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UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
Kupno - Sprzedaż
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610-65-23

zaprasza codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i dorosłych
 challange  turnieje

NOWE OŚWIETLENIE!
Rezerwacja kortów na sezon zimowy: 

osobiście, telefonicznie lub on-line

K    RTY TENISOWE

www.tenis-olszynka.pl

OKULARY TYLKO 49 ZŁ
Oprawa + szkła + robocizna 
(sph. od – 4.0 do +4.0 dpr.) 

HURTOWNIA OPTYCZNA 
OPTA SUN

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

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

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

Rejestracja u optometrysty 
¥ 534 044 333

BADANIE WZROKU

TYLKO 60 zł
PRZEZ SPECJALISTĘ – OPTOMETRYSTĘ

Pracujemy pon.-pt. 10-18 
sobota od 9 do 13

więcej na str. 8
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MŁODa trZYDZiestKa
Był taki czas: nie mieliśmy 

w kieszeniach telefonów ko-
mórkowych, nie było banko-
matów, nie było Facebooka 
i WhatsAppa. W gości przycho-
dziło się bez zaproszenia, a do 
rodziny jechało po wysłaniu 
telegramu: Będziemy o 14.00 
stop. Wyślijcie Józka na dwo-
rzec stop. Wałówkę wieziemy. 

Wtedy to właśnie powstawał 
„Mieszkaniec”. Trzydzieści lat 
temu, a jednak zupełnie inna 
epoka. W skromnych poko-
jach, przy herbacie i z pomysłu 
Wiesia Nowosielskiego i jego 
Basi… Zastukały maszyny do 
pisania, Wiesio – jak emisariusz 
– ruszył po kolegach: Zrobimy 
coś razem dla Pragi Południe? 
Napiszesz? Dasz ogłoszenie 
– żebyśmy przetrwali?

No i tak to poszło: przez 
coraz mniejsze śniegi i mrozy, 
przez większe i coraz większe 
zadymy polityczne (od których 
trzymaliśmy się z daleka), przez 
komputery, wordy i jeden Bóg 
wie, jakie jeszcze ustrojstwa, 
bo człowiekowi już się miesza, 
co kiedy doszło (i co trzeba 
było opanować).

Będziemy wspominali w tym 
roku w „Mieszkańcu" te minio-
ne 30 lat – publikując rozmo-
wy z zacnymi Mieszkańcami 
(w poprzednim numerze Henryk 
Machalica, w tym Agnieszka 
Osiecka), przypominając akcje, 
przypominając kawał naszego 
życia po prawej stronie Wisły…

tomasz szymański

bieg wedla 2021
Przed nami XVi edycja Biegu wedla. tym razem w in-
nej formule, bo ze względu na epidemię impreza potrwa 
kilka dni i odbędzie się wirtualnie. wyjątkowe wyda-
rzenie na stałe wpisało się w kalendarz biegowy i nasz 
– mieszkańcowy, bo od lat jesteśmy patronem medial-
nym sportowych zmagań w parku skaryszewskim.
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kroNika PoliCYjNa
aKcja PO sŁużBie

Wracający po służbie do domu, dyżurny komendy z ulicy 
Grenadierów, aspirat sztabowy Adam Krawczyk zauważył, że 
kierowca wyprzedzającego go citroena dziwnie się zachowuje. 
Nie bardzo panował nad pojazdem, a pędził „ile fabryka dała”. 
Aspirant wezwał kolegów, ale wcześniej sam doprowadził do 
zatrzymania citroena. Okazało się, że kierowca tego auta był 
pod wpływem narkotyków i nie ma prawa jazdy.

OKraDaŁ Z Kart siM
Pokrzywdzeni oddawali do serwisu swoje telefony komórkowe, 
a potem ze zdziwieniem odkrywali, że ktoś użył ich kart sim do 
autoryzowania drogich operacji finansowych. Policjanci – za-
wiadomieni przez ofiary przestępstw – poszli tym tropem. Oka-
zało się, że to 21-letni pracownik serwisu w ten sposób płacił… 
za gry. Sprawa jest z gatunku rozwojowych, policjanci spraw-
dzają, ilu klientów mógł w ten sposób narazić na koszty.

wanDaLe na PrOcHOwej
Południowoprascy policjanci zostali zawiadomieni, że na ulicy 
Prochowej na Pradze Południe dwóch młodych mężczyzn nisz-
czy zaparkowane pojazdy. Wóz patrolowy ruszył w tę stronę. 
Policjanci zatrzymali 22- i 23-latka, którzy zdążyli uszkodzić 
5 aut. Obaj byli pijani, jeden z nich był poszukiwany – miał do 
odbycia rok więzienia.

urODZinY nie Za swOje
Trzech 20-latków, świętując urodziny jednego z nich (i po-
trzebując pieniędzy na zabawę), dokonało w krótkim czasie 
dwóch napadów. Poszkodowani utracili pieniądze i telefony 
komórkowe. Policjanci powiązali fakty, stwierdzili, że to mogą 
być ci sami sprawcy i ruszyli na ich poszukiwanie. Cała trójka 
została zatrzymana. 

OKraDŁ Bar
W nocy, przez źle zabezpieczone okienko, ktoś wszedł do 
południowopraskiego baru. Skradziono sprzęt elektroniczny 
i inne towary o wartości przekraczającej 20 tys. zł. Policjan-
tom włamanie zgłosił właściciel baru. Czynności operacyjne 
doprowadziły do zatrzymania 36-letniego sprawcy.

policja.waw.pl

Finał z głową – to jest ha-
sło przewodnie tegorocznego 
Finału. „Z głową” można 
tym razem rozumieć dwu-
znacznie, bo chodzi o za-
chowanie wszelkich zasad 
bezpieczeństwa związanych 
z pandemią i dlatego więk-
szość wydarzeń związanych 
z Orkiestrą przeniesiono do 
internetu, a także dosłownie, 
bo podobnie jak 13 lat temu 
będą zbierane pieniądze na 
sprzęt potrzebny do leczenia 
dzieci z problemami laryngo-
logicznymi. Wówczas udało 
się za 14 mln dolarów kupić 
specjalistyczne urządzenia, 
które przez lata służyły ma-
łym pacjentom w szpitalach. 
Teraz trzeba je wymienić na 
nowe. Jak podkreśla Lidia 
Owsiak, dyrektor ds. Me-

dycznych Fundacji WOŚP, 
w dzisiejszym świecie, w któ-
rym wszyscy zmagamy się ze 
smogiem, ale także pandemią 
koronawirusa, potrzebna jest 
sprawna diagnostyka i lecze-
nie dróg oddechowych.

W tym roku nie będzie 
hucznych imprez towarzy-
szących Finałowi ze względu 
na panującą pandemię. Przed 
Pałacem Kultury i Nauki po-
wstaje jednak „orkiestrowe 
miasteczko”, gdzie w nie-
dzielę, 31 stycznia, swoją 
siedzibę będzie miał sztab 
główny. Od 30 stycznia wie-
czorem z tego miejsca będzie 
można oglądać relację na 
żywo w „Kręcioła TV”. 

Dzielnicowe sztaby, w któ-
rych co roku tradycyjnie 
wiele się działo, tym razem 

również musiały zupełnie 
zmienić sposób działania. 
Są wolontariusze, którzy 
w maseczkach, regularnie 
dezynfekując ręce, będą zbie-
rać pieniądze do puszek, ale 
oczywiście nie spotkamy się 
na imprezach w domach kul-
tury czy ośrodkach sportu. 

Organizowane są nato-
miast licytacje. Na Pradze 
Południe na Allegro można 
wylicytować m.in. voucher 
na półkolonie w parku 
Skaryszewskim czy lito-
grafie. Białołęcki sztab 
ma wśród ciekawostek 
chleb upieczony przez 
radną Annę Myślińską, 
Targówek, Praga-Pół-
noc i Białołęka – rower, 
na którym w sezonie 2020 
jeździł zawodnik ekipy CCC 

Development Team, Szymon 
Krawczyk. Sztab w Wawrze 
na Allegro wystawia m.in. 
książki, płyty i vouchery.

Jest też wielu wolonta-
riuszy, którzy będą zbierać 
pieniądze do wirtualnych 
puszek, czyli za pośred-
nictwem internetu. Orkie-
strowe „skarbonki” stoją 
też w punktach usługowych 
w wielu miejscach w dziel-
nicach. Szczegóły dotyczące 
ich lokalizacji można znaleźć 
na fb poszczególnych szta-
bów: Sztab WOŚP Hufiec 
Warszawa – Praga-Południe, 
Sztab WOŚP Warszawa, 
Sztab WOŚP Białołęka, Sztab 
WOŚP ZSP LAS. 29. Finał 
WOŚP w Rembertowie – tak 
natomiast nazywa się wyda-
rzenie na fb, które organizuje 
Super Szkoła i Rembertów 
Bezpośrednio. W niedzielę 
od godziny 9 na tym profilu 
będzie transmisja na żywo 
z dzielnicowego finału.  nM

www.strefasluchu.pl
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

Wiele osób pracuje obecnie zdalnie wykorzystując 
przede wszystkim komputer i telefon. Jakość połą-
czeń nie zawsze jest najlepsza. Obraz i dźwięk może 
być zakłócony np. problemem łącza internetowego. 
Wielokrotnie jest to widoczne podczas programów 
telewizyjnych „na żywo”, kiedy redaktorzy łączą się 
ze swoimi gośćmi on-line i ostatecznie rozmowa jest 
przerywana z powodu problemów z dźwiękiem.

Niezbyt dobra jakość dźwięku i niedosłuch stanowią 
bardzo duże ograniczenia w zdalnym porozumiewaniu się 
i przede wszystkim zrozumieniu mowy dla osób z niedosłu-
chem. Obecnie wiele nowoczesnych aparatów słuchowych 
wykorzystuje protokół Bluetooth® do łączenia się z akceso-
riami lub bezpośrednio z innymi urządzeniami.

Rozmowa telefoniczna – opcja najczęściej wykorzystywa-
na przez użytkowników aparatów słuchowych ze strumie-
niowym przesyłaniem dźwięku. Rozmowa bez użycia rąk tak 
jak przez zestaw słuchawkowy. Można skorzystać również 

z dodatkowego mikrofonu. Niektóre rozwiązania pozwalają 
też wykorzystać mikrofony aparatów słuchowych – wtedy 
nie potrzeba stosować żadnych dodatkowych akcesoriów. 
Dla użytkowników telefonów stacjonarnych dedykowane są 
adaptery telefoniczne pozwalające bezprzewodowo prowa-
dzić rozmowy telefoniczne.

Łączność z mediami – na tej samej zasadzie aparaty słu-
chowe można połączyć z laptopem dzięki czemu komfortowo 
można uczestniczyć w telekonferencji czy słuchać muzyki. 
Do połączenia aparatów słuchowych z telewizorem, który nie 
posiada Bluetooth® przeznaczone są TV-adaptery.

Centrum dowodzenia – dzięki rozbudowanym bezpłat-
nym aplikacjom możemy sterować aparatami słuchowymi 
za pomocą smartfona. Podstawowe funkcje to oczywiście 
regulacja poziomu głośności w aparatach słuchowych. Do-
świadczeni użytkownicy mogą również korzystać ze zmiany 
dedykowanych programów słyszenia dla różnych sytuacji, 
regulacji barwy dźwięku, kontroli zużycia baterii, czy funkcji 
„znajdź aparaty słuchowe”.

Przydatne aplikacje – połączone aparaty słuchowe ze 
smartfonem po odpowiedniej konfiguracji współpracują 
z działającymi aplikacjami. Wielu użytkowników aparatów słu-
chowych korzysta z nawigacji, której uaktywnienie jest bardzo 
przydatne na przykład przy zwiedzaniu miasta. Wskazówki są 
słyszalne bezpośrednio w aparatach słuchowych.

Wybór odpowiednich aparatów słuchowych i akcesoriów 
jest zależny od tego w jaki sposób i z jakich funkcji chcemy 
korzystać. W gabinetach Strefy Słuchu doświadczeni 
protetycy słuchu pomogą dobrać i dopasować odpowiednie 
zestawy takich producentów jak Signia, Bernafon, Oticon, 
Phonak, Resound, łącząc je z posiadanym smartfonem.

Nie tylko najdroższe aparaty słuchowe wyposażone są 
w Bluetooth®. Przesyłanie strumieniowe sygnału audio do-
stępne jest już w niższych klasach, a opisane akcesoria to 
koszt kilkuset złotych.

Zastosowanie wymienionych rozwiązań czyni telekon-
ferencję łatwiejszą, bez stresu czy obaw, że umkną jakieś 
ważne informacje.

Praca zdalna a niedosłuch i aparaty słuchowe

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, sob. 9.00–13.00
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. 9.00–18.00, sob. 9.00–13.00
tel. 22 400 11 66

ul. Chałubińskiego 8
(obok oddziału NFZ,

przy sklepie rehabilitacyjnym)
00-613 Warszawa

pn.– pt. 8.00–16.00
tel. kom. 512 656 816

ul. Sapieżyńska 3
(Centrum Medyczne

Bonifratrów, gab. nr 14)
02-215 Warszawa

pn.– pt. 9.00–17.00
tel. kom. 510 905 474
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WYWIADY 30-LECIA

– Zgodziła się Pani na wy-
wiad dla „Mieszkańca” pod 
warunkiem, że nie będę Panią 
namawiała na kandydowanie na 
posła. niedawno bowiem z taką 
propozycją wystąpiła pewna 
partia, a Pani powiedziała, że nie 
wyobraża sobie siebie w sejmie 
i nie ma predyspozycji do dzia-
łalności politycznej. w wywia-
dzie z połowy lat 60. znalazłam 
wyznanie, że chciałaby być Pani 
posłem i reprezentować Mazury, 
by mieć swój udział w kształto-
waniu rzeczywistości. czy ta 
deklaracja wynikała z młodzień-
czej fantazji? 

– Kiedy to mówiłam, 
znajdowałam się pod bardzo 
silnym wpływem przyjaciół 
z Teatru STS, którzy doda-
wali mi skrzydeł i ośmielali 
mnie. Byli oni bardzo go-
rąco związani z Mazurami. 
Zaczęłam tam z nimi jeź-
dzić i nabrałam poważniej-
szego stosunku do Mazur. 
Dla mnie nie były to tylko 
pejzaże, jeziora, po których 
pływa się kajakiem czy ło-
dzią, ale ludzie, tradycje 
walki o polskość tych ziem. 
Myślałam poważnie, żeby 
zaangażować się w działal-
ność społeczną na Mazu-
rach tylko dlatego, że by-
łam z przyjaciółmi, którzy 
chcieli sprawiedliwości dla 
starych Mazurów. Jestem 
istotą stworzoną do tego, aby 
grać tzw. drugie skrzypce. 
Nie nadawałam się, żeby coś 
robić samej i coraz mniej się 
do tego nadaję. 

– w tym samym wywia-
dzie stwierdziła Pani także, że 

chciałaby być właścicielem 
prywatnego przedsiębiorstwa 
nagrań płytowych, by wpływać 
na produkcję w tej dziedzinie. 
czy teraz podjęłaby się Pani 
tego zadania? 

– Również nie. Na Ma-
zurach nie mogę działać, bo 
moi przyjaciele rozjechali się 
po różnych kątach świata, 
a w biznesie – bo upłynął 
czas. O wspólnika do prowa-
dzenia interesów jest łatwiej 
niż o przyjaciół. Niestety, 
przekroczyłam już 50. Jeśli 
Pan Bóg dał mi jakiś talent, 
a głęboko wierzę, że dał, to 
muszę z tym talentem jesz-
cze coś zrobić. Jeżeli dziś 
nie napiszę wiersza, bo mam 
zebranie klubu czy firmy, to 
okradam sama siebie z tego 
talentu, a nie ma już tak 
wiele czasu. Na dodatek pi-
szę rano. Kiedy udzielałam 
tych wywiadów, mając lat 
25-30, nie znałam siebie tak 
dobrze jak teraz. 

– Od jak dawna mieszka Pani 
na saskiej Kępie? 

– Urodziłam się w tej 
dzielnicy. Tu, na ulicy Sa-
skiej, chodziłam do szkoły 
powszechnej, a potem do 
nieistniejącego już wspania-
łego żeńskiego gimnazjum 
im. Curie-Skłodowskiej 
na ul. Obrońców. I chociaż 
działo się to w latach stali-
nowskich, w naszej szkole 
panował nastrój starej przed-
wojennej pensji, ale bez 
zjełczałego konserwatyzmu 
i tej patynki starej szkoły, 
gdzie można się było tylko 
nauczyć gotować i modlić. 

Poziom nauki był w naszym 
gimnazjum bardzo wysoki. 

– czy lubi Pani tę dzielnicę? 
– Nigdzie nie czuję się tak 

dobrze, jak na Saskiej Kę-
pie i nie wyobrażam sobie 
mieszkania w innej dzielnicy 
Warszawy. Saska Kępa jest 
trochę podobna do małego 
miasteczka i do eleganckiej 
dzielnicy willowej, trochę 
do wioski, ale i trochę do 
miasta. Tu zawsze było dość 
elegancko, ale bez szpanu. 
Saska Kępa jest w dalszym 
ciągu w takim dobrym, wy-
ciszonym stylu. Tu mieszkają 
rodziny, które się znają od 
lat i wszystko jest na ludzką 
skalę. Nie lubię miasta po 
tamtej stronie rzeki. 

Starym saskokępiakom, 
do których należy moja 
mama, zarzucano konser-
watyzm. Burzyli się bowiem 
przeciwko pewnej inwazji 
ludzi z Pragi zaraz po woj-
nie, potem, kiedy budowano 
dzielnicę w okolicach Brazy-
lijskiej, mówili o niej „cha-
mowo”. Istniał też pewien 
podział, jeżeli chodzi o by-
wanie w kawiarniach. 

Cieszę się, że odbudo-
wano Most Poniatowskiego, 
który jest jeszcze ładniejszy 
niż dawniej. Są z nim zwią-
zane wszystkie trasy mojego 
dzieciństwa. Jako uczennica 
chodziłam na pływalnię po 
tamtej stronie Wisły. Kiedy 
zaczęłam dorastać i podobać 
się chłopcom, wielką atrak-
cją było dla mnie, gdy chło-
pak mówił: „odprowadzę cię 
przez most”. To znaczyło, że 

traktuje mnie poważnie, bo 
poświęca mi więcej czasu. 
Teraz też jest przyjemnie, gdy 
wracam na Saską Kępę przez 
most i widzę japońskie wiśnie 
przy Wale Miedzeszyńskim, 
nawet jeśli nie ma już tych 
chłopaków i emocji… 

– Kiedyś powiedziała Pani, 
że pisze się Pani łatwo, ale żyje 
trudniej. czy uważa się Pani za 
osobę szczęśliwą? 

– Mam tzw. lekkość pióra. 
Życie sprawia mi więcej kło-
potów niż pisanie. Nie uwa-
żam się za osobę szczęśliwą, 
ale za taką, która bywa 
szczęśliwa. Mam skłonności 
do tak zwanej czarnej melan-
cholii. Często np. kiedy jest 
przede mną wspaniały dzień, 
psuję go sobie, bo rozpa-
miętuję jakieś nieszczęście 
sprzed trzech tygodni. Mam 
też kłopoty z organizacją 
dnia. Dla mnie jest ciągle ak-
tualne powiedzenie Borysa 
Pasternaka: „Przebyć dzień 
to nie pole przebyć”. To są 
błahe problemy, ale dokucz-
liwe. W życiu nie można 
wykręcić się zupełnie od 
pewnych zobowiązań, które 
się wzięło na siebie, uciec od 
takich spraw, jak np. starzy 
rodzice czy Polska, za którą 
wszyscy w jakiś sposób od-
powiadamy. 

– co Panią najbardziej dener-
wuje w naszej rzeczywistości? 

– Przeszkadzają mi „sło-
miane ognie”. Władze za-
chęcają do przedsiębiorczo-
ści, a ja widzę, że 3/4 tych 
przedsięwzięć, które się 
toczą dookoła mnie, stoi na 
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Pisze mi się łatwo, ale żYje trudNiej 

bardzo niepewnych nogach. 
Czasami robię jakąś pracę 
i w jej trakcie dowiaduję się 
przypadkiem, że firma, która 
ją zamówiła, już nie istnieje. 
To samo dotyczy pośred-
nictw mieszkaniowych, biur 
podróży. Można powiedzieć, 
że to są koszty rewolucji i tak 
być musi, ale ja widzę w tym 
pewną niedobrą tendencję 
psychologiczną. Natomiast 
w moim prywatnym życiu 
rzeczywistość nie dokucza 
mi wcale. Wszystkie pro-
blemy, kłopoty stwarzam 
sobie sama. Chociaż panuje 
straszliwa drożyzna, mam 
nie za wielkie potrzeby. 
Córka wyjechała do USA, 
mama, z którą mieszkam, 
dostaje emeryturę, ja zara-

biam, bo trochę moich pio-
senek gdzieś się jeszcze tuła 
i wychodzą moje książki. 
Mnie jako pojedynczej isto-
cie żadna krzywda się nie 
dzieje. Przeciwnie – jestem 
pełna entuzjazmu dla tych 
wszystkich zmian w kraju, 
które się dokonują. Patrzę 
na Polskę jak na pasjonujący 
film. I muszę pani powie-
dzieć, że nie chciałabym te-
raz umrzeć, między innymi 
dlatego, bo jestem bardzo 
ciekawa, co będzie dalej… 

rozmawiała: anna sobczyk 

agnieszka Osiecka (ur. 9 paź-
dziernika 1936 w warszawie, zm. 
7 marca 1997 w warszawie) –  
poetka, autorka tekstów piosenek, 
pisarka, reżyser teatralna i telewi-
zyjna, dziennikarka. 

 ul. Kawęczyńska 4 
03-772 Warszawa

 22 678 64 65

 poczta@cukierniastrzalkowscy.pl

/CukierniaStrzalkowscy

 cukierniastrzalkowscy.pl

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek 9.00 - 18.00
sobota - niedziela 9.00 - 16.00

Najlepsze pączki i faworki  
nie tylko w TłusTY CZWARTeK!

Od lat wytwarzane z naturalnych 
surowców, ręcznie zawijane, z marmoladą, 

polane lukrem lub posypane cukrem 
pudrem – pąCZKI Z NAsZej CuKIeRNI.

Z okazji 30-lecia gazety „Mieszkaniec”, 
codziennie, od 28.01 do 28.02, 

zapraszamy do wspólnego świętowania: 
za zakupy o wartości ponad 30 zł 

w naszej cukierni, otrzymasz gratis 
urodzinowe ciastko „Mieszkańca”! 

Kupując pączki w TłusTY CZWARTeK 
sprawdź, czy wygrałeś tort! 

UWAGA: tradycyjnie mamy 
dla naszych Klientów niespodziankę: 

uKRYLIŚMY W 3 pąCZKACH  KupONY  
NA TORTY (MAłY, ŚReDNI I DużY). 

spRAWDŹ, CZY W TWOIM pąCZKu jesT KupON.

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

 
tel. 22 810-87-32

502 995 082

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

Płatność kartą

Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne
Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 100 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

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

Warszawa ul. Grenadierów 51/59

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 22 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

Pw³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

 HURT DETAL
Metal-Market
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ZastrZYK narODOwY
– Witam, panie Kaziu! Zaszczepiony pan? 
– Co powiedziawszy Eustachy Mordziak, 
kupiec bieliźniany na bazarze na pl. Szem-
beka, zawisł wzrokiem na ustach pana 
Kazimierza Główki, emeryta i klienta tutej-
szego. 
– Więcej mówią, że szczepią, niż szczepią. 
Ale zapisać mnie zapisali. 
– Bo podobno Unia szczepionek nie 
daje…
– Taka sama prawda jak z Jandą, że wlazła 
przed kolejkę. Bo artystka… 
– A nieprawda? Tłumaczyła się przecież na 
całą Polskę.
– A co miała robić, jak ją napadli? Ciekaw 
jestem, co pan by mówił, jak by pan o so-
bie codziennie nasłuchał się, że pan sta-
ruszkom ostatnią kroplę leku odbierasz? 
– To nie zaszczepili jej poza kolejką?
– Owszem, ale ostatecznie wydało się, że 
do zmarnowania miała pójść masa dawek. 

I ze strachu przed draką, że w Polsce lek, 
na który cały świat czeka, wylewa się do 
zlewu, dzwonili gdzie mogli i prosili kogo się 
dało, żeby zaszczepić każdego, kto jest pod 
ręką i kto chce. A ponieważ chętnych bra-
kowało, a termin ważności leku już mijał, to 
zaczęli dzwonić „z kalendarzyka”, czyli po 
znajomych. Artystom mówili, że to taka ak-
cja promocyjna, żeby innych zachęcić. I te 
sieroty boże uwierzyły! A potem chcieli ich 
gazetami zabić, żeby własne tyłki ochronić. 
– Nieładnie wyszło, ale minęło – a pan, 
panie Kaziu, kiedy ostatecznie będzie się 
szczepić? 
– W lutym.
– To zleci raz dwa.
– W Ostrołęce…
– Gdzie?
– W Ostrołęce! A żona w Siedlcach.
– To jak państwo dojadą?
– Zięć obiecał, że nas zawiezie.
– To chyba wyjątek jakiś jest?
– Żaden wyjątek, znajoma z Sulejówka do 
Łowicza ma się kopnąć, a w prasie wyczy-

tałem, że ludzi ze Szczecina do Złocieńca 
wysyłają, sto kilometrów w jedną stronę.
– No, a w Warszawie? 
– Co w Warszawie? Widać czegoś im bra-
kuje. 
– Może ludzi odpowiednich?
– O kadrach mówimy? Taki dowcip sły-
szałem: młody, ambitny, popierający co 
trzeba, postanowił pracę zmienić na lep-
szą. A ponieważ naczytał się, że najlepiej 
zarabia się w spółkach skarbu państwa, 
to w konkursie wystartował na głównego 
księgowego. Stanął przed komisją kwali-
fikacyjną. Obwąchali go, uśmiechnęli do 
swojaka: 
– Wiemy oczywiście, że jesteśmy po tej 
samej stronie, ale przepisy są przepisami 
i musimy sprawdzić pana kwalifikacje za-
wodowe. Pan rozumie – główny księgowy, 
to poważna sprawa. Proszę nam powie-
dzieć, ile jest dwa razy dwa?! 
– A ile ma być?! 
– No i co, i co, panie Kaziu, przyjęli?
– A jak pan myśli?  szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– radca prawny Marcin Kluś 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'ja wieM LePiej!

Im trudniejsza sy tuacja 
– w rodzinie, na świecie czy 
w kraju – tym bardziej nasze 
poglądy i opinie zaczynają się 
radykalizować. Nie tylko zaczy-
namy „wiedzieć lepiej”, w do-
datku „z wiarygodnego źródła”, 
ale bardzo często uzurpujemy 
sobie monopol na prawdę, czy 
raczej – na posiadanie racji.

Ostatnio zadzwonił do mnie 
mój stary (także wiekiem) zna-
jomy, pan kulturalny, miły i po 
kilku minutach miłej, normalnej 
rozmowy, rzucił: „A ten wasz 
głupi Trzaskowski, to…”. 

Nie mogę słuchać takich rze-
czy. Nie dlatego, że padło mało 
salonowe słowo „głupi”, ale dla-
tego, że mój znajomy mieszka 

bardzo daleko od Warszawy, 
w której bywa raz na kilka lat, i to 
przejazdem. Nie ma zielonego 
pojęcia ani o mieście, ani o oso-
bie, która nim zarządza, zatem 
brak podstaw do takich osądów. 
Tłumaczył się, że zbulwersowała 
go sprawa oczyszczalni Czajka 
– straszny to przekręt, wie z pew-
nego źródła! Jego zdziwienie, że 
plany tej inwestycji zatwierdzał 
Lech Kaczyński, wówczas pre-
zydent Warszawy, a awaria na-
stąpiła na starym, a nie nowym 
odcinku rur, było niemałe. Ale 
i tak wiedział lepiej.

Taki sam monopol na wie-
dzę ma pewna pani, kierująca 
pokazanym na zdjęciu białym 
samochodem. Gdzie parkuje na 
wiele godzin? Centralnie na wej-
ściu na przejście dla pieszych. 
Co ciekawe, bagażnikiem za-

stawia w znacznej części ko-
lejne przejście, prostopadłe do 
poprzedniego. Jedna idiotka 
– dwa strzały naraz.

Niby przepisy przepisami, 
ale pani „wie lepiej”, że pieszy 
– niech nie grymasi – może 
przecież bez problemu obejść 
samochód. A ona nie znalazła 
w pobliżu miejsca, a że naj-
wyraźniej pracuje tuż obok, to 
przy okazji ma swojego skarba 
na oku. Nie podzielają tego zda-
nia matki z dziećmi w wózkach 
ani osoby poruszające się na 
wózkach inwalidzkich – około 
50–60 metrów dalej jest po-

łożone w parku duże centrum 
rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych. Ani takim wózkiem, 
ani też dziecięcym nie da się 
przejść w innym miejscu, bo po 
remoncie ulica ma wyjątkowo 
wysokie krawężniki…

Wisienka na torcie – urząd 
pocztowy informujący w Inter-
necie, że jest dostosowany do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych, co potwierdza znaczek 
na drzwiach. Niestety, pierwszy 
schodek ma ponad 25 cm (chod-
nik się zapada), a kilka pozosta-
łych, za drzwiami, też nie posiada 
żadnej pochylni, podnośnika ani 
niczego podobnego. Zawiedzeni 
klną pod nosem (i nie tylko), ale 
znaczek dostosowania do inwali-
dów prezentuje się dostojnie.

Oj, nie warto wierzyć pozo-
rom.                                        żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:  
22 277 33 75 lub mailowo: sekretariat@ops-pragapoludnie.pl.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:  
www.ops-pragapoludnie.pl

Ośrodek Pomocy społecznej  
Dzielnicy Praga-Południe  

m.st. warszawa 
aktywnie realizuje działania w ramach wolontariatu. 

Celem tych działań jest wsparcie najbardziej 
potrzebujących mieszkańców.

jaKą POMOc OferujeMY? 
n pomoc w robieniu zakupów
n wsparcie w realizacji recept
n organizowanie czasu wolnego dla Seniorów 

i osób niepełnosprawnych
n dostarczanie paczek żywnościowych dla osób potrzebujących
n pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
n wspieranie dzieci w nauce (również online)
W związku z trwającym stanem epidemiologicznym, dbając  
o zdrowie osób powyżej 70. roku życia, bierzemy udział 
w licznych akcjach organizowanych w ramach współpracy 
z Urzędem Dzielnicy.
Dodatkowo pomagamy osobom przebywającym na kwaran-
tannie w bieżących potrzebach m.in.: w robieniu zakupów, 
wyprowadzaniu zwierząt czy wyrzuceniu śmieci.
zapraszamy do współpracy osoby chętne do niesienia 

pomocy, a także potrzebujące wsparcia na terenie 
dzielnicy Praga-Południe m.st. warszawy!

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

W dobie epidemii koronawirusa pojawia 
się wiele sygnałów o nieprzyjęciu pacjenta 
do szpitala. Czy szpital może odmówić przy-
jęcia pacjenta i z jakimi ewentualnie konse-
kwencjami to się wiąże?

Szpital ma taką możliwość ale tylko w ograniczonych sytuacjach, tj. wów-
czas kiedy stan pacjenta nie wymaga hospitalizacji lub brakuje wolnych łóżek, 
a pacjent nie wymaga niezwłocznego przyjęcia. Jednak zgodnie z art. 15 
Ustawy o działalności leczniczej, podmiot leczniczy nie może odmówić udzie-
lenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego 
udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. 
Od tego przepisu ustawodawca nie przewidział żadnego wyjątku. 

Jeżeli w wyniku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala 
dojdzie do pogorszenia stanu zdrowia, pacjent ma prawo do dochodzenia od 
podmiotu leczniczego zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę 
(cierpienie fizyczne i psychiczne), a także odszkodowania za koszty wynikłe 
z doznanego uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia (np. z tytułu zwięk-
szonych potrzeb na leczenie, sprzęt medyczny, rehabilitację lub utraconych 
dochodów w związku pogorszeniem stanu zdrowia, wydłużeniem leczenia 
i brakiem zarobków). 

W przypadku śmierci pacjenta w wyniku nieprzyjęcia do szpitala, roszczeń 
z tym związanych może dochodzić rodzina zmarłego. Katalog tych roszczeń zo-
stał zawarty w art. 446 Kodeksu cywilnego i obejmuje zarówno zadośćuczynie-
nie za doznaną krzywdę w związku z utratą osoby najbliższej, pokrycie kosztów 
leczenia i pochówku, stosownej renty, a także odszkodowania, jeżeli wskutek 
śmierci pacjenta nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Odpowiedzialność w powyższym zakresie, oprócz szpitala, może po-
nieść również lekarz, który zdecydował o odmowie przyjęcia pacjenta do 
podmiotu leczniczego. Obowiązek lekarza w powyższym zakresie wynika 
z art. 30 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym, 
lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy 
zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty 
życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. O powyż-
szym stanowi również Kodeks Etyki Lekarskiej, z którego wynika, że lekarz 
nie może odmówić pomocy lekarskiej w przypadkach nie cierpiących zwło-
ki, jeśli pacjent nie ma możliwości uzyskania jej ze strony instytucji powoła-
nych do udzielania pomocy.

Zakres odpowiedzialność lekarza w tej sytuacji może być uzależniony od 
umowy, na podstawie której świadczył usługi medyczne na rzecz szpitala.

Radca prawny Marcin Kluś specjalizuje się w sprawach cywilnych,  
o błędy medyczne i szkody komunikacyjne.

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: pon.-pt. w godz. 8.00-17.00
   POSIADAMY WYBÓR TKANIN I TRANSPORT

REALIZUJEMY 

INDYWIDUALNE 

ZAMÓWIENIA

WWW.MEBLESOSNOWE.EU

Warszawa-Wawer
ul. Płowiecka 25

(róg Świeckiej)
tel./fax 22 815 35 98

meble@meblesosnowe.eu

ŁÓŻKA ●  MATERACE ●  SZAFY ●  KOMODY
BIURKA ●  WITRYNY ●  STOŁY ●  KRZESŁA

MŁODZIEŻOWE ●  ZESTAWY ●  I INNE
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Warszawskie cmentarze 
pękają w szwach, na wielu 
z nich brakuje wolnych 
miejsc do pochówku, dlatego 
coraz więcej osób decyduje 
się na kremację. Od dawna 
mówiło się o potrzebie 
umożliwienia mieszkańcom 
grzebania bliskich w urnach 
na Cmentarzu Bródnow-
skim, który jest jedną z naj-
większych nekropolii w całej 
Europie. 

Zgodnie z polskimi prze-
pisami, urna z prochami 
może zostać złożona w gro-
bie ziemnym lub murowa-
nym (którego boczne ściany 
są murowane do poziomu 
gruntu) lub w kolumba-
rium, czyli specjalnej bu-
REKLAMA REKLAMA

kolumbarium Na bródNie
na cmentarzu Bród-
nowskim otwarto ko-
lumbarium na ponad 
6100 urn.

cmentarza. Jest w nim 1530 
nisz, a w każdej z nich miej-
sce na cztery standardowe 
urny. Miejsce można odna-
leźć na mapach przy bramie 
wjazdowej pod nazwą: kwa-
tera 116. 

Jeśli będzie potrzeba, za 
jakiś czas powstanie druga 
część budowli, o podobnej 
wielkości – jest na to miej-
sce. Jak informuje diecezja 
warszawsko-praska, istnieją 
też projekty innych loka-
lizacji, także na filialnym 
cmentarzu w Marysinie 
Wawerskim. Zarząd będzie 
rozważał w przyszłości te 
inwestycje, jeśli będzie taka 
potrzeba oraz środki.

Na razie nie można jesz-
cze wykupić niszy w nowym 
kolumbarium. Jeśli sytuacja 
epidemiczna na to pozwoli, 
będzie to możliwe w lutym. 

Klara Bartuszek

KOLuMBaria w warsZawie:
n cmentarz Komunalny   
 Północny (wólka węglowa)
n cmentarz Komunalny   
 Południowy (antoninów)
n cmentarz w wilanowie
n cmentarz Komunalny   
 Powązki wojskowe
n cmentarz Powązki stare
n cmentarz wolski
n cmentarz służewski stary

dowli z niszami. Podczas 
pogrzebu w specjalnym 
otworze umieszcza się urnę, 
po czym jest on zamurowy-
wany. Na zewnętrznej części 
zamurowanej niszy umiesz-
cza się tabliczkę z imieniem 
i nazwiskiem osoby zmarłej. 
I właśnie takie miejsce zo-
stało otwarte na Bródnie.

– Na Cmentarzu Bród-
nowskim nie ma możliwości 
powstania grobów urnowych 
w ziemi, ponieważ jest to 
stary cmentarz i istnieją je-
dynie miejsca do pochówku 
ciał w trumnach. Dlatego 
zdecydowaliśmy się na po-
stawienie kolumbarium– 
podkreśla ksiądz prałat Je-
rzy Gołębiewski, dyrektor 
zarządu cmentarza.

Kolumbarium znajduje się 
przy ogrodzeniu od ul. św. 
Wincentego, wybudowano 
je ze środków własnych 

Na Pradze Południe za-
wrzało, kiedy pojawiła się 
informacja o tym, że kul-
towe miejsce, jakim jest 
bazar przy placu Szembeka, 
może zostać zlikwidowane. 
To właśnie tu kolejne poko-
lenia mieszkańców kupują 
świeże owoce i warzywa, 
zdając sobie sprawę z tego, 
że produktów takiej jakości 
nie znajdą w żadnych oko-
licznych dyskontach czy 
marketach. Dlatego teraz, 
kiedy radny Damian Kowal-
czyk w interpelacji zapytał 
m.in. o to, czy Zarząd Dziel-
nicy planuje w tym roku 
zlikwidowanie targowiska, 
rozpętała się burza.

najważniejsza informacja: 
handel warzywami i owo-
cami oraz małe sklepy są 
i będą. Handlowcy byli zde- 
zorientowani w chwili opu-
blikowania pytań o rzekomej 
likwidacji tego modelu han-
dlu. Nie wiadomo, kto takie 
informacje rozpowszechnił, 
co ciekawe trudno znaleźć 
handlowców, którzy by to 
potwierdzili.

Na pogłoski szybko zare-
agował burmistrz Tomasz 
Kucharski, podkreślając, że 
dzielnica nie zarządza ani 
terenem, ani samym bazar-
kiem. Nie może zatem po-
dejmować działań zmierza-
jących do jego likwidacji. 

– Teren, na którym znaj-
duje się bazarek przy pl. 
Szembeka, składa się z dzia-
łek należących do miasta 
st. Warszawy, wydzierża-
wionych (w tym niektóre 
na okres wieczysty) spółce 
Centrum Handlowego Szem-
beka. Pozostałe są własno-
ścią osób fizycznych – wy-
jaśnia Tomasz Kucharski 
i dodaje, że w Urzędzie 
Dzielnicy Praga-Południe 
nie toczy się obecnie żadne 
postępowanie administra-
cyjne dotyczące wydania 
pozwolenia na jakąkolwiek 
budowę na terenie bazarku 
ani decyzji rozbiórkowej. 
Nie ma więc żadnych pod-
staw do sugerowania, że 
zarządzająca bazarkiem 
spółka przygotowuje się do 
jego likwidacji.

Do całej sytuacji odniósł 
się też Mirosław Sztyber, 
prezes zarządu CH Szem-
beka, który od wielu lat pro-
wadzi to kultowe na mapie 
Warszawy miejsce.

– To niedorzeczne i ab-
surdalne, że miałbym 
zmieniać model handlu tar-
gowiskowego w poziomie 
parteru – mówi Mirosław 
Sztyber. – To historyczne 
miejsce, ważne nie tylko 
dla mnie osobiście, ale 
też (a w zasadzie przede 
wszystkim) dla mieszkań-
ców. Podkreślam: model 
handlu targowiskowego 
pozostanie. Skąd się wzięły 
te plotki? Nie wiem, może 
stąd, że planujemy kolejne 
fazy rozbudowy w przyszło-
ści z handlem i usługami 
w parterze, a wyżej z czę-
ścią mieszkaniową, by do-
kończyć zagospodarowanie 
tego kwartału zgodnie z pla-
nem miejscowym. Ale to jest 
w fazie koncepcyjnej i która 
koncepcja zostanie wyło-
niona jeszcze nie wiadomo, 
konieczne są ekspertyzy 
i opinie techniczne. Jeżeli 
ktoś chce o tym porozma-
wiać to zapraszam do za-
rządu spółki. Bazarek działa 
i będzie działał – podkreśla 
Mirosław Sztyber.   aG

zamieszaNie wokół szembeka
Bazarek przy Zamienieckiej na Grochowie nie bę-
dzie zlikwidowany. Plotki wywołane interpelacją 
jednego z radnych, stanowczo dementuje zarząd 
spółki cH szembeka, jak i Zarząd Dzielnicy, które-
mu zarzucono plany zamknięcia targowiska. 
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nierucHOMOŚci  
– Mam do wynajęcia

n Garaż murowany 
w zabudowie szeregowej, 
światło, przy ul. Darłowskiej 
wynajmę lub sprzedam.  
Tel. 692-146-854

Prawne

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

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

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

autO-MOtO – Kupię
n KUPIĘ STARE MOTOCYKLE. 
TEL. 601-709-388

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

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

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

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

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

sZuKaM PracY
n Opiekunka z doświadczeniem 
do osoby starszej.  
Tel. 509-632-517

transPOrt
n Przeprowadzki 
i magazynowanie 24h/7. 
wywóz i utylizacja zbędnych 
mebli, przedmiotów 
z mieszkań i piwnic.  
tel. 607-66-33-30

n Transport – przeprowadzki  
– samochód o wymiarach  
3,9 dł./2,0 wys. – kontener, 
kraj, zagranica, konkurencyjne 
ceny. Tel. 502-904-708

usŁuGi
n aGD – LODÓwKi, PraLKi, 
ZMYwarKi – naPrawa.  
teL. 694-825-760

n aGD, antenY, teLewiZOrY 
– naPrawa. teL. 602-216-943

n Anteny satelitarne, 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 
– osobiście Jacek Szpakowski. 
Tel. 502-920-316.

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

n Cyklinowanie, układanie, 
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  
– uPrawnienia.  
teL. 504-618-888

n GaZ, HYDrauLiKa. 
naPrawY, MOntaż, 
PrZerÓBKi – 24 H. taniO. 
teL. 22 610-88-27,  
604-798-744

n HYDrauLicZne 
instaLacje, reMOntY.  
teL. 504-618-888

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

n HYDrauLiK sOLiDnie.  
teL. 888-329-094

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, 
projektowanie, serwis 
24 h, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, 
doradztwo techniczne,  
szybkie terminy  
realizacji, gwarancja.  
tel. 502-904-708

n LODÓweK naPrawa.  
teL. 602-272-464

n Malowanie, remonty, mon-
taż 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, 
ZaBuDOwY, 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

usŁuGi – Budowlane
n Konstrukcje drewniane, 
garaże, wiaty, sauny, altany.  
Tel. 691-517-834

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

usŁuGi – Porządkowe

n Pranie dywanów i mycie 
okien. Tel. 796-371-666

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

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

wYPOcZYneK
n Wczasy dla Seniora – Krynica 
Morska – 8 dni od 770 zł/os., 
Stegna – 8 dni od 749 zł/os.  
Tel. 22 834-95-29

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

REKLAMAREKLAMA

ZAMÓW W INTERNECIE:
www.mieszkaniec.pl/reklama/ogloszenia-drobne/ 

MIESZKANIEC
GAZETA WARSZAWSKA

Gazeta mieszkańców Pragi Południe, Pragi Północ, Wawra, Rembertowa, Wesołej, Białołęki, Targówka. 
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War sza wa, 
ul. Gre na die rów 21
tel. 22 813-22-38

od po nie dział ku do piąt ku 

 

w godz. 10.00−20.00

 STO MA TO LOG
od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

10.00–19.00

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

– iks rak eL

 
   skup  sprzeda¿

   
 sim-locki

    akcesoria

    naprawy

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

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

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

www.krasphone.pl

* USŁU GI
* Narożniki wg wymiarów klienta     
* Ma te ria ły obi cio we
Warszawa, ul. Krypska 52/54

     przy GRO CHOW SKIEJ 179
(pa wi lon po go to wia we te ry na ryj ne go)

Za kład prze nie sio ny z ul. Zna  niec kie go 8

Tel. 22 612-53-88
691-75-50-50

TAPICER

TADEX 
 OPONY

  Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i
 
sprzeda¿ opon 

 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         
tel. 22 610 60 05

a MOŻE NaD MOrZE?
Komfortowe, w pełni wyposażone apartamenty dla 4-6 osób, blisko plaży.

KOŁOBRZEG    www.sunnyday.com.pl

 AZURE PREMIUM - ul. Błękitna 8 POD PAPUGAMI - ul. Bałtycka 4 SŁONECZKO - ul. Bałtycka 17B

do naszych apartamentów, do naszego świata, gdzie gość ma wziąć tylko dobry humor i walizkę, 
a resztą zajmiemy się my EKIPA SUNNY-DAY APARTAMENTY KOŁOBRZEG.

Serdecznie 
zapraszamy do Kołobrzegu, 

REZERWACJE NA LATO 2021
ZADZWOŃ! 

¥ 501-423-667   

CENA OD 100 ZŁ ZA DOBĘ ZA APARTAMENT
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Redakcja „Mieszkaniec”
ul. Grenadierów 10

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

tel. 22 813 43 83
698-676-886

Odbiór osobisty
po wcześniejszym uzgodnieniu

sklep internetowy: www.pragaunited.pl

5 wzorów
damskie 
i męskie

od S do XXXL
2 kolory

NOWY ROK, NOWA KOSZULKA

39
ZŁ

cena

+
KALENDARZ
MIESZKAŃCA 

GRATIS

Od kilku lat nie mieliśmy 
takiej zimy, która pozwoli-
łaby na zabawy na sankach. 
Dlatego, kiedy niedawno 
chwycił mróz i posypało 
śniegiem, na każdym wznie-
sieniu i górce zaroiło się od 
dzieci, które często po raz 
pierwszy w życiu miały 
okazję poczuć radość z zi-
mowych szaleństw. Niestety, 
doszło też do wypadków. 

W Parku Szczęśliwickim 
zginął chłopiec, który zje-
chał z górki saneczkowej 
i uderzył w ławkę. W tym 
samym miejscu w latar-
nię uderzyła dziewczynka 
– na szczęście skończyło 

z górki Na Pazurki mróz zabija
według zapowiedzi synoptyków, w najbliższych 
dniach mamy szansę na białą zimę z lekkim mro-
zem, więc jest idealna pogoda na sanki. Gdzie 
wybrać się z dziećmi?

Zima to czas kiedy wiele osób jest narażonych 
na wychłodzenie, które potrafi być śmiertelnie 
niebezpieczne dla organizmu. 

się niegroźnie. Z kolei na 
Gocławiu niezbędna była 
pomoc straży pożarnej przy 
ściągnięciu z tafli lodu na 
Jeziorku Balaton dziecka, 
które wjechało tam na san-
kach, zjeżdżając z górki. 
Mamy nadzieję, że to koniec 
tych złych zdarzeń w tym 
roku, przypominamy je ku 
przestrodze, bo ostrożności 
nigdy za wiele. 

Zima w pełni i warto wy-
korzystać jej uroki. Gdzie 
z dziećmi możemy wybrać 
się na sanki?

na Białołęce o górki sanecz-
kowe zadbali sami miesz-
kańcy, składając projekty do 
budżetu partycypacyjnego 
(dziś obywatelskiego), a póź-
niej na nie głosując. Dzięki 
temu teraz najmłodsi mogą 
korzystać z czterech gó-
rek: przy pętli tramwajowej 
Tarchomin Kościelny, przy 
ul. Ruskowy Bród (naprze-
ciwko Bocianiego Zakątka), 
przy ul. Jabłoni oraz w parku 
Magiczna.

na Pradze Północ zimowe 
szaleństwa najczęściej od-
bywają się w Ogródku Jor-

danowskim (przy Namy-
słowskiej).

w rembertowie dzieci 
chętnie wybierają się na 
górkę na ul. Strażackiej, 
przy boiskach sportowych 
(niedaleko miejsca zwanego 
„Daszkami”) oraz na górkę 
przy terenie rekreacyjnym 
Mokry Ług. 

na terenie targówka nato-
miast nie ma górek sanecz-
kowych w dosłownym tego 
słowa znaczeniu. Jak wyja-
śnia rzecznik Urzędu Dziel-
nicy, Rafał Lasota, są jedy-
nie niewielkie wzniesienia 
– elementy krajobrazu zimą 
wykorzystywane przez 
osoby zjeżdżające na san-
kach. Miejsca takie znajdują 
się w Parku Bródnowskim: 
obok boiska „Syrenka” od 
strony ul. Poborzańskiej, od 
strony ulicy Wyszogrodz-
kiej, przy murowanym na-
pisie Bródno od strony ulicy 
Chodeckiej. 

Kolejne miejsce można 
znaleźć w Lesie Bródnow-
skim – wzniesienie na wyso-
kości centrów handlowych 
od strony ulicy Św. Wincen-

tego, zabawy zimowe są też 
w Parku Wiecha. 

Wybór jest spory, najważ-
niejsze jednak, by wszędzie 
zachowywać się ostrożnie, 
bo o wypadek, jak wiadomo, 
nietrudno. 

– Podczas jazdy na san-
kach należy pamiętać o za-
chowaniu zasad bezpieczeń-
stwa oraz zwracać szcze-
gólną uwagę na drzewa 
i elementy małej architek-
tury – kosze na śmieci, la-
tarnie, ławki. Szczególną 
uwagę należy zwracać na 
innych użytkowników – ape-
luje Rafał Lasota.

O  b e z p i e c z e ń s t w ie 
w czasie zimowych zabaw 
mówi też Michał Szweycer 
z Urzędu Dzielnicy Pra-
ga-Południe. Ratusz zabez-
pieczył popularne wśród 
mieszkańców górki do 
saneczkowania, które są 
w Parku nad Balatonem, 
Parku Polińskiego i przy Je-
ziorku Gocławskim.

– Straż Miejska częściej 
patroluje te okolice, wysy-
pano piaskiem alejki wokół 
akwenów wodnych (by wy-
hamować sanki przed liną 
brzegową), tymczasowo 
zdemontowano jedną ławkę 
– mówi Michał Szweycer. 

jan Paśnik

Przez hipotermię co 
roku umierają nie tylko 
bezdomni, ale także nie-
trzeźwi, którzy przysną 
w drodze do domu, czy 
osoby starsze nie mające 
siły dotrzeć do celu, jaki 
obrali. Bardzo ważne, szcze-
gólnie o tej porze roku, jest 
to, abyśmy reagowali widząc 
kogoś, kto może potrzebować 
pomocy. 

Kiedy temperatura ciała 
spada poniżej 30 stopni, 
człowiek staje się bez-
władny, wygląda jakby był 
pijany. Wtedy konieczna 
jest natychmiastowa po-
moc. Co należy zrobić? 
Po sprawdzeniu przytom-

ności i oddechu wezwać 
pogotowie, założyć ręka-
wiczki i zrobić wszystko, 
aby poszkodowany został 
ogrzany.

– Jeżeli ubranie po-
szkodowanego jest mokre, 
należy jak najszybciej je 
zdjąć bez zbędnego poru-
szania poszkodowanego 
– wyjaśnia Komenda Sto-
łeczna Policji i dodaje, że 
dobrze, aby wychłodzona 
osoba miała okrytą głowę 
i szyję. Nie wolno podawać 
alkoholu ani pocierać stóp 
i rąk poszkodowanego. 
Przede wszystkim: nie zo-
stawiajmy osoby w ciężkim 
stanie samej!   alina Gruszka

reaGuj!  
nie PrZecHODź 

OBOjętnie!

Fot. KSP

centrum Operacyjne metrOmedica
 ul. szaserów 38 
04-306 Warszawa

/metromedica
 metromedica.pl

  wynik w 15 minut
 w domu/biurze klienta 

 zaświadczenie w języku  
    polskim lub angielskim

ty dzwonisz  my przyjeżdżamy

  transport medyczny chorych  
Warszawa, polska, europa 

 601 340 040 24
h

szyBKie 
testy na cOVid-19

transpOrt
medyczny
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Niestety wielu właścicieli czworonogów 
wciąż lekceważy wściekliznę i nie pilnuje 
terminów szczepień. Z danych Mazowiec-
kiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 
wynika, że w ubiegłym roku, na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego, zostało zaszcze-
pionych tylko ok. 32 proc. psów. To bardzo 
mało, bo choroba bardzo często jest śmier-
telna dla zwierząt i groźna dla ludzi, ponie-
waż atakuje ośrodkowy układ nerwowy.

– Do zakażenia wścieklizną dochodzi za-
zwyczaj na skutek pogryzienia przez chore 

uwaga wśCieklizNa!
trzYmaj Psa Na smYCzY

wawer i wesoła to dzielnice zagrożo-
ne wścieklizną. wojewoda wprowa-
dził obostrzenia dotyczące wyprowa-
dzania psów i kotów na tym terenie 
po tym, jak w okolicy potwierdzono 
przypadek choroby u lisa. OBOwiąZKOwe sZcZePienia

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwie-
rząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt, psa przeciwko wściekliźnie, po 
raz pierwszy musimy zaszczepić po ukoń-
czeniu przez niego trzech miesięcy. Potem, 
nie rzadziej niż co 12 miesięcy. wskazane 
są również szczepienia kotów. szczepień 
psów i kotów przeciwko wściekliźnie do-
konują lekarze weterynarii świadczący 
usługi weterynaryjne w ramach zakładu 
leczniczego dla zwierząt.

Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, od 
zachodu ulicą Kwitnącej Akacji, od południa 
ulicą Izbicką, ulicą Zagórzańską i ulicą Złotej 
Jesieni. W Wesołej natomiast chodzi o część 
dzielnicy na południe od ulicy Trakt Brzeski 
oraz część dzielnicy ograniczona od północy 
linią kolejową, od zachodu ulicą I Praskiego 
Pułku i od południa ulicą Trakt Brzeski.

Z czym to się wiąże dla mieszkańców, 
poza oczywistym zachowaniem ostrożno-
ści w kontaktach z dzikimi zwierzętami? 
Obowiązuje nakaz trzymania psów na 
smyczy albo na ogrodzonym terenie, kotów 
nie można wypuszczać, właściciele muszą 
trzymać je w zamknięciu. Podobnie ze zwie-
rzętami gospodarskimi – muszą przebywać 
w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.

Poza tymi wymogami jest też zakaz or-
ganizowania m.in. wystaw czy konkursów 
z udziałem psów, kotów oraz innych zwie-
rząt wrażliwych na wściekliznę oraz or-
ganizowania polowań i odłowów zwierząt 
łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitar-
nych dzików oraz polowań indywidualnych 
na dziki bez udziału psów i nagonki.   Ks

zwierzę. Zakażenie jest możliwe poprzez 
kontakt ze śliną chorego lub zakażonego 
zwierzęcia. Wirusy wścieklizny początkowo 
atakują zakończenia nerwowe uszkodzonych 
miejsc, a następnie poprzez nerwy obwo-
dowe mózg. Prawie zawsze jest to choroba 
śmiertelna – przypomina Wojewódzki In-
spektorat Weterynarii.

Aby zminimalizować ryzyko rozprze-
strzeniania się wirusa, po tym jak stwier-
dzono go u lisa na terenie gminy Wiązowna, 
wojewoda mazowiecki, na wniosek Mazo-
wieckiego Wojewódzkiego Lekarza Wete-
rynarii wydał rozporządzenie w sprawie 
zwalczania wścieklizny na terenie powiatu 
otwockiego, mińskiego i miasta stołecznego 
Warszawy – dzielnice: Wawer i Wesoła.

W Wawrze teren zagrożony wścieklizną 
to część dzielnicy ograniczona od północy 

„Mieszkaniec” w tym roku obchodzi 
okrągły, 30. jubileusz. Jest to okazja do 
wspomnień i przeglądu najważniejszych 
wydarzeń z ostatnich lat, a takim na pewno 
był i wciąż jest Bieg Wedla. Czym różni się 
ta sportowa rywalizacja od innych podob-
nych zmagań? Przede wszystkim samym 
miejscem, bo alejki parku Skaryszewskiego 
nadają biegowi wyjątkowego klimatu. Nie 
bez znaczenia jest też sama „słodka” nazwa 
– bieg odbywa się w bliskim sąsiedztwie 
fabryki firmy Wedel, która w tym roku ob-
chodzi swoje 170-lecie. I najważniejsze: tutaj 
poza walką o podium i puchary, ważna jest 
zabawa i spotkania z ludźmi.

Niestety, pandemia zmusiła organiza-
torów do zmiany formuły tegorocznych 
zmagań i odbędą się one wirtualnie (co nie 
oznacza, że będzie mniej ciekawie). XVI 
edycja Biegu Wedla odbędzie się w dniach 
30 stycznia – 7 lutego. Biegacze pokonają 
określone dystanse w dowolnym miejscu na 
przestrzeni tych kilku wyznaczonych dni. 

Uczestnicy mają do wyboru trasy biegowe 
w zależności od upodobań, dorośli: 5,5 km 
i 9 km, dzieci w wieku do 7 lat pobiegną na 
dystansie 0,25 km, a dzieci do lat 15 poko-
nają trasę 1,86 km. 

– Cieszę się, że w XVI Biegu Wedla orga-
nizowanym przez Oddział PTTK Warszawa 
Praga oraz Fundację Trzy Kroki, będziemy 
mogli wspólnie świętować 170. rocznicę po-
wstania firmy Wedel. Tegoroczne wsparcie 
jest dla nas szczególnie ważne, w tym trud-
nym czasie pokazuje bowiem siłę wielolet-
niego partnerstwa – mówi Andrzej Kroch-
mal, kierownik Biegu Wedla.  

W tym roku, ze względu na wyjątkowe 
warunki organizacji, nie odbędzie się ofi-
cjalny pomiar czasu biegaczy. Uczestnicy 
będą potwierdzać swój udział i rejestrować 
wynik w specjalnej zakładce na stronie inter-
netowej wydarzenia. Podane wyniki posłużą 
do stworzenia honorowej listy najlepszych 
uczestników, która zostanie opublikowana 
na stronie Biegu Wedla. 

Wedel zadbał o to, by docenić wszystkich 
biegaczy. Uczestnicy w ustalonym miejscu 
odbiorą wyjątkowe medale, słodkie upo-
minki, jubileuszowe pamiątki i vouchery 
do Pijalni Czekolady E.Wedel.      Kasa

bieg wedla 2021


