
dźwięków, dopasowanych do rodzaju 
niedosłuchu i indywidualnych potrzeb 
każdego z nas. Aparaty słuchowe stoso-
wane są przy różnych stopniach ubytków 
słuchu – od lekkich po głębokie oraz do 
różnych typów wad słuchu.

Mechanizmem, za którego pomocą 
działa implant ślimakowy jest elektro-
niczna proteza narządu słuchu zastępują-
ca uszkodzoną część ucha wewnętrznego 
– ślimaka. Działanie implantu ślimako-
wego polega na stymulacji elektrycznej 
zakończeń nerwu słuchowego, generu-

jąc wzbudzenie 
potencja łów 
czynnościo-
wych komó-
rek słucho-
wych. Dlatego 
aparat słuchowy zaczyna swoją prace 
już od ucha zewnętrznego, a implant śli-
makowy pomija ucho zewnętrzne i ucho 
środkowe, a zaczyna wspomagać słuch 
od ucha wewnętrznego.

UŻYTKOWNIKAMI
Użytkownikiem aparatu słuchowe-

go może być każdy, kto ma jakąkolwiek 
wadę słuchu i chce nosić aparaty słucho-
we. Natomiast nieco inaczej sprawa wy-
gląda przy kwalifikacji do wszczepienia 
implantu ślimakowego, gdzie trzeba 
wykonać szereg badań i zobaczyć, czy 
nie ma żadnych przeciwwskazań. Jed-
nymi z najważniejszych aspektów kwa-
lifikujących do wszczepienia implantu 
ślimakowego jest obecność zdiagnozo-
wanej głuchoty, niedosłuchu czuciowo 
– nerwowego w stopniu głębokim lub 
znacznym, brak innych przeciwwskazań 
medycznych, co do operacji oraz brak 
wcześniejszych korzyści z użytkowania 
aparatów słuchowych.

Na pozór nie ma zbyt wielu różnic po-
miedzy aparatami słuchowymi a implan-
tami ślimakowymi. Jednak, jeśli na spo-
kojnie przemyślimy wszystkie aspekty 
– prezentują nam się konkretne dowody, 
które czarno na białym pokazują znaczą-
ce różnice pomiędzy dwoma sprzętami 
audiologicznymi.

Jeżeli ktoś z Państwa ma problem ze sły-
szeniem mowy, czuje, że telewizor musi 
być ustawiany coraz głośniej – powinni-
ście się Państwo zgłosić do protetyka słu-
chu, który podczas rozmowy zaproponu-
je najlepsze rozwiązanie problemu.

   Aparaty słuchowe    Ostrobramska 126/u2    04-026 Warszawa
www.akademiasłyszenia.pl    tel. 517 224 111

ApArAT SłUCh WY A IMplANT ślIMAKOWY

JAk uzyskAć 
dOfinAnsOWAnie? 
zAdzWOŃ 517 224 111

Jeżeli obecnie nie przysługuje Ci 
dofinansowanie z nfz, a chcesz kupić 

aparat słuchowy, skorzystaj  
z promocji aparatów sprzedawanych 

bez dofinansowania nfz. 
zadzwoń 517 224 111
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urzędnicy tylko rozkładają ręce 
i zero jakiegokolwiek zaintere-
sowania. Dlatego Pan Burmistrz 
może się tylko cieszyć, że na tych 
pięknych zdjęciach nie widać 
stada prusaków, jak chodzą po tej 
pięknie wyremontowanej elewa-
cji. Problem jest przez uciążliwą 

MODRZEWIOWA 7
Budynek  jest  usytuowany  przy 
skrzyżowaniu  ul.  Grochowskiej 
i  Modrzewiowej  na  Pradze  Po-
łudnie.  Został  wybudowany  ok. 
1920 r. W dwupiętrowej kamieni-
cy  znajduje  się  czternaście  lokali 
mieszkalnych. W okresie między-
wojennym  należała  do  Mariana 
Stencla, a po zakończeniu II wojny 
światowej  stała  się  własnością 
miasta stołecznego na podstawie 
dekretu  Bieruta.  Kamienica  wpi-
sana  jest  do  gminnej  ewidencji 
zabytków.

praga-południe 

Dokończenie ze str. 1
Kompleksowa modernizacja bu-

dynku trwała kilka lat i podzielona 
była na wiele etapów. Teraz nieru-
chomość wygląda imponująco. 

Dotychczas w kamienicy wyko-
nano m.in.: przyłączenie do miej-
skiej sieci ciepłowniczej i montaż 
instalacji centralnego ogrzewania 
(wykonane w 2016 r.) oraz wy-
mianę wewnętrznej instalacji elek-
trycznej (w 2018 r.). 

Właśnie zakończył się ostatni 
etap prac: remont elewacji, komi-
nów, ścian prześwitu, pokrycia 
dachu budynku, płyt balkonowych 
i balustrad, stropu poddasza, kla-
tek schodowych czy piwnic oraz 
wykonanie izolacji poziomej i pio-
nowej fundamentów i oczyszcze-
nie i odmalowanie stalowej bramy 
wjazdowej. Na budynku pojawiły 
się również budki lęgowe dla  
jerzyków.

Do rozwiązania pozostał jeden 
problem, który opisuje mieszkanka 
kamienicy na jednym z portali spo-
łecznościowych:

– Jako mieszkanka tego bu-
dynku jestem bardzo wdzięczna 
za ten remont, tylko jakoś nie je-
steśmy w stanie z niego w pełni 
się cieszyć. Dlaczego?! Powód 
Państwu na pewno dobrze znany, 
ponieważ problem zgłaszany jest 
non stop od ponad 2 lat. Niestety 

łaTwiej zrobić remonT niż… 
zwalczyć prusaki

sąsiadkę, która ciągle znosi śmieci 
do lokalu… Czemu nic nie możecie 
zrobić?! Lokatorzy wzięli sprawę 
we własne ręce i wykonują de-
zynsekcję na własny koszt! Ale ile 
można, skoro problem nadal ist-
nieje i ta lokatorka nie jest pocią-
gnięta do odpowiedzialności! Na-
wet robotnicy, którzy wykonywali 
teraz ten remont byli przerażeni 
tą sytuacją… Jak mamy dalej żyć 
w takich warunkach? W budynku 
mieszkają ludzie starsi i dzieci! 
Bardzo prosimy w końcu o inter-
wencję – pisze pani Maria.

Lokatorce postanowił odpowie-
dzieć, również w mediach spo-
łecznościowych, Andrzej Opala, 
rzecznik prasowy Urzędu Dziel-
nicy Praga-Południe: 

– Szanowna Pani, Urząd spo-
tyka się z takim problemem nie 
pierwszy raz i za każdym razem 
okazuje się, że ani art. 26 ustawy 
o odpadach, ani Sanepid nie są 
w stanie niczego zmienić. Zawsze 
pozostaje jedynie droga sądowa 
– niestety pozew musi być wnie-
siony przez osobę cywilną, a to 
oznacza koszty i długi okres ocze-
kiwania. Np. sprawa uciążliwego 
lokatora-zbieracza na Gocławiu 
ciągnie się już kilka lat.

Mieszkańcy zapowiadają, że się 
nie poddadzą.    

Marcin Kalicki

BIAŁOŁęKA
n 4 września, godz. 11.00–12.30, Ga-
leria Północna, światowida 17 – Bieg 
przez most. Start  i meta biegu: Galeria 
Północna, u zbiegu Szafrańców i Traktu 
Nadwiślańskiego. Tu powstanie też mia-
steczko  biegowe  z  licznymi  atrakcjami 
dla tych, którzy przyszli kibicować bie-
gaczom. Ci pobiegną Świderską, Nowo-
dworską,  Odkrytą  do  skrzyżowania  ze 
Stefanika,  potem  ze  Świderskiej  wbie-
gną  na most,  tam  zawrócą  i  pobiegną 
do mety.
n 10 września, godz. 19.00, BOK, 
ul. van Gogha 1 – Jazzowy kon-
cert Soni Bohosiewicz, wejściów-
ki  od  5  września  w  kasach  BOK.
n 11 września godz. 11.00 – V Ro-
dzinny rajd rowerowy wyruszy  spod 
białołęckiego  ratusza,  a  trasa  obejmie 
Tarchomin,  Nowodwory  i  Żerań,  pro-
wadząc m.in. wałem wiślanym i Kładką 
Żerańską. Meta będzie na parkingu Au-
chan  przy  Modlińskiej,  gdzie  odbędzie 
się ogólnodostępny piknik rodzinny. Re-
jestracja zawodników od 1 września. 

PRAGA-PÓŁNOC
n 3 i 10 września, godz. 9.00–10.30, 
park praski – joga na pradze. Spo-
tkania  dla  dorosłych  i  młodzieży  pro-
wadzone głównie w języku ukraińskim, 
z  elementami  polskiego  i  angielskiego. 
Liczba  miejsc  ograniczona.  Impreza 
może  być  odwołana  z  powodu  złych 
warunków atmosferycznych.
n 3 września, godz. 19.00, Galeria 
81º, Kłopotowskiego 38 lok. 5 – Szep-
tuchy, demony, i… Słowiańszczyzna. 
Wernisaż  7  artystów  wystawiających 
prace wykonane w różnych technikach: 
rysunek,  kolaż,  książka  artystyczna, 
rzeźba, szkło i batik.
n 4 września, godz. 11.00–17.00, 
Bazar Różyckiego, Targowa 54 – Dru-
ga wyprzedaż garażowa na Różycu to 
doskonała okazja, by znaleźć prawdzi-
we skarby.
n 10 września, godz. 10.00, skwer 
u zbiegu ulicy Kawęczyńskiej i Objaz-
dowej – Praska wyprzedaż garażowa. 
Bo  każda  rzecz  zasługuje  na  drugie 
życie!

PRAGA-POŁUDNIE
n 3 września, godz. 14.00, PZO Food 
Hall, Grochowska 312 – Cyrkowy dzień 
w PZO Food Hall: godz.  14.00  „Cyr-
kowe  Animacje"  –  każdy  będzie mógł 
spróbować swych sił w sztuce cyrko-
wej; godz. 16 00 – widowisko „Cyrk na 
walizkach”;  godz.  19:00  –  Fire  Show
n 3 września, godz. 16.00, Plaża Po-
niatówka – Koncertowe animacje Sin-
fonii Varsovii nad Wisłą. Prezentacja 
dwóch  najgłośniejszych  instrumentów 
orkiestry,  jednocześnie  skrajnie  róż-
niących  się  wyglądem  i  wydawanym 
dźwiękiem:  flet  piccolo,  zw.  pikuliną 
(zagra  Hanna  Turonek)  i  tuba  (zagra 
Krzysztof Mucha). 

n 4 września, godz. 9.00–19.00, PGE 
Narodowy, al. Ks. J. Poniatowskie-
go 1 – Pingpongowy PGE Narodowy. 
Na  płycie  stadionu  stanie  100  stołów 
do  tenisa  stołowego!  Na  uczestników 
czekają  m.in.  takie  atrakcje  jak:  spo-
tkania  z  gwiazdami  polskiego  tenisa 
stołowego,  pokazowy  turniej,  zajęcia 
z trenerami i konsultacje z psychologa-
mi sportu i dietetykami.
n 4 września, godz. 17.00, ul. Fran-
cuska 49 (przy Rondzie Waszyng-
tona) – Spacer po Saskiej Kępie 
„13 niezwykłych historii”. Będzie 
można  obejrzeć  miejsca  z  niezwykłą 
historią i przedwojennymi willami oraz 
poznać  tajemnice  kryjące się  za pięk-
nymi fasadami. Mile widziany napiwek 
dla przewodniczki.
n 11 września, godz. 11.00, dworzec 
warszawa wschodnia od strony ul. 
lubelskiej – Spacer varsavianistycz-
ny: Historia ulicy Skaryszewskiej. 
Impreza dla seniorów, ale nie tylko. 

REMBERTÓW
n 3 września, godz. 18.00–22.00, 
dziedziniec ratusza dzielnicy rem-
bertów, al. Chruściela 28 – Rember-
towskie potańcówki. Zabawa taneczna 
dla mieszkańców  przy  najpopularniej-
szych muzycznych przebojach.

WAWER
n 4 września, godz. 11.00, Plaża Ro-
mantyczna, Rychnowska 15 – Kurs 
na Wisłę, czyli zakończenie sezonu 
na Plaży Romantycznej. W programie 
m.in. rejsy statkiem „Inna Bajka”, bad-
minton i równoważnia. 
n 4 września, godz. 12.00–13.00, 
TPD „Helenów”, ul Hafciarska 80/86 
– Spotkania z Bzionkami. Bzionki  to 
leśne duszki, które wedle słowiańskich 
wierzeń  żyją  pod  krzewami  czarnego 
bzu i chronią gospodarstwa ludzi przed 
złymi  mocami.  Imprezie  towarzyszyć 
będą  warsztaty  muzyczne,  teatralne 
i plastyczne oraz muzyka na żywo gra-
na na tradycyjnym polskim instrumen-
cie – suce biłgorajskiej. 

WESOŁA
n 3 września, godz. 14.00 i 18.00, 
scena plenerowa Ośrodka Kultury 
Dzielnicy Wesoła, St. Starzyńskie-
go 21 – Wesjazzfest 202: godz. 14.00 
– koncert dla dzieci duetu Jerz Igor (Je-
rzy Rogiewicz  i  Igor Nikiforow); godz. 
18.00 – występ zespołu Jakub Żołubak 
Trio  (Jakub  Żołubak,  Radek  Łukasze-
wicz, Patrycja Wybrańczyk). 
n 3 września, godz. 15.00 do wie-
czora, Ośrodek Działań Twórczych 
„Pogodna”, ul. Jana Pawła II 25 
– Sąsiedzkie planszówki. Organiza-
torzy  zachęcają,  by  przenieść własne 
gry. Sami zapewniają  takie  jak „Dixit”, 
„Tajniacy”  czy  „Wsiąść  do  pociągu”. 
Pomiędzy godz. 15.00 a 17.00 zapew-
niają opiekę i gry dopasowane do wie-
ku najmłodszych.

zaplanuj weekend razem 
z „mieszkańcem” 
3-4, 10-11 września

Prezentujemy najciekawsze, naszym zdaniem, 
darmowe wydarzenia kulturalne i rozrywkowe 

w dzielnicach po prawej stronie Wisły.

Targówek

Inwestycja zrealizowana została 
w ramach projektu zgłoszonego 
do budżetu obywatelskiego na rok 
2022. Pomysł w głosowaniu uzyskał 
1027 głosów i został zrealizowany 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Targówek.

podziel się posiłkiem
Przy ul. Łabiszyńskiej 20A 
otwarta została nowa jadło-
dzielnia. 

Wykaz jadłodzielni po prawej 
stronie Wisły na naszej stronie 

www.mieszkaniec.pl

Jadłodzielnia jest miejscem, 
w którym można zostawić jedze-
nie, a osoby potrzebujące mogą je 
wziąć bezpłatnie. Dzieląc się w ten 
sposób posiłkami ograniczamy 
marnowanie pokarmu, ale także 
wspieramy tych, którzy nie mogą 
sobie z różnych względów na nie 
w danej chwili pozwolić. Przygo-
towując posiłki do jadłodzielni, 
należy pamiętać, aby były one opi-

sane, szczególnie w przypadku zup 
czy mięs oraz aby widniała na nich 
data sporządzenia.

Jadłodzielnia przy ul. Łabi-
szyńskiej 20A to trzecie takie 
miejsce na Targówku. Mieszkańcy 
mogą również przynosić posiłki 
do Ośrodków Pomocy Społecz-
nej przy ul. św. Wincentego 85 
oraz ul. Węgrowskiej 2.        MaKa

praga-północ

47-letnia obywatelka Mołdawii 
została zgwałcona i zamordowana 
w nocy z soboty na niedzielę. Zna-
lazł ją pracownik firmy sprząta-
jącej. Niestety na pomoc było już 

za późno. Sprawcy nie udało się 
zatrzymać.

Po tej tragedii radni z Pragi 
Północ chcą, aby zamontowano 
w parku monitoring. 

– Pomysł powstał 
zaraz po informacji, 
że policja wciąż nie 
ustaliła sprawcy lub 
sprawców tragedii 
z 6 lub 7 sierpnia, gdy 
w parku znaleziono 
zwłoki kobiety. Jedną 
z przyczyn mógł być 
brak monitoringu. 

moniToring w parku praskim?
Po tragicznym wydarzeniu na początku sierpnia br., kiedy odna-
leziono zwłoki kobiety w Parku Praskim, dzielnicowi radni chcą 
objęcia tego miejsca siecią miejskiego monitoringu. 

Obecność kamer zapewne przy-
spieszyłaby, a być może nawet 
zamknęła już dochodzenie w tej 
sprawie – mówi „Mieszkańcowi” 
Kamil Ciepieńko, rajca z Klubu 
Radnych „Kocham Pragę”. – Mo-
nitoring powinien objąć swoim 
zasięgiem przede wszystkim plac 
zabaw dla dzieci i zamgławiacz 
przy pomniku Żyrafy, a także te-
reny przy muszli koncertowej, 
czyli wszędzie tam, gdzie bawią 
się najmłodsi. Nikogo nie trzeba 
przekonywać, że bezpieczeństwo 
najmłodszych jest najważniejsze 
– dodaje.

Miasto nie podjęło jeszcze decy-
zji, czy przychyli się do pomysłu 
dzielnicowych radnych.           MKFot. Marcin Kalicki

Fo
t. 
Ka
tar
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MIESZKANIEC

– Jadąc do Pani na wywiad 
spostrzegłem, że jest Pani 
właściwie sąsiadką „Miesz-
kańca”.

– Mieszkam na Majdań-
skiej, pięć minut piechotką 
od redakcji. Jestem też oczy-
wiście czytelniczką „Miesz-
kańca”, w tej okolicy wszy-
scy rozchwytują tę gazetę, 
gdy tylko się pojawi.

– Ukończyła Pani bia-
łostocki, lalkarski wydział 

akademii teatralnej w war-
szawie. Jednak nie występuje 
pani obecnie w teatrach lalko-
wych.

– Kilka lat temu odeszłam 
od lalkarstwa. Był to trochę 
przypadek, a trochę mój 
wybór, wynikający z chęci 
penetrowania różnych dzie-
dzin sztuki. Jednak zawsze 
w swoich rolach i w swoich 
reżyseriach – bo i tym się 
zajmuję – sięgam, jeśli nie 

Fo
t. 
Ra
fa
ł R
oś
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„Mieszkaniec” rozmawia z Zuzą Gaińską, aktorką, 
wokalistką, mieszkanką Grochowa.

wprost do lalkarstwa, to 
do teatru ożywionej formy. 
Oddałyśmy właśnie z Mał-
gosią Lewińską nasz projekt 
realizowany dla Fundacji Po 
Drugie zatytułowany „Bal-
lady hultajskie. Dystrykt 
Warszawa”. W spektaklu 
tym grali wychowankowie 
fundacji, czyli młodzież 
w kryzysie bezdomności. 
Fundacja otworzyła swój 
dom w Wawrze. Młodzi lu-
dzie mają tam opiekę psy-
chologów, opiekunów, peda-
gogów. W takich projektach, 
jak wspominałam, często 
sięgam do środków wyrazu 
właściwych teatrowi oży-
wionej formy. Przedmiotem, 
który ma znakomity „talent 
aktorski” jest folia malar-
ska, z której można zrobić 
morze, mgłę, jest bardzo 
plastyczna.

– Ma Pani także za sobą pre-
mierę monodramu.

– We współpracy z Mają 
Baczyńską, w marcu, po-
kazałam premierowo w Te-
atrze AKT, mieszczącym się 
niedaleko słynnego Osiedla 
Dudziarska, mój monodram 
autorstwa Mai zatytułowany 
„Matka skodyfikowana”. 
W nim jako tworzywo po-
traktowałam samą siebie. 
Wiele scen gram animując 

moje włosy, a jako rekwizyt 
mam białe prześcieradło, 
które raz „gra” moje dziecko, 
raz mój ciążowy brzuch, 
a raz mojego kochanka. To 
spektakl o kobietach, które 
są matkami, które będą mat-
kami, które chciałyby być 
matkami, ale nie mogą nimi 
zostać. Maja gra w tym spek-
taklu na kilku instrumentach 
– na misach tybetańskich, 
dzwonkach koshi, starej cy-
trze. Nazwałyśmy to „mono-
dramem empatycznym”.

– Jako aktorkę i pieśniarkę 
znają Panią także bywalcy 
Kredensu pod oknami.

– Rzeczywiście występo-
wałam tam kilka razy. Z go-
spodynią tego miejsca, Anną 
Bojarską-Urbańską, jej mę-
żem Markiem Urbańskim 
i Pawłem Ptaszkiewiczem 
zrobiliśmy wieczór pieśni 
niepodległościowych, z oka-
zji stulecia niepodległości 
Polski. Zaprezentowaliśmy 
pieśni z najrozmaitszych 
lat – od „Bogurodzicy”, po 
„Mury” Kaczmarskiego. 
Miałam w „Kredensie…” 
także swój recital z moim au-
torskim repertuarem, ponie-
waż od lat z Pawłem Ptasz-
kiewiczem „ciągniemy” nasz 
duet pod nazwą „Menażeria 
pani Zuzy”. Niestety jeste-

śmy słabymi menadżerami 
samych siebie, więc koncer-
tujemy bardzo rzadko, ale 
jak już koncertujemy…, to 
jest super!

– Pani filmografię otwiera 
teatr telewizji „Kobieta zawie-
dziona” Simone de Beauvoir 
z 1994 roku. Zagrała w nim 
pani jako dziecko.

– Był to telewizyjny spek-
takl w reżyserii Andrzeja 
Barańskiego, z udziałem 
m.in. Krzysztofa Kolber-
gera i Jerzego Zelnika, ale 
ja moją scenę miałam z gra-
jącą główną rolę Krystyną 
Jandą. Byłam wtedy pod 
opieką Ogniska Teatral-
nego Państwa Machulskich, 
w którym pewnego dnia 
zjawiła się pani reżyser ob-
sady, poszukująca nieco 
wyrośniętej dziewczynki do 
roli zbuntowanej nastolatki, 
która ucieka z domu dziecka. 
Dziś uznaję „Kobietę za-
wiedzioną” za mój aktorski  
debiut.

– Mieszka Pani na Grocho-
wie…

– Urodziłam się w szpitalu 
na Karowej, ale całe życie, 
z wyjątkiem okresu studiów, 
mieszkałam na Grochowie 
i gdy z mężem podjęliśmy 
decyzję o kupnie mieszka-
nia, było dla nas jasne, że 

Grochów i tylko Grochów, 
najchętniej w starej kamie-
nicy. Marzenia, jak widać, 
czasem się spełniają. Jest tu 
świetnie. Wspaniali sąsiedzi, 
wspaniały bazar, polecam 
Grochów każdemu!

– Jakie są Pani najbliższe 
plany?

– Choć znam powiedzenie 
„chcesz rozśmieszyć Boga 
– opowiedz mu swoje plany”, 
to plany jednak mam! Sia-
dam z kolegami muzykami 
do pewnego projektu, ale na 
razie nie będę o tym szerzej 
mówić, bo dopiero powstaje 
scenariusz. Planuję grać 
z Mają Baczyńską mój mo-
nodram. Mam też nadzieję 
nagrywać kolejne audio- 
booki. Mogę się pochwalić, 
że jako jedyna kobieta nagra-
łam „Grażynę” Mickiewicza, 
bo dotychczas ten poemat 
nagrywali tylko faceci. Naj-
większym przeżyciem było 
dla mnie nagranie pierwszej 
powieści Janusza Korczaka 
„Dziecko salonu”. Jest to 
wstrząsająca powieść, którą 
mogę polecić każdemu, kto 
ma choć odrobinę zmysłu 
społecznego, choć ostrze-
gam, że zakończenie po pro-
stu „miażdży”!

Rozmawiał Rafał Dajbor

marzenia czasem się spełniają

Focus Clinic – nowoczesna klini-
ka stomatologiczna na Saskiej Kępie 
– specjalizuje się w kompleksowym 
leczeniu  stomatologicznym,  a  tak-
że  w  jego  wcześniejszym  zaplano-
waniu.  Pozwala  to  na  odpowiednie 
przeprowadzenie leczenia w jednym 
miejscu i odzyskanie pięknego, zdro-
wego uśmiechu.

OD DIAGNOZY  
PO PlANOWANIE lECZENIA
W  Focus  Clinic  na  potrzeby  na-

szych  pacjentów  stworzyliśmy  au-
torską  procedurę,  skupiającą  się 
na  precyzyjnym planowaniu  ścieżki 
leczenia. Takim standardem jest Fo-
cus System, czyli  system wstępnej 
diagnozy oraz planowania leczenia.
Już  podczas  pierwszej  wizyty 

nasi  pacjenci  otrzymują  dokładną 
diagnozę, dzięki czemu wiedzą, jakie 
zęby są wskazane do odpowiednie-

go leczenia. Na tej podstawie Lekarz 
Prowadzący kwalifikuje pacjenta do 
leczenia  podstawowego  (mniej  zło-
żone  przypadki)  –  i  przygotowuje 
plan  leczenia podstawowego Focus 
listę  lub  do  leczenia  komplekso-
wego  (większe  oraz  bardziej  złożo-
ne  leczenie) –  tworzy plan  leczenia 
kompleksowego Focus Complex. 

POD JEDNYM DACHEM
Wielu pacjentów wymaga leczenia 

kompleksowego,  dlatego  w  Focus 
Clinic stawiamy na współpracę leka-
rzy z wielu dziedzin. Zarówno diagno-
styka, leczenie zachowawcze, chirur-
giczne, implantologiczne czy leczenie 
protetyczne  i  estetyczne  odbywają 
się w jednym miejscu pod okiem eks-
pertów z dziedzin stomatologii.

 – Pacjenci chwalą sobie kom-
pleksowe rozwiązania. Często sły-
szymy, że dzięki temu doprowadzili 

SPOSÓB NA PRZEDŁUŻAJąCE SIę lECZENIE 
swoje leczenie do końca, a przy 
tym mieli pełną świadomość, ja-
kie zabiegi będą przeprowadzone.  
Daje to możliwość sprawnej realizacji 
leczenia przez lekarzy i komfort psy-
chiczny pacjenta. Ponadto leczenie 
naszych pacjentów dobieramy do ich 
warunków medycznych oraz ocze-
kiwań estetycznych, finansowych 
i czasowych – mówi dr Anna Skalska, 
Dyrektor Medyczna Focus Clinic.

WIESZ WSZYSTKO  
PRZED WIZYTą

W  Focus  Clinic  dbamy  również 
o komfort każdej pojedynczej wizy-
ty.  Pacjent  przed  jej  rozpoczęciem 
otrzymuje formularz „4+1”, w któ-
rym lekarz określa obecną sytuację, 
przebieg,  przybliżony  czas  trwa-
nia wizyty,  a  także  jej  orientacyjny 
koszt.  Dodatkowo  przedstawiony 
jest plan na kolejną wizytę.

Męczy cię stale przedłużające się leczenie zębów? Chcesz, żeby 
było ono dobrze zaplanowane i przeprowadzone kompleksowo 
od początku do końca w jednym miejscu? W Focus Clinic mamy 
na to sposób.
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które łączą ludzi

Koszulki kupisz w sklepie: www.pragaunited.pl

Redakcja „Mieszkaniec”
ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa
pn.-pt. 10.00-16.00, tel. 604-77-55-98

Odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu

KUP  ZAPŁAĆ  ODBIERZ  NOŚ!

JAK OTRZYMAĆ RABAT?  Wejdź do sklepu www.pragaunited.pl 
 wpisz kod promocyjny: PU2022WR przy finalizacji zakupu. Gotowe!

Ogłaszamy wrześniową promocję koszulek!

C
en

A
 PROM

OCyJnA WAŻnA Od 1 dO 30 W
RzeŚ

n
iA

 2
0

2
2

 R
.



10

Psy przebywają w przytulisku k. Warszawy. 
W sprawie adopcji skontaktuj się: tel. 605 585 603

ZajrZyjmy do kuchni

4 Ryby: tusz-
ka pstrąga, do 
środka wkła-
dam wiórek 
masła i sporo 

świeżego koperku. Na patelni smażę 
nie w tłuszczu, tylko przed postawie-
niem jej na gazie smaruję pędzelkiem 
lekko skropionym olejem lub oliwą. 
Pstrągowi wystarczy 5 minut po każ-
dej stronie, potem sok cytrynowy na 
wierzch i gotowe! Ten przepis może 
być inspiracja dla wielu rybnych wa-
riantów.
4 kurczak: filety kroję w poprzek 
w paski, leciutko solę, oprószam odro-
biną (naprawdę odrobiną) mąki i sma-
żę na patelni przygotowanej tak, jak 
powyżej z tym, że tu świetne jest ma-
sło. Trzeba je często mieszać, starając 
się odwracać. Po około 10 minutach 

z a l e w a m 
m a ś l a n k ą 
lub jogur-
tem (kefir 
słabo się 

tu sprawdza) i na małym ogniu, na-
dal mieszając, czekam, aż odparuje, 
tworząc dość gęsty sos. I już można 
jeść lub dodać sporą łyżeczkę musz-
tardy – będzie sos musztardowy, albo 
chrzanu ze słoiczka – będzie chrzano-
wy. Najczęściej jemy bez dodatków, 
posypane tartym serem.
4 na deser pieczone jabłka! 
Wycinamy z jabłka ogonek z otoczką 
miąższu, by powstał „korek”, wydrą-
żamy gniazdo nasienne. Powstałą 

p r z e s t r z e ń 
wypełniamy, 
czym kto lubi 
(ja – miodem 
g r y c z a n y m , 
można też do-

wolną konfiturą, serkiem waniliowym 
z migdałami, cukrem zwykłym lub 
brązowym). Zamykamy korkiem.
Wstawiamy do piekarnika na średnią 
temperaturę (nie szkodzi, jeśli skórka 
się przypiecze). Miękkość sprawdza-
my patyczkiem. 

Wiesia z Wawra

A jA wolę inAczej.
U nAs w domU lUbimy prostą kUchnię, A nAjlepiej, jeśli 

do tego szybką. podzielę się kilkomA przepisAmi.

Zapraszamy do przesyłania swoich przepisów 
redakcja@mieszkaniec.pl

Psygarnij miłość na czterech łapach 
Wspólnie szukamy odpowiedzialnych opiekunów dla 
psiaków z przytuliska pod Warszawą. To bezdom-
niaki, które zostały porzucone lub uratowane z trud-
nych warunków życiowych. Każdy z nich najbardziej 
na świecie marzy, aby dołączyć do opiekuna, który 
obdarzy go miłością do końca życia. 

Trzymiesięczny Dodek został 
uratowany z piątką rodzeń-
stwa. Jego mama była sunią 
łańcuchową. Teraz cała psia 
rodzinka jest bezpieczna. Do-
dek jest najspokojniejszy ze 
wszystkich maluchów. Nawet 
na zdjęciu widać jego reflek-
syjny charakter. Będzie małym 
pieskiem do 10 kg. 

Ma 3 miesiące, będzie ważyła 
ok. 8 kg. Jest radosnym malu-
chem spragnionym bliskości 
z człowiekiem. Jest zaszczepio-
na i odrobaczona. Obowiązko-
wa kastracja za kilka miesięcy. 

Sunia ma ok. roku, waży 7 kg. To 
jamnikowata śliczna psia osobi-
stość. Jest łagodna, grzeczna, 
subtelna, radosna. Przyzwy-
czajona do towarzystwa innych 
psów. 

DODEK

BUNIA USZATKA

Krzyżówka Mieszkańca nr 16

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 13 utworzą końcowe hasło.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyczółek Grochowski”  
ogłasza rekrutację na samodzielne stanowisko

Instruktor ds. kulturalno-oświatowych
do prowadzenia Klubu osiedlowego „Groszek”

Zadania Instruktora ds. kulturalno-oświatowych: 
n prowadzi i/lub organizuje zajęcia dla dzieci, osób dorosłych i seniorów 
n przygotowuje plakaty/zaproszenia/informacje, prowadzi stronę internetową Klubu
n zapewnia kadrę zgodnie z potrzebami programowymi Klubu, w tym sporządza umowy
n sporządza preliminarz imprez organizowanych przez Klub
n przygotowuje i rozlicza umowy na dotacje zawarte z Urzędem Dzielnicy 
n opracowuje plan działalności i plan gospodarczo-finansowy Klubu 
n prowadzi na bieżąco dokumentację związaną z działalnością placówki
Wymagania:
4 wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem 
na podobnym stanowisku

4 biegła umiejętność korzystania z komputera, w tym szczególnie z Microsoft Word  
oraz dobra znajomość programu Microsoft Excel

4 umiejętność praktycznego stosowania przepisów RODO
4 umiejętność tworzenia plakatów, ogłoszeń itp. 
4 cierpliwość, otwartość na ludzi, kreatywność 
Mile widziane:
wykształcenie uzupełniające, tj. szkolenia, kursy, staże o profilu kulturalno-oświatowym
wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy poświadczona stosownym dokumentem
Oferujemy: 
n umowa o pracę na ½ etatu od września 2022 r. z możliwością kontynuowania 
współpracy w kolejnych latach

n pomoc i wsparcie od pracowników Spółdzielni, w tym Informatyka
n bezpłatny udział w warsztatach i wycieczkach organizowanych przez Klub
Informacje dodatkowe:
4 praca w godzinach popołudniowych i wieczornych, tj. 16:00-20:00
4 lokalizacja: Klub osiedlowy „Groszek”, ul. Ostrzycka 2/4, 04-035 Warszawa

Osoby zainteresowane winny przesłać swoje CV wraz z listem motywacyjnym  
na adres e-mail: spoldzielnia@przyczolek.waw.pl do 09.09.2022 r.  
W temacie wiadomości należy wpisać „Instruktor – rekrutacja”.

CV powinno zostać zaopatrzone w zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyczółek Grochow-
ski” reprezentowana przez Zarząd. Szczegółowa Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych 
w związku z rekrutacją znajduje się na stronie internetowej www.przyczolek.waw.pl, zakładka PRACA.

Mamy miłą wiadomość! Ogłaszany u nas 
bezdomniaczek szczeniak TOLek jest 
od kilku dni ze swoją rodziną. Bardzo 
dzielnie znosi oswajanie z warszawskim 
środowiskiem miejskim, pilnie uczy się 
czystości. A najbardziej lubi zabawę, 
rozrabianie i przytulanie.
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AUTO-MOTO – Kupię
n Części Fiat 125p i inne auta 
PRL-u: Fiat 126 p, Syrena, 
Warszawa. Tel. 503-401-501

DAM PRACę
n Praca! Praca dodatkowa! 
Terenowy doradca Klienta 
branży finansowej.  
Nienormowane godziny, 
umowa zlecenie. E-mail:  
praca@edenfinance.pl,  
tel. 517-090-224

KUPIę
n Antyki, obrazy, meble, 
książki, pocztówki, szable, 
bagnety, odznaczenia.  
Tel. 601-336-063

n Książki, plakaty.  
Tel. 501-285-268. Antykwariat 
ul. Inżynierska 1.

n Kupię płyty winylowe.  
Tel. 798-534-251

n Kupię stare zabawki PRl. 
Tel. 795-540-073,  
carpini@wp.pl

MEDYCZNE
n Esperal – odtrucia, gabinet 
i dom. Tel. 503-126-416

MOTORYZACJA
n MOBIlNY SERWIS 
KlIMATYZACJI, OZONO-
WANIE SAMOCHODÓW.  
TEl. 505-166-166

n Pomoc drogowa.  
Tel. 513-606-666

n Skup aut wszystkich.  
Tel. 503-401-501

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

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

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

NIERUCHOMOśCI – Kupię
n MDS Nieruchomości: chcesz 
sprzedać mieszkanie, dom, 
działkę – zorganizujemy wszyst-
kie formalności za Ciebie! 
Zadzwoń tel. 881-155-866, aby 
umówić spotkanie z dojazdem 
do klienta.

kraj, zagranica, konkurencyjne 
ceny. Tel. 502-904-708

USŁUGI
n AGD – lODÓWKI, PRAlKI, 
ZMYWARKI – NAPRAWA. 
TEl. 694-825-760

n AGD, ANTENY, 
TElEWIZORY – NAPRAWA.  
TEl. 602-216-943

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

n Dezynfekcja instalacji wen-
tylacyjno-klimatyzacyjnych. 
Tel. 502-904-708

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

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

n ElEKTRYCZNE INSTAlACJE 
NOWE I MODERNIZACJA.  
TEl. 504-618-888

n GAZ, HYDRAUlIKA. 
NAPRAWY, MONTAŻ, 
PRZERÓBKI – 24 H. TANIO. 
TEl. 22 610-88-27,  
604-798-744

nasTępne wydanie 15.09.2022

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
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n Skup nieruchomości 
– mieszkania do remontu 
i działki budowlane również do 
przekształcenia – zadłużone 
itp. szybka transakcja tylko 
bezpośrednio – agencjom 
dziękuję; płatność gotówką, 
Warszawa i okolice – Marki, 
Radzymin itp. Proszę o kontakt 
w godz. 8.00–17.00.  
Tel. 502-904-708

NIERUCHOMOśCI 
– Sprzedam

n Hotel Pracowniczy, 
1200 m kw. użytkowych, dział-
ka 1400 m kw., Okuniew k. 
Sulejówka. Tel. 660-795-386

PRAWNE
n Adwokat Wojciech Lipka 
przyjmuje już w Kancelarii 
Adwokackiej na Grochowie 
przy ul. Grenadierów 12. Spra-
wy karne, cywilne, rodzinne, 
spadkowe (umowy, odszko-
dowania, rozwody, alimenty, 
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, spad-
kowe, rozwody. Wawer-Anin 
ul. Ukośna. Tel. 22 613-04-30, 
603-807-481

RÓŻNE
n Odbiorę nieodpłatnie karton. 
Tel. 796-371-666 

n OPIEKA NAD GROBAMI 
W WARSZAWIE – TANIO 
I SOlIDNIE.  
TEl. 500-336-607

n Zabiorę książki, gazety. Nie-
odpłatnie. Tel. 796-371-666

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

n Okazja! Nowe łóżko 
rehabilitacyjne regulowane 
z pełnym wyposażeniem.  
tel. 691-302-020

traNSport
n AAA wywóz gruzu, mebli, 
gałęzi, itp. Rozbiórki, wyburza-
nie ścian, skuwanie glazury, 
posadzek, wycinanie drzew. 
Porządkowanie piwnic, garaży, 
działek. Załadunek. Tanio.  
Tel. 721-002-710

n przeprowadzki i maga-
zynowanie 24h/7. Wywóz 
i utylizacja zbędnych mebli, 
przedmiotów z mieszkań 
i piwnic. tel. 607-66-33-30

n Przeprowadzki. Wywóz gru-
zu i mebli. Tel. 722-990-444

n Transport – przeprowadzki 
– samochód o wymiarach 
3,9 dł./2,0 wys. – kontener, 

22/214 06 31
500 290 360
EKSPOZYCJA
Wólka Węglowa
ul. Palisadowa 15

22/214 06 3122/214 06 31
500 290 360500 290 360
EKSPOZYCJA
Wólka Węglowa
ul. Palisadowa 15

RATY

NAGROBKI
już od 3999 zł

zakład Pogrzebowy
TeMidA

CAŁOdOBOWO
Warszawa  

ul. Strzelecka 21/25
tel. 533-133-485

509-993-750
www.temidawarszawa.pl

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

n HYDRAUlIK SOlIDNIE, 
USŁUGI GAZOWE.  
TEl. 888-329-094

n HYDRAUlIK.  
TEl. 502-031-257

n Hydraulika wod. kan.-gaz., 
piece, hydrofory – naprawy, 
przeglądy gazowe i kominiar-
skie. Uprawnienia.  
Tel. 694-747-213

n Klimatyzacja, wentyla-
cja, oddymianie – montaż, 
projektowanie, serwis 24 h, 
sprzedaż urządzeń, komplek-
sowa obsługa, doradztwo 
techniczne, szybkie terminy 
realizacji, gwarancja.  
Tel. 502-904-708

n lODÓWEK NAPRAWA.  
TEl. 602-272-464

n MAlOWANIE, TAPETOWA-
NIE. TEl. 504-618-888

n NAPRAWA MASZYN DO 
SZYCIA. DOJAZD GRATIS. 
TEl. 508-081-808

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

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

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

n ROlETY.  
TEl. 514-165-445

n STOlARZ – SZAFY, ZABU-
DOWY, GARDEROBY I PAWlA-
CZE. TEl. 602-126-214

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

n Żaluzje, verticale, rolety, 
moskitiery – naprawy, pranie 
verticali. Tel. 608-477-422

USŁUGI – Budowlane
n Rolety. Tel. 514-165-445

n Wykończenia wnętrz, re-
monty, łazienki, balkony, tarasy 
– również drobne przeróbki. 
Tel. 696-685-462

n Zabudowa balkonów.  
Tel. 514-165-445

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

USŁUGI – Porządkowe
n Mycie okien, pranie 
dywanów i mebli tapicero-
wanych. tel. 796-371-666

n Mycie okien, sprzątanie 
– solidnie. Tel. 500-840-519

USŁUGI – Remontowe
n Abc Malowanie, kafelki itp. 
remonty małe i duże.  
Tel. 509-306-279

n Malowanie gładź tapetowa-
nie. Tel. 602-221-711

n Malowanie, remonty, mon-
taż paneli, wymiana armatury. 
tel. 665-879-100

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

n OKNA – NAPRAWY,  
DOSZCZElNIENIA.  
TEl. 787-793-700

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

n Złota rączka. Hydraulik.  
Tel. 606-181-588

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

* USŁU GI
* Narożniki wg wymiarów klienta     
* 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
691-75-50-50

TAPICER skup 
 sprzedaż 
 sim-locki
 akcesoria 
 naprawy

TELEFONY KOMÓRKOWE

czynne pn.-pt. 9.30-18.00
¥ 22 333 23 11, 501 51 66 60

www.krasphone.pl

ch szembeka
ul. zamieniecka 90 

paw. 311

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 22 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

Pw³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

 HURT DETAL
Metal-Market
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REKLAMA REKLAMA

 DoStaWa naWet  
W 4 GODZINY

zAReJesTRuJ siĘ i OBieRz 5% RABATU  

nA PieRWsze zAkuPy z dOsTAWĄ

Promocje obowiązują w dniach 31.08-14.09.2022 r.

zRÓB zAkuPy  

PRzez inTeRneT

WEJDŹ NA STRONĘ

www.dhtonline.pl

PARÓWKI 
STÓWKI

SOKOŁÓW
250G

KIEŁBASA
KRAJANA 

SOKOŁÓW 
1 KG 

25 99
PLN

3 99
PLN

WAfLe TORcIKOWe 
WeDeL
160G 

7 99
PLN

13 99
PLN

PASZTeT 
DZIDuNIA 
SOKOŁÓW
1 KG 

SZYNKA 
WŁOSKA 

DOLOmITe 
SOKOŁÓW 

1 KG 

35 99
PLN


