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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!
Co zrobić, aby tekst miał kolor? Na przykład żółty? Żółty
jak słońce lub żółty jak lemoniada cytrynowa albo parasol
na plaży, albo sam piasek? Co zrobić, żeby pachniał malinami, aroniami lub owocami czarnego bzu, które zbiera
się w sierpniu? Co zrobić, aby tekst nas rozgrzał jak gorące
lato, i trochę orzeźwił jak ożywczy deszcz?
Nie wiadomo, ale wiadomo, że zawsze można zamknąć
oczy i marzyć… Przenieść się tam, gdzie szumi morze, naszą twarz smaga ciepły wiatr a my mamy w torbie zimnego
arbuza dla ochłody…
A potem można przygotować pyszną sałatkę makaronową
na zimno według przepisu Bogusława Sypnia. To propozycja dla tych, co są spragnieni cienia. Włosi wiedzą, jak
radzić sobie z upałami. Korzystajmy z tej mądrości! Nic tak
nie umili dnia jak kilka kromeczek brusketty do lampki
schłodzonego wina.
A potem przeczytajmy wywiad Anny Burek z pisarzem
Michaelem Sową, któremu udało się wprowadzić temat
dziewiętnastowiecznych migracji do literatury popularnej.
Autor od dziecka słuchał o małej miejscowości pod Strzelcami Opolskimi, której mieszkańcy w połowie XIX wieku
właściwie niemalże bez wyjątku zdecydowali się wyjechać
do Ameryki.

Miesiąc sierpień zapisał się burzliwą kartą w historii Polski. Wydarzenia 1 sierpnia 1944 roku oraz
Sierpnia 80’ pokazują heroiczną walkę o wolność
i niepodległość narodu polskiego.
Powstanie Warszawskie rozpoczęte w dniu 1 sierpnia
1944 roku było największym niepodległościowym zrywem Armii Krajowej, największą akcją zbrojną podziemia
w okupowanej przez hitlerowców Polsce. Przez 63 dni
żołnierze Armii Krajowej prowadzili heroiczną i osamotnioną
walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej.
Na rozkaz Komendanta głównego gen. Tadeusza „Bora”
Komorowskiego rozpoczęta została akcja „Burza”, która
w założeniach miała potrwać kilka dni. To zbrojne wystąpienie przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim
pokazało niebywałe bohaterstwo powstańców i poświęcenie
ludności cywilnej. Powstanie zakończyło się kapitulacją po 63
dniach walk. Poległo lub zostało zamordowanych przez Niemów 18 tys. powstańców i ok. 180 tys. cywilnych. Zakazanie
przez komunistyczne rządy publicznego oddawania hołdu
powstańcom nie wymazało z pamięci polskiego społeczeństwa bohaterskiej walki.

A potem wybierzmy się do Muzeum Sztuki Bizantyjskiej,
aby doświadczyć starożytności i nowoczesności w jednym.
Tej wystawy nie można przegapić! Egipskie gobeliny z bogatej kolekcji tekstyliów muzeum są źródłem inspiracji
dla nowej serii monumentalnych obrazów nowojorskiej
artystki Gail Rothschild.
A potem, jeżeli wycieczek będzie nam mało, wraz z „PTTiK
Berlin” udajmy się na spacer po Ogrodzie Sanssouci, który
dziś rozciąga się na przestrzeni 298 ha i przyciąga turystów
zielonymi przestrzeniami utworzonymi przez Lennégo,
fontannami, świątyniami, pawilonami, grotami, także wieloma pałacami i innymi ciekawymi obiektami architektonicznymi.
Jest co robić! Ale nie zapominajmy o tym, by nie robić
też nic!
Redakcja

1 sierpnia – Dzień Pamięci Warszawy.
12 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Młodzieży (ONZ).
Święto ustanowione 17 grudnia 1999 r. przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ. Obchody tego święta są inicjatywą należącą do
Światowego Programu Działań na Rzecz Młodzieży.
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15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego obchodzone
w rocznicę zwycięskiej Bitwy pod Radzyminem, w której dzięki genialnym posunięciom polskiego dowództwa sił zbrojnych
przełamano ofensywę sowiecką, co zadecydowało o zachowaniu niepodległości przez Polskę i nierozprzestrzenianiu
się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią. Z powodu przypadającego w tym dniu święta Wniebowzięcia Maryi
Panny wydarzenie to nazywane jest „Cudem nad Wisłą”.
23 sierpnia – Święto Lotnictwa obchodzone dla upamiętnienia zwycięstwa kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława
Wigury podczas Międzynarodowych Zawodów Lotniczych
Challenge w roku 1932.
31 sierpnia – Ogólnopolski Dzień Solidarności i Wolności.
Polskie święto obchodzone w rocznicę porozumień sierpniowych, które zapoczątkowało proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej.
1 września – Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej.
W tym dniu, w roku 1939, hitlerowskie Niemcy napadły na
Polskę zrywając wszystkie układy o nieagresji, co powszechnie na świecie uważa się za początek II wojny światowej.
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Polanica, niegdyś niemieckie miasto
Redakcja „Kontaktów” w podróży po Polsce
Polanica- Zdrój, to miasteczko którego niemiecka nazwa brzmi Altheide-Bad, co się tłumaczy Stary Bór.
Znajduje się ona w Kotlinie Kłodzkiej na Dolnym Śląsku.
Jest to miasto uzdrowiskowe, leżące w dolinie rzeki
Bystrzycy u stóp Piekielnej Góry.
Historyczna wzmianka
Najstarsza wzmianka dotycząca Polanicy, została wpisana pod
datą 1 lutego 1347 roku, w kłodzkiej księdze sądu stanowego dla
szlachty. Dotyczyła ona ziemi otoczonej gęstymi lasami zwanej
Heyde. Jej właściciel Mikołaj (Nickel) z Głuboczy zaciągnął dług
u niejakiego Mikołaja Mulsteina, mieszczanina kłodzkiego, zastawiając wspomniany teren w zastaw. Świadkami tej transakcji byli
Guntern ze Stercz i Hanko z Knoblauchsdorfu, późniejszy kłodzki starosta. Podobno nie miał Mkołaj z Głuboczy z czego oddać
zaciągniętego długu, toteż u stóp Piekielnej Góry wzywał on złe Polanicki folwark
moce, którym oddał swoją duszę za uśmiercenie Mikołaja MulW 1630 roku, założono tu folwark polanicki z tak zwanym dwosteina.
rem jezuickim. W 1650 roku, wspomniani zakonnicy wznieśli na
zboczu doliny rzeki Bystrzycy pałacyk w rodzaju pensjonatu, któŚwięty zwyczaj w Polanicy
ry z czasem znacznie rozbudowali. Tutaj chętnie gościli zatem
Podobno od tamtego momentu, w całej Polanicy bardzo straszyło. pierwsi kuracjusze niemieccy, zażywając kąpieli i smaku wód
„Złe” dokuczało nawet małym dzieciom i zwierzętom. Udręczona leczniczych. W roku 1747 Polanica, stanowiła nadal współwłaludność Polanicy, postanowiła udać się w tej kwestii do księdza sność jezuitów. Trzydzieści lat później, zakon ten został w Polaniproboszcza, który nakazał im odprawić tak zwany święty rytuał. cy rozwiązany, a teren ten przeszedł na własność Fryderyka von
Polegał on na tym, iż swoje podwórka i domy należało w każdy Redena. Reden raczej zajmował się terenami Górnego Śląska niż
parzysty dzień tygodnia skropić wodą święconą, a wówczas „złe” uzdrowiskowymi walorami Polanicy. Dopiero gdy nabył Polanicę
Joseph Grolms, ocembrował on tryskające
nie będzie miało dostępu do ludzkich domostw. Podobno przez niemiecki kupiec
kilka lat ciągle odprawiano ten zwyczaj, nawet wtedy gdy się „złe” źródła polanickie i sprowadził dużą ilość kuracjuszy do pobliskich
już uspokoiło. Ustawiono też w Polanicy kilka fontann, aby „złe- penjonatów. Kolejni właściciele uzdrowiska Wilhelm Storch i Adolf
mu” przypominać o tym, że w każdej chwili można na niego użyć Rathmann, wznieśli tu nowe murowane łazienki. Przeprowadzili
też badania wód mineralnych, a następnie zaadaptowali dwór powody święconej.
jezuicki, na dom dla kuracjuszy. W roku 1840 Polanica zasłynęła
tym, że ma wodę skuteczną przeciwko „słabościom podbrzusza”,
Niemiecki ród von Lazan
reumatyzmowi i chorobom serca. Służy jej klimat na amory, witalW drugiej połowie XV stulecia, Polanica stała własnością nie- ność organizmu i błyskotliwość umysłu.
mieckiej rodziny von Lazan. W 1494 roku zmarł ostatni potomek
Ewa Michałowska Walkiewicz
tego rodu Sigmund, zatem jego dobra stały się własnością Henryka z Podiebradu. Z begiem lat podarował on tereny polanickie
klasztorowi augustianów w Kłodzku. Za około sto lat, Polanica została zakupiona przez niejakiego von Ullersdorfa. W roku 1556
na północnym krańcu Polanicy powstało nowe osiedle, zwane po
niemiecku Neuheide. W tym też czasie Georgius Aelurius, biolog
i lekarz w swoim opracowaniu naukowym zatytułowanym „Glaciographii” opisał dokładnie istniejące tutaj wody mineralne o lecz-

Randka? SPA?
Wakacje?

Konsultacje
lekarskie online
przez formularz
24/7/365

niczych właściwościach. Pisał zatem…. też i z kwaśnego źródła
w Polanicy obcy ludzie z odległych miejscowości (jako że jego siłę
i użyteczność dobrze rozumieją i uznają) gromadnie czerpią i używają. Częstokroć zdarza się, gdy wytworne szlacheckie zaślubiny
w sąsiednich krainach się szykuje, że owa woda z polanickiego
kwaśnego źródła w sporych ilościach jest odbierana, a następnie
wyśmienitemu winu przedkładana, czeladzi nie dając jej ani łyka,
wino każąc im pić....
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przesuwanie miesiączki
antykoncepcja
infekcje intymne
HTZ

KlinikaDlaKobiet.pl
DR SYLWIA JANKOWSKA

*POTRZEBUJESZ DRUKARKI DO WYDRUKOWANIA
RECEPTY TRANSGRANICZNEJ.
*SERWIS DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PESEL.

Tam, gdzie nie pada - o obietnicy, którą słyszał każdy z nas
Tu zawsze świeci słońce, pieniądze leżą na ulicy, pracę dostaje się od ręki, a fortuny można dorobić
się w okamgnieniu – kto z nas nie słyszał takich historii o obietnicach lepszego życia składanych
Polakom decydującym się na wyjazd z ojczyzny? Każdy słyszał. Kto z tych, którzy zdecydowali się na
wyjazd potwierdziłby, że życie na emigracji to pasmo sukcesów i szereg przyjemności? Pewnie żaden.
O tym, jak teksańska imigracja Ślązaków stała się pomysłem na powieść opowiada Michael Sowa,
autor dwóch powieści (jedna w trakcie publikacji).

Anna Burek: To dość niesamowite, że spotkaliśmy się po raz pierwszy osiem lat temu, by porozmawiać
o poczuciu tożsamości na emigracji
– wtedy zgłosił się Pan do moich badań jako respondent: doktor fizyki,
dydaktyk. Dziś rozmawiam z Panem,
jako autorem powieści, która w jakiś
sposób też dotyka tego tematu. Co
wydarzyło się w ciągu tych prawie
dziesięciu lat i skąd u Pana pomysł
na wydanie książki?
Michael Sowa: Mieszkam w Niemczech od połowy lat osiemdziesiątych
– wtedy z Polski wyjeżdżało się nieco
inaczej niż teraz. Miałem dwadzieścia
lat, szukałam jakiejś przygody, a Zachód nęcił obietnicą nowych, lepszych
wrażeń. Przechodziłem w Niemczech
przez wszystkie ówczesne etapy integracji z tutejszym społeczeństwem, bo
już wtedy struktury tego kraju przyjmującego były w jakiś sposób nakreślone
i człowiek wiedział mniej więcej, czego
będzie się od niego oczekiwać: nauczyłem się języka, zdałem tutaj maturę,
poszedłem na studia, zrobiłem doktorat. Funkcjonowałem rzeczywiście
jako imigrant, ale temat migracji sam
w sobie nie był dla mnie priorytetowy
– organizując sobie tutaj życie, nie zastanawiałem się chyba głębiej nad tym,
jaki jest mój status narodowościowy czy
tożsamościowy właśnie. Kiedy w Polsce rozpoczęła się transformacja polityczna, a wraz z nią społeczne kontakty
pomiędzy tymi, którzy wyjechali, a tymi,
którzy zostali, nawiązany został jakiś
dialog, a ja zacząłem się zastanawiać:

kim ja właściwie jestem, jak się określić,
czy w ogóle mam w sobie potrzebę jakiejkolwiek identyfikacji? Urodziłem się
w Polsce, dorosłe życie prowadziłem
w Niemczech, kontakty przyjacielskie
utrzymywałem głównie ze Ślązakami
z okolic Opola – ta mnogość doświadczeń i ich osadzenie w różnych przestrzeniach historycznych, kulturowych,
językowych sprawiła, że nie do końca
chciałem czy mogłem się nazywać Polakiem, Niemcem czy Ślązakiem. Porzuciłem te rozważania na jakiś czas,
aż do momentu, kiedy paradoksalnie
dość – wydanie mojej pierwszej książki wymusiło na mnie określenie się
celem przygotowania notki o autorze.
Koniec końców zdecydowałem się na
zapis: Ślązak z Opolszczyzny od wielu
lat mieszkający w Niemczech – myślę,
że ta opisowa struktura oddaje w pełni
złożoność problemu tożsamości migracyjnej, ale i identyfikacji z ojczyzną jako
taką.

była przecież przez wydarzenia, na temat których możemy sobie teoretyzować lub czytać opracowania naukowe.
Moja rodzina, nasi sąsiedzi, mieszkańcy okolicznych wiosek – wszyscy ze
swoimi jednostkowymi historiami i przeżyciami funkcjonowali w tej rzeczywistości, którą teraz opisuje się liczbami,
statystykami, próbuje ująć w ramach
analiz przemian społecznych. Od dziecka słuchałem o małej miejscowości pod
Strzelcami Opolskimi, której mieszkańcy w połowie XIX wieku właściwie
niemalże bez wyjątku zdecydowali się
wyjechać do Ameryki. Nie mówiło się
wtedy o emigracji, Stanach Zjednoczonych diasporze, polskiej tożsamości
– to są terminy usnute już na potrzeby obecnego dyskursu. Wtedy mówiło
się po prostu: wyjechali za chlebem do
Ameryki. Tytuł mojej powieści dobrze to
odzwierciedla – mieszkańcy małej wsi
Płużnicy zmęczeni klęską nieurodzaju
(ale także przecież i głodem, sytuacją
polityczną, gospodarczą, poczuciem
niepewności) powodowaną ulewami,
wyjeżdżają tam, gdzie ponoć zawsze
świeci słońce. Pakują się i wyjeżdżają –
tyle zostało z ich historii w codziennych
rozmowach sąsiadów i mieszkańców
okolicznych wsi. Ta wzmianka krążyła
w mojej rodzinie trochę jakoby w tle –
wszyscy o niej wiedzieli, nikt za bardzo
nie robił z niej tematu większych dyskusji. Kiedy dorosłem, zacząłem zastanawiać się trochę nad tym, czym właściwie
jest emigracja, tożsamość, wróciłem do
tych strzępków rozmów z dziadkami
czy wujostwem i zacząłem zgłębiać te
wydarzenia z 1854 roku. Rzeczywiście
w pewnym momencie badań drzew genealogicznych osób, które wtedy opuściły Płużnicę, okazało się, że temat ten
dotyczył też poniekąd mojej własnej rodziny. Metaforycznie trochę mogę więc
stwierdzić, że pisząc swoją pierwszą
powieść o migracji z ziem polskich do
Ameryki dowiedziałem się też czegoś
o samym sobie.

Anna Burek: Książka Tam gdzie nie
pada. Ballada o śląskim Teksasie,
czyli w poszukiwaniu ziemi obiecanej była dla pana swego rodzaju terapią czy próbą dojścia do ładu z własną tożsamością?

Anna Burek: W celu napisania powieści prowadził Pan wieloletni research, odwiedził również Teksas, dosłownie dotknął tego, co opisuje Pan
w książce – czy nie kusiło Pana, by
przygotować opracowanie naukowe
na ten temat?

Michael Sowa: Nie nazwałabym tego
w ten sposób. Jak mówiłem, kwestia
określenia tożsamości za wszelką ceną
nie była dla mnie jakoś szczególnie
istotna. Co jednak nie zmienia faktu, że
wychowałem się na Śląsku Opolskim,
w niewielkiej miejscowości, której codzienność w jakiś sposób kształtowana

Michael Sowa: Wiele osób mnie
pyta, czy to, że z wykształcenia jestem naukowcem, fizykiem, ułatwiło mi
w jakiś sposób pisanie książki – może
rzeczywiście pomogło mi w spójnym
poprowadzeniu fabuły, uniknięciu błędów logicznych, zintegrowaniu faktów
historycznych z elementami fikcyjny-
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mi. Jednak pomysł na to, by publikacja
była powieścią od początku brałem za
pewnik – na temat wyjazdu osób z ziem
polskich za granicę, zarówno do krajów
europejskich, jak i Ameryki, powstało
mnóstwo opracowań. Ich przytłaczająca liczba, sposób prezentacji faktów,
język, jakim zostały napisane nie sprzyjają czytelnikom, którzy szukają interesującej lektury na wieczór. Chciałem
stworzyć coś, co w ciekawy i niebanalny, ale jednocześnie lekki i przyjemny
sposób opisze wydarzenia, o których
wielu z nas nigdy nie wiedziało albo coś
słyszało, ale już dokładnie nie pamięta, o co w nich chodziło. Chciałem ten
temat przybliżyć, trochę oswoić, wprowadzić w nurt pisarski. Okazało się, że
na tyle odnalazłem się w tym gatunku,
ale i stylu, który sobie wybrałem jako
najbardziej adekwatny do opisywania
zarówno prawdziwych wydarzeń, jak
i tego, co gdzieś we mnie od wielu lat
kiełkowało, że do druku oddawana jest
właśnie moja druga książka, która ukazać się ma za kilka miesięcy, prawdo- kopię mojego opisu – moja wymyślona
podobnie już w październiku.
karczma istniała w rzeczywistości. Ten
zbieg okoliczności potraktowałem wteAnna Burek: W tym miejscu chyba dy jako swego rodzaju potwierdzenie
istotne jest, by zaznaczyć, że Tam, istniejącej gdzieś w nas pamięci zbiogdzie nie pada to niezwykle zgrab- rowej – nosimy w sobie pewną wiedzę
ne połączenie faktów historycznych o świecie, której czasem sobie nawet
z wydarzeniami fikcyjnymi. Co do- nie uświadamiamy. W powieści jest też
kładnie jest prawdą, a co wynikiem oczywiście miejsce na elementy wyPana wyobraźni?
myślone; niektóre z nich inspirowane
były tym, co znalazłem w istniejących
Michael Sowa: Już sama historia już opracowaniach, inne – lokalnymi
funkcjonująca w mojej miejscowości na podaniami, pogłoskami, jeszcze inne –
temat osób, które wyjechały z Płużni- moimi doświadczeniami. W ten sposób
cy łączyła w sobie elementy faktyczne między innymi do książki weszła postać
i legendarne. Niezaprzeczalny był sam mojego kota – po tym, kiedy mój zwiefakt opuszczenia miejscowości przez rzak usiadł na klawiaturze komputera
jej mieszkańców, ogromne ulewy, któ- i usunął mi kilka akapitów tekstu, postare poprzedziły proces decyzyjny, za- nowiłem się na nim odegrać i stworzyć
proszenie od pozostającego już wtedy na jego podstawie fikcyjnego bohatera
w Teksasie ojca Leopolda Moczygęby, w Tam, gdzie nie pada.
cel podróży wyznaczony na San Antonio. Do elementów dyskusyjnych, ale
Anna Burek: Recenzje Pana książfunkcjonujących w charakterze legendy, ki kształtują się bardzo pozytywnie,
należy na przykład rozwinięty przeze czytelnikom podoba się balladowy
mnie w książce wątek pierwszej paster- charakter powieści, ale zwracają
ki odprawionej pod dębem w miejsco- także uwagę na świetne dialogi styliwości o nazwie Panna Maria. Osobiście zowane na gwarę śląską czy drobiadotknąłem tego drzewa, które wrosło zgowość opisów sytuacyjnych. Czy
niejako w krajobraz tej polskiej miej- one odzwierciedlają to, w jaki sposcowości w Teksasie – pełni ono obec- sób nadal żyją mieszkańcy śląskiej
nie funkcję pomnika, niezwykle dobrze osady w Teksasie?
symbolizując proces zapuszczania korzeni przez Górnoślązaków na ziemiach
Michael Sowa: To jest trochę tak, że
amerykańskich, jednak nie byłem w sta- kiedy przyjechałem do miejscowości
nie zweryfikować, czy msza odprawio- Panna Maria pod San Antonio, to pona w tym miejscu rzeczywiście miała czułem się, jakbym przeniósł się w czamiejsce. W procesie tworzenia fabuły sie, cofnął do tego roku, w którym to te
korzystałem z materiałów źródłowych, surowe, stepowe tereny zostały po raz
opracowań historycznych, ale i czer- pierwszy ujrzane przez osadników ze
pałem z zastanej, obecnej sytuacji, Śląska. Miałem wrażenie, że w jakiś
próbując na jej podstawie zrekonstru- sposób ten układ miejscowości, legenować potencjalny przebieg wydarzeń. darny dąb, mały kościółek i powstałe
Niesamowitym momentem w trakcie niedawno Polish Heritage Center twopisania książki była dla mnie sytuacja, rzą razem jakąś pamiątkę po tych wygdy krótko po wymyśleniu, że dyskusje darzeniach z XIX wieku. Pod centrum
Ślązaków nad wyjazdem z kraju będą dziedzictwa postawiona została piękna
odbywać się w lokalnej karczmie, do- tablica, informująca, że Panna Maria
precyzowaniu jak miałoby wyglądać to najstarsza, polska, katolicka kolonia
takie miejsce, czym się charakteryzo- w Stanach Zjednoczonych, utworzona
wać, odkryłem w skansenie Muzeum 24 grudnia 1854 roku – człowiek ma
Wsi Opolskiej niemalże symetryczną trochę ciary, kiedy to widzi na własne
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oczy. Z drugiej jednak strony, wokół
tej osady powstawało wtedy wiele innych miejscowości, podobnie swoimi
nazwami sugerujących, że należały
do polskiej społeczności – i tak wzdłuż
drogi numer 126 nadal istnieją maleńkie
osady Kosciusko czy Cestohowa. Kiedy
kręciłem się po Banderze (miasto partnerskie Strzelec Opolskich w Teksasie),
ze zdumieniem zauważałem, że tamtejsi mieszkańcy o korzeniach innych niż
polskie, często nie mają pojęcia o historii tego miejsca i ze zdziwieniem zauważają, że wyjątkowo dużo osób ma
polskie nazwiska czy dużo o Polsce się
tam mówi, ale nie zawsze podchodzą
do tej zastanej rzeczywistości z jakąkolwiek refleksją. Dużo refleksji natomiast
towarzyszy tym, którzy są potomkami
śląskich osadników - oni o tych terenach śląskich pamiętają, dbają o tę
pamięć. To właśnie z rozmów z nimi
czerpałem inspiracje do dialogów czy
sposobu mówienia moich bohaterów –
specyficzny socjolekt Ślązaków w Teksasie to mieszanina polskiego, śląskiego, angielskiego oraz wymyślonych
z potrzeby nazywania nowej rzeczywistości słów takich jak furgocz (czyli samolot, od: furgać) czy szczyrkawa (czyli
grzechotka, od: szczyrkać) – to również
pięknie obrazuje losy tych osób i pozwala na nadanie fabule czy dialogom
pewnego oryginalnego smaczku. Ci,
których przodkowie wyjechali z Płużnicy chętnie podkreślają swoje pochodzenie, nierzadko odwiedzają swój
Śląsk w ramach zorganizowanych wymian młodzieży czy wycieczek dla dorosłych. To niezwykle ważne, żeby ten
kontakt z obecną Polską odbywał się na
bieżąco, żeby następowało od czasu do
czasu jakieś zaktualizowanie tej wiedzy
o miejscu pochodzenia przodków.
Anna Burek: Dzięki swojej publikacji rzeczywiście udało się Panu
wprowadzić temat dziewiętnastowiecznych migracji do literatury
popularnej. Czy Pana cele stawiane
sobie w związku z publikacją zostały
zatem osiągnięte?
Michael Sowa: Na pewno udało mi
się spełnić swoje pierwotne założenia –
przemycić tematykę niełatwą, w formie
przyjemnej lektury, do wielu polskich
domów. Udało mi się też chyba w takim
razie spełnić marzenie, by coś po sobie
zostawić. Jednak apetyt rośnie w miarę
jedzenia, a moja wyobraźnia zaczęła
domagać się kolejnych ujść – wobec
tego, jak mówiłem, w ostatnim kwartale
tego roku na rynku wydawniczym pojawi się moja druga książka, a docelowo
chciałbym tematykę Śląska zamknąć
w formę trylogii. Nie chcę zdradzać
zbyt wiele, ale uchylę rąbka tajemnicy,
mówiąc, że bohaterka mojej najbliższej
powieści to kobieta, Ślązaczka i jej losy,
akcja osadzona jest w XX wieku. Żeby
dowiedzieć się więcej – trzeba będzie
sięgnąć jesienią po lekturę, do czego
już teraz serdecznie zachęcam.
Anna Burek

PRAWO / ADWOKACI

Oferujemy szybkie terminy!

Rozmowa z adwokatem odbywa sie zawsze w jezyku polskim

▪
▪
▪
▪
▪

PRAWO
PRAWO
PRAWO
PRAWO
PRAWO

KARNE
CYWILNE
RODZINNE
DROGOWE
BUDOWLANE

Tel. Nr. 030 48 82 57 48 | +49 176 7311 2026
www.polski-adwokat-berlin.de
Nürnberger Straße 49, 10789 Berlin, U-Bahnhof: Kurfürstendamm lub Wittenbergplatz

UWAGA! Nowy adres!

Stefan
Nowak
mecenas

Specjalista prawa rodzinnego

- uznany przez izbę adwokacką
specjalista prawa rodzinnego
- wieloletnie doświadczenie
w problemach z Jugendamten
- rozwody, alimenty, władza
rodzicielska, kontakty z dziećmi itp.
UWAGA! Nowy adres!
Bergmannstr. 103, 10961 Berlin
Tel.: +4930 /611 33 14, Mobil: 0177 888 76 03
Fax: +4930 / 611 19 05
E-mail: stefan.nowak@t-online.de
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PRAWO / ADWOKACI

Kancelaria prawna Jhb.legal

KANCELARIA ADWOKACKA

Prawnicy specjalizujący się w prawie karnym

Peter Kupisz

Rok założenia 2003

Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu

Specjalizacja: prawo karne,
prawo karne skarbowe,
prawo cywilne, prawo pracy

Kontakt:
E-Mail: kontakt@jhb.legal
Internet: jhb.legal

Andreas Junge,
Adwokat

Telefon: polski/rosyjski 0157/37541355

Oferuję rzetelne porady oraz opiekę prawną
w języku polskim i niemieckim
w następujących dziedzinach prawa:
• prawo karne i drogowe
Peter Kupisz
• prawo rodzinne
biuro:
• prawo pracy
Agricolastraße 7, 10555 Berlin-Moabit
• prawo gospodarcze
(U-Bhf. Hansaplatz, S-Bhf. Tiergarten)
• rozliczenia podatkowe
tel.: 030/682 31 107
fax: 030/68231108
i księgowość
kom. 0163/ 53 494 53, e-mail: kupisz@gmx.de, www.kupisz.de

PORADY W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM
Szczególnie w kierunkach prawnych:
• PRAWO CYWILNE OGÓLNE - ALLGEMEINES ZIVILRECHT
• PRAWO PRACY - ARBEITSRECHT
• PRAWO CYWILNE I KARNE - DROGOWE VEHRKEHRSZIVIL - UND VEHRKEHRSSTRAFRECHT
• PRAWO UBEZPIECZENIOWE - VERSICHERUNGSRECHT

www.advocat-slabik.de

Adwokat Slabik mówi po polsku!

Tel.: 030 / 72 0192 88
Fax: 030 / 72 0192 89
MOTZENERSTR. 51, 12277 BERLIN
Mobil: 0179 / 395 03 27
W pobliżu S-Bahn S-2
e-mail: Raslabik@t-online.de
Stacja Schichauweg ca. 300 m

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Liczbański
Rechtsanwalt
Dr. Tomasz J. Liczbański
Porady w języku polskim i niemieckim
Zakres zainteresowań m. in.:
• prawo rodzinne
• prawo związków partnerskich
(Lebenspartnerschaften)
• prawo spadkowe
• prawo cywilne

Rechtsanwalt Dr. Tomasz J. Liczbanski
Lauterstr.14/15,12159 Berlin przy Breslauer Platz
Tel.: (030) 692 09 778-0, Fax -9, info@liczbanski.de
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PRAWO / ADWOKACI
Rechtsanwaltskanzlei

Steuerberatungskanzlei

Rechtsanwalt
Tomasz Kochanowski

Steuerberaterin Dipl. Kffr.
Katarzyna Kochanowska

Specjalizacja
* Prawo Karne
* Prawo Pracy
* Prawo Podatkowe
* Obsługa Spółek
* Prawo Rodzinne

Specjalizacja
* zakładanie firm i spółek
* pełna obsługa podatkowa i księgowa
* profesjonalne doradztwo podatkowe
z uwzględnieniem międzynarodowego
prawa podatkowego

E-Mail: kanzlei-kochanowski@t-online.de

E-Mail: stb@kochanowska.de

in Kooperation (keine GbR)

K u rf ü r st en d am m 152, 10709 Be rli n

Hohenzollerndamm 61, 14199 Berlin;
Tel.: 81 82 0003; Fax.: 81 82 0004
Sprechzeiten: Mo., Di., Do. 09:00 – 18:00, Mi. 09:00 – 16:00, Fr. 09:00 – 14:00

NIERUCHOMOŚCI
Szukam mieszkania jedno pokojowego w Berlinie. Tel.: 0152 32152392
Sprzedam działkę blisko morza 2km, Ustka, 700m2, woda, prąd,
kanalizacja, ogrodzona. Blaszany garaż na działce. Działka uzbrojona,
1200m2, Smołdzino koło Rowy, Łeba. Tel.: 0048 784504944
Wynajmę pokój dla 1 lub 2 osób niepalących, 20m2, oraz 2 pokojowe
mieszkanie do przejęcia, 62m2, z balkonem, 490 eu WM, najchętniej
Pani z dziećmi, również Jobcenter. U- 7-Rohrdamm, U-7 Siemensdamm.
Tel:016093076891 lub 0048 784504944, janp1546 @gmail.com
Dwie działki rekreacyjne po 3.000 m2 w PL-170 km od Berlina, wśród
lasów i jezior (35km wody), do nabycia. ABKowalski@gmail.com

Chroń swoje oszczędności, bardzo dobra inwestycja!!!
INFINITY
Międzyzdroje molo apartament
na plaży z widokiem na morze
Jedyna taka lokalizacja na polskim wybrzeżu - apartament
bezpośrednio na plaży tuż przy molo w Międzyzdrojach.
Apartament ma powierzchnie 26,22 m2 i poza pokojem dziennym w pełni przeszklonym ma także aneks kuchenny oraz
łazienkę i balkon o powierzchni prawie 5 m2. Mieszkanie
będzie oddane jako wykończone pod klucz bez mebli
i sprzętów kuchennych. Sprzedaż dotyczy cesji praw do
umowy deweloperskiej. Wszystkie mieszkania zostały
sprzedane w rekordowym czasie 2 miesięcy od rozpoczęcia
sprzedaży.
Każdy z mieszkańców będzie mógł skorzystać ze specjalnie
przygotowanej strefy wellness & SPA. Do dyspozycji gości
całoroczny basen z widokiem na morze, jacuzzi, kompleks
saun oraz gabinetów SPA oraz kids room.

Cena brutto
1.050.000 zł
W cenę wliczony jest
23% podatek VAT,
który można odzyskać.

Grundsteuer-Reform, czyli reforma
podatku gruntowego
Federalny Trybunał Konstytucyjny (BVerfG) stwierdził
w swoim wyroku z dnia 10.04.2018 niekonstytucyjność
dotychczasowych regulacji dotyczących procedur ustalania wysokości podatku gruntowego. Tym samym zobligował ustawodawcę do wprowadzenia stosownych
zmian w zakresie tzw. wycen jednostkowych.
Zgodnie z nową regulacją podstawę wyceny stanowić będzie ustalenie wartości nieruchomości na dzień
01.01.2022. Wycena dokonana zostanie na podstawie
deklaracji podatkowej (Feststellungserklärung), którą
muszą złożyć wszyscy właściciele nieruchomości. Deklarację należy przesłać drogą elektroniczną do właściwego urzędu skarbowego w terminie 1.07.2022 31.10.2022.
Ewentualne błędy w deklaracji mogą skutkować zawyżeniem podatku gruntowego, który będzie pobierany przez najbliższych siedem lat. Nie można również
wykluczyć błędów w decyzjach wydawanych przez instytucje skarbowe, które nie zajmowały się dotąd tego
rodzaju procedurami. Nie bez znaczenia jest przy tym
przewidywane wysokie tempo wprowadzania nowych
regulacji. W stosunkowo krótkim czasie muszą zostać
ustalone podstawy opodatkowania wszystkich nieruchomości na terenie kraju. Dlatego warto skorzystać
z usługi doradcy podatkowego, który oferuje fachową
pomoc w sporządzeniu deklaracji oraz kontrolę naliczenia sporządzonego przez urząd skarbowy.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszej
kancelarii. Posiadamy odpowiednie kompetencje w zakresie wyceny przedmiotów majątkowych dla celów podatkowych. Dysponujemy również specjalistycznym
oprogramowaniem umożliwiającym efektywną pomoc
w zakresie podatków gruntowych.

zjag11@icloud.com • tel +48 501 270 876
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Dr. Robert T. Jozwiak
Steuerberater
Tel. 030/4313625

TŁUMACZE
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
Ewa Golabek-Alberth

Wszystkie tłumaczenia, krótkie terminy

tel.: 030 814 93 668
kom. 0152 226 79 474
fax: 030 21978655 golabek-alberth@vodafone.de
Braunschweiger Str. 50, 12055 Berlin, S/U Neukölln

mgr Marion

Falk - tłumaczka przysięgła

Wszystkie tłumaczenia / w tym też z dziedziny podatkowej
(np. niemieckie zeznania podatkowe) i księgowości firm / Pomoc
w urzędach, innych sprawach, również w USC – przystępne ceny
i krótkie terminy wg. uzgodnienia

13057 Berlin – Hohenschönhausen, Warnitzer Str. 19
info@marionfalk.de

mgr Winfried Lipscher

- tłumacz przysięgły długoletni kierownik zespołu tłumaczy Ambasady RFN w Polsce

przyjmuje zlecenia ustne i pisemne, pomoc w urzędach,
wizyty w zakładach karnych.
Krótkie terminy !
Lotosweg 49, 13467 Berlin-Reinickendorf, tel.: 405 86086;
mobil: 0171 8436199; e-mail: w.lipscher@t-online.de

tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego
Po uzgodnieniu terminu niektóre tłumaczenia wykonuję na poczekaniu:
akty urodzenia, małżeństwa itp., zaświadczenia do ślubu!
Biuro: Emmentaler Str. 95, 13409 Berlin-Reinickendorf
Dojazd do Residenzstraße/Emmentaler Straße: U8, Bus 122 i 125
Tel.: (030) 57798194; tel. kom.: 0162 917 96 98; e-mail: info@maluski.de

tel./fax: (030) 9285418, mobil: 0175-4577113, e-mail:

Zygmunt J. Piątosa

Tłumacz przysięgły języków niemieckiego i polskiego
Teksty ekonomiczne, techniczne, prawne, dokumenty

Tłumaczenia ważne także w Polsce !

Tel. (030) 262 68 04, Fax (030) 261 27 69
Mobil (0172) 30 78 355
Zygmunt@compuserve.com
14197 Berlin-Wilmersdorf, Johannisberger Str. 41A

POLSKI • NIEMIECKI • WŁOSKI
ARTUR KOLASIŃSKI DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

TEL.: 2170679 LUB 0163 7385314, artur.kolasinski@yahoo.de

PARISER STR. 61, 10719 BERLIN-WILMERSDORF
150 METRÓW OD STACJI METRA U-SPICHERNSTRAßE

ry: 9 x 3 cm

Tłumaczka przysięgła
mgr Kamila Gierko
kamila@gierko.de
+49 1578 7566 099
www.gierko.de

POLSKI

Kantstr. 42, 10625 Berlin-Charlottenburg
Tanio, szybko i profesjonalnie!
Darmowa wycena, zlecenia również online, wysyłka gratis.

TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE I SPECJALISTYCZNE

Wojciech Bukowski - tłumacz przysięgły
tel. 030 86209709 tel. kom. 0177 3086578

faks 030 85743858 bukowski.berlin@t-online.de

Gossowstr. 5, 10777 Berlin-Schöneberg (U Nollendorfplatz)

Szybkie terminy realizacji!

Tłumaczenia ekspresowe
Tłumacz
przysięgły
języka polskiego
dla sądów
i notariuszy
Berlina

Tel.: 030/24721362

Faks: 030/2410971
E-Mail: kmr-web@t-online.de

Rochstrasse 9

10178 Berlin

Bus/Tram/U/S-Bahn Alexanderplatz
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NIEMIECKI

ANGIELSKI

mgr RENATA LEHMANN
TŁUMACZKA PRZYSIĘGŁA
Tel. 498 71 890, 0179/15 888 54
Hausotterstr. 31 A, 13409 Berlin
Berlin-Reinickendorf (U 8)
U-Bhf. Franz-Neumann-Pl.

Fax: 684 68 43, mail@poldienst.de

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia
GEWERBE, SERWIS BIUROWY, KSIĘGOWOŚĆ,
SPRAWY URZĘDOWE, JOB-CENTER, UBEZPIECZENIA
Oferujemy pomoc przy
rejestracji i prowadzeniu DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(bez konieczności stałego zameldowania w Niemczech)

ADRES KORESPONDENCYJNY dla firm
prowadzeniu pełnej KSIĘGOWOŚCI
zakładaniu KONTA BANKOWEGO
zameldowaniu w IHK, HANDWERKSKAMMER
sprawach związanych z JOB-CENTER i AGENTUR FÜR ARBEIT
uzyskiwaniu KINDERGELD, ELTERNGELD, GRUNDSICHERUNG
ubezpieczeniach zdrowotnych - KRANKENVERSICHERUNG
znalezieniu i wynajmie MIESZKAŃ
umowach GAZ, PRĄD, TELEFON, ...
POŚREDNICTWO PRACY

Tel.: 030/77006344 • 030/239 16 284 • Kom.: 0176/49127482 • Fax: 030/23916283

naszeplbiuro@onet.pl

Lichterfelde
Schöneberg
Ella-Barowsky-Str. 48 Augustastraße 1
12203 Berlin
10829 Berlin

Od 1880 roku na rynku niemieckim

Marek Seruga

ADRES KORESPONDENCYJNY
DLA FIRM

Doradca Ubezpieczeniowy dla polskich klientów

Ubezpieczenia samochodowe

PKW, LKW, eVB Nummer
uznajemy wszystkie zniżki z Polski

specjalna klasyfikacja dla młodych
i nowych kierowców 75%/60%

Versicherungsfachmann (IHK)
Tel.: 030/ 5165229-0
mieszkaniowe, na dom, mienia i od
Mobil: 0179/ 70 20 572
nieszczęśliwych wypadków
Fax: 030/ 5165229-29
Prywatne ubezpieczenia emerytalne i na życie
Seddiner Str. 5
Lebensversicherung/ Sterbegeldversicherung
Rentenversicherung/ Riester Rente itp.
10315 Berlin

Prywatne ubezpieczenia osobowe

biuro@biuro-daniel.de

59-900 ZGORZELEC
ul. Lubańska 10e/8

56-120 BRZEG DOLNY
ul. Ossolińskiego 2c/2
+48 71 723 04 75
GODZINY OTWARTCIA
pn, wt, śr, pt. 14-20, czw. 11-17

Ubezpieczenia firmowe, ubezpieczenia od ochrony
prawnej, prywatne i państwowe kasy chorych

e-mail: marek.seruga@rheinland-versicherungen.de

71-424 SZCZECIN
Jerzego Janosika 17
+48 91 404 00 66
GODZINY OTWARTCIA
pn, wt, śr, pt. 8-16, czw. 10-18

Steuerkanzlei

69-100 SŁUBICE
ul.1 Maja 6
+48 95 737 75 35
GODZINY OTWARTCIA
pn, wt, śr, pt. 8-16, czw. 10-18

• pełna pomoc podatkowo-księgowa

Ksiegowość, zbudowanie egzystencji, kursy...

Dr. Robert Jóźwiak
Steuerberater

• doradztwo podatkowe w zakresie międzynaradowego
prawa podatkowego
• obsługa polskich podmiotów gospodarczych
świadczących usługi na terenie Niemiec
• reprezentacja przed niemieckimi sądami finansowymi

Wsparcie finansowe przez Arbeitsamt:

Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, ...

Doradztwo i uslugi w zakresie:

Zakładania i zarządzania firm w BRD i PL
- załatwiania wszelkich spraw urzędowych
- Consulting, frenching, licencji, patentu...

Księgowości,problemów podatkowych

- też przy współpracy ze Steuerberaterem ...

Rabenstr.35, 13505 Berlin
Tel.: (+4930) 431 36 25
Fax: (+4930) 554 73 706
E-Mail: stb@jozwiak-berlin.com

Organizacja pomieszczeń dla firm, adresu...

Robert Koszewski Dipl. Betriebswirt

Pannwitzstr. 42a, 13403 Berlin,

e-mail: koszewski@web.de, www.gazeta-online.de

Tel.: 030/413 78 91, 0171 570 52 44

Połączenie:
S8- Eichborndamm,
U8- Rathaus Reinickendorf lub Bus - 221
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Bürozeiten:
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

08.00 – 16.00 Uhr
08.00 – 16.00 Uhr
geschlossen
08.00 – 16.00 Uhr
08.00 – 16.00 Uhr

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

J.N. Büroservice Berlin Jarosław Nowakowski
Sprawy urzędowe - Agentur für Arbeit /
Familienkasse / Gewerbeamt / Bürgeramt /
Job Center / Wnioski / Odwołania /
Tłumaczenia / Prowadzenie rachunków
małych firm / Gewerbe bez stałego
meldunku

Dipl.-Kfm

e-mail:
jaroslaw@nowakowski-privat.de
Tel/Fax.: 030 398 84 670
Mobil: 0151/ 17890903
l

Twój Partner od ubezpieczeń,
inwestycji i emerytury.
Wir beraten Sie gern:
LVM-Versicherungsagentur

Sylwia Grunt-Funke

50% rabatu z tym ogłoszeniem
Gewerby dla Budowlańców

• Gewerby bez meldunku i od ręki
• Steuer-Nummer i Freistellung
• Profesjonalna obsługa budowlańców
• Sprawdzanie LV, oferty, rozliczenia
• Tłumaczenia • Zapobieganie oszustwom
• Kindergeld (204 €/mies. na dziecko)
Gewerbe-Service, Dipl.-Ing. Peter Hoffmann
Reisstr. 17, 13629 Berlin-Spandau (50 m od U7 Siemensdamm)

Tel.-DE: +49-152-18214530, Tel.-PL: 666-994-177
E- mail: GewerbeService@onet.eu
Czynne do 20.00 w poniedziałki, wtorki, środy i na termin

Weimarer Straße 26, 10625 Berlin
Telefon 030 13886222
Mobil 0177 6057818
info@grunt.lvm.de, grunt.lvm.de

„Gertzen - Consulting” Ewa Gertzen
Niemożliwe umożliwiam! Od Gewerby po Jobcenter!!!

Pomagam: w załatwieniu formalności urzędowych
wypełniania dokumentów
prowadzenia korespondencji
Godziny otwarcia: 15.00 - 18.00

Siegfriedstr. 13, 12051 Berlin Neukölln
E-Mail: ewa.gertzen@hotmail.de

Nowy numer.: 0152-08 21 59 73
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UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ
Kilka słów o ubezpieczeniach i kredytach na terenie Niemiec
Liczy się miejsce i pozycja
Na środku uczęszczanego szlaku żeglugowego niedaleko Krety znajduje się mała grecka wyspa Antykithira. Nie byłoby w tym nic
szczególnego i nie różniłaby się ona od setki innych jej podobnych wysepek w helleńskim archipelagu, gdyby właśnie nie jej położenie i pewne wydarzenie w tym miejscu.
Jest rok 1901. W okolicach wyspy badacze natrafiają na niesamowite
znaleziska z poprzednich epok: posągi z marmuru, meble, biżuteria,
szklane wyroby oraz rok później, eksplorując stanowisko, najdziwniejszy artefakt, mechanizm tajemniczej konstrukcji.
Mechanizm ów, to starożytny mechaniczny przyrząd zaprojektowany
do obliczania pozycji ciał niebieskich. Był bardzo zaawansowany, jak na
ten okres w dziejach i bardzo złożony. Składał się on z 37 kół zębatych
z brązu, o średnicy od 1 do 17 cm. Koła były napędzane za pomocą
korby z boku i poruszały kilkoma wskazówkami. Tarcze z tyłu pozwalały
synchronizować kalendarz słoneczny z księżycowym oraz przewidy-

nych, warto sprawdzić, czy nie podlega ona akurat jakiejś szczególnej
promocji lub czy nie określają jej wyjątkowe świadczenia takie jak na
przykład 100€ na start od danego ubezpieczyciela. Oferty takie mają
charakter limitowany i są ograniczone czasowo.
Oferta - przedsiębiorcy
W związku z prowadzoną przez Państwa działalnością lub inną sformalizowaną formą zarobkowania mogą Państwo wesprzeć ją stabilnym
i strategicznym partnerem po drugiej stronie granicy.
Ważne jest, aby znaleźć partnera, ktory będzie w stanie zaproponować Państwu na bazie współpracy opiekę i serwis dla Państwa klientów, jak też doradztwo w kwestii ubezpieczenia pracownika na terenie
Niemiec. Sytuacje dnia codziennego narażają nas na niespodziewane
interakcje i zdarzenia.
Aby uniknąć sytuacji stresowych związanych z nieoczekiwanymi
wydatkami z tytułu zdrowia, wypadku lub odszkodowania powinna być
dobierana klientowi indywidualna a zarazem optymalna ochrona i zabezpieczenie tym samym jego interesów.
Ma to na celu silniejsze przywiązanie pracownika do podmiotu delegującego, danie poczucia bezpieczeństwa w sytuacji newralgicznej
oraz zminimalizowanie kosztów wydatków tak, aby zabezpieczyć budżet pracownika oraz uczynić go wydajniejszym.
Przy wyborze partnera warto zwrócić uwagę na to, z jakimi największymi i najstabilniejszymi ubezpieczycielami oraz markami rozpoznawalnymi i akceptowanymi na całym świecie pracuje Wasz przyszły
partner. Szeroka linia produktów oraz parterów kooperujących daje
wyjątkową możliwość indywidualnego, zgodnego z potrzebami klienta,
dopasowania pakietu ochronnego i dobrania wyjątkowych świadczeń
w produktach między innymi:
• Ubezpieczenie na życie
• Ubezpieczenie zdrowotne
• Ubezpieczenie od wypadków,
dobytku, pomocy prawnej
• Ubezpieczenie zawodowe OC
• Ubezpieczenie auta
Niebagatelnym czynnikiem jest również doświadczenie partnera jak
i jego dostępność oraz skuteczność działania. Mając powyższe na uwadze, jak i poniższe ku pamięci życzymy Państwu jedynie trafnych wyborów i spektakularnych efektów. Zgodnie z Państwa życzeniem.
Doradztwo Ubezpieczeniowe
i Konsulting Kredytowy
Bartosz Drajling
Berlin-Wilmersdorf
T: 01511 8666 445 • F: 030 92109905
M: consulting@dcberlin.biz

wać zaćmienia słońca i księżyca. Dzięki swojej złożoności mógł on poprzez niewspółśrodkowe połączenie dwóch kół odtwarzać nawet takie
szczegóły jak nierównomierny ruch Księżyca na niebie. Mechanizm pozwalał też przewidywać momenty wschodów i zachodów ważniejszych
gwiazd I gwiazdozbiorów oraz prawdopodobnie także pozycje pięciu
znanych wówczas planet. Mechanizm z Antykithiry został uznany za
jeden z pierwszych prototypów komputerów, czyli złożonych maszyn
liczących a datuje się jego powstanie na 150 -100 rok p.n.e.

NAUKA / PRACA

Po nitce do kłębka
Porównując złożoność starożytnego układu i jego możliwości można
go odnieść do doboru ofert i wielości czynników, które wpływają na
znalezienie i skrojenie produktu klientowi pod jego indywidualne wymagania i dopasowana do jego potrzeb.
Oferta – osoby prywatne
Warto w tym celu zadbać o wyjątkowy dostęp do porównania ofert
ponad 150 wiodących i wyselekcjonowanych banków z całych Niemiec.
Można to zrobić jednym zapytaniem, nie burząc tym samym swojego
scoringu, czyli wiarygodności kredytowej w rejestrze Schufa.
Dobrze jest również zwrócić uwagę na kilka czynników dość istotnych przy podejmowaniu ostatecznej decyzji. Jeżeli chodzi o kredyt
dla osób prywatnych, warto zapytać o to, gdzie kredyt może zostać
przyznany i czy niezależnie od długości okresu próbnego (Probezeit)
wbudowanego w umowę pracy.
Dodatkowym faktorem powinna być zasada, iż druga umowa o pracę
na czas określony (przedłużenie stosunku pracy) powinna być traktowana przez wybrany przez nas bank jako umowa na czas nieokreślony.
Dodatkowym atutem jest tez natychmiastowe potwierdzenie możliwości przyznania kredytu, na podstawie dostarczonych dokumentów, bez
zbędnego oczekiwania.
Oferta – rodzice i dziadkowie
Kindergeld to kwota wolna od opodatkowania (steuerfrei) ale podwyższa nam próg dochodu. Inwestując Kindergeld lub jego część w formie polisy dla dziecka, możemy nakłady na nią odpisać od podatku.
Dodatkową zaletą jest stały dostęp do gromadzonych środków oraz
stabilna stopa zwrotu powyżej poziomu inflacji, nawet średnio rzędu
kilkunastu procent.
Zakładając teraz polisę oszczędnościową dla swoich podopiecz-

Chętnie zaopiekuję się osobą starszą z możliwością wspólnego
zamieszkania (robienie zakupów, sprzątanie). Posiadam
doświadczenie w opiece nad osobami starszymi.
Teren Berlina i okolic. Tel.: 0152 32152392
Z kilkuletnim doświadczeniem szukam biur i praxis do sprzątania.
Tel.: 0152 56048366
Szukam osoby do nauki j. polskiego dla dziecka, bardzo
obowiązkowego i zdyscyplinowanego. Dziękuję.
Tel.: 0049 176 458 63 211
Szukamy miłej i rzetelnej pomocy do sprzątania u osób starszych,
od poniedziałku do piątku na Minijob lub Festeinstellung. Mile widziane
auto i podstawowa znajomość języka niemieckiego. Obszar: Lankwitz,
Zehlendorf, Steglitz, Mariendorf Prosimy o kontakt pod
nr. 0163 9804862 Milena Bajor
Zatrudnię mechanika samochodowego do obsługi aut osobowych.
Firma GSP-Autoservice. Tel.: 030 70132494
Poszukujemy pań do sprzątania biur. Oferujemy umowę o pracę
w niepełnym wymiarze. Hauselfen GmbH, Tel.: 030-97 89 36 72,
Mail: kontakt@hauselfen.com
Praca od zaraz przy starszych osóbach, pomoc przy myciu,
sprzątaniu, spacer, zakupy itp. wymagane prawo jazdy i podstawowy
niemiecki, niemiecka umowa (15,00-18,00 EUR brutto plus dodatki).
Tel.: 030 30812482. CV proszę wysłać Info@berlinconsultant.de
Praca od zaraz, SPANDAU przy produkcji wędlin - niemiecka umowa bez zakwaterowania. Tel.: 030 30812482. CV info@berlinconsultant.de
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Praca w
w 4* Hotelu
Praca
(Centrum Berlina Charlottenburg, Mitte / Alexanderplatz / Schönefeld)

(Centrum Berlina Charlottenburg,
Mitte / Alexanderplatz / Schönefeld)
pokojówka / pokojowy

pokojówka / pokojowy

Pflegeheim Pinecki szuka
Pielęgniarek/Pielęgiarzy/Fachkraft-ów do współpracy.

Tel. 030/8916026 Kontakt Fr. Sieprath lub Fr. Höffner

• 11,55 € za godz
• dodatki za niedziele swieta
•• 11,55
€ za godz
Premia za jakosc
• dodatki zabez
niedziele
swietajęzyka niemieckiego
• Rowniez bez doswiadczenia,
znajomości
• niemiecka umowa
o prace
• Premia
za (wszystkie
jakosc swiadczenia)
Spotkania i rozmowy kwalifikacyjne od poniedzialku do piatku
• Rowniez
bez doswiadczenia, bez znajomości języka niemieckiego
od 10:00 od 16:00

• niemiecka umowa o prace (wszystkie swiadczenia)
Spotkania
i rozmowy
kwalifikacyjne
Kontakt
telefoniczny
w jez. pol.
: +49 177 /od
233poniedzialku
29 61 / +49 do
30 piatku
6003166-14
3B Berlin Premium
GmbH
od 10:00 Hotelservice
od 16:00
Turmstraße 33, 10551 Berlin

Polska szkoła
nauki jazdy,
poszukuje

Kontakt telefoniczny w jez. pol. : +49 177 / 233 29 61 / +49 30 6003166-14
3B Berlin Premium Hotelservice GmbH
Turmstraße 33, 10551 Berlin

polskojęzycznego
instruktora
z niemiecką licenją

Tel: 0157332 823 25
Email: info@fahrschule-wigo.de
Tel.:0179 4745904
Tel.:0179 4382154
(w j. polskim)

Pilnie poszukujemy:
• kelnerki/kelnerów z dobrą znajomością j. niemieckiego.
• kucharzy/kucharki z podstawową znajomością j. niemieckiego.
• oraz do pracy na zmywaku.

WITAMY SERDECZNIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE RC
RC oferuje opiekę w nowoczesnych ośrodkach opiekuńczych dla ludzi z upośledzeniem
umysłowym oraz ludzi z nabytym uszkodzeniem mózgu. W sumie posiadamy ponad 20
ośrodków w Berlinie i Brandenburgu oraz w Toruniu. Do naszych ośrodków w Berlinie i
Brandenburgu poszukujemy:

OFERTY
PRACY

OPIEKUNA/OPIEKUNKI, PIELĘGNIARZY
PEDAGOGÓW, PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
· Opieka nad osobami niepełnosprawnymi
· Pomoc w codziennych czynnościach
· Organizacja czasu wolnego
· Planowanie i dokumentacja przebiegu opieki
· Fachowe wsparcie oraz osoba kontaktowa dla rodziny klientów i lekarzy

OFERUJEMY
· Legalne zatrudnienie w oparciu o umowe o pracę na czas nieokreślony
· Po okresie próbnym dodatkowe ubezpieczenie emerytalne (tzw. trzeci filar)
· Wynagrodzenie podstawowe+dodatki
· Dodatek do posiłków oraz darmowe napoje
· Podnoszenie kwalifikacji poprzez regularne szkolenia
· Praca w nowootwartym, nowoczesnym ośrodku
· Odpowiedzialna praca z małą grupą klientów

OCZEKUJEMY
· Wysokie poczucie empatii, zaangażowanie, cierpliwość
· Szacunek w stosunku do osób niepełnosprawnych
· Mile widziane (ale nie obowiązkowe) wykształcenie pedagogiczne,
pielęgniarskie lub pokrewne
· Motywacja i umiejętność pracy w zespole
· Prawo jazdy kat. B
· Komunikatywna znajomość języka niemeickiego

PROSIMY O WYSŁANIE CV I LISTU MOTYWACYJNEGO
Poczta:
RC rehaconsult gGmbH
Wittestraße 30 J
13509 Berlin

Email:
job@rc-online.eu lub
monika.radke@rc-online.eu

W razie pytań proszę dzwonić:
Monika Radke (PL) Tel.: 030 4366 249 103

Mein Arbeitgeber mit Herz
Inne oferty pracy: www.rc-online.eu
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Poszukujemy pracowników
Wir suchen Mitarbeiter
Maschinenführer Elektronikfertigung SMT (m/w/d)
(Deutschkenntnisse erwünscht)
Wir bieten:
Vollzeiteinstellung
Gute Bezahlung
Schichtzulage
Unbefristeten Vertrag
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann kontaktieren Sie uns:
personal@eolane.com

   
 
   ę
     
ż 

 
 


Wir sprechen: deutsch, polnisch, französisch und englisch

Poszukujemy pracowników
do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

pokojówka/pokojowy
kierownik zespołu
(ze znajomością j. niem.)

Oferujemy:

pełen etat
pół etatu lub MiniJob,
opłata za godzinę wynosi 12,00 € (brutto)
w niedziele i święta zapewniamy dodatkowo
80% wynagrodzenia podstawowego
wybrane dni świąteczne w roku aż 200%
wynagrodzenia podstawowego
współpracownikom dojeżdżającym z Polski
częściowo zwracamy koszt dojazdu
osobom nowo zatrudnionym oferujemy umowę
o prace na czas nieokreślony

Tel.: 0172 7207079, 0176 60882221

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Firma usług hotelarskich oferuje
całoroczne miejsce pracy jako:
Pokojówka: Zadania: Sprzątanie pokoi i sprzątanie
pomieszczeń
Godziny pracy: 8.00 - 17.30 - 5 dni w tygodniu.
Stawka godzinowa wynosi 11,55 € plus dodatki
w niedzielę i święta.
*****************
Kierownik służby pięter: Zadania: Sprawdzanie pokoi
zgodnie ze standardem hotelu. Godziny pracy
8.00-17.30 - 5 dni w tygodniu. Stawka godzinowa po
negocjacjach (w zależności od szkolenia i doświadczenia)
co najmniej 11,55 € / godzinę plus dodatki w niedzielę
i święta.
Zatrudnienie bez znajomości języka niemieckiego
jest możliwe.
Czekamy na wiadomość od Ciebie i czekamy na poznanie
Cię osobiście.
Clean Hotelservice, Elsenstr. 112, 12435 Berlin,
Tel.: 030 3150 4654
E-mail: berlin@clean-hotelservice.de
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Oferujemy pracę od zaraz w hotelach (w Berlinie i okolicach) na stanowiskach:

POKOJÓWKA/POKOJOWY
SUPERVISOR
SPRZĄTANIE OTWARTYCH PRZESTRZENI (m/w/d)
OFERUJEMY:
• wynagrodzenie od 13€ do 14€ brutto/godz.
• niemiecką umowę na stałe
• prace w hotelach 4* i 5* w Berlinie, Blankenfelde-Mahlow,
Potsdamie oraz Bad Saarow
• osobiste szkolenia i nadzór
• dodatek 80% za niedziele i święta
• 30 dni urlopowych w roku
• możliwość awansu
• premia 500€ brutto za zwerbowanie nowego pracownika
Zeskanuj kod obok, gdzie znajdziesz
wszystkie inne oferty pracy na naszej
stronie internetowej.

Czekamy na Ciebie!

Zapraszamy na rozmowę do naszego biura
w godz. od 8.00 do 15.00
Kleine Reinigungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
Storkower Straße 132, 10407 Berlin

Kontakt w języku polskim:
Tel.: 0049 30 27 57 25 052, personal@kleine.berlin

Profesjonalny, renomowany o wysokim standardzie dom opieki seniora,
zaprasza do współpracy:

DYPLOMOWANE PIELĘGNIARKI
Oferujemy zatrudnienie w zakresie pełnego etatu, 3/4 etatu i 1/2 etatu.
Zapewniamy godne warunki pracy, w dobrze zorganizowanym zespole.
Prowadzimy dodatkowe szkolenia dzięki którym można podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje.
Pomożemy pokonać wszelkie bariery językowe.

Zgłoszenia prosimy wysłać do Pani Tone Sakica
adres email: sakica.tone@katharinenhof.net lub telefonicznie: +49 30847151-0
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Gail Rothschild - THINK BIG!
01.07.2022 do 31.10.2022
nowemu muzeum. Kolekcja tekstyliów rosła
w następnych latach dzięki darom od osób
prywatnych, a także transferom inwentarza
z Ęgyptisches Museum (Muzeum Egipskie)
i Kunstgewerbemuseum (Muzeum Sztuk
Zdobniczych). Dziś liczy około 2000 obiektów.
Gail Rothschild w swoich monumentalnych obrazach przekształca przedmioty codziennego użytku z późnego antyku
w sztukę XXI wieku. Artystka po raz pierwszy
odwiedziła Muzeum Bodego w 2019 roku i,
zainspirowana, postanowiła stworzyć nową
serię prac. Jej obrazy mogą wyglądać jak
kopie, ale tylko na pierwszy rzut oka. Zamiast tego są niezależnymi dziełami sztuki
o własnej witalności i uroku. Zestawienie jej
prac z oryginalnymi starożytnymi tkaninami
tworzy fascynującą dynamikę. Ze względu
na wielkość jej prac, zwiedzający nie mogą
powstrzymać się od intensywniejszego przyglądania się fragmentom tekstyliów małoformatowych. Daje to możliwość ponownego
doświadczenia ich jako rękodzieł, a także poznania ich codziennych funkcji i zastosowań
przez kultury przeszłości. Przyszłość zatem
Gail Rothschild, Head and Shoulders, 2019, New York,
inspiruje do poznawania przeszłości.
Gail Rothschild (ur. 1959, Nowy Jork)
mieszka na Brooklynie. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Yale Rothschild rozpoczęła karierę jako artystka wędrowna.
Stworzyła instalacje site-specific dla muzeów i uczelni w Stanach Zjednoczonych,
które poruszają mniej znane historie kobiet
i rdzennych mieszkańców tego kraju. W swojej pracy z archeologicznymi fragmentami
tekstyliów Rothschild współpracuje z międzynarodowymi muzeami.

Brooklyn, Acryl auf Leinwand, © Gail Rothschild

późnego gotyku i wczesnego renesansu
dłuta takich mistrzów jak Giovanni Pisano,
Luca della Robbia, Donatello, Desiderio da
Settignano i Mino da Fiesole. Kolejny akcent
stanowią późnogotyckie rzeźby niemieckie,
w tym dzieła Hansa Multschera, Tilmana
Riemenschneidera, Hansa Brüggemanna,
Niclausa Gerhaerta von Leyden i Hansa Leinbergera.

Znakomitymi przykładami plastyki budowlanej są: empora z klasztoru w Gröningen,
główne dzieło niemieckiego romantyzmu
oraz barokowe rzeźby Andreasa Schlütera.
Rokoko i wczesny klasycyzm w Niemczech
reprezentują: Ignaz Günther, Joseph Anton
Feuchtmayer, Edme Bouchardon, Pierre Pudo get i Jean Antoine Houdon.

Kuratorem wystawy jest Cäcilia Fluck,
pracownik naukowy muzeum oraz Kathrin
Mälck, konserwatorka tkanin i kolekcji rzeźb
muzeum sztuki bizantyjskiej. Wystawie towaGail Rothschild, Renpet, 2019, New York, Brooklyn, rzyszy katalog wydany przez Verlag Schnell
& Steiner w Regensburgu.
Acryl auf Leinwand, © Gail Rothschild
Starożytność i nowoczesność w jednym. Tej wystawy nie można przegapić!
Egipskie gobeliny z bogatej kolekcji tekstyliów Muzeum Sztuki Bizantyjskiej są
źródłem inspiracji dla nowej serii monumentalnych obrazów nowojorskiej artystki Gail Rothschild. Zestawiając jej prace
z oryginalnymi starożytnymi tkaninami
z IV-IX wieku, pojawia się fascynująca
dynamika między artefaktami minionej
kultury a współczesną produkcją artystyczną.
Szukając nowych źródeł dla swoich wielkoformatowych prac, Gail Rothschild natknęła się na kolorowe tkaniny z późnoantycznego Egiptu z bogatą gamą obrazów.
Fascynowały one już wielu ważnych artystów, kolekcjonerów sztuki, projektantów
mody i ludzi pracujących w teatrze w okresie,
w którym zostały odkryte około 1900 roku.
Muzeum Sztuki Bizantyjskiej w Berlinie posiada największą kolekcję późnoantycznych
tkanin egipskich w Niemczech. Została ona
opracowana w ostatnich latach XIX wieku
w ramach planów Wilhelma von Bode, który
chciał utworzyć dział sztuki późnoantycznej
i bizantyjskiej oraz muzeum przedmiotów
codziennego użytku w Kaiser-Friedrich-Museum, które miało zostać otwarte w 1904
roku. Ponad 80 tekstyliów z kolekcji Carla
Reinhardta, byłego konsula niemieckiego
w Kairze, Bode nabył prywatnie i przekazał je

Dlaczego warto
BODE MUSEUM?

wybrać

się

Zbiory Rzeźby stanowią tu jedną z największych kolekcji dawnej plastyki w Niemczech. Obejmuje ona dzieła plastyczne
powstałe od wczesnego średniowiecza do
końca XVIII wieku i pochodzące ze wszystkich krajów niemieckojęzycznych, a także
z Francji, Niderlandów, Włoch i Hiszpanii.
Ozdobą galerii są włoskie rzeźby z okresu

Muzeum Sztuki Bizantyjskiej posiada
świetną kolekcję sztuki późnego antyku
i okresu bizantyjskiego oraz przedmioty codziennego użytku z niemal całego basenu
Morza Śródziemnego ery antycznej. Szczególny nacisk położono na prezentację sztuki
Cesarstwa Zachodniorzymskiego i Bizancjum, czyli na okres od III do XVI wieku. Kolekcję uzupełnia duży zbiór ikon pobizantyjskich i drobnych dzieł sztuki.
Bode Muzeum
Am Kupfergraben,
Eingang über die Monbijoubrücke
10117 Berlin
Godziny otwarcia:
Niedziela 10:00 - 18:00
Poniedziałek zamknięte
Wtorek 10:00 - 18:00
Środa 10:00 - 18:00
Czwartek 10:00 - 18:00
Piątek 10:00 - 18:00
Sobota 10:00 - 18:00

Ovaler Tunikabesatz mit biblischer Szene, 7.-10. Jahrhundert, Ägypten, Achmim, Wolle und Leinen, Wirkerei, © Staatliche Museen zu Berlin, Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst / Antje
Voigt
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Bilety:
Normalny 12 Euro
Ulgowy 6 Euro
Marta Janik

Dyscyplina – owoc motywacji
Sierpień, wbrew pozorom, jest
miesiącem pracy. Szczególnie dla
rolników. Dopiero z wiekiem doceniłam ten zawód, który niestety
nie cieszy się większym szacunkiem w naszym społeczeństwie.
A jednak w najtrudniejszych czasach to właśnie chleb powszedni
jest na wagę złota.
Kiedy widzimy snopki siana czy ścierniska na polach,
możemy sobie tylko wyobrazić, ile pracy tam wykonano. Wstawanie rano, przed letnim upałem, wyścig z czasem i pogodą,
ciężka praca do zebrania ostatniego źdźbła zboża, bo nic nie
może się zmarnować. I choć przykład pracy rolnika jest dla mnie
najbardziej malowniczy, okazuje się, że w każdej pracy kluczem
do sukcesu jest dyscyplina, która jest owocem naszych osobistych motywacji.
Ludzie robią różne rzeczy z różnych powodów. Każdy
ma swoje własne cele, pragnienia, potrzeby, do których – świadomie bądź nie – dąży. Co warunkuje ich osiągnięcie? Uważam,
że w największym stopniu nasza głęboka chęć, by coś zrobić,
czegoś dokonać. To ona przekłada się na dyscyplinę w dniu codziennym. I jestem przekonana, że jedną z podstawowych cech
osób, które odnoszą w życiu sukces, jest umiejętność zdyscyplinowania samego siebie w wykonywaniu codziennych obowiązków. Twierdzenie to nie jest żadnym nowym odkryciem, jednakże
trudne jest do zastosowania, bo, niestety, jesteśmy leniwi i potrzebujemy motywacji do działania. Jest to szczególnie trudne
w stosunku do rzeczy, których nie lubimy robić. Stąd powiedzenia
i słowa zachęty, by odkryć pracę, którą polubimy, a przynajmniej,
która nas zmotywuje, by wstać rano z łóżka. Niestety, większość
z nas kieruje się w swoim życiu strachem. To on warunkuje sporą część naszych wyborów i zachowań. Boimy się zawieść lub
stracić kogoś, boimy się choroby, biedy... tę rzeczywistość dzielimy wszyscy. Nie ma człowieka, który się w ogóle i niczego nie
boi, bo jak powiedział James Neil Hollingworth: „odważny to nie
ten, kto się nie boi, lecz ten, kto wie, że są rzeczy ważniejsze
niż strach”. Dlatego myślę, że prawdziwa dyscyplina, choć ma
podstawy w uniwersalnych uczuciach człowieka, jest owocem
prawdziwej motywacji.
Być może warto zastanowić się czasem nad powodami
swojego postępowania, zadać sobie pytanie „Dlaczego to robię?”. Odkryć to coś, co sprawia, że chce się nam wstać rano
z łóżka i mierzyć się na nowo z wyzwaniami życia. Ostatnio Tata
opowiedział mi ciekawą historię opisaną w książce pt. „Wojna

i pokój”. Pewien hrabia, pomimo swojego wieku i statusu, codziennie rano szedł do pokoju, gdzie pił poranną herbatę i zaczynał pracować. Nie musiał wcale tego robić, a jednak jego dyscyplina nie pozwalała mu na opuszczenie jakże esencjonalnego
punktu harmonogramu dnia, bo praca nadaje sens naszemu życiu. Przez pracę się rozwijamy, kształtujemy nie tylko siebie, ale
i innych i otoczenie wokół. Jakakolwiek ona by nie była, każda
jest ważna i godna szacunku. Tak jak od dziecka uczy nas wiersz
Juliana Tuwima:
„Wszyscy dla wszystkich
Murarz domy buduje,
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył,
Gdyby nie miał mieszkania
A i murarz by przecie
Na robotę nie ruszył,
Gdyby krawiec mu spodni
I fartucha nie uszył.
Piekarz musi mieć buty,
Więc do szewca iść trzeba,
No, a gdyby nie piekarz,
Toby szewc nie miał chleba.
Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy muszą pracować,
Mój maleńki kolego.”

Czasami w prostocie kryje się najwięcej, a w bajkach czy wierszach dla dzieci możemy odkryć podstawowe mądrości, o których my, dorośli, niestety szybko zapominamy, przytłoczeni stertą obowiązków, nakazów, zakazów i warunków do spełnienia,
aby być podziwianym w społeczeństwie. A tak naprawdę cichość
i żmudność dyscypliny hrabiego jest cechą godną największego
podziwu. Czego sobie i Państwu życzę.
Anna Maria Wladkowska
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Mo, Di, Do 08.00 - 13.00 und 14.00 - 18.00 / Mi 08.00 - 13.00 und 15.00 - 18.00 / Fr 08.00 - 13.00

11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
9.00 - 14.00

Beata Mydlowska
Zahnärztin

Skalitzer Str. 6, 10999 Berlin
am U-Bhf. Kottbusser Tor
Tel.: (030) 615 18 22
Sprechzeiten:
Mo: 12:00 - 20:00
Di, Do: 10:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Mi, Fr.: 09:00 - 13:00
und nach Vereinbarung
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Zahnarztpraxis
Dr. Alina Gutsch-Trepka

Schönebergerstraße 5, 10963 BERLIN-KREUZBERG
ECKE HOTEL MÖVENPICK

 030 - 26 39 77 56
Mo

12-20

Di

Mi

Do

8-14 12-20 12-20

Koszty podobne do cen w Polsce

Fr

8-14

S-Bahn: S1, S2, S25; BUS: M29, M41, M123

PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

Zahnarztpraxis im Brunnenviertel
Brunnenstr.118, 13355 Berlin
U-Bahn 8 Voltastraße

Telnr. 030 / 463 30 90
Email: info@zpbv.de

Dr. med. dent. Iwona Burzyńska
Prof. Dr. Charlotte Opitz

Sprechzeiten:
Montag - Donnerstag: 9 - 19 Uhr
Freitag: 9 - 14 Uhr
und nach Vereinbarung

stomatolog i lekarz medycyny

Margareta Śliwiński

Master of Science Kieferorthopädie

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu
dzieci, młodzieży i dorosłych

Südwestkorso 19 * 14197 Berlin Friedenau
822 05 55 ● www.gerade-schöne-zähne.de

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

Dr. med. Beata Bylinski

Specjalista chorób wewnętrznych / lek. rodzinny
Vitalstoffberaterin / medycyna naturalna
OPIEKA LEKARSKA NAD CAŁĄ RODZINĄ
(DOROŚLI, MŁODZIEŻ, DZIECI)
Tel.: 030 491 91 95
13409 Berlin - Reinickendorf
030 499 07 360
Reginhardstr. 34
e-mail: info@praxis-germedica.de

praxis@dentes-zahnaerzte.de

Polskojęzyczna Praktyka lekarska
(Hausarztpraxis) Berlin Charlottenburg
Dr. Mazhigov Pestalozzistr. 38 • 10627 Berlin

Tel. +49 303133545 • Zapraszamy bez terminu, bez czekania

BOGDAN MYNDIUK - GINEKOLOG
Ringbahnstr. 3, 10711 Berlin (Koniec Kurfürstendamm)
Pon.+ Śr. 12.30 - 19.00, Wt.+ Cz. 8.00 - 14.00,
Pt. 9.00 - 14.00.
Tel.: (030) 893 11 60, mail: praxis-myndiuk@web.de
www.mein-frauenarzt-in-berlin.de

Lekarz mówi po polsku

Specjalista Ginekologii i Położnictwa
Dr. med. Jarosław von Mach-Szczypiński

Praxis:
Hermannplatz 5, 10967 Berlin
(Neukölln; U-Bhf Hermannplatz)
Telefon: (030) 691 43 03
Handy: 0171 1437301

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag
9:00-13:00 und 15:00-18:00

Przyjmujemy też pacjentki
bez karty ubezpieczenia
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Gimnastyka
(też wg Bobath, PNF)
Fizykoterapia

FIZJOTERAPIA

Terapia Manualna
Fizjoterapia
uroginekologiczna
Drenaż limfatyczny
Masaże
Terapia stawu
skroniowo-żuchwowego
Godz otwarcia:
Pon - czw: 8:00 - 18:30
Pt: 8:00 - 13:00

LOGOPEDA

mgr Kornelia Mroczek
& Team zapraszają!
Wszystkie kasy
chorych i prywatnie
Physiotherapie-Praxis
»PHYSIOLAB«
Düppelstraße 39
12163 Berlin
+ Rathaus Steglitz
Tel. 030/797 460 16
info@physiolab-berlin.de
Barrierefreie Praxis
Również wizyty
domowe

Magdalena Mayer

Tel:
(030) 805 853 83
Mobil: (0160) 931 70 967
E-Mail: magdalena.radziewicz@onet.eu
Terapia prowadzona jest w języku polskim

PSYCHOTERAPIA, PORADNICTWO
Dypl. Psycholog Gabriela Swierczynska
Leczenie depresji, lęków, nerwic, skutków traumy i innych zaburzeń.
Pomoc indywidualna oraz terapia par.
Kontakt: Tel.: 015773376260, E-Mail: ga_sw@web.de

GABINET PSYCHOTERAPII
BARBARA KREMER Kronenstrasse 4, 10117 Berlin
DIPLOM-PSYCHOLOGIN
Dorośli, młodzież i dzieci

Dojazd: U6 Stadtmitte / U2 Mohrenstrasse
Tel.: 030-45 08 85 87
www.barbarakremer.de

Renciści pytają,
doradca rentowy odpowiada

Gabinet Psychoterapii w j. polskim

Skończę w czerwcu br. 62 lata i proszę o informację kiedy
mogę przejść na rentę bez potrącenia, mając od połowy ubiegłego roku legitymację inwalidzką (Schwerbehindertenausweis). Data urodzenia: - 18.06.1957?

Tel. 0170 8759664

Zakładając brak umowy z pracodawcą o wcześniejszym przejściu
na rentę ze specyficznym przejęciem przez niego zasiłku bezrobocia
(Altersteilzeit) pierwsza możliwość przejścia bez żadnego potrącenia
na tzw. rentę inwalidzką (Schwerbehinderte) to data 01.07.2021.

Dypl.-Psycholog Edyta Stahl

Müllerstr. 156a, 13353 Berlin-Wedding
www.estahl-praxis.com, kontakt@estahl-praxis.com
Opieka nad osobami starszymi i chorymi
Stacja opieki domowej

SCHWESTER

E VA

- Usługi pielęgnacyjne i opieka medyczna
- pomoc w wykonywaniu codziennych
obowiązków domowych
- bezpłatne doradztwo w zakresie
społeczno-socjalnym / Pflegeversicherung
- personel polskojęzyczny
- rozliczeń dokonujemy z kasami chorych,
kasami ubezpieczenia społecznego
oraz z Urzędem ds. Socjalnych.

Adres: Auguste - Viktoria - Allee 82 , 13403 Berlin
Tel.: 030 805 77 497, Funk: 0175 7128973
E-mail: pflegedienst.schwester-eva@web.de

ANONIMOWI ALKOHOLICY – MEETING
Poniedziałek 18.15-20.15, Środa 19.00-21.00,
Sobota 17.00-19.00, Niedziela 17.00-19.00 - Gierkezeile 39,
10585 Berlin 13629 Berlin - wejście od Rohrdamm 8
Piątek 19.15-21.15 - Hessenring 47, 12101 Berlin
Wtorek (grupa NA) - 17.30-19.30 - Boxhagenerstr. 89
10245 Berlin.
Telefon kontaktowy: +49 157 506 384 38

Warunkiem jest posiadanie wymienionej legitymacji inwalidzkiej
z przyznanym stopniem 50% inwalidztwa.
Wniosłam w lutym b.r. odwołanie do właściwego DRV. Teraz
otrzymałam pismo potwierdzające jego otrzymanie przez zakład
rentowy. W drugim zdaniu pisma pisze on jednak, abym nadesłała jeszcze uzasadnienie. Moje odwołanie zawierało jednakże uzasadnienie?
Z pewnością chodzi tutaj o zdanie napisane w trybie przypuszczającym, wobec czego nie odnosi się ono do Pani odwołania, skoro
sporządziła Pani takowe. Niestety jest to dosyć często stosowana
praktyka wszystkich zakładów rentowych, wzbudzająca niepewność,
choć należałoby się spodziewać, że w przypadku załączonego już
uzasadnienia ta część takiego standardowego potwierdzenia winna
być dopasowana do faktów konkretnego przypadku, tzn. ta część
tekstu winna była być usunięta.
Otrzymuję polską emeryturę wojskową po 15 latach służby
jako lekarz wojskowy. Aktualnie przechodzę na rentę z tutejszego Ärzteversorgungswerk i zastanawiam się nad przeniesieniem emerytury ZUS do DRV Bund jako uznany przesiedleniec.
Czy to jest możliwe?
Tak to jest możliwe przy posiadaniu podanego statusu i odpowiednio wczesnym przybyciu do Niemiec, a poza tym ze względu na brak
identyczności czasowej podanych stażów pracy. Należy jednak liczyć się z koniecznością zawieszenia emerytury wojskowej z MSW
i z tej przyczyny z pewnymi przesunięciami czasowymi. Czyli być
przygotowanym na pewne z tym związane niedogodności.
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Helena Surmack radca prawny,
tel. 02115 - 800 80 30,
wt-cz 10:00-18:00, pt - 10:00-14:00

ZDROWIE

Apotheker Ronald Weber e.K.
Mówimy po polsku
• Realizujemy polskie recepty
• Karta stałego klienta (rabat 10%)
• Środa w godzinach 1500-1800 rabat 20%
• Szeroka dostępność leków w możliwie
jak najkrótszym czasie

Turmstraße 77 • 10551 Berlin
Tel.: 030 - 53 60 45 01
Fax: 030 - 53 60 45 02
info@die-neue-apotheke.berlin

Pon - Pt: 08.00 - 19.00 Uhr • So: 09.00 - 18.00 Uhr

FELIETON

go ani rodem z PRL, czułam dreszczyk emocji towarzyszący mi
zawsze, gdy ktoś rzuca we mnie niewykonalnym wyzwaniem.

Wspomniałam tutaj ostatnio, chyba w maju,
o moim postanowieniu na 2022 - żeby co miesiąc spróbować czegoś, czego nigdy wcześniej
nie robiłam. Odbębniłam w ten sposób oglądanie równie popularnego co fatalnego filmu
dla dzieci, spływ kajakowy zakończony nieco
przedwcześnie przez mój paniczny strach
przed wściekłym łabędziem i niesmacznie (dosłownie) nieudaną
próbę wykonania domowej konfitury ze śliwek. Cóż, nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Nie zrażając się (nieprawda, zraża mnie
po trochu każde z powyższych, ale ton tego testu ma być optymistyczny) zbytnio, nadal ochoczo planowałam jednak kolejne
wyzwania na drugą połowę roku - tik, tak, czas pędzi nieubłaganie, a błagalne spojrzenia mojej babci uświadamiają mi, że coraz
trudniej będzie mi w przyszłości wyjaśnić bliskim moje dziwactwa.
Planuję więc dalej i unikam kpiących komentarzy, skrywając się
w Berlinie z dala od polskich oczekiwań. Ale dziś nie o tym chciałam, więc do brzegu!
Dziś chciałam o tym planowaniu właśnie. A właściwie nie o planowaniu, a o nieplanowaniu. O słuchaniu siebie, poznawaniu własnych potrzeb, podążaniu za głosem serca, reagowaniu na stale
zmieniające się okoliczności. O spontaniczności - tak, dokładnie
- taka ze mnie w tym temacie specjalistka, że w samym wyrazie
zrobiłam trzy literówki, jak by nie chciał mi przejść przez gardło
(klawiatury). Po tym, jak w kwietniu nie wypalił długo planowany
wyjazd do opery we Lwowie, w maju nie doszło do skutku z radością oczekiwane spotkanie ze znajomymi w Londynie, w czerwcu
odwołałam zarezerwowany od pół roku urlop w Grecji, a w lipcu nie
otrzymałam obiecywanego od roku awansu w poprzedniej firmie,
bo w niej już nie pracowałam, refleksja nad tym, że moja obsesja
planowania nie wychodzi mi prawdopodobnie na dobre, zastała
mnie w najmniej oczekiwanym miejscu - mieszkania, dnia i tygodnia.
To była moja przedostatnia wolna środa przed rozpoczęciem
nowej pracy - taka, pod datą której w mojej papierowej agendzie
widnieje przyjemna pustka - nie ma zaznaczonych na różowo aktywności prozdrowotnych, na pomarańczowo - obowiązków służbowych ani nawet tych kreślonych na niebiesko - spotkań towarzyskich. Mogłam zrobić z tym dniem co tylko chciałam - temperatura
przyjemnie zapowiadała idealny dzień na spełnianie dowolnych
marzeń. Zakopana pod kołdrą, w łóżku tylko dla siebie, z ciepłą
kawą w ulubionym kubku wzięłam się za planowanie weekendu
- temperatury miały sięgać trzydziestu stopni, chłód polskiego morza wyjątkowo stał się jego atutem. Szukając na ostatni moment
miejsca odludnego, ale niedaleko od plaży, przyjaznego psom, ale
bez innych psów wokół, schludnego i ładnego, ale nie hipsterskie-

Z ósmej rano zrobiła się jednak jedenasta, z ciepłej kawy - letnie błotko, z przyjemności planowania - zadanie na cały dzień,
z bycia tu i teraz - w tej słonecznej pogodzie - zastanawianie się,
czy accuweather jest dokładniejsze niż google pogoda i martwienie się, że sobota za kilka dni ma być deszczowa. Wkurzona już
dość mocno, że choć zaplanowałam sobie dokładnie, że papierosów starczy mi do czwartku, ale mój mąż nie zaplanował sobie
wcale, że musi kupić jakieś dla sobie na wieczór dnia poprzedniego, wyszłam z domu po fajki… i nie wróciłam.
Tej środy o 14:30 zjadłam średni (ale to nie moja porażka, nie
mój problem) quiche w Schwerinie, o 15:00 wzięłam udział w wycieczce po tamtejszej kaplicy zamkowej, o 16:30 wypiłam kawę
w pociągu do Wismaru, o 17:00 pojechałam autobusem na plażę,
o 18:00 zjadłam bułkę ze śledziem w miejskim porcie, o 18:30 kupiłam na pamiątkę dwie płyty winylowe w cenie 1/3 kawy na Kreuzbergu, o 20:00 odpaliłam w słuchawkach ulubiony podcast, na
który w domu szkoda mi czasu. Wróciłam do berlińskiego mieszkania o 23:00, z paczką fajek kupioną przed południem w Späti
pod domem, w której brakowało pięciu, nastawiłam gramofon,
włączyłam nowo nabyte kolędy w wykonaniu drezdeńskiego chóru (nie oszukujmy się, za 0,50 EUR nawet w Wismarze nie kupisz winyla Kate Bush) i z hukiem (akurat, gdy śpiewak intonował
Stille Nacht) zamknęłam kalendarz, a myślach okrzyknęłam się
mistrzynią spontaniczności - dobrze wyszedł mi ten niezapanowany dzień.
W weekend nie pojechaliśmy nad morze - w ramach kompromisu mąż zaproponował mi poranną (żeby zdążyć przed mniej
sprytnymi, nieplanującymi Berlińczykami) wycieczkę nad jezioro. Naprędce kupiłam prowiant, do lodówki włożyłam herbatę do
zmrożenia, do torby - koc, karty do gry i mleczko do opalania.
Następnego dnia zaspaliśmy sromotnie, bo nikt z nas nie nastawił
budzika. Popijając więc (obrażona na jedną z dwóch osób, które
zaniedbały temat pobudki) mrożoną kawę na balkonie i wycinając
fiszki na kurs niemieckiego, odebrałam telefon od mamy, która
kiedy na pytanie o to, jak wykorzystaliśmy tę wspaniałą pogodę
w weekend, usłyszała, że na czytaniu książki w łóżku, oglądania
serialu w wannie i piciu kawy na balkonie, ze zmartwieniem zapytała, czy wszystko z nami ok. A ja faktycznie dawno nie czułam
się tak ok, jak tego dnia. Robiąc to, na co mam ochotę, a nie to,
co tygodnie wcześniej zapisałam sobie w kalendarzu i podkreśliłam kolorem przeznaczonym do przypominania o zaplanowanych
przyjemnościach. Plan na sierpień zatem? Nie planować. Ot, co.
Brzmi podobnie do moich postanowień z lipca? Cóż, nadal się
uczę, nikt nie obiecywał, że będzie łatwo.
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Anna Burek

USŁUGI / INNE
POLSKI
,

ekspresowe kremacje.

www.chwolka.pl

0171/6503466
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Mistrz Kamieniarstwa & Inż. KRZYSZTOF IMIELSKI
Biuro: Büdnerring 48, 13409 Berlin

Zakład Pogrzebowy SANS SOUCI
wysłuchać

03027497001, 0171 9074101 , 0173 6865350

zrozumieć

towarzyszyć

Telefon 24 h: (030) 48 47 92 27
Wollankstr. 67, 13359 Berlin

www.sanssouci-bestattungen.de
U nas znajdą Państwo wspόłczucie,
zaangażowanie i profesjonalizm.
Mόwimy rόwnież po polsku!

niedrogo

godnie

stylowo

REMONTY MIESZKAŃ

OKNA • DRZWI • BRAMY
GARAŻOWE • OGRODZENIA
Z MONTAŻEM
Mobil: 0157-59640537

REMONTY MIESZKAŃ

Telewizja przez internet

TERMINOWO • SOLIDNIE • TANIO
Wycena gratis! Tel. 0177 1689892

Montaż i instalacja. Tanio i solidnie.

Tel.: 0177 3366646

Pogotowie zamkowe dzieñ i noc

natychmiastowa i tania pomoc w wypadku zatrzaśnięcia
drzwi lub zgubienia kluczy. Usuwanie szkód
powłamaniowych oraz montaż dodatkowych zamków

tel.: 030/ 915 94 017, 0170/ 5837677

Profesjonalne usługi malarskie
remonty mieszkań (wyceny gratis)

Tel. 0176 36322659, 030 91566003
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Jedyna taka w Berlinie!!!



   
        
     



    
    

     

REMONTY

MIESZKAŃ
20 Lat w fachu!
Nummer:

0176/80763734

 

• Malowanie
• Szpachlowanie
• Rigipsy
• Tapetowanie
• Flizelinę
• Laminaty
• Wykładziny

   
 
     

NOŚ BURSZTYNY...
NA ZDROWIE
Kiedyś były bardzo modne, teraz
wracają do łask. Naszyjniki, korale, bransoletki z bursztynu noś na co
dzień. Ta piękna biżuteria nie tylko ożywi strój, przy okazji złagodzi rozmaite
dolegliwości. Korale z bursztynu oplecione wokół szyi pomogą
przy problemach z tarczycą, bransoletka uśmierzy bóle reumatyczne, zaś wisiorek z bursztynem na wysokości klatki piersiowej
pomaga w leczeniu chorób serca.
Bursztyn jest kopalną żywicą drzew, głównie iglastych. Jego
lecznicze właściwości znane były już w starożytności. Warto wiedzieć, że najbardziej ceniony w jubilerstwie jest bursztyn bałtycki.
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teleberlin.de
Friedrich-Wilhelm-Str. 83
13409 Berlin
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

9:14-14:00
9:14-14:00, 16:30-20:00
9:14-14:00, 16:30-20:00
9:14-14:00, 16:30-20:00
9:14-14:00

Pralki, zmywarki, suszarki itp. Tanie naprawy sprzętu AGD.
Szybko i solidnie. Na wykonaną usługę udzielam gwarancji.
Tel.: 0174 4973921

Pomoc w zakładaniu polskiej telewizji internetowej, Jakość HD,
wystarczy Smart TV i internet. Pomoc przy komputerach i drukarkach
oraz internecie. Tel.: 0152 11474611.

Muzyczna oprawa imprez „Berti” – Alleinunterhalter. Wesela, festyny,
imprezy okolicznościowe. Live Musik & DJ. Wypożyczanie nagłośnienia
i oświetlenia. Porady. Tel.: 030 7464556, 0179 2442890

Usługi transportowe - Przeprowadzki, - przewóz mebli oraz montaż,
- oczyszczanie mieszkań, piwnic, - wywóz rzeczy do BSR, - rzetelnie,
solidnie i szybko. Tel.: 0152 19264461

FRYZJERKA wykonuje usługi: baleyage, pasemka, farbowanie,
strzyżenie, modelowanie, trwałe prostowanie, OLAPLEX - rekonstrukcja
i odbudowa włosów. Pracuję na produktach firmy WELLA.
Ola. Tel.: 0178 3476775

Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, pralki, zmywarki,
lodówki, zamrażarki, suszarki. Szybko i solidnie. Na wykonaną usługę
udzielam gwarancji. Tel.: 0152 25651989

Majster złota rączka pomoże w rozwiązaniu każdego problemu
w domu lub mieszkaniu. Tel.: 0177 1689892 Marek.
Wykonam profesjonalną szafę z drzwiami przesuwnymi. Meble
na zamówienie, kuchenne i biurowe, szkło dekoracyjne na ścianę
zamiast płytek, fronty i blaty kuchenne... A także granity, marmury
i konglomeraty na parapety i blaty kuchenne... w atrakcyjnej cenie.
Tel.: 0157 84556424 (od poniedziałku do piątku), www.festti.de
29 €/m – dla FIRM oraz osób GEWERBE (działalność gospodarcza,)
nielimitowane rozmowy na Niemcy do Polski i do krajów Unii,
Internet, SMS teleberlin.de Inh. Teodor Mainka, tel.: 030 81868077,
kom.: 0176 48207784
Fryzjerka z tytułem mistrza oferuje: baleyage, pasemka, trwała,
strzyżenie damskie, męskie, henna, przedłużenie włosów (mikroring,
kreatyna). Agnieszka Whatsapp: 0157 30430185, 0151 29016283 lub
0151 43405449
Wykonujemy prace remontowe, szpachlowanie,malowanie, regipsy,
płytki, tapetowanie, elektryka, hydraulika, montaż drzwi, okien, tarasy,
laminaty, kompletne remonty mieszkań. Tel.: 0151 71770337
Budowlana firma oferuje cały zakres usług: wykończenia mieszkań,
kafelki, gładzie, instalacje. Budowa domów od podstaw, dachy, fasady,
kostka brukowa. Wynajem busa. Tel.: 0151 43405449

KOMPUTERY - Naprawa, instalacje WINDOWS, INTERNET-DSL/
WLAN, usuwanie wirusów, ratowanie danych -Tel.: 030 30201944
Handy: 0162 1786980
Polska firma szuka zleceń na budowy domów, dachy, sprzedaż
materiałów budowlanych: deski stemple, więźby dachowe oraz inne
materiały budowlane. Tel.: +48 608 729122
Medyczne pielęgnacje stóp (Med.Fußplege). Manicure usługa
z dojazdem do domu. Elżbieta. Telefon 0162 1063814.
Opróżnianie mieszkań, piwnic i strychów . Rzetelna praca, krótkie
terminy, bezpłatna wycena. Tel.: 0176 96383270
Naturalny sposób na STRES! Zapraszam na terapię masażem
relaksacyjnym z technikami terapeutycznymi oraz sesje ACCESS
BARS, która uwalnia od stresu, depresji i traum.
Tel.: 0152 29 98 71 89
Ozonowanie, samochodów, pomieszczeń mieszkalnych biur itp.
Ozonowanie (usuwa przykry zapach, niszczy roztocza, wirusy )
Tel.: 030 91566003 lub 0176 36322659

Jak łatwo zaoszczędzić…

Refleksologia: stóp, rąk, twarzy i głowy. Zabiegi terapeutyczne
i relaksacyjne. Tel.: 0163 7882447
Remonty mieszkań – wykonujemy prace remontowe, takie Jak:
tapetowanie, szpachlowanie, malowanie, regipsy. Kafle, laminaty, w tym
specjalizujemy sie w klejeniu flizeliny na ścianach.
Emil. Tel.: 0157 54919507 lub Whatsapp: 0157 54919507
Profesjonalna pomoc w sprawach urzędowych, Job Center,
Arbeitsamt, Kindergeld, Elterngeld, Wohngeld, pisma, odwołania,
sprawy rentowe etc. (oprócz prawnych) Meldowanie firm
– kpl prowadzenie papierów, rachunki etc. Mobil: 0157 84894000
Profesjonalne usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej
z dojazdem do klienta. Mezoterapia igłowa, mikroigłowa (BB),
wypełnianie zmarszczek, powiększanie ust, prophilo, botox (również
nadpotliwość), nici liftingujące, AHA i inne. Wysoka jakość, promocyjne
ceny. Tel.: 0176 27398949
Opróżnianie mieszkań, strychów piwnic ogrodów. Przewóz mebli
z punktu A do B Tanio szybko i solidnie. Rzetelna praca krótkie Terminy.
Darmowa wycena. Tel.: 0176 96538820
Pomoc w problemach z Jobcenter, Arbeitsamtem,Gewerbeamtem,
Kindergeld,Elterngeld,Wohngeld, wizyty w urzędach, meldunki, pisma
urzędowe i odwołania, wypełnianie formularzy oraz pomoc przy wizycie
u lekarza. Tel.: 030 60307603, kom.: 0177 5642472

Dobra energia mniej kosztuje, jeśli sami zatroszczymy się
o ochronę środowiska. Prąd drożeje i każdemu z nas zależy,
by rachunki za energię nie były zbyt wysokie. Negatywnym
procesom można przeciwdziałać, ale musimy wiedzieć, jaki
potencjał kryje się w naszych domach. Najwięcej energii pożera ogrzewanie i ciepła woda (38%), lodówka i zamrażarka
(22%), pralka, suszarka (14%), gotowanie (8%), urządzenia
elektroniczne (8%), oświetlenie (5%) pozostałe (5%). Zaoszczędzić można, jeśli: pranie bielizny będziemy dokonywać
przy 40 albo 30 stopniach, wymienimy lodówki sprzed 15 lat
na najnowszą energooszczędną (dzisiejsze klasy A do A+++).
Poza tym nie zapominajmy regularnie odmrażać lodówki, gotować w garnkach pod przykrywką, używać żarówek energo-oszczędnych lub ekologicznych świetlówek. Radio, telewizor
wyłączać nie pozostawiając na tzw. Stand-by- Modus.
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AUTO - UBEZPIECZENIA

• NUMERY PRÓBNE
• NUMERY CELNE
• USŁUGI REJESTRACYJNE
• NOWOŚĆ! Wykonujemy
na miejscu tablice rejestracyjne!
Biuro przy Urzędzie Komunikacji
"ZULASSUNGSSTELLE"
- Kreuzberg

pon-śr. 8.00-15.00,
czw. 10.00-18.00, pt. 8.00-14.00

ZULASSUNGS - UND VERSICHERUNGSSERVICE
Heimstr. 13, 10965 Berlin

Tel.: 030 - 785 42 04 • Fax: 030 - 627 36 553
Funk: 0172 - 38 30 142

GSP - Autoservice, Gut, Schnell, Preiswert
będziesz obsłużony w warsztacie samochodowym

MIROSŁAW PRZYBYŁA

• przegląd techniczny ( HU)
• badanie spalin (AU)
• diagnostyka
• elektryka
ZATRUDNIĘ MECHANIKA • mechanika
• klima service
SAMOCHODOWEGO
• usuwanie szkód powypadkowych
• wyważanie i zmiana opon
• elektroniczne badanie i ustawianie geometrii kół

Tel.: 030 701 -32-494 , E-mail: gspautoservice@gmx.de
TEMPELHOF, 12099 BERLIN, Saalburgstr. 7

0049 176 471 923 57

TOM EK
transport&przeprowadzki

0176 83392933

Przeprowadzki – transport „ Piotrek „

profesionalne przeprowadzki, punktualność
i rzetelność wykonania usług z ubezpieczeniem
przewózy mebli (IKEA, Höffner, itd...)
opróżnianie mieszkań i piwnic
przewozy materiałów budowlanych i narzędzi
(Bauhaus, Obi,...)
wywóz rzeczy do BSR

Tel.: 01577 3670602 lub 030 55142631

- przewóz mebli
- opróżnianie pomieszczeń i piwnic
- wywóz rzeczy na BSR
Tel.: 0152 17271079 lub 030 96596915

Biuro ogłoszeń KONTAKTÓW
e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850
KONTAKTY | 25 | KONTAKTY

MOTORYZACJA / TRANSPORT
MPU "IDIOTENTEST" - PRZED TOBA?

ALKOHOL, NARKOTYKI, WYKROCZENIA DROGOWE?

Dzwoń, kurs, zaświadczenie, wnioski, wgląd do
akt w urzędzie, rozmowy w urzędzie
Odzyskasz – 36 lata praktyki – J.Dolny
Tel.: 0176 24346798

STRACIŁEŚ PRAWO JAZDY?
CHCESZ JE JAK NAJSZYBCIEJ ODZYSKAĆ?
MPU Vorbereitung („Idiotentest”)
mgr psychologii Małgorzata Voelkel
Profesjonalne przygotowanie do testów psychologicznych
i medycznych. Bezpłatna konsultacja. 100% Zdawalności
Billy-Wilder-Promenade 32, 14167 Berlin,
www.mpu-in-berlin.de

Tel.: 030 47980232; Tel.: 0152 33578752
e-mail:malgorzata.voelkel@onet.pl

samochodów

jednośladów

campingów, ciężarówek

łodzi oraz jachtów

bezpłatne porady

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

-------------------------------------E.POGODZINSKI-----------------------------MIAŁEŚ WYPADEK , SKORZYSTAJ Z
PRAWA DO NIEZALEŻNEJ WYCENY
SZKODY
poradź się zanim postawisz fałszywy krok
PIERWSZA PORADA - BEZPŁATNA -

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Dariusz Massel
Usługi:
• Kosztorys po wypadku OC - Gutachten
• Kosztorys Auto-Kasko AC
• Wycena wartosci pojazdu
• Pomoc przy likwidacji szkód krajowych oraz zagranicznych
Dipl. Wirtschaftsjurist
certifikowany rzeczoznawca
przez PersCert TÜV Rheinland
Lindenufer 17, 13597 Berlin
E-mail: massel-sv@gmx.de
Tel.: 030 / 50 34 86 82

Rafał Lubiński

- rzeczoznawca certyfikowany przez TüV
- wycena szkód powypadkowych – Gutachten
- wycena wartości pojazdu
www.kfz-gutachten-pogo.de
--------------------------------------------------------------------------------------------

Funk: 0178 3490159 Tel-Fax: (030 )64493125
Bydgoszcz – Gniezno – Poznań – Berlin – Bydgoszcz.
Dowozy z domu i pod dom, dowozy na lotniska, paczki.
Tel.: 0048 663226424; 0048 601476246

0172 / 978 68 15

Uśmiechnij się!!
W pewnym dużym zakładzie pracy nadszedł czas, by
zaplanować urlopy.
Na prośbę kadrowego, kierownik zmiany wzywa więc
do siebie wszystkich pracowników.
W końcu przychodzi kolej na Masztalskiego.
- Masztalski, czy lubi pan spocone dziewczyny ?
- No, nie bardzo........
- A ciepłe piwo ?
- Też nie.
- No to po jakie licho, chce pan wziąć urlop w sierpniu ?

Dipl.-Ing Henryk Dzikowski
dla poszkodowanych bezpłatne wykonanie wyceny *
- wycena szkód powypadkowych - Gutachten
 wycena wartości pojazdu
- rzeczoznawca certyfikowany przez PersCert TÜV
 oględziny u klienta, bezpłatne porady telefoniczne
* przy ustalonej winie strony przeciwnej, za wycenę
szkody z reguły płaci ubezpieczalnia sprawcy.

Tel.: (030) 91705498 Fax: (030) 89379415
Kom.: 01794503652 kfz.sv.dzikowski@online.de

W Kołobrzegu, na deptaku, apetyczna dziewczyna
wchodzi na automatyczną wagę, wrzuca monetę i...
z dużym niezadowoleniem ogląda wydrukowany wynik. Zdejmuje więc wiatrówkę oraz pantofle, wrzuca
kolejną monetę i znów jest niezadowolona z wyniku.
Zdejmuje bluzkę – wynik wciąż ją martwi. Stoi tak niezdecydowana na wadze i zastanawia się, co by tu jeszcze zdjąć. Na to podchodzi przyglądający się wszystkiemu z boku turysta i wręczając jej garść monet, mówi:
- Proszę kontynuować. Ja stawiam.
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WŁOSKIE PRZYSTAWKI
Moi Drodzy! Coraz częściej nawiedzają nas fale upałów i gorącego
powietrza. Nie wszyscy akceptują takie warunki i odczuwają mocny
dyskomfort przebywając na słońcu czy nawet w cieniu w ogrodzie.

Włosi wymyślili posiłek na taki upalny dzień.
Idealnym rozwiązaniem jest sałatka makaronowa na zimno, z pełnym bukietem smaków lub
kilka kromeczek brusketty do lampki schłodzonego wina. Zapraszam.
WŁOSKA SAŁATKA MAKARONOWA
Włoska sałatka z makaronem to jeden z tych
klasycznych przepisów, który świetnie nadaje się na każdą okazję, zwłaszcza jeśli mamy
nakarmić tłum. Ten pyszny przepis jest wypełniony warzywami, makaronem, salami, serem
i przyprawami. Dodanie własnych ulubionych
składników może odmienić sałatkę i bardzo ją
wzbogacić, dlatego zapraszam do eksperymentowania.
Sałatka
• 1 szklanka kulek mozzarelli mini, w całości
lub połówki
• 15 pomidorków koktajlowych
• ½ czerwonej cebuli pokrojonej w średnią
kostkę
• 1 szklanka ogórka pokrojonego w plasterki
• ½ szklanki czarnych oliwek zielonych lub
czarnych
• ½ szklanki posiekanej natki pietruszki
• 15 dkg mniejszych kawałków salami (lub
innej kiełbasy)
• ½ paczki makaronu fusilli, rotini, farfalle lub
innego, w którym utknie sos
• ½ szklanki pokrojonej w kostkę papryki (czerwona smakuje lepiej, ponieważ jest słodsza
i dobrze równoważy słony smak)

Sos
•
•
•
•
•
•
•
•

½ łyżeczki suszonego tymianku
1 łyżeczka suszonego oregano
½ łyżeczki soku z cytryny
¼ szklanki oliwy z oliwek lub olej słonecznikowy
1 łyżeczka musztardy Dijon
¼ szklanki octu jabłkowego
2 łyżeczki cukru
Sól i pieprz do smaku

Makaron przygotuj zgodnie z instrukcją na
opakowaniu (al dente). Po ugotowaniu odsącz
makaron na durszlaku i pozostaw do ostygnięcia, a nawet schłodź w lodówce przed wymieszaniem z innymi składnikami.
Zrób sos. W słoiku z pokrywką do mieszania
połącz składniki dressingu i dobrze wymieszaj/
wstrząśnij. Odstaw sos na 15-30 minut, aby
smaki się zmieszały. Przygotuj warzywa i salami, pokrój je i ułóż w dużej misce. Dodaj makaron i wymieszaj z sosem. Aby uzyskać lepszy
smak, przykryj miskę i wstaw do lodówki, aby
schłodziła się na co najmniej 1 godzinę. Jest to
jednak opcjonalne. Smacznego. Sałatka makaronowa jest wspaniałym daniem na upalne dni
i dużą ozdobą stołu, gdy przyjmujemy gości.
BRUSKETTA
Brusketta to prosty i szybki przepis na włoską przystawkę, który łączy pokrojone w kostkę
warzywa, ocet balsamiczny, olej i przyprawy.
Jest to orzeźwiająca propozycja na przyjęcie,
idealna jako przekąska, którą wszyscy docenią
szczególnie w upalny dzień. Wszystko, czego
potrzebujesz, to kilka prostych składników, które pewnie masz w swojej kuchni i tylko wystarczy je połączyć.
Przyprawy: będziesz potrzebować świeżej
bazylii oraz soli i pieprzu.
Warzywa: Będziesz potrzebować pokrojonych w kostkę pomidorów, czosnku i czerwonej
cebuli.
Ocet balsamiczny: doda smaku sosowi używanemu do brusketty. Jako pieczywa najlepiej
jest użyć bagietki, ale bułka podłużna też spełni
swoje zadanie.
Bruschetta jest absolutnie niesamowita sama
w sobie, ale smakuje świetnie z prawie każdym
przepisem. Zjedz ją razem z kurczakiem, stekiem, zupą itp. Jest to przepis, który zrównoważy gorące potrawy a na pewno ich nie zdominuje. Bruschetta najlepiej smakuje od razu po
przygotowaniu. W lodówce może wytrzymać
2-3 dni.
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• ½ szklanki świeżej bazylii posiekanej na
wstążki
• 4 pomidory drobno pokrojone w kostkę
• 1 szklanka octu balsamicznego (zagęścić)
• 3 ząbki czosnku, drobno posiekany
• 1 bagietka pokrojona w kromeczki
• 5 łyżek oliwy z oliwek
• ¼ łyżeczki soli
• ¼ łyżeczki papryki
• ¼ szklanki czerwonej cebuli drobno pokrojonej w kostkę
W średniej misce wymieszaj pomidory, czosnek, 2 łyżki oliwy z oliwek, czerwoną cebulę,
sól i pieprz. Włóż do lodówki na co najmniej
20 minut. Możesz zostawić go w lodówce do
24 godzin. W tym czasie rozgrzej piekarnik do
400 stopni. Pokrój bagietkę i połóż ją na blasze
wyłożonej papierem do pieczenia. Użyj pozostałych 3 łyżek oliwy z oliwek, aby posmarować
obie strony każdej kromki chleba. Gdy piekarnik
się nagrzeje, umieść rondel na średnim ogniu
z 1 szklanką octu balsamicznego, aby uzyskać
glazurę balsamiczną. Gdy piekarnik się nagrzeje, włóż bagietkę do piekarnika i piecz przez
8-10 minut na złoty kolor.
Od czasu do czasu mieszaj ocet balsamiczny
przez około 20-25 minut, aż zgęstnieje i pokryje
tył łyżki. Odłóż na bok. Gdy glazura i bagietka
będą gotowe, wyjmij mieszankę pomidorów
i wymieszaj z połową bazylii. Posyp każdą bagietkę równomiernie mieszanką pomidorów, polej glazurą i posyp resztą bazylii. Gotowe!
Bogusław Sypień

SPORT

Sport (może być) kobietą
Robert Lewandowski za ogromne pieniądze przenosi swoje talenty
do Barcelony, a Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki, zwyczajowo, zdobyli złoto i srebro w rzucie młotem na MŚ w lekkoatletyce. Mimo
wszystko to lato należy do kobiet i właśnie o nich można przeczytać
w sierpniowej rubryce sportowej.

Rapinoe, znalazły się na liście najbardziej rozpoznawalnych sportowczyń świata, którą wcześniej właściwie całkowicie wypełniały nazwiska
ze świata tenisa i lekkoatletyki.
Niemki pokonując Austriaczki 2-0, awansowały do półfinałów ME, które odbyły się już po
oddaniu tej gazety do druku. Ćwierćfinały oglądałem w ogródku berlińskiego browaru, gdzie
przed telebimem zgromadziło się mnóstwo kibiców, którzy dopingowali swoją reprezentację
na stojąco, z powodu braku wolnych miejsc.
W metrze i na ulicach również można było spotkać sporo osób ubranych w barwy narodowe,
co zazwyczaj było zarezerwowane dla meczów
męskiej drużyny.
Jedynymi przedstawicielkami Polski na tym
turnieju są niestety sędziowie, nasza reprezentacja nie zakwalifikowała się do zawodów.
Choć nie brakuje nad Wisłą uznanych zawodniczek, jak chociażby Ewa Pajor, która pomimo
prześladujących ją kontuzji, wsparła Wolfsburg
w walce o Mistrzostwo Bundesligi i przedłużyła
kontrakt z klubem do 2025 roku. Podobno ciężko będzie osiągnąć jej poziom innym piłkarkom,
ale jak mówi „Kontaktom” Natalia Muczyńska,
trenerka bramkarek w kadrze Dolnego Śląska
U-15, młodych talentów nie brakuje.
„Hanna Wieczerzak już jest rewaluacyjną
bramkarką, została powołana z kadry U-15 do
reprezentacji do lat siedemnastu. Na Dolnym
Śląsku świetnie rokują też zawodniczki z pola
jak Katarzyna Musiałowska czy Krystyna Flis.
Na tle całego kraju perspektywicznymi piłkarkami są również Zuzanna Witek i Oliwia Związek”.
Patrząc w przód

Sułek przeciwko rywalkom i PZLA

szy, że nie wiem, kiedy, to do mnie dotrze”. powiedziała nasza mistrzyni, podsumowując
Mówi się, że czwarte miejsce jest dla spor- swoje starty w USA.
towców najgorszym z możliwych. Dla urodzoNajwiększa piłkarska impreza lata
nej w 1999 roku siedmioboistki Adrianny Sułek,
stanowi jednak niemałe osiągnięcie. Przede
wszystkim zawodniczka Brdy Bydgoszcz z wyChociaż panowie odpoczywają w te wakanikiem 6672 punktów poprawiła rekord Polski, cje od międzynarodowych turniejów, to kibice
nienaruszony od 37 lat. Ponadto ustanowiła piłkarscy nie mogą narzekać na nudę. Przez
dwa nowe rekordy życiowe – w pchnięciu kulą niemal cały lipiec trwały w Anglii kobiece Mii biegu na 200 metrów. Jedynie historyczny po- strzostwa Europy, których oglądalność UEFA
ziom imprezy nie pozwolił jej stanąć na podium. szacuje na 250 milionów osób, a transmisja
Po zawodach, z gratulacjami podeszła do wyświetlana jest w ponad 200 krajach. Jeszcze
Sułek wielka sława kobiecego wieloboju – przed startem zawodów sprzedano 500 tysięcy
Katarina Johnson-Thopmson. Jak wspomina biletów, dwukrotnie więcej niż na poprzedniej
Polka: „Powiedziała mi, że jestem jedną z jej imprezie tego typu. Na meczu otwarcia pojaulubionych zawodniczek w tej konkurencji i że wiło się 68 871 osób, wypełniając stadion Old
na pewno zostanę gwiazdą sportu. Reszty nie Trafford. Finał odbył się na słynnym Wembley,
pamiętam, bo się rozpłakałam”.
na który wyprzedano komplet miejsc (90 000).
Specjaliści, obserwujący rozwój kobiecej piłki
Ada Sułek nie boi się rywalizacji sportowej, nożnej, zakładają, że do 2030 roku przebije
ale także głośnej krytyki Polskiego Związku ona popularnością większość dyscyplin męLekkiej Atletyki, który nazywa jedynym ha- skich. Piłkarki Alex Morgan, Sam Kerr i Megan
mulcem w swojej karierze i zarzuca mu liczne
zaniedbania. Oskarżenia wobec PZLA formułowali także inni sportowcy z naszej kadry, ale to
głos młodej siedmioboistki wybrzmiał spośród
nich najmocniej.
Zdziebło przechodzi do historii
Katarzyna Zdziebło dwukrotnie sięgnęła po
srebrny medal na MŚ w Oregonie, w chodzie
na 20 i 35 kilometrów, choć na krótszym dystansie początkowo zamierzała w ogóle nie
występować. Ten rezultat sprawił, że zapisała
się na kartach historii rodzimego sportu, będąc
pierwszą Polką z dwoma medalami w startach
indywidualnych na Mistrzostwach Świata. Z zapisem pewien problem mieli z kolei amerykańscy organizatorzy turnieju, którzy na pamiątkowym medalu wyryli omyłkowo… Zozieblo.
„Przyjechałam tu walczyć głównie na dystansie 35 kilometrów. Taki był pierwotny plan, ale
powalczyłam już na 20 kilometrów i zdobyłam
medal. Dla mnie to już było spełnienie. Teraz
podeszłam do tego wyścigu na zasadzie: co
będzie, to będzie, zrobię to, co mogę, ale nie
wszystko zależy ode mnie. Jestem bardzo
szczęśliwa, że udało mi się dojść do końca,
nieważne w jakim tempie. Ten medal tak cie-
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W kobiecym sporcie niestety czekały nas
i rozczarowania. Maria Andrejczyk, wicemistrzyni olimpijska z Tokio w rzucie oszczepem,
nawet nie awansowała w Oregonie do serii finałowej. Słabą dyspozycję spowodowały głównie jej problemy zdrowotne, ale jak mówi: „Nie
jestem z tych, co odpuszczają. Sezony bez
jakichkolwiek sukcesów też są po coś. Cieszę
się, że dostaję po dupie, bo to też się przydaje. Chcę walczyć dalej”. Zawód sobie i kibicom
sprawiły także biegaczki ze sztafety 4x400,
najpierw na oczach mediów tocząc personalne
spory, a kolejno pierwszy raz od pięciu lat nie
awansując do finału wielkiej imprezy sportowej.
Mimo drobnych kłopotów, warto kibicować
wszystkim bohaterkom tego tekstu, dziewczynom, które mogą odmienić wizerunek kobiecego sportu w Polsce, i sprawić, że zainteresują
się nim miliony rodaków. Tak, jak robi to w świecie tenisa Iga Świątek.
Grzegorz Szklarczuk

TURYSTYKA
Wynajmę Apartament w Międzyzdrojach (50 m²), IV - te piętro, winda,
150 m do morza. Apartament znajduje się w „Rezydencji Bielik”, na terenie
której znajduje się basen kryty, sauna, jaccuzzi, fizjoterapia, restauracja
i kawiarnia. Obiekt zamknięty, chroniony całodobowo. W skład apartamentu
wchodzą: 2 pokoje, aneks kuchenny z wyposażeniem, łazienka oraz duży
balkon. Tel.: 0176 21137428

POLONIJNE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNE I KULTURALNE
BERLIN – PTTiK BERLIN
„PTTiK Berlin” zaprasza w sierpniu na spacer po Ogrodzie Sanssouci. Spotykamy się w sobotę tj. 27.08.2022 o godz. 11:00
na S - Poczdam HauptHhf, przy informacji turystycznej.
Jeszcze na początku XVIII wieku tereny wokół pałacu Sanssouci porastały dęby. Wycięto je całkowicie dla umocnienia przestrzeni bagiennych
przeznaczonych pod rozbudowę Poczdamu. Powstała wtedy okazała „Łysa
Góra“, która została szybko zagospodarowana pod ogrody tarasowe w stylu francuskim. Tarasy wzmacniano murami, po których pięły się winorośle
sprowadzone z Portugalii, Włoch i Francji. Utworzono także żywopłoty
z drzew owocowych i oszklone nisze, w których rosły figowce, a trawniki
przyozdobiono przyciętymi drzewami z rodziny cisowatych.
W latach 1745 – 47 Georg Wenzeslaus von Knobelsdorf zbudował dla
Fryderyka Wielkiego pałac Sanssouci wg. szkiców samego króla. U stóp
tarasów założono wtedy także ogród dekoracyjny z fontanną, wokół której
umieszczono marmurowe rzeźby rzymskich bogów. Z czasem ogród rozrastał się i powstawały nowe budowle. Dzisiaj park Sanssouci rozciąga się na
przestrzeni 298 ha i przyciąga turystów zielonymi ogrodowymi przestrzeniami utworzonymi przez Lennégo, fontannami, świątyniami, pawilonami,
grotami, także wieloma pałacami i innymi ciekawymi obiektami architektonicznymi.
W imieniu „PTTiK BERLIN“ na spacer zaprasza Elżbieta Potępska, przewodnik po Berlinie i Poczdamie. Propozycja spaceru jest bezpłatna i nie
dajemy grupowego ubezpieczenia.

PTTiK BERLIN – Elżbieta Potępska,
przewodnik po Berlinie i Poczdamie,
tel.: 030 815 89 14, e-mail: kontakt@pttik-berlin.de

Pałac Sanssouci w ogrodzie Sanssouci, fot. Elżbieta Potępska

Nieziemskie wyczyny Berlińczyków.
Wielu śmiałków na przełomie XIX i XX wieku chciało zdobyć
przestrzeń kosmiczną, co zauważył już wcześniej m. in. Juliusz
Verne, czy Jakub Offenbach. Niektórzy pragnęli dolecieć nawet
do Marsa, co opisywała w formie sensacji prasa codzienna m.
in. w Polsce. Berlińczycy byli bardziej realistami i myśleli jedynie o zdobyciu księżyca lecąc w tym kierunku zwykłym balonem.
Przyznać należy, że pomysłowość była bardzo ciekawa mając
na uwadze rok 1899, kiedy to Paul Lincke (1866-1946) stworzył
dzieło sceniczne nazwane: „Frau Luna” w scenerii wręcz fantastycznej (prawda, czy sen). Dzięki temu dziełu Berlin stał się
miejscem gdzie powstała operetka w stylu berlińskim.
Księżyc wydawał się miejscem wiecznej rozrywki, także tej
miłosnej, zapisanym w dziele „Frau Luna”. Berlińscy uczestnicy
wyprawy księżycowej byli przekonani, że życie na srebrzystym
globie nie różni się niczym od życie w stolicy Niemiec (stąd słynny marsz „Berliner Luft”). Marzenia jednej z osób występujących
w dziele scenicznym spełniają się przy pracach związanych
z sterowcem Grafem Zeppelinem.
Frau Luna” Paula Lincke ukazuje nam pewną życiową prawdę.
Wiele pomysłów fantastycznych stało się podstawą by rozwinąć
nauki ścisłe. W tym przypadku dzieło berlińskiego mistrza stało
się podstawą dla techników zajmujących się rozwojem lotnictwa
zarówno cywilnego, jak i wojskowego. Zwykłemu słuchaczowi
pozostały przy tym piękne muzyczne przeżycia związane ze stolicą Niemiec – Berlinem. Wspomniany utwór często był wystawiany także w Polsce w różnych okresach czasowych.
Kazimierz Taczanowski
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Siemensstr. 40-41, 12247 Berlin
info@renault-kaufmann.de
Tel.: 030 / 7699 23-31
Tel.: 030 / 7699 23-25
Fax: 030 / 7699 23-29

Propozycje pana Szulca na SIERPIEŃ 2022!!!
Renault Twingo Limited 1.0 SCe 70
Klimaanlage, Reifendruck-Kontrollsystem, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Reifen-Reparaturkit, Sonderlackierung Pyrénées-Weiß, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Tagfahrlicht
LED, Fensterheber elektrisch vorn, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Seitenairbag vorn

BMW 116 I KEYLESS MULTIF.LENKRAD RDC
ALARM KLIMA SHZ PDC CD AUX USB MP3 ESP
MAL SPERRDIFF
Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn,
Wegfahrsperre, AUX-IN-Anschluss (AUX-IN), Zentralverriegelung, Außenspiegel elektr. verstellbar, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Reifenpannen-Anzeige,
Rücksitz geteilt/klappbar, Sperrdifferential

Cena: 8.690 €

MAZDA 3 EXCLUSIVE-LINE 2.2 SKYACTIV-D 150
BM LED NAVI KEYLESS HUD RÜCKFAHRKAM.
LED-TAGFAHRLICHT
Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit
Regensensor, Scheinwerfer LED, Einparkhilfe hinten,
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide,
LM-Felgen, Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM), Getriebe Automatik - (6-Stufen),
Rückfahrkamera
RATY od
149 €/mies.

RATY od
399 €/mies.

RATY od
89 €/mies.

Cena: 14.870 €

RATY od
129 €/mies.

RATY od
89 €/mies.

Cena: 16.890 €

MERCEDES-BENZ CLS 350 LEDER LED NAVI
KEYLESS PARKLENKASS. RÜCKFAHRKAM.
HOLZAUSST. PDCV+H LED-TAGFAHRLICHT
Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Reifendruck-Kontrollsystem, Seitenairbag
(Sidebag) vorn, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an
Rücksitz, Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite, Scheinwerfer LED High Performance, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Lenkrad
(Leder Nappa), Park-Paket mit 360° Kamera, Rückfahrkamera, LM-Felgen

Cena: 59.890 €

MERCEDES-BENZ VITO KASTEN 110 CDI LANG
AHK+PDC+NAVI
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Lenkrad
(Lenksäule mech. verstellbar), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear),
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Laderaumtrennwand
durchgehend, Ausführung: Vito Kasten, Außenspiegel
elektr. verstell- und heizbar, beide, Audiosystem Sound
5, Anti-Blockier-System (ABS), Nebelscheinwerfer,
Servolenkung, Wegfahrsperre, Airbag Fahrerseite, Befestigungsschienen für Dachträger

Cena: 9.890 €

RENAULT MEGANE IV GRANDTOUR EXPERIENCE
1.5 DCI 110 ENERGY NAVI LED-HINTEN LED-TAGFAHRLICHT
Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay, Audiosystem 3D Sound by Arkamys, Außenspiegel
in Wagenfarbe, Beifahrerairbag abschaltbar, Berg-Anfahr-Assistent (HSA), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert,
Bremsassistent, City-Paket, Einparkhilfe vorn und hinten

Cena: 12.890 €

RATY od
129 €/mies.

RENAULT MASTER KOMBI L2H2 3,3T 3 RDC KLIMA TEMP ESP DPF SPIEG. BEHEIZBAR RADIO
TRC AIRB ABS
Antriebsart: Frontantrieb, Außentemperaturanzeige,
Beifahrerdoppelsitz multifunktional, Bremsassistent,
Drehzahlmesser, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron.
Stabilitäts-Programm, Euro 6, Fahrersitz mit Armlehne,
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

Cena: 18.890 €

RATY od
179 €/mies.

RATY od
159 €/mies.

AUDI A6 AVANT 2.0 TFSI LEDER XENON NAVI PANORAMA PDCV+H LED-HINTEN MULTIF.LENKRAD RDC ALARM
Dachreling (Aluminium), Außenspiegel elektr. klappbar, mit
Abblendautomatik, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA),
Heckleuchten LED, Sitzheizung vorn, Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen, Reserverad als Notrad, Panoramadach
vorn elektrisch, hinten fest, Audi music interface, Sitzbezug
/ Polsterung: Leder Valcona, Sound-System BOSE, Lenkrad
heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und
Schaltfunktion, Seitenairbag hinten, Sonnenschutzrollo an
Heckscheibe und Seitenscheibe mech., Einparkhilfe vorn
und hinten, optisch (APS Plus), Diebstahl-Warnanlage +
Innenraumabsicherung / Abschleppschutz

Cena: 16.980 €

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300
Zobacz nas na:

aut.

www.renault-kaufmann.de, www.autokomis-berlin.pl
Oferujemy sprzedaż ratalną oraz leasing samochodów nowych i używanych!
Dogodne spłaty rat dla osób posiadających firmy lub zatrudnionych w Niemczech
Zapewniamy usługi serwisowe oraz przeglądy techniczne w naszych firmowych warsztatach!

KONTAKTY | 31 | KONTAKTY

p. Cezary Szulc

Tel.: 769923-25

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE SPÓŁEK
W NIEMCZECH I UNII EUROPEJSKIEJ
Jedyna tego typu firma w Niemczech. Co nas wyróżnia ?

tradeoffice24.com GmbH, Piotr Winiarski, CEO
Westhafenstr.1 | 13353 Berlin
Tel.: +0049 30 21966038 | Fax: +49 30 21966174
office@tradeoffice24.com
www.tradeoffice24.com

Tylko u nas w jednym miejscu, w jednym zespole i według branży:
wielojęzyczni inżynierowie, ekonomiści, prawnicy, doradcy podatkowi i ubezpieczeniowi,
eksperci marketingu międzynarodowego, tłumacze Organizacja dystrybucji
towarów i usług Stała opieka w trakcie otwierania i działalności firmy.
Oferujemy adres, serwis biurowy, prowadzenie księgowości, prowadzenie reprezentacji
i przedstawicielstw firm z Polski Eksport, import, handel, produkcja.
Międzynarodowe targi i giełdy kooperacyjne. Strategia. Projekty.
Oferujemy bezpieczne doradztwo online w formie
konferencji video.
Nie musicie Państwo instalować żadnych dodatkowych
programów. Wystarczy dostęp do internetu.

Światowe Stowarzyszenie Firm Polskich i Polonijnych
Poland Business Center World
info@PolandBusinessCenter.world
www.PolandBusinessCenter.world

Biuro ogłoszeń KONTAKTÓW
e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850


TWOJE ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH. KOMPETENCJE, ZAUFANIE, DOŚWIADCZENIE

Tel.: 030 394 30 56
Realizujemy polskie recepty
Doradzamy w j. polskim w sprawach
związanych z Państwa zdrowiem
DLA STAŁYCH PACJENTÓW
ORGANIZUJEMY SPOTKANIA TEMATYCZNE
Dbamy o dostarczanie leków w najlepszych
cenach i możliwie w najkrótszym czasie
RABATOWA KARTA STAŁEGO KLIENTA

Alte Roland
Apotheke

Apotheke
am Antonplatz

Apotheke am
Anton-Saefkow-Platz

Turmstr 15
10559 Berlin-Moabit
U-9, Bus 123, 87
Pn-pt: 9.00 - 18.30
Sob: 9.00 - 13.00

Langhansstr 1
13086 Berlin-Weissensee
Tram M4
Pn-pt: 8.00 - 20.00
Sob: 9.00 - 14.00

Anton-Saefkowpl 8
10369 Berlin-Lichtenberg
Tram M8
Pn-pt: 8.30 - 19.00
Sob: 9.00 - 14.00

zapraszamy w godz.:

pn.-pt. 9-18, sob 9-14
POLSKI SKLEP PYZA NA FB

U-BHF RATHAUS NEUKÖLLN
LUB BUS 104

DUŻY WYBÓR CIAST, WĘDLIN, SERÓW, PIEROGÓW ORAZ
PIECZYWA, W TYM RÓWNIEŻ PIECZYWO DLA DIABETYKÓW.

NOWOŚĆ! Domowa garmżerka (gołąbki, krokiety, bigos
i wiele innych - oglądaj nas na FB).

