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W okresie epidemii 
gabinet działa 

w systemie 
ostrego dyżuru.
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Strefa śmieSzności
Zauważyliście Państwo ile 

rzeczy, dotychczas zajmujących 
całkiem wiele czasu, przestało 
być ważnych? Reżim epidemio-
logiczny zweryfikował nasze za-
chowania, autorytety, potrzeby. 
Ciekawe do ilu z nich wrócimy 
po pandemii? Jakie tematy będą 
nas interesowały, które uznamy 
za ważne?

Nie bardzo chce mi się wie-
rzyć, że będę się znów ekscyto-
wał rozważaniami, czy oprawka 
okularów przeciwsłonecznych 
w tym roku ma być kobaltowa, 
czy w barwie brudnego bakła-
żana (tysiące odsłon w interne-
cie), albo czy gwiazdka jednego 
serialu miała prawo pojawić się 
na ulicy w zimowej kurtce, choć 
było 25 stopni.

Nie mówię, że teraz na youtu-
bie będzie głównie omawiana 
teoria względności albo będziemy 
się pasjonować wyliczeniami naj-
większych światowych ekonomi-
stów, kreślących wizje zrównowa-
żonego świata. Ani nie mamy na 
to wiedzy, ani wielkiej chęci.

Ale gdzieś pomiędzy skrajnym 
infantylizmem a akademickim 
światem powinna być przestrzeń 
dla przeciętnego człowieka. Do-
tychczas z każdym rokiem szła 
ona w dół coraz szybciej i szyb-
ciej. Aż sami zrozumieliśmy 
(?), że zagoniliśmy się w strefę 
śmieszności. Czy mi się tylko tak 
wydaje?

tomasz Szymański

  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340
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niedźwiedzie na wybiegu przy alei Solidarności były jednym 
z symboli Pragi. 

KrONIKA POLICYJNA
nożem W SzYJę

W Wawrze podczas jazdy samo-
chodem pasażerowie na tylnym 
siedzeniu pokłócili się i w pew-
nym momencie 17-latek ugodził 
nożem w szyję 32-latka, a następ-
nie wyskoczył z samochodu i za-
czął uciekać. Został zatrzymany 
przez kierowcę auta, za chwilę na 
miejsce podjechali zawiadomieni 
policjanci. Sprawca usłyszał za-
rzut usiłowania zabójstwa.

UKraDŁa Kartę KreDYtoWą
Pewna 26-latka ukradła w szpitalu 
innej kobiecie kartę bankomatową 
i pięciokrotnie skorzystała z niej, 
płacąc za zakupy. Pokrzywdzona 
zawiadomiła policjantów, którzy 
ustalili, kto się posługuje jej kartą. 
Kobieta został zatrzymana.

UKraDLi W mińSKU,  
WPaDLi U naS

Południowoprascy policjanci po-
mogli swym kolegom z Mińska 
Mazowieckiego w ustaleniu, kto 
jest sprawcą kradzieży perfum 
z tamtejszej galerii handlowej. 
Po przejrzeniu nagrań z monito-
ringu rozpoznali na ujęciach parę  
23-latków: kobietę i mężczyznę. 
Zostały im przedstawione za-

rzuty kradzieży, do której sprawcy 
przyznali się.

znęcaŁ Się naD roDziną
Od lata ubiegłego roku pewien  
40-latek znęcał się nad swoją 
matką i bratem: groził im pobiciem, 
dewastował mieszkanie, niszczył 
sprzęty domowe. Oczywiście 
po alkoholu. W końcu miarka się 
przebrała i o wszystkim zostali 
powiadomieni południowoprascy 
policjanci. Zatrzymali agresyw-
nego mężczyznę, a w prokuraturze 
podjęto decyzję o dozorze policyj-
nym wobec niego i zakazie kontak-
towania się z pokrzywdzonymi.

mariHUana W DoniczKacH
Południowoprascy policjanci 
zostali wezwani przez sąsiadów, 
poniważ za ścianą mieszkania na 
Grochowie głośno grała muzyka, 
a interwencje i prośby o jej ścisze-
nie nic nie dawały. Gdy policjanci 
weszli do mieszkania, poczuli 
charakterystyczną woń mari-
huany. Okazało się, że 35-latek 
(ten słuchający głośnej muzyki) 
hoduje w domu krzewy konopi. 
Policjanci skompletowali materiał 
dowodowy. 

policja.waw.pl
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Bezpieczny dobór aparatów słuchowych

ul. Sapieżyńska 3
(Centrum Medyczne

Bonifratrów,gab. nr 14)
02-215 Warszawa

wizyty proszę 
umawiać telefonicznie
tel. kom. 510 905 474

ul. Poborzańska 37
(róg ul. Rembielińskiej,

przystanek Poborzańska)
03-368 Warszawa

pn.– pt. 9.00–18.00, sob. 9.00–13.00
tel. 22 831 10 31, tel. kom. 602 668 037

al. Solidarności 53
(wejście od Jagiellońskiej,

przy Metrze Wileńska)
03-402 Warszawa

pn.– pt. 9.00–17.00
tel. 22 404 64 64

tel. kom. 505 383 187

al. Jana Pawła II 32
(niedaleko Hali Mirowskiej,

róg Elektoralnej)
00-141 Warszawa

pn.– pt. 9.00–17.00
tel. 22 400 11 66

ul. Chałubińskiego 8
(obok oddziału NFZ,

przy sklepie rehabilitacyjnym)
00-613 Warszawa

pn.– pt. 8.00–14.00
tel. kom. 512 656 816

www.strefasluchu.pl

W czasie epidemii wiele osób zrezygnowało z dbania 
o słuch, odkładając tę tak ważną kwestię zdrowotną 
na później. 

A teraz, kiedy wszyscy w przestrzeni publicznej nosimy 
maseczki, czytanie z ruchu ust jest niemożliwe, więc pro-
blemy ze słuchem doprowadzają bardziej niż kiedykolwiek 
do braku kontaktu z bliskimi. Nie z powodu samego wirusa, 
a z obawy, że nie słysząc, chory nie będzie w stanie poradzić 
sobie w różnych sytuacjach w przestrzeni społecznej. 

W ostatnich miesiącach niedosłuch stał się barierą nie 
do pokonania. Zapomnieliśmy, że  dobrze dobrany aparat 
słuchowy pozwala na swobodne funkcjonowanie w każdej 
sytuacji. I paradoksalnie to właśnie teraz dużo szybciej i ła-
twiej można załatwić wszelkie formalności związane z do-
finansowaniem zakupu takiego aparatu. Wystarczy telefo-
niczna konsultacja laryngologiczna i specjalista wystawi 
zlecenie drogą elektroniczną. To duże udogodnienie.

Później czeka nas dobór odpowiedniego aparatu. Wiele 
osób zacznie zastanawiać się czy znajdzie miejsce, które 
jest otwarte, gdzie specjaliści pomogą w wybraniu i dopa-
sowaniu urządzenia. 

Cały czas, nieprzerwanie, otwarte są  salony firmy Strefa 
Słuchu. Teraz jednak działają według bardzo restrykcyj-
nych wytycznych Europejskiego Stowarzyszenia Protety-
ków Słuchu.

Wszystkie gabinety przed wizytą pacjenta są poddawane 
dezynfekcji. W salonie może przebywać tylko jedna osoba, 
personel przyjmuje w rękawiczkach, maseczkach lub przy-
łbicach. 

 – Pilnujemy ścisłych zasad sanitarnych. Wizyty planu-
jemy tak, aby pomiędzy nimi wszystko zostało odkażone. 
Wiemy, że część osób może mieć problem z dojazdem, 
dlatego, dla ułatwienia w tym szczególnie trudnym cza-

sie, zapłacimy za dojazd do nas taksówką – mówi Ce-
zary Kozub, dyplomowany audioprotetyk Strefy Słuchu.  
– Jest też możliwość wizyty w domu pacjenta. Trzeba do 
nas zadzwonić i się umówić, przyjedziemy na miejsce – 
dodaje.

Czas jest bardzo ciężki i większość z nas zastanawia się 
nad wydaniem każdej złotówki, na zdrowiu jednak oszczę-
dzać nie można. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów, Strefa Słuchu w czasie epidemii oferuje nieopro-
centowane raty.

Zatem tak szybko, bezpiecznie i tanio nie było jesz-
cze nigdy. Dofinansowanie załatwiamy przez telefon, do 
protetyka jedziemy taksówką (za którą on zapłaci), albo 
prosimy o przyjazd do domu. Mamy dobrze dobrany apa-
rat, w bezpiecznych warunkach, przyjaznej atmosferze 
i dostępnej cenie. Wszystko po to, by nie tracić kontaktu 
z otoczeniem.

Jeśli jednak  
wolisz pozostać  

w domu  
– umów wizytę 

domową

Wizyty  
pacjentów  
planujemy  

w bezpieczny  
sposób

Stosujemy 
rękawiczki 
ochronne

Używamy  
maseczek 

oraz przyłbic  
ochronnych

Gabinety i sprzęt 
medyczny 

dezynfekujemy 
przed i po każdej 
wizycie pacjenta

Po aparat 
przyjedź  
do nas  

taksówką na 
nasz koszt

ZadZwoń i Zapytaj o dodatkowe ułatwienia i promocje – tel. 505 383 187 lub 602 668 037
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Od lat zarówno mieszkańcy, jak 
i odwiedzający stolicę zatrzymy-
wali się choć na chwilkę, by po-
patrzeć na zwierzęta. Po tym, jak 
pijany 23-letni mężczyzna wtar-
gnął na wybieg i znęcał się nad 
jedną z niedźwiedzic – podtapiał 
ją i szarpał, dyrekcja stołecznego 
ogrodu zoologicznego w porozu-
mieniu z Miastem, podjęła decy-
zję o przeniesieniu zwierząt w bez-
pieczniejsze miejsce. 

– Z troski o bezpieczeństwo 
naszych seniorek, niedźwiedzic 
Sabiny i Małej, postanowiliśmy 
przenieść je na teren ZOO objęty 
całodobową ochroną i przez to dla 
nich bezpieczniejszy. Tak jak Tatra, 
urodzona na wybiegu przy Alei 
Solidarności w roku 1981, została 
już przeniesiona jesienią ubiegłego 
roku. Mamy dla naszych staruszek 
miejsce, które miało czekać aż 
zniedołężnieją lub na wypadek ich 
ewentualnej choroby, ale kolejny 
wybryk chuligański przyśpieszył 
decyzję o ich przeniesieniu – po-
informował dyrektor Miejskiego 
Ogrodu Zoologicznego w Warsza-
wie, dr Andrzej G. Kruszewicz.

Przy okazji przeprowadzki, 
która miała miejsce na początku 

ubiegłego tygodnia, zwierzętom 
wykonanano badania: denty-
styczne, rentgenowskie i pobranie 
krwi. 

Niedźwiedzice są już bez-
pieczne, a pijany sadysta, który, jak 
się okazało przyjechał aż z Kra-
kowa, odpowie za swój wybryk. 
Postawiono mu zarzuty znęcania 
się nad zwierzętami oraz narusze-
nia miru. Jak informuje stołeczna 
policja, podczas przesłuchania  
23-latek przyznał się do winy 
i poddał dobrowolnej karze. 

To nie pierwszy incydent przy 
wybiegu przy Alei Solidarności 
w ostatnich latach, jednak ten był 
wyjątkowo brutalny. Wcześniej już 
kilka osób popisywało się przed 
znajomymi, odwiedzając niedź-
wiedzice na ich terenie. Na szczę-
ście nigdy nie doszło do tragedii. 

Warto przypomnieć, że inicja-
torem wybiegu był dyrektor Jan 
Żabiński. To właśnie dzięki niemu, 
w 1952 roku zamieszkały tu pierw-
sze brunatne niedźwiedzie, które 
od razu podbiły serca warszawia-
ków i turystów. Cztery lata temu 
wybieg wzbogacił się o kaskadę, 
przybyło zieleni. Dzisiaj, po 68 la-
tach, wybieg został pusty.       KaSa

AtAK NA mIsIA
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26 czerwca 1995 r. do rąk mieszkań-
ców warszawskiej gminy Centrum po 
raz pierwszy trafiła „Nowa Gazeta Pra-
ska”. Szybko okazało się też, że stali-
śmy się zaprzyjaźnionymi redakcjami 
(„Mieszkaniec” miał już 4 lata), na 
co patrząc z dzisiejszej perspektywy 
może wydawać się dziwne, bo 
teraz z niedowierzaniem 
obserwujemy walkę me-
diów. Mniejsze i większe 
gazety, zamiast się wspie-
rać, toczą zażarte boje, 
podstawiając sobie nogi na 
każdym kroku, posuwając 
się do nieetycznych zagry-
wek. Nasze redakcje zawsze 
stawiały na uczciwość, nie-
stety, dzisiaj ta cecha zdaje 
się zanikać, potrafi wręcz być 
wadą w odniesieniu do biznesowych 
realiów… 

Gmina Centrum to w tamtym czasie 
m.in. Praga Północ, Białołęka i Targó-
wek. „Nowa Gazeta Praska”, podobnie 
jak inne lokalne media, utrzymywała 
się z ogłoszeń, które zgodnie z art. 42 
Ustawy samorządowej, urzędy musiały 
publikować na łamach prasy właśnie 

lokalnej. Mieszkańcy dostawali garść 
rzetelnych informacji, bo wszyst-
kie treści w artykułach zawsze były 
sprawdzane i urzędowe komunikaty, 
czyli wszystko to, co interesowało ich 
najbardziej. 

Jak wspomina Ewa Tucholska, 
założycielka gazety i redaktor naczelna 
„Nowej Gazety Praskiej”, trudniej zro-
biło się po 2002 roku. Wtedy nastąpiły 
zmiany. Nie było już gmin warszaw-
skiego tzw. wianuszka, ale powstały 
dzielnice, z których każda, zamiast 
własnego, wypracowanego budżetu, 
miała wyłącznie załącznik do budżetu 
miasta. W tym momencie praktycz-

sErCE bOLI…
o sytuacji gazet lokalnych w czasach pandemii i ich szansach na prze-
trwanie rozmawiamy z ewą tucholską, założycielką, wydawcą i redaktor 
naczelną „nowej Gazety Praskiej”.

redaktor naczelna „mieszkańca” 
Barbara nowosielska-Piszczyk:
Mnie też boli serce, kiedy czytam słowa 
mojej starszej „po piórze” koleżanki, 
a prywatnie przyjaciółki Ewy Tuchol-
skiej. Kto bardziej niż ja może zrozumieć 
tak niezrozumiałą wówczas decyzję 
o wydawaniu lokalnej gazety, 25-letnią 
walkę Ewy o wszystko – od pieniędzy 
począwszy… Przez te lata zmieniło 
się wiele – technologie, ludzie, samo-
chody, niezmienne pozostawało tylko 
u redaktor Ewy Tucholskiej poczucie 
solidarności dziennikarskiej i rzetelno-

ści zawodowej oraz niezależna od partii 
politycznej gazeta. To jakże niepopular-
ne hasło, że dziura w chodniku nie ma 
barw politycznych i powinna jednoczyć 
wszystkie opcje, doprowadziła „Nową 
Gazetę Praską” do ściany, przed którą 
stoi też „Mieszkaniec” i inne gazety lo-
kalne. Gremialny odpływ reklamodaw-
ców (na rynku i w gazecie pozostali 
tylko najmocniejsi i najwierniejsi), pani-
ka związana z pandemią i nieuchronne 
pytanie – co robić?
To zespół zadecydował, że wydajemy 
dalej „Mieszkańca”, bo harmonogram 

rzecz święta, a pandemia to nie koniec 
świata… To oni podjęli decyzję, że będą 
pracować bez wynagrodzenia, chociaż 
wszyscy mają rodziny.
Dlatego przez cały czas pandemii 
„Mieszkaniec” wychodzi jako jedna 
z nielicznych gazet lokalnych, nie za-
wiesiliśmy jego wydawania, bo jak ma-
wiał nasz nieodżałowany Nadredaktor 
Wiesław Nowosielski: Mieszkaniec jest 
najważniejszy, a gra się do końca. Pa-
trzymy na ostatni egzemplarz „Nowej 
Gazety Praskiej” i zastanawiamy się, co 
przyniesie nowy dzień...

z        Gazeta mieszkaniec
ZapomniEliŚmy o EpidEmii?

nie skończył się obowiązek publikacji 
ogłoszeń w gazetach lokalnych.

– Redakcja wciąż była niezależna, 
ale było coraz trudniej. Z każdym arty-
kułem krytykującym władze dzielnicy 
pojawiały się problemy z pozyskaniem 
ogłoszeń z dzielnic. Tak było zarówno 
w odniesieniu do Targówka, jak i Bia-
łołęki. Do tego doszła nieuczciwa kon-
kurencja. Apogeum nastąpiło w 2015 
roku. Zaciskaliśmy zęby, robiliśmy 
swoje, ale zaczęło dochodzić do sytu-

acji, kiedy z niezrozumiałych dla 
mnie do tej pory powodów, po-
mimo wygranego przetargu, inna 
gazeta dostawała duże ogłosze-
nia, a co za tym idzie duże pienią-
dze, a my symboliczną złotówkę 
– mówi Ewa Tucholska i pod-
kreśla, że doczekała czasów, 
kiedy uczciwość nie popłaca, 
liczy się cwaniactwo. A z tym 
trudno wygrać.

Momentem przełomowym 
była pandemia, która praktycznie unie-
możliwiła z jednej strony kolportaż, bo 
większość punktów była zamknięta, 
a z drugiej strony – upadek części 
ogłoszeniodawców. Dlatego 4 marca 
br. „Nowa Gazeta Praska” ukazała się 
po raz ostatni.

– Serce boli…– tyle dzisiaj jest 
w stanie powiedzieć Ewa Tucholska, 
podsumowując ćwierćwiecze swojej 
ciężkiej pracy. Wiele osób dzwoni i pi-
sze, że szkoda…                                KB

W ostatnim czasie poznaliśmy 
zasady dotyczące plażowania w cza-
sie tegorocznych wakacji. Główny 
Inspektorat Sanitarny przedstawił 
swoje zalecenia, wśród których jedno 
z najważniejszych to cztery metry 
kwadratowe na jednego plażowicza 
i dwumetrowy dystans od innych na-
wet w wodzie. Oczywiście chodzi o to, 
by minimalizować ryzyko rozprze-
strzeniania koronawirusa, bo jesteśmy 
wciąż w stanie epidemii, o czym wielu 
z nas zdaje się zapominać. Przykła-
dów jest coraz więcej, o czym napisał 
do nas na fb Krzysztof.

W tym całym szaleństwie doszli-
śmy do etapu, kiedy wszelkie uwagi 
na temat potencjalnego zagrożenia 
wirusem są wręcz wyśmiewane. Wró-
ciłem właśnie z weekendu nad mo-
rzem. Przyznaję, jechałem z obawą, 
że spacer po plaży czy deptaku będzie 
się wiązał z obostrzeniami i zastana-
wialiśmy się, jak to będzie. Dystans, 
maseczki – wszystko to, co powinno 
być zachowane w miejscu, gdzie jest 
wiele osób. A tymczasem… Widzicie 
na zdjęciach, jak to wygląda. Tłum, 
w kolejce do knajpy ciasno, wszyscy 
z odkrytymi twarzami (tak, obowiązek 
maseczek zniesiono na zewnątrz, ale 
w miejscach, gdzie można zachować 
dystans), a o jakichkolwiek odległo-
ściach można zapomnieć. Kiedy zwró-
ciłem grzecznie uwagę jednej z mam 
z kilkuletnim zasmarkanym synem, 
że miło byłoby, gdyby odrobinę dalej 
ode mnie się odsunęła, bo epidemia 
i te sprawy, naskoczyło na mnie kilka 
osób, jak śmiem czepiać się dziecka! 
Ludzie! Przy takim podejściu, w po-
łowie wakacji znowu nas pozamykają 
w domach i wtedy będzie lament! 
Odrobinę zdrowego rozsądku w tym 
wszystkim! Wierzcie w wirusa albo 
nie, ale nawet zwykły katar czy kaszel 
może przenieść się na innych, więc 
nie prychajcie na wszystkich dookoła 

i zachowujcie odpowiedni dystans, 
żeby nie zarażać innych! Ale z drugiej 
strony, co się dziwić, skoro nawet pie-
lęgniarka zarażona koronawirusem 
łamie zasady izolacji i wychodzi na 
zakupy do pobliskiego warzywniaka 
w centrum miasta…

Sytuacja, o której wspomina 
Krzysztof, miała miejsce w Śródmie-
ściu. Policjanci próbowali skontakto-
wać się z kobietą, która powinna być 
w domowej izolacji z powodu zakaże-
nia koronawirusem. Funkcjonariusz 
zadzwonił domofonem, jednak nikt 
nie odpowiadał. 

Policjant zapytał panią wracającą 
z zakupów bez maseczki, czy jest 
może sąsiadką 52-latki (pielęgniarki) 
i czy nie wie, co się z nią dzieje. Kobieta 
stwierdziła, że zna osobę, o którą pyta 
policjant, i że nie odbiera, bo pewnie 
się kąpie. Policjanta zaintrygowała ta 
odpowiedź, więc poprosił o okazanie 
dokumentu tożsamości. Wtedy usły-
szał… „No dobra, macie mnie”.

Okazało się, że to 52-latka była tą 
osobą, którą przyszli skontrolować po-
licjanci. Kobieta została zatrzymana 
i usłyszała zarzut narażenia osoby 
na zakażenie chorobą zagrażającą jej 
zdrowiu i życiu. Grozi za to do 5 lat 
pozbawienia wolności. Sąd w celu izo-
lacji podjął już decyzję o jej tymczaso-
wym aresztowaniu do 28 czerwca. Po-
licjant, który miał kontakt z 52-latką 
wprost z interwencji trafił na przymu-
sową 14-dniową kwarantannę.  MM

W ciągu niespełna trzech miesięcy 
mieliśmy już m.in. oszustwa doty-
czące cudownych leków na korona-
wirusa, wyłudzeń pieniędzy metodą 
„na chorego krewnego” czy zbiórki 

na żołnierzy WOT. Teraz złodzieje 
wykorzystują strach i obawy, jakie 
pojawiły się w związku z fatalnym 
stanem wielu małych firm, po trud-
nym czasie ich zamknięcia. 

Jak wiemy, mikroprzedsiębiorcy 
mogą składać wnioski o finansową 
pomoc od Państwa. Wielu z nich 
w rzeczywistości to jednoosobowa 
działalność gospodarcza oparta na 
najprostszych księgowościach, nie 
mających żadnego zaplecza, które po-
mogłoby w załatwianiu formalności. 
A według powszechnej opinii, wystą-
pienie o środki w ramach Programu 
Tarczy Finansowej PFR, najprostsze 

nie jest. I to właśnie wykorzystują 
oszuści.

– Oszuści dzwonią, głównie do osób 
prowadzących działalność gospodar-
czą, proponując pomoc w złożeniu 
wniosku i uzyskaniu subwencji finan-
sowych w ramach Tarczy Finansowej 
PFR. W trakcie rozmowy przestępcy 
starają się namówić rozmówców do 
skorzystania z ich usług w zakre-
sie złożenia wniosku o wsparcie finan-
sowe, który można złożyć za pośred-
nictwem bankowości elektronicznej. 
Wmawiają przy tym przedsiębiorcy, 
że jest to proces bardzo skompliko-
wany i czasochłonny, sugerując, że 
bez eksperckiego wsparcia sobie nie 

poradzi – używają przy tym wysubli-
mowanych metod socjotechnicznych 
– informuje stołeczna policja i prze-
strzega, aby w czasie takich rozmów 
nie podawać danych, o które prosi 
osoba dzwoniąca, m.in. loginów i ha-
seł do bankowości internetowej, treści 
SMS – kodów.

Pomoc przy złożeniu wniosku 
pewnie otrzymamy, ale pieniędzmi 
nie zdążymy się nacieszyć, bo to wła-
śnie „wyciągnięte” podczas przemiłej 
rozmowy dane, pozwalają na wypro-
wadzenie z konta przedsiębiorców 
wszystkich pieniędzy, nie tylko zgro-
madzonych na rachunku, ale także 
tych, które wpłyną w ramach rządo-
wej pomocy. 

– Należy zachować zdrowy rozsą-
dek i dużo ostrożności w kontakcie 
telefonicznym. Nie ulegajmy presji, 
nie dajmy skusić się pozornie atrak-
cyjnymi ofertom, nie działajmy pod 
wpływem chwili – przestrzegają poli-
cjanci i podkreślają, że zawsze klienci 
banków w sytuacjach nietypowych 
powinni skontaktować się ze swoim 
bankiem, a jeśli podejrzewają, że do-
chodzi do popełnienia przestępstwa, 
zgłosić to policji.        Nina Miętus

W czasie epidemii spadła liczba przestępstw na terenie całego kra-
ju. W tym okresie jednak, amatorzy łatwych pieniędzy nie siedzą 
bezczynnie, a poszukują możliwości szybkiego zarobku. co jakiś 
czas pojawiają się nowe metody oszustw. najnowsze dotyczy po-
mocy w skorzystaniu ze środków z tzw. tarczy antykryzysowej.

oSZuSTwo na TarcZę

Jeśli otrzymasz ofertę pomocy przy złożenia wnio-
sku w ramach Programu tarczy finansowej Pfr, 
Komenda Główna Policji oraz fincert.pl – Banko-
we centrum cyberbezpieczeństwa zBP zaleca:
n niepodawanie loginu i hasła do bankowości inter-
netowej, które powinien znać tylko jego właściciel;
n niepodawanie innych informacji wrażliwych 
np. danych osobowych, a w szczególności adresu 
skrzynki poczty elektronicznej;
n upewnienie się, że osoba dzwoniąca do przedsię-
biorcy, jest faktycznie tą, za którą się podaje;
n nieotwieranie wiadomości poczty elektronicz-
nej i załączonych do niej dokumentów lub linków, 

które pochodzą od osoby dzwoniącej lub innych 
podmiotów oferujących pomoc w założeniu wnio-
sku w ramach Programu tarczy finansowej Pfr 
– to działanie może mieć na celu zainfekowanie 
sprzętu, którym posługuje się przedsiębiorca;
n jeżeli osoba dzwoniąca podaje się za funkcjona-
riusza Policji i twierdzi, że środki w banku są w nie-
bezpieczeństwie – nie należy wierzyć, zaleca się 
zerwanie połączenia i wykonanie samodzielnego 
połączenia na infolinię banku;
n nieinstalowanie dodatkowego oprogramowania, 
na urządzeniach z których następuje logowanie do 
bankowości internetowej.
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Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

W jakich sytuacjach aktualnie ludzie nie muszą zakry-
wać ust i nosa, aby nie narazić się na negatywne kon-
sekwencje prawne?

Sytuacja w tym zakresie ulega zmianie wraz ze stanem 
epidemii. Aktualnie, powyższe kwestie reguluje Rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 roku w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie obowiązuje m.in. w następujących przypadkach:
1. pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna 
osoba z co najmniej jednym dzieckiem, do ukończenia 4 roku życia, albo osoby zamieszkujące 
lub gospodarujące wspólnie;
2. dziecka do ukończenia 4. roku życia;
3. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zabu-
rzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarko-
wanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub 
odkryciu ust lub nosa. 
UWAGA: nie jest konieczne okazywanie dokumentu (orzeczenia lub zaświadczenia) potwier-
dzającego w/w ograniczenia;
4. osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakła-
dach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej 
bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania; 
5. kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym 
wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego 
albo organizator tego transportu bądź przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie 
zarobkowego przewozu osób, zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych osób 
w sposób uniemożliwiający styczność z ludźmi;
6. kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze;
7. sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
8. osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej 
przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba 
że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
9. sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport;
10. osoby przebywającej na terenie lasu;
11. jazdy konnej.

Dodatkowo odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji 
lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie 
usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia. Odkrycie ust i nowa jest także dopuszczalne 
w przypadku umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą, a także pod-
czas spożywania posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym lub wydzielonej 
strefie gastronomicznej.

Nie ma również obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym 
na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogro-
dów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, 
jak również na terenie nieruchomości wspólnych, pod warunkiem zachowania odległości co 
najmniej 2 metrów od przebywających w tych miejscach osób.

PRAWNIK
RADZI'że co?!

Niektórzy ludzie wymagają od 
nas znaczne więcej cierpliwości niż 
inni. Nie znaczy to, że są gorsi czy 
głupsi. Po prostu – Polak z Eskimo-
sem nie dogada się, jeśli nie znajdą 
wspólnego języka, choćby miał to 
być język min i gestów. Podobne 
problemy miewa czasem Polak 
z Polakiem.

Rzecz dzieje się na mazowiec-
kiej wsi, nie tak daleko od War-
szawy. Jak co roku, do pewnego 
gospodarstwa przyjeżdża pani aż 
z samego Radomia, po truskawki 
na przetwory z uprawy nie tyle 
„ekologicznej”, lecz raczej – sta-
roświeckiej. Gospodarze, prości, 
niemłodzi i biedni, nie używają 
żadnych nawozów sztucznych, bo 

ich nie stać. Dlatego wszystko tam, 
„jak przedwojenne”. Ale nie o tym 
miało być.

Któregoś roku gospodyni, na 
widok wysiadającej z samochodu 
pani, zakrzyknęła „Ale pani ładnie 
wygląda!”.

Pani, zarumieniona, zaczęła się 
krygować, na co gospodyni „Ale 
nie, bo od zeszłego roku to ładnych 
parę kilo pani przybyło! A może pani 
w ciąży, bo tak ładnie…”. Rumieniec 
natychmiast znikł wraz z dobrym 
nastrojem, bo „panie z miasta” nie 
lubią, gdy ktoś komentuje ich tuszę, 
zwłaszcza gdy ostatnio przybyło im 
sporo kilogramów. Ale gospodyni 
miała przecież najszczersze intencje 
i chciała zrobić jej przyjemność!

Człowiek mówi co innego, a co 
innego ludzie słyszą i rozumieją.

„Ależ pan jest zmysłowy!” po-
wiedziała pewna pani, patrząc 
roziskrzonym wzrokiem na mojego 
męża, który wytrzeszczył na nią 
oczy. Siedzieliśmy we troje przy 
służbowej kawie, mąż bowiem 
doradzał firmie, której właścicielką 
była owa pani, szczerze mówiąc 
kobieta nienachalna z urody i z nie-
wygórowanym intelekcie. 

Ja – zagotowałam się. Tym bar-
dziej, że dwa dni wcześniej oboje 
wrócili ze służbowego wyjazdu. 
Ale żeby on?! Z takim pasztetem?! 
No niemożliwe. Więc skąd ona wie, 
że jest zmysłowy, a w dodatku tak 
bezczelnie przy mnie o tym mówi?! 
Już ja z nim pogadam!!!

Lecz po kilku minutach okazało 
się, że nazwała go „zmysłowym”, 
ponieważ właśnie na tym wyjeździe 

świetnie rozwiązał bardzo trudny 
problem z kontrahentem pani 
pasztetowej, i to tak „zmysłowo”, 
że obie strony były nadzwyczaj 
zadowolone.

Więc o to chodziło?! Kiepskie 
wykształcenie tej pani sprawiło, że 
słowa „pomysłowy” i „zmysłowy” 
w jej głowie znaczyły dokładnie to 
samo. W mojej – nie!

Dlatego nie „łykajcie” wprost 
tego, co słyszycie od innych. Pa-
miętajcie, że słowa mogą znaczyć 
coś zupełnie innego, niż się wam 
zdaje. I jeszcze, że czasem to wy-
nik różnic kulturowych lub regio-
nalizmów, ale czasem poddają nas 
próbom celowej manipulacji i to nie 
tylko w kontaktach prywatnych. 
Słuchajmy, ale też analizujmy! 

Warto włączać myślenie… żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...
śWiat PraWDziWY

– Nie… No jest ruch w interesie, panie Eu-
stachy – rzekł Kazimierz Główka, emeryt, 
podając rękę panu Mordziakowi, 
Pan Mordziak, o nic nie pytając, wskazał 
koledze zydelek, na którym lubił przycupnąć  
za każdym razem, gdy zaglądał tu na poga-
wędkę. 
– Faktycznie, ruszyło się trochę. Oby jak naj-
dłużej. 
– Moim zdaniem, jak ruszyła kawiarnia 
w holu i jest kawa z szarlotką, znakiem tego, 
że i koronawirusowi radę daliśmy. 
– Jeszcze nie całkiem, ja bym jeszcze zwy-
cięstwa nie odtrąbiał.
– Fakt, ale da się już jakoś żyć. Zresztą nasz 
bazar, czyli życie po prostu, już wcześniej to-
czyło się swoimi koleinami. 
– Życie?
– Tak, życie. Pan tu jest ciągle, to pan może 
tego nie zauważa, ale bazar jest takim miej-
scem, gdzie ludzie są najbardziej sobą. Tu nie 
tłumią emocji, w stosunkach między sobą są 

szczerzy, łatwo też na sobie się nawzajem po-
znają. Tu nie ma przypadków. Są tacy kupcy, 
u których kupuje się, bo chce się przy okazji 
z nimi porozmawiać i są tacy, do których się 
idzie, jak już jest mus. Jak czegoś na całym 
bazarze nie ma, a u takiego mruka jednego 
z drugim jest, to człowiek zaciska zęby i idzie 
do mruka. 
– Ale bywa panie Kaziu, że człowiek, który 
jest na ogół życzliwy innym, dzień słabszy 
ma. Wtedy wygląda mrukowato, ale w rze-
czywistości to dusza chłop. 
– No, tak. Ja wiem, może przesadzam, ale 
w moim wieku ma się jednak dosyć swoich 
kłopotów, żeby wnikać w cudze. 
– O, kłopotów, to ludziom nie brakuje. Od mi-
łosnych po egzystencjalne, że tak powiem. 
– Miłosnych?
– A tak. Przychodzi do mnie pani, która wy-
płakuje mi się w mankiet, że mąż ma do niej 
pretensje, że nie jest dosyć dobra w łóżku. 
– Tylko, że on już dawno zapomniał, co to 
w ogóle znaczy – mówi mi. – Jemu się zdaje, 
że być dobrym w łóżku, oznacza nie chrapać 

i nie kraść kołdry. A ja niby ją z niego ścią-
gam… 
– No, tak. Na to bym nie wpadł, panie Eu-
stachy. Ale to też jest pouczające w kwestii 
ludzkich rozterek. 
– Albo przychodzi do mnie młoda mama 
i mówi: Taka zmęczona jestem, że ledwo sto-
ję na nogach. Mówię panu, panie Eustachy: 
wstaję rano, robię sobie kawę, a wieczorem 
siadam i spokojnie ją sobie wypijam… 
– I pan się dziwi, panie Eustachy, że ludzie 
mają poważne problemy z wytłumaczeniem 
sobie zjawisk tego świata? Zapracowani, za-
gonieni, nie mają czasu w nic się podrapać… 
A jeszcze przecież zarobić trzeba – na miesz-
kanie, na jedzenie, na ratę kredytu.
– Nie dziwię się panie Kaziu. Ani trochę. Na-
wet rozumiem. Gdy podszedł do mnie razu 
pewnego pewien gość na bańce i powiedział: 
– Panie, do czego ten naród doszedł? Żeby 
ręce myć wódką?! – to dobrze wiedziałem, 
co go gnębi…
– Mówiłem panu. Bazar to jest jednak 
inny świat. Prawdziwy.           Szaser
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 łóżka  materace  szafy  komody
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 Leczenie w znieczuleniu
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mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

Płatność kartą

KOLIBEREK
NAJLEPSZE KARMY DLA ZWIERZĄT
l ul. Płowiecka 27 (róg Świeckiej)

tel. 731 224 464 
l ul. gen. R. aBRaHaMa 1e

tel. 504 429 091
www.koliberek-karmy.pl

Polub nas na
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Epidemia w naszym kraju, 
zdaniem specjalistów, została 
na tyle opanowana, że powoli 
możemy wracać do normalnego 
funkcjonowania. W reżimie sa-
nitarnym, z pewnymi ogranicze-
niami, sukcesywnie luzowane są 
obostrzenia i co najważniejsze: 
przywracana działalność placó-
wek medycznych. 

Ministerstwo Zdrowia zapo-
wiada, że od czerwca mają być 
likwidowane szpitale jedno-
imienne zakaźne, a to oznacza, 
że jeszcze latem jest szansa na to, 
że szpital MSWiA przy ul. Wo-
łoskiej znowu rozpocznie wielo-
specjalistyczną działalność. Na 
to jednak jeszcze chwilę musimy 
poczekać. 

Natomiast dzisiaj już są dobre 
informacje dla rodziców małych 
pacjentów. Szpital Dziecięcy im. 
prof. dr. med. J. Bogdanowicza 
przy ul. Niekłańskiej rozpoczął 
– w nowym reżimie sanitarnym 
– planowe przyjęcia. Jak obecnie 
wygląda sytuacja w tej niezwy-
kle ważnej placówce?

– Zgodnie z rekomendacją Mi-
nisterstwa Zdrowia, większość 
naszych poradni była zamknięta. 
Ograniczyliśmy działalność do 
niezbędnego minimum. Część 
wizyt odbywała się na zasa-
dzie teleporad, niektóre zostały 
wstrzymane. Przyjmowali je-
dynie specjaliści, bez których 
bezpośredniej interwencji lecze-
nie byłoby niemożliwe, tak jak 
np. chirurdzy – mówi dyrektor 
Małgorzata Stachurska-Turos. 
– Od drugiego tygodnia maja 
sukcesywnie przywracamy dzia-
łalność.

Otwierane są kolejne porad-
nie. Działa już nawet rehabilita-
cja i poradnia zdrowia psychicz-

nego. Najdłużej trzeba będzie 
poczekać na logopedyczną. Dla-
czego? Wszystkie wizyty odby-
wają się w reżimie sanitarnym, 
a podstawową zasadą obowiązu-
jącą pacjentów są maseczki. To 
uniemożliwia obserwację ruchu 
warg, układu języka – wszyst-
kiego tego, na czym logopeda 
opiera swoją pracę z dzieckiem. 

Poradnie wznawiają działal-
ność, jednak na ich pracę „na 
pełnych obrotach” nie ma szans. 
Przede wszystkim z powodu 
konieczności stosowania się do 
nowych procedur sanitarnych, 
a tym samym dbania o bezpie-
czeństwo małych pacjentów.

– Wcześniej w ciągu godziny 
lekarz przyjmował trzech pa-

cjentów, a teraz jednego. Po 
każdym dziecku trzeba wietrzyć 
i odkażać gabinet, lekarz musi 
się przebrać. Aby nie dopuścić 
do tłoku w poczekalni, musieli-
śmy ustawić godziny w sąsied-
nich gabinetach na przemian, 
np. w jednym o godz. 12, to w są-
siednim o 12.30. To pozwala na 
utrzymanie dystansu między 
oczekującymi, nie ma ścisku, tak 
jak bywało wcześniej – tłumaczy 
Mariusz Mazurek, rzecznik pra-
sowy szpitala.

Będzie coraz lepiej, ale na 
unormowanie sytuacji potrzeba 
jeszcze sporo czasu. Na razie nie 
możemy zapominać, że korona-
wirus wciąż jest obecny w na-
szym życiu i stanowi zagroże-
nie. Właśnie dlatego funkcjonują 
dwa SOR-y: dla dzieci zdrowych 
i tzw. „covidowy”, gdzie trafiają 
pacjenci z objawami zakażenia 
lub tacy, którzy mieli kontakt 
z osobami chorymi. Tam opie-
kun wypełnia ankietę, przepro-
wadzane jest badanie lekarskie 

odmraŻaniE niEkłańSkiEJ

Szpital Dziecięcy przy ul. niekłańskiej powoli – biorąc pod 
uwagę wciąż panującą epidemię – wznawia planowe przy-
jęcia i wizyty w poradniach. Jak obecnie wygląda sytuacja 
w tej ważnej dla całej Warszawy i okolic placówce?

i pobierany wymaz w kierunku 
SARS-CoV-2 zarówno od 
dziecka, jak i rodzica. Potem 
przebywają oni w izolacji. Dalej 
wszystko zależy od wyniku te-
stu. Jeśli jest pozytywny, pacjent 
zostaje przewieziony do szpitala 
zakaźnego, a jeżeli negatywny, 
zostaje w szpitalu na Niekłań-
skiej. Do czasu wyniku nie ma 
możliwości przemieszczania 
się po szpitalu, ani wyjścia poza 
jego teren.

Do szpitala przywożeni są 
również pacjenci, którzy wyma-
gają pilnej pomocy, np. po wy-
padkach. Wtedy nie ma czasu na 
robienie testów pod kątem ko-
ronawirusa. Najważniejsze jest 
ratowanie życia. 

– Droga z SOR na blok opera-
cyjny krzyżuje się, więc zaczęli-
śmy zastanawiać się, co zrobić, 

by uniknąć zagrożenia. Personel 
był w ubraniach ochronnych, 
więc do żadnego zakażenia nie 
doszło przez ten cały czas, ale 
ryzyko było duże dla szpitala. 
Wystąpiliśmy do Urzędu Mar-
szałkowskiego o pomoc w zaku-
pie specjalnego sprzętu do prze-
wozu pacjentów – BIO BAG. To 
„namiot” rozkładany na wózku 
transportowym (na zdjęciu). 

Dzięki temu jest bezpiecznie, 
przewozimy pacjenta na blok, 
wymaz pobieramy w trakcie ope-
racji i zależnie od jego wyniku 
chory wraca albo w BIO BAG-u 
do izolatki, albo na salę już bez 
niego – mówi dyrektor.

W wejściu głównym szpitala 
pojawił się system pomiaru cie-
płoty ciała. W holu odgrodzone 
zostało przejście i każda prze-
chodząca osoba poddawana jest 
kontroli temperatury. Jeśli jest 
podwyższona, na monitorze 
przy którym „czuwają” dwie 
osoby, pojawia się alarm. Wtedy 
jeden z pracowników rozmawia 
z osobą wchodzącą i przeprowa-
dza krótki wywiad, żeby dowie-
dzieć się, czy nie ma to związku 
z koronawirusem. W razie wąt-
pliwości co do stanu zdrowia 
prosimy np. o przejście do SOR.

Do tej pory w całym kraju za-
każenie SARS-CoV-2 wykryto 
u ok. 800 dzieci. W szpitalu 
przy ul. Niekłańskiej był jeden 
taki przypadek i nie doszło do 
zachorowania nikogo z perso-
nelu. Można oczywiście zawsze 
mówić o szczęściu, bo w przy-
padku epidemii na pewno jest 
ono potrzebne, ale samo to nie 
wystarczy, by zachować zdro-
wie. Tutaj na pewno zadziałały 
procedury i przygotowanie – to 
podstawowe, najważniejsze. Już 
na samym początku personel 
odbył całą serię szkoleń z zakła-
dania i rozbierania się z ubrań 
ochronnych. Bo przy ściąganiu 
maseczki, rękawiczek czy kom-
binezonu po kontakcie z zakaże-
niem, nie można sobie pozwolić 
na najmniejsze błędy…

Mikołaj Mikos

W wejściu głównym szpitala pojawił się system pomiaru ciepłoty ciała. 
Każda przechodząca osoba poddawana jest kontroli temperatury.

REKLAMA
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Po ciągnącym się latami remoncie, 
miało być dużo lepiej. Płynniejszy 
ruch, bezpieczne skrzyżowanie. Od-
dzielne pasy ruchu do skrętu i jazdy na 
wprost, sygnalizacja świetlna – teore-
tycznie wszystko zrobione jak trzeba, 
skąd zatem problemy? Czy możliwe, 
aby tak wielu nierozważnych kierow-
ców wjeżdżało bezmyślnie na nowe 
skrzyżowanie, łamiąc podstawowe 
przepisy ruchu drogowego? Biorąc 
pod uwagę, że przynajmniej kilka razy 
w tygodniu, dochodzi tu do groźnych 
kolizji i wypadków, trudno nie zauwa-
żyć, że coś poszło nie tak.

Kierowcy podkreślają, że przede 
wszystkim wiele osób jeździ stanow-

czo za szybko, a przez to nie mają czasu 
zauważyć szybko zmieniających się 
świateł. Trudno nie zgodzić się z tą 
teorią, ale okazuje się, że poza nią, jest 
też inny problem.

Przebieg zdarzeń drogowych na 
skrzyżowaniu ul. Marsa z Żołnierską 
najczęściej jest taki sam: kierowcy, 
jadący na wprost ul. Żołnierską w Re-
krucką, wjeżdżają na skrzyżowanie na 
czerwonym świetle i wtedy dochodzi 
do wypadków. Szkopuł w tym, że ich 
sprawcy są przekonani, że jechali pra-
widłowo, ponieważ widzieli jedynie 
zielone światło dla pasów do skrętu 
w lewo. „Ich” sygnalizator, zakazujący 
jazdy, jest po prostu niewidoczny.

Po wielu wypadkach i kolizjach 
w końcu zauważono, że jest błąd, 
który przyczynia się do niebezpiecz-
nych zdarzeń.

– Problem w tym miejscu jest spo-
wodowany częściowym zasłonięciem 
sygnalizatora przez konstrukcję wia-
duktu. W związku z tym Biuro Polityki 
Mobilności i Transportu zgodziło się 
na korektę jego lokalizacji. W najbliż-
szych dniach ustalimy wspólnie szcze-
góły – nie jest to bowiem prosta ope-
racja, bo sygnalizator musi się znaleźć 
na wysięgniku – zapowiada Mikołaj 
Pieńkos z Zarządu Dróg Miejskich. 
– Postaramy się, aby wprowadzić 
te zmiany jak najszybciej.           NM

REKLAMAREKLAMA

Wybudowano jezdnię, odwodnienie 
i oświetlenie (lampy zostaną zainsta-
lowane i podłączone w innym termi-
nie) oraz jednostronny chodnik.

Ulica nie jest jeszcze wybudo-
wana w całości – pozostały fragment 
(ok. 280 metrów) wraz z przebudową 
skrzyżowania ulic Oknicka/Beren-
sona zrealizuje inwestor prywatny.

Co istotne ul. Berensona zyskała 
połączenie z ul. Urbanistów w Mar-
kach. Było to możliwe tylko dzięki 
mieszkańcom osiedla „Przy Rzeczce”, 
którzy w całości sfinansowali ok.  
50-metrowy odcinek drogi. Dzięki tej 
inwestycji, rejony wschodniej Biało-

łęki staną się bardziej dostępne dla 
wszystkich. Okoliczni mieszkańcy 
nareszcie będą mieli bezpośrednie po-
łączenie drogowe z własną dzielnicą 
– bez przymusowych objazdów przez 
sąsiednie Marki.

Na pewno potrzeby inwestycyjne, 
jak i same oczekiwania mieszkań-
ców, są większe. Przydałyby się m.in. 
ścieżki rowerowe, obustronne chod-
niki czy dużo lepsza komunikacja 
miejska. Biorąc jednak pod uwagę 
ograniczone możliwości finansowe 
miasta/dzielnicy, nowa ulica choć 
trochę wzmocni słabo rozbudowaną 
siatkę dróg na Zielonej Białołęce.  KS

SygnaliZaTor, kTórEgo niE widać
„Który to dzwon w tym tygodniu na marsa? a chyba już z 15, a przed 
nami jeszcze weekend”. takimi informacjami od jakiegoś czasu wy-
mieniają się mieszkańcy rembertowa, rozmawiając o skrzyżowaniu 
ul. marsa z żołnierską. 

Powstał długo wyczekiwany przez mieszkańców ok. 420 metrowy 
odcinek ul. Berensona nazywany wcześniej: Projektowana 5KD. 

Według danych KSP od początku 
roku do 25 maja na skrzyżowaniu 
doszło do 1 wypadku, w którym 
ranna została 1 osoba. 
Ponadto odnotowano 30 kolizji, 
których najczęstszą przyczyną 
były:
1. nie dostosowanie się do 

sygnalizacji świetlnej,
2. nadmierna prędkość,
3. nie zachowanie bezpiecznej 

odległości,
4. nieprawidłowa zmiana pasa 

ruchu.

ulica, kTóra łącZy 
Białołękę Z… Białołęką

PrzeD Po
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Takie właśnie miejsce udało się 
stworzyć kilka lat temu przy ul. 
Omulewskiej 9. Fundacja „Opie-
kuńcze Skrzydła” Joanny Radzi-
wiłł podjęła wielkie wyzwanie 
– stworzenie domu dziennego 
pobytu dla dzieci z trudnościami 
społecznymi i wychowawczymi, 
by dać szansę wielu z nich na 
wyrwanie się z niezdrowych 
schematów i na start w dorosłe 
życie z innego pułapu niż ten, 
który mają na co dzień. 

Początek nie był łatwy. Od 
Urzędu Dzielnicy Praga-Połu-
dnie Fundacja dostała budynek, 
który wymagał generalnego re-
montu.

– Pierwsze wrażenie, jak tu 
weszliśmy? Szok! Okna zabite 
dechami, jedna wielka ruina. 
Cel jednak był konkretny: mamy 
pomóc dzieciom, dlatego nikt nie 
marudził. Z olbrzymim wspar-
ciem przyjaciół, darczyńców 
i ambasadorów rozpoczęliśmy 
remont domu – wspomina Zosia 
Radziwiłł, koordynatorka ds. 
komunikacji i edukacji. – Za-
częliśmy zbierać pieniądze na 
remont. Poruszyliśmy wszystkich 
znajomych, nawet na urodziny 
mamy nie było kwiatów i prezen-
tów, a cegiełki. Przyjaciele nie 
zawiedli i udało się! Mamy dom, 
o jaki nam chodziło!

Gdyby nie niewielka tabliczka 
przed furtką, nikomu nie przy-
szłoby do głowy, że budynek 
przy Omulewskiej to jakaś 
„świetlica”. Furtka, na podwórku 
pies, który radośnie poszczekuje, 
witając gości. Na dole leciwego, 
ale czyściutkiego domu, jest 
miejsce na ubrania, na parterze 
są pokoje pełne planszówek, 
książek, kanapy, miękkie pufy 
– niby nic niezwykłego, po pro-
stu dziecięce pokoje, ale właśnie 
jak w domu, a nie w placówce. 
Wrażenie, jakby chwilę wcze-

śniej dzieciaki wyszły do szkoły 
i zaraz tu wrócą. Na piętrze swoje 
miejsca mają nastolatki, jest też 
specjalny pokój do indywidual-
nych rozmów, bo w wieku nastu 
lat takowe są bardzo potrzebne. 
O miłościach, rozterkach, pro-
blemach czy nawet wypitym 
pierwszym piwie. Tylko dzięki 
otwartym rozmowom na każdy 
temat można dotrzeć do dziecia-
ków, niezależnie od wieku.

Na piętrze jest też najważniej-
sze miejsce – oczywiście kuch-
nia. Połączona z jadalnią pełni 
bardzo istotną rolę.

– Cześć ciocia! Co jest do 
jedzenia? – to obrazek znany 
z wielu domów. U nas też tak jest. 
Dzieci po powrocie ze szkoły 
zrzucają plecaki i pędzą do lo-
dówki – mówi Zosia. Chwilę 
później zaczynają się rozmowy. 
– Zawsze każdy słyszy „fajnie, że 
jesteś, co dzisiaj u ciebie?”. Obo-
wiązkowe są przytulenia. To jest 
bardzo ważne. Szykujemy obiad, 
nakrywamy do stołu – kwiaty, 
świeczki – nasz rytuał. Jemy ra-
zem i każdy nakłada sobie sam. 
Potem jest odrabianie lekcji. 
Wolontariusze poświęcają wiele 
czasu, aby nasi podopieczni 
mieli wykonane najważniejsze 
zadania. Oczywiście pomagamy, 
ale nie zrobimy wszystkiego za 
dzieci i ich rodziców. W między-
czasie wykwalifikowani pedago-
dzy-wychowawcy rozmawiają 
z dziećmi, realizują rozwijające 
dla dzieci warsztaty, zajęcia, 
wspierają w ich emocjach, uczą 
bezpiecznego rozwiązywania 
konfliktów. Organizujemy wyj-
ścia na halę sportową, warsztaty. 
Gdy jest ciepło, wychodzimy do 
ogrodu, korzystamy m.in. z tram-
poliny.

O godz. 18 odbywają się ze-
brania kulkowe. Każdy z pod-
opiecznych ma swój słoik i do 

niego wrzucane są kulki za „za-
sługi”. Za rozwój, za podniesie-
nie ocen w szkole, za pracę nad 
sobą, za budowanie relacji z in-
nymi, za postawę przyjacielską. 
Kulki służą temu, by wzmocnić 
te zachowania, których jest zbyt 
mało, te które później dzieciom 
ułatwią funkcjonowanie w spo-
łeczeństwie.

Na koniec tygodnia kulki 
można wymienić w „sklepiku” 
na coś, co lubią. Starsi mają 
większe wyzwania, bo oni zbie-
rają kamienie za poważniejsze 
rzeczy, ale i nagrody są inne 
– np. vouchery do sklepów.

Raz w miesiącu odbywa się 
krąg domu. Zebranie całej spo-
łeczności, w trakcie którego 
omawiane są ważne dla wszyst-
kich sprawy. 

– Psychologów do indywidu-
alnej terapii dzieci zatrudniamy 
z zewnątrz. Mamy psychiatrę, 
która jest wolontariuszką i w ra-
zie potrzeby prowadzi terapię dla 
dzieci lub ich rodziców/rodzin. 
Ogromną rolę pełnią wolonta-
riusze – pomagają w lekcjach, 
prowadzą warsztaty, dzielą 
się tym, co potrafią i pokazują 
dzieciom, że są dorośli, którym 
dzieci mogą zaufać, którzy są do-
brym wzorem do naśladowania 
– mówi Zosia. 

Tak żyje dom przy Omulew-
skiej. Jednak teraz, w czasie 
pandemii codzienne spotkania 
zostały zawieszone. Jak radzą 
sobie dzieci, które w domach 
często mają dramatyczną sytu-
ację, a Dom jest dla nich ratun-
kiem?

– Baliśmy się bardzo, co stanie 
się z dziećmi, które utkną w do-
mach z alkoholem i przemocą. 
Jednak tworzymy profesjonalny 
zespół pedagogów i zmierzyli-
śmy się z sytuacją zamknięcia: 
szybko stworzyliśmy procedury 

FaJniE, ŻE JESTEŚ
nie każdy ma tyle szczęścia w życiu, by po powrocie do domu usłyszeć pozornie ba-
nalne słowa „fajnie, że jesteś, jak ci minął dzień?”. nie każdy też zdaje sobie sprawę, 
jak bardzo wpływają one na psychikę dziecka i sprawiają, że czuje się ważne, kochane. 
a jeśli do tego dojdzie czuły „przytulas”, to zarówno mały, jak i duży wie, że znajduje się 
w miejscu, które jest jego oazą bezpieczeństwa. 

bezpieczeństwa, stworzyliśmy 
indywidualne programy dla 
każdego dziecka, zaangażowali-
śmy wolontariuszy. Pozostajemy 
z dziećmi w ciągłym kontakcie, 
rozwoju, wspierania. Spraw-
dzamy, czy są zaopiekowane, 
zadbane, czy czegoś potrzebują. 
Zorganizowaliśmy wszystko na 
ile mogliśmy – tłumaczy koor-
dynatorka. 

W trosce o bezpieczeństwo 
dzieci i ich rodzin, wychowawcy 
codziennie dzwonią, rozma-
wiają, nasłuchują tego, co dzieje 
się w tle, dopytują, czy niczego 
nie brakuje, czy lodówka jest 
pełna.

– Rodzice zostali poinformo-
wani, że jeśli przez trzy dni nie 
odbiorą telefonu, zostanie po-
wiadomiona policja. Z dziećmi 

ustaliliśmy kod sms, którego 
mają użyć w alarmowej sytu-
acji – tłumaczy Zosia Radziwiłł 
i dodaje, że poza telefonami są 
też zajęcia online, jest wspólne 
odrabianie lekcji oraz rozmowy, 
ale wszyscy nie mogą doczekać 
się czasu, kiedy znowu w kuchni 
rozlegnie się gromkie: „Cześć 
ciocia! Jest coś do jedzenia?!”.

Alina Gruszka

PomÓż
W okresie pandemii fundacja boryka się z dużym kryzysem fi-
nansowym. nie pozwól, by dzieci zostały same. Wpłać dowolną 
kwotę na konto:

36 2490 0005 0000 4500 4510 9483
fundacja „opiekuńcze Skrzydła” Joanny radziwiłł codziennie 
otacza opieką i wsparciem wychowawczym 34 dzieci w wieku 
6–19 lat, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, zaniedbanych 
i przepełnionych alkoholem lub/i przemocą. Dzieci borykających 
się z samotnością. fundacja prowadzi dom dzienny, w którym 
dzieci mają szansę na wyrównanie umiejętności społecznych, 
objęte są wsparciem pedagogicznym i psychologicznym. Są 
również dożywiane dzięki pomocy stałych darczyńców. 
zoStań DarczYńcą – zaoPieKUJ Się JeDnYm DziecKiem
Wielkitalerz.pl – to program, w którym za 96 zł miesięcznie 
możesz zapewnić zdrowe obiady potrzebującemu dziecku przez 
cały miesiąc. Wejdź na www.wielkitalerz.pl, by dowiedzieć się 
więcej.
Szczegóły: https://fundacjajoannyradziwill.pl/ 

o godz. 18 odbywają się zebrania kulkowe. Każdy 
z podopiecznych ma swój słoik i do niego wrzucane 
są kulki za „zasługi”. za rozwój, za podniesienie ocen 
w szkole, za pracę nad sobą, za budowanie relacji 
z innymi, za postawę przyjacielską. Kulki służą temu, 
by wzmocnić te zachowania, których jest zbyt mało, 
te które później dzieciom ułatwią funkcjonowanie 
w społeczeństwie.
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Dobra wiadomość dla miesz-
kańców Tarchomina – budowa 
szkoły przy ul. Świderskiej na-
biera realnych kształtów. Wła-
śnie został ogłoszony konkurs 
na opracowanie koncepcji archi-
tektonicznej placówki. Zgłosiło 
się aż 35 pracowni i projektan-
tów, więc wszystko wskazuje na 
to, że będzie w czym wybierać.

Zielona szkoła (proekolo-
giczna), będzie miała 36 oddzia-
łów łącznie dla 900 uczniów 
(w tym 32 klasy I-VIII i 4 „ze-
rówki” oraz oddział integra-
cyjny). Planowany jest zespół 
boisk, plac zabaw, parking i te-
ren zieleni. 

Teraz architekci mają czas na 
projektowanie, a następnie sąd 
konkursowy dokona wyboru 
najlepszej pracy. Jej autorzy, 
oprócz nagrody w wysokości 
40 tys. zł, otrzymają zaproszenie 
do negocjacji w trybie z wolnej 
ręki na opracowanie dokumen-
tacji i uzyskanie pozwolenia na 
budowę.

W następnym kroku zostanie 
wybrany wykonawca prac, który 
zrealizuje inwestycję. Jak pod-
kreśla białołęcki urząd, celem 
konkursu jest stworzenie najlep-
szej koncepcji architektonicznej 
szkoły, która powinna być „za-
praszająca i zaprojektowana 
tak, aby pobudzać wyobraźnię 
dzieci, a także uwzględniać roz-

wiązania proekologiczne. Wnę-
trza powinny być odpowiednio 
wyciszone, a ciągi komunika-
cyjne stwarzać warunki zarówno 
do spędzania czasu w większych 
grupach, jak i odseparowania się 
od tłumu. W centralnym punkcie 
szkoły ma być zlokalizowany 
wewnętrzny plac rekreacyjny. 
Szkoła powinna być tak zaprojek-

towana, aby dawała możliwości 
wykorzystania części budynku 
oraz terenów zewnętrznych na 
rzecz lokalnej społeczności po 
godzinach pracy placówki”.

Lokalizacja przyszłej szkoły 
jest wyjątkowa, bo znajdzie się 
ona w bezpośrednim sąsiedz-
twie wałów wiślanych, dlatego 
aranżacja terenu wokół budynku 

ma się wpisywać w naturalny 
charakter okolicy. O tym po-
myślano już na etapie wydanej 
w 2018 r. decyzji lokalizacyjnej 
– teren szkoły został podzielony 
na dwie części. Przy samej ulicy 
Świderskiej ma się znaleźć bu-
dynek, a za nim – otwierające 
się na zieleń tereny sportowo-re-
kreacyjne, dla których ustalono 

aż 70-procentową minimalną 
powierzchnię biologicznie 
czynną.

Decyzja obliguje do zacho-
wania drzew o wysokich walo-
rach przyrodniczych, a wśród 
wytycznych konkursowych 
znalazł się szereg ekologicz-
nych rozwiązań.

Założenia projektu szkoły 
zawierają między innymi „Zie-
lone klasy” – umożliwiające 
przeprowadzanie lekcji na 
dworze, „strefę różnorodności 
biologicznej” o funkcji eduka-
cyjnej czy „strefę ciszy”, gdzie 
dzieci będą mogły odpocząć 
od hałasu. Rekomendowane 
jest wprowadzenie do koncep-
cji elementów edukacyjnych 
z różnych dziedzin wiedzy, np. 
tabliczek z nazwami roślin, lapi-
darium, sylwetek dziko żyjących 
zwierząt czy ogrodu z roślinami 
jadalnymi – wyposażonego 
w kompostowniki, miejsce do 
składowania narzędzi ogrodni-
czych czy ujęcie wody do pod-
lewania roślin. Wskazane jest 
także zaprojektowanie szklarni, 
ławeczek i stołów np. do pracy 
czy przygotowywania rozsad.

Projektanci mają miesiąc 
na przygotowanie swoich pro-
pozycji.            Jan Paśnik

zIELONA SZkoła na zIELONYm tArCHOmINIE
zielone klasy do prowa-
dzenia lekcji na świeżym 
powietrzu, ogród, strefa 
ciszy i mnóstwo zieleni 
– na Białołęce powstanie 
wyjątkowa szkoła. 

REKLAMAREKLAMA
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Wizualizacja

Redakcja „Mieszkaniec”
ul. Grenadierów 10 

04-062 Warszawa
pn.-pt. 10.00-16.00

tel. 22 813 43 83, 698-676-886

które łączą ludzi

pragaunitedsklep internetowy: www.pragaunited.pl

5 wzorów
damskie i męskie

od S do XXXL
2 kolory

cena

Odbiór osobisty
po wcześniejszym uzgodnieniu
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ZAMÓW W INTERNECIE:
www.mieszkaniec.pl/reklama/ogloszenia-drobne/ 

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

ul. Floriańska 6 - Filia
 ul. Rechniewskiego 14 (kościół św. Patryka)

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

KONKURENCYJNE CENY

MIESZKANIEC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

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

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

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

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

rÓżne

n oPieKa naD GroBami 
W WarSzaWie  
– tanio i SoLiDnie.  
teL. 500-336-607

SPrzeDam

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

tranSPort

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

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

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

Dam Pracę

n zatrudnię tokarza  
i spawacza-ślusarza tiG-miG.  
Tel. 501-783-670

FINANSE

n Pożyczki do 2000 zł!  
InkasoCity. Tel. 792-307-229

KUPię

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

meDYczne

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

NAUKA

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

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

nierUcHomości – Sprzedam

n Sarbinowo koło Mielna nad 
morzem ośrodek 90 miejsc.  
Tel. 577-410-005

Praca

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

PraWne

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

USŁUGi

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

n aGD – LoDÓWKi, PraLKi, 
zmYWarKi – naPraWa.  
teL. 694-825-760

n aGD, antenY,  
teLeWizorY – naPraWa.  
teL. 602-216-943

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

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

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

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

n Dezynfekcja instalacji  
wentylacyjno-klimatyzacyjnych.  
Tel. 502-904-708

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

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

n eLeKtrYczne inStaLacJe 
noWe, WYmiana – UPraWnie-
nia. teL. 504-618-888

n Gaz, HYDraULiKa.  
naPraWY, montaż, Prze-
rÓBKi – 24 H. tanio. teL.  
22 610-88-27, 604-798-744

n HYDraULiczne inStaLacJe, 
remontY. teL. 504-618-888

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

n HYDraULiK.  
teL. 502-031-257

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

n Klimatyzacja, wentylacja, 
oddymianie – montaż, projek-
towanie, serwis 24 h, sprzedaż 
urządzeń, kompleksowa obsługa, 
doradztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwarancja. 
Tel. 502-904-708

n LoDÓWeK naPraWa.  
teL. 22 842-97-06, 602-272-464

n malowanie, remonty, montaż 
paneli, wymiana armatury.  
Tel. 665-879-100

n naPraWa maSzYn  
Do SzYcia. DoJazD GratiS. 
teL. 508-081-808

n PaneLe, UKŁaDanie.  
teL. 504-618-888

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

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

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

n StoLarz – SzafY, zaBUDo-
WY, GarDeroBY i PaWLacze. 
teL. 602-126-214

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

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

n Złota rączka, elektryka, 
składanie mebli. Tel. 503-150-991

USŁUGi – Budowlane

n roLetY.  
teL. 514-165-445

n zaBUDoWa BaLKonÓW.  
teL. 514-165-445

USŁUGi – Komputerowe

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

USŁUGi – Porządkowe

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

n Mycie zabudowy balkonowej. 
Tel. 667-047-321

n Sprzątanie mieszkań, pranie 
dywanów i mycie okien.  
Tel. 796-371-666

USŁUGi – remontowe

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

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

n Dachy, rynny, obróbki – napra-
wa, wymiana. Tel. 50425013

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

n maLoWanie, taPetoWanie. 
GŁoWacKi. teL. 504-618-888

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

n oKna – naPraWY,  
DoSzczeLnienia.  
teL. 787-793-700

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

n remontY KomPLeKSoWo. 
GŁoWacKi. teL. 504-618-888

n Rolety. Tel. 514-165-445

Dostarczymy je razem z gazetą  
Oferujemy insertowanie ulotek w całości lub części nakładu. 

PrzeDsiębiOrcO, masz ulOtki reklamOwe? 
chcesz, aby DOtarły DO szerOkiegO grOna klientów? 

więceJ inFOrmacJi: 
zaDzwOŃ  Û 22 813-43-83 

naPisz  reklama@mieszkaniec.pl

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Komfortowe, w pełni wyposażone  
apartamenty dla 4-6 osób, blisko plaży.

PrzyjMujeMy rezerWaCje na LaTO 2020
¥ 501-423-667   www.sunnyday.com.pl

A MOŻE NAD MORZE? SPECJALNA OFERTA!

KOŁOBrzeG

APARTAMENT POD PAPugAMi

APARTAMENT SŁONECZKO APARTAMENT AZuRE PREMiuM

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

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

WYKONUJE:
 renowację tapicerki i stolarki 

mebli stylowych i współczesnych 
  
 

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

      p³yt meblowych zabudowy z
i meble uzupe³niaj¹ce

Zapraszamy: w godz. 800-1730,  sob. 900-1300
   POSIADAMY WYBÓR TKANIN I TRANSPORT
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Mąż przychodzi do domu 
znacznie wcześniej, niż 
zapowiadał. Raptem 
zauważa na balkonie na wpół 
rozebranego mężczyznę. 
− Panie! Co pan tu robi 
i w ogóle, to jak pan się tu 
znalazł?
− Yyy… Skakałem ze 
spadochronem, zniosło mnie 
i zaczepiłem o ten balkon.
− A! To zapraszam do środka, 
napijemy się kawy.
− Ale co? Nie jest pan 
zdziwiony?!

− Panie, nie takie rzeczy 
już widziałem. W zeszłym 
tygodniu to nawet taki jeden 
geolog w naszej łazience ropy 
poszukiwał…

***
− Powiedz mi, Olu, jaki 
powinien być idealny mąż?
− Taki, który zastając 
żonę baraszkującą w łóżku 
z kochankiem powie: − To 
wy tu dokończcie, a ja pójdę 
zaparzyć kawę i zrobić kilka 
kanapek.
− A w takim razie − jaki jest 
idealny kochanek?
− Wiesz… To taki, który w tej 
sytuacji potrafi dokończyć…

na luzie
ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Pyszna Józia

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

Auuu!!! Drzazga! Bolesna spra-
wa. Jak sobie poradzić w takiej 
sytuacji? 
Gdy drzazga znajduje się tuż pod 
skórą (lepiej ją widać, gdy skórę 
zwilżymy), sprawa jest prosta. 
Miejsce odkażamy spirytusem 
i usuwamy drzazgę odkażoną 
igłą, najlepiej jednorazówką do 
zastrzyków. Ważne, by manewru-
jąc igłą, nie wpychać zadry jeszcze 
głębiej. Miejsce po zadrze należy 
zakleić plasterkiem z opatrun-
kiem. W przypadku wbicia drza-
zgi głębiej można posmarować 
miejsce wkłucia maścią ichtiolo-
wą i nałożyć opatrunek. Po kilku 
godzinach zadra przesuwa się do 
góry i jest o wiele łatwiejsza do 
wyjęcia sposobem opisanym po-
wyżej. Zamiast maści ichtiolowej 
można nałożyć okład ze zmiaż-
dżonych liści aloesu, ale wówczas 
zadra wolniej „podchodzi” pod 
skórę. Gdy drzazga opiera się pró-
bom wysunięcia lub gdy jest me-
talowa albo wbita wraz z brudem, 
lepiej oddać sprawę w fachowe 
ręce medyka lub pielęgniarki. 
Podobnie, gdy miejsce, z którego 
wyjęto zadrę, jest zaczerwienio-
ne, bolesne lub zaczyna ropieć.  

Wesoły Romek

Nietypowe święta.
6 czerwca − Dzień Jojo. Jojo to cięża-
rek zawieszony na sznurku. Można nim 
wykonywać zawiłe triki, a zawody w Jojo 
cieszą się dużą renomą. Warto samemu 
spróbować wykonać jakieś kombinacje. 
9 czerwca − Dzień Przyjaciela. 
Czasem przyjaciel jest nam bliższy niż 
własny brat albo siostra. Przyjaciela wy-
bieramy świadomie, więc warto dbać 
o niego, bo dobry przyjaciel to praw-
dziwy skarb. 

13 czerwca − Święto Dobrych Rad. 
Wszyscy uwielbiamy dawać innym do-
bre rady, nawet kiedy sami nie potrafi-
my uporać się z podobnym problemem. 
Pamiętaj – najpierw wszystkie dobre 
pomysły sprawdzaj na sobie. 
Światowy Dzień Robienia na Drutach 
w Miejscach Publicznych. W 2005 
roku. Danielle Landes stwierdziła, że 
miłośnicy robienia na drutach powinni 
mieć jeden dzień, w którym będą mogli 
się poznać i rozwijać swoją pasję wspól-
nie. Tym bardziej, że robienie na drutach 
to zwykle czynność, której ludzie oddają 
się w odosobnieniu. 
Źródło: www.kalbi.pl

ŚMIESZKANIEC RADY CIOTKI AGATY

WARTO WIEDZIEĆ

Ciekawska

 Szaszłyki: na długie wykałaczki lub cien-
kie patyczki do szaszłyków nadziewaj kolejno: 
kawałek ananasa, winogrono, cząstkę manda-
rynki. Całość można skropić lekko białym wi-
nem lub oprószyć cukrem pudrem. Koniecznie 
schłodzić. Podobnie można sporządzić inne 
kompozycje owocowe: kawałek kiwi, mała 
truskawka, kawałek banana (musi być natych-
miast po obraniu skropiony sokiem cytryno-
wym, żeby nie sczerniał). Jeszcze inna kom-
pozycja z odrobiną wytrawności, to kawałek 
melona, kawałek szynki parmeńskiej lub innej 
suszonej (zwykła nie smakuje tu zbyt dobrze), 
winogrono. Albo – kawałek brzoskwini (z pusz-
ki lub bardzo dojrzała świeża, lecz bez skórki), 
kawałek upieczonego z dużą ilością ziół filetu 
drobiowego (kurczak, indyk), kawałek arbuza. 

 Słodkie groszki: groszki ptysiowe maczać 
w roztopionej czekoladzie (mleko skondenso-
wane plus pokruszona czekolada, podgrzane 
w kąpieli wodnej), a następnie natychmiast 
w tartych orzechach. Można zrobić kilka rodza-
jów, zmieniając czekoladę gorzką na mleczną, 
dodając do niej łyżkę koniaku, araku lub rumu, 
obtaczając w tartych migdałach, dobrym, 
prawdziwym kakao lub kandyzowanej, drob-
niutkiej skórce pomarańczowej lub kandyzo-
wanym siekanym ananasie.

 Kuleczki serowe: waniliowy serek utrzyj 
starannie z twarogiem, ewentualnie dopraw 
cukrem i wanilią. Jeśli za rzadkie, dodaj nieco 
dobrego masła. Ozięb, formuj kuleczki wielko-
ści orzecha, każdą z nich natychmiast obtaczaj 
w kakao, albo w mielonych migdałach, albo 
w kruszonych (rozwałkowanych) herbatnikach 
czy pierniczkach. Podawaj zawsze zimne.

 Truskawki czekoladowe: Ładne, dojrzałe 
i równej wielkości truskawki umyj z szypuł-
kami, delikatnie osącz i osusz, a następnie 
dobrze ozięb w lodówce. Rozpuść czekoladę 
z odrobiną mleka skondensowanego. Każdą 
truskawkę nadziewaj na wykałaczkę od stro-
ny szypułki, na moment zanurzaj jej czubek 
(nie całą!) w czekoladzie i umieszczaj formując 
„jeża”, np. na owiniętej folią połówce niedużej 
główki kapusty w ten sposób, że wbijasz w ka-
pustę wolny czubek wykałaczki truskawką do 
góry. Podobnie można podać dojrzały agrest, 
połówki moreli i cząstki innych, aromatycznych 
lub kwaskowych owoców. 

Małe, słodkie przekąski.

Krzyżówka Mieszkańca nr 11  
 





  


 
H O R O S K O P

m Baran
21.03-21.04

n Byk
22.04-21.05

o Bliźnięta
22.05-21.06

p Rak
22.06-22.07

q Lew
23.07-23.08

r Panna  
24.08-23.09

s Waga  
24.09-23.10

t Skorpion  
24.10-23.11

u Strzelec  
24.11-22.12

v Koziorożec  
23.12-20.01

w Wodnik  
21.01-19.02

x Ryby  
20.02-20.03

W pracy może cię spotkać parę zmian na lepsze, w domu natomiast jest odpowiednia atmosfera 
na przeprowadzenie odwlekanej rozmowy. Ogólnie zdrowie i dobry humor ci dopisują. Nie zapo-
minaj o swoich znajomych i najbliższych – zadzwoń do nich i spytaj, co u nich słychać.
Czerwcowe dni przyniosą dobre samopoczucie i pogodny nastrój. Dobra passa w sprawach 
rodzinnych i zawodowych sprawi, że poczujesz się świetnie. Przyglądaj się jednak otoczeniu 
i słuchaj tego, co mówią najbliżsi, unikniesz popełniania błędów. 
W pracy masz dużo zajęć, w domu kilka niezałatwionych spraw, ale nie rezygnuj z planów, które 
ustaliłeś wcześniej. Będzie to wymagało od ciebie konsekwencji i rozsądku. We wszystkim za-
stosuj systematyczne działanie, a efekty zobaczysz w niedługim czasie.
Pogoda nastraja cię romantycznie. Jeśli tylko możesz, uciekasz z miasta cieszyć się urokami 
przyrody. Jednak spróbuj pozostały czas wykorzystać na pozałatwianie zaległych spraw. Posta-
raj się też o większe zainteresowanie tym, co się dzieje w rodzinie. 
Postaraj się przyhamować swoją aktywność, odpocząć, zrelaksować się i wyciszyć. Pod koniec 
miesiąca mogą się pojawić problemy natury międzyludzkiej, ale twój wrodzony dar dyplomacji 
poradzi sobie z tym bez większych problemów. 
Wyrzuć z siebie dawne urazy, zrób rachunek sumienia i drugą połowę roku zacznij z czystym 
kontem. A perspektywy możesz mieć wspaniałe: możliwy wyjazd na wymarzoną wycieczkę, 
ogólna sympatia. Od ciebie tylko zależy, ile z tego weźmiesz.
Szczęście powinno ci dopisywać. W pracy pora na realizację nowych planów i zamknięcie wcze-
śniejszych spraw. Możesz mieć możliwość udowodnienia swojego talentu organizacyjnego. 
W domu natomiast postaraj się unikać sytuacji konfliktowych i spędzaj aktywnie wolny czas.
Dużo pracy, ale to tylko pobudza cię do dalszego działania. Jesteś w centrum zainteresowania 
pewnej sympatycznej osoby. Postaraj się uważniej obserwować swoje otoczenie, może two-
je zachowanie zachęci ją do dalszego działania. Na świat spojrzysz bardziej optymistycznie 
i z większym zaangażowaniem rzucisz się w wir spraw, które mogą przynieść niezłe pieniądze.
W najbliższym czasie czeka cię ciekawe spotkanie. Może ono mieć duży wpływ na twoje dalsze 
plany. Nie zapominaj także o sprawach bieżących, które wymagają trzymania ręki na pulsie. 
Młodsze pokolenie może przyprawić cię o szybsze bicie serca, jeśli tylko stracisz czujność. 
Przed tobą udane dni na realizację planów. Czujesz się pełen energii i twoje obecne działania 
mogą przynieść ci korzyści materialne. Sprawy zdrowotne w normie, ale uważaj na zmiany 
temperatury. Jeśli planujesz już wakacje, nie martw się sprawami typu – skąd wziąć pieniądze, 
bo one niedługo same się pojawią w twoim portfelu lub na koncie.
Cudowna pogoda, słoneczne dni sprawiają, że czujesz się tak naładowany pozytywną energią 
i pełen optymizmu, że patrzysz na wszystko wokół z wielką życzliwością. Postaraj się nie wtajem-
niczać wszystkich w swoje plany, bo przez najbliższe dni dyskrecja jest twoim sprzymierzeńcem.
W najbliższym czasie będziesz musiał podjąć pewną ważną decyzję. Nie będzie łatwo, więc 
jeśli możesz skorzystaj z pomocy i porady przyjaciół. Nie zawsze też udaje ci się odpowiednio 
pożytecznie wykorzystać czas na swoje sprawy. Jeśli do swojego rozsądku i systematyczności 
dodasz trochę fantazji – świat jest twój. Merlin

Fot. Pixabay

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 16 utworzą końcowe hasło.

10 111 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16



REKLAMAREKLAMA



REKLAMAREKLAMA


