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Bezpłatna gazeta mieszkańców prawej strony Wisły.
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pon.-pt. 7-20 
sobota 8-16

www.stacjastacja.pl 22 613-13-00 

Wakacje z duchami
Oboje płakali na peronie. 

On jechał w delegację, ona 
do rodziców na wsi… Jakież 
to było szczęście i ogromna 
niespodzianka, gdy następne-
go dnia spotkali się na plaży 
w Międzyzdrojach…

Dowcip ma już swoje lata, 
ale mnie nieustannie bawi, 
tym bardziej, że za chwilę 
i ja tam będę. A reszta Polski 
w Kołobrzegu, Krynicy Mor-
skiej, Świnoujściu… 

Już jesteśmy przygotowa-
ni na gofry po 15 zł, toaletę  
za 5, grajdoły, parawany, silny 
wiatr i słabe słońce. A jednak 
zapewne niespodzianki będą. 

Wakacyjne duchy wietrzę 
ze strony deweloperów. Już 
nie ma dzikich plaż, są ogro-
dzone osiedla z „apartamen-
tami” dwa pokoje 48 metrów 
w cenie 750 tys. zł ze skła-
dzikiem na rowery, czyli 350 
za dzień od wynajmującego. 
Plus – oceanaria – rodzinny 
bilet 120 zł, elektryczne rowe-
ry: 150 zł dzień. Słowem było 
drogo, będzie jeszcze fajniej.

Więc? Trzeba to przecze-
kać. Do czasu aż otworzy się 
w pełni zagranica, niebo zro-
bi się czarne od samolotów. 
Wtedy popyt spotka się z po-
dażą i ceny osiągną poziom 
jakiejś tam równowagi…

Tomasz Szymański
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UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
Kupno - Sprzedaż
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

 
 

   

  
  
 

   
  

Szwedzka 37

czynne 9-20
Tel. 22 818 07 91 

 Protezy elastyczne

 Cyrkonowe 
korony i mosty

 Implanty

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY

EKSPRESOWA
NAPRAWA PROTEZ!

ul. Osowska 15, tel. 22 610-65-23
zaprasza codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i dorosłych
 challange  turnieje

K    RTY TENISOWE
„OLSZYNKA GROCHOWSKA”

www.tenis-olszynka.pl

NOWA KAWIARNIA GEM
Rezerwacja kortów na sezon letni: 
osobiście, telefonicznie lub on-line

 
   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

zmień sWoją okolicę  
i… śWiat

ChCesz mieć wpływ na to, jak zmienia się twoje najbliższe otoCzenie 
i współdeCydować o tym, w jaki sposób zostaną rozdysponowane 
pieniądze z budżetu warszawy? weź udział w głosowaniu na projekty 
zgłoszone do budżetu obywatelskiego 2022. 
jak i kiedy zagłosować, aby nasze zdanie było ważne? 

CZYTAJ 
NA STR. 3
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kronika PolicYjna
OkRadaLi SamOchOdY Na PaRkiNGu

Około godz. 2.00 w nocy, patrolujący policjanci sprawdzali, co 
dzieje się wokół zaparkowanych samochodów na ustronnym 
parkingu. Dostrzegli, że w jednym busie wybita jest szyba, 
a w środku ktoś buszuje. Na zewnątrz znajdowały się zgroma-
dzone elektronarzędzia. Na widok policjantów zaczęło ucie-
kać dwóch mężczyzn. Jednego z nich patrolowcy zatrzymali.  
41-latek trafił do policyjnej celi. Jego kompan, 45-latek, został 
zatrzymany na drugi dzień. Są braćmi. Okradali samochody.

POSzukiWaNY za kRadzież PLecaka i kaRTY 
Dzielnicowi z Wawra na ulicy rozpoznali mężczyznę podejrze-
wanego o przywłaszczenie cudzego plecaka, a potem również 
posłużenie się kartą płatniczą. Mężczyzna został zatrzymany. 
45-latek kilka tygodni wcześniej w centrum handlowym 
ukradł plecak, niedługo później dwukrotnie zapłacił kartą 
bankową, która znajdowała się w tym plecaku. Postawiono 
mu już zarzuty.

17 RazY TaNkOWaŁ i Nie PŁaciŁ
Policjanci zajmujący się pracą operacyjną przeanalizowali 
wpływające zawiadomienia ze stacji paliw i ustalili, że w ciągu 
tylko jednego miesiąca, jeden mężczyzna, jednym samocho-
dem podjeżdżał na kilka stacji paliw na terenie Pragi Południe 
i tankował paliwo, nie płacąc za nie. Wytypowali sprawcę 
– 35-latka. I go zatrzymali. Mężczyzna przyznał się, że doko-
nywał kradzieży, paliwo użytkował sam oraz sprzedawał.

„ORGaNizOWaŁ” kRadzieże SamOchOdóW
Pewien 45-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego na te-
renie dzielnicy Praga Południe i ościennych zajmował się kra-
dzieżami raczej starszych pojazdów. Sam kradł i namawiał do 
tego kolegę – w sumie „zorganizował” kradzież co najmniej 
13 samochodów! Został zatrzymany i odpowie za kradzieże 
i podżeganie do nich.

NaSTOLaTkOWie Na (Nie SWOich) ROWeRach
Dzielnicowi zatrzymali dwóch nastolatków (16 i 17 l.), którzy 
jechali na rowerach miejskich. Rutynowa kontrola okazała 
się warta zachodu: rowery zostały skradzione! Dochodzenie 
zakończyło się skierowaniem aktów oskarżenia o przywłasz-
czenie mienia.                                         policja.waw.pl 
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W końcu nadszedł czas, 
kiedy zaczynamy normalnie 
funkcjonować i nasze myśle-
nie nie ogranicza się do tego, 
jak przetrwać kolejny dzień 
z nauką zdalną i w maseczce 
dotrzeć do pracy czy sklepu. 
Teraz zaczęliśmy patrzeć 
na wszystko nieco inaczej 
i wielu z nas widzi, że miesz-
kania wymagają grubszych 
remontów, a pogoda jest ide-
alna, aby zagruntować, poma-
lować i odświeżyć ściany czy 
przebudować altankę, która 
czeka na to od kilku lat. 

Planujemy remonty, nie 
myśląc o tym, że za chwilę, 
zamiast cieszyć się z ich koń-
cowego efektu, będziemy 
mieć spory problem – stertę 
śmieci. 

Podpowiadamy, co zrobić 
z gruzem, opakowaniami 
po farbach i rozpuszczalni-
kach czy niepotrzebnymi 
meblami.

Jeśli planujemy domową 
rewolucję, idealnym wyj-
ściem jest po prostu zamówie-
nie kontenera w firmie, która ma 
odpowiednie zezwolenia na wy-

wóz odpadów. Wtedy problem 
mamy z głowy, bo w okre-
ślonym terminie zabierze 
ona od nas 
zape ł n iony 
kontener.

Natomiast, 
kiedy nie za-
nosi się na 
tak wielką 
„demolkę”, 
ale planujemy 
wyburzenie 
paru cegieł 
czy betonu, 
dobrym wyjściem jest zakup 
specjalnego, dużego worka. Na-
leży przy tym zwrócić uwagę, 
żeby w pakiecie była również 
usługa wywozu i utylizacji 
jego zawartości. Niektóre 
sklepy z materiałami budow-
lanymi mają również swoje 
punkty odbioru odpadów. 
Zabierają je za symboliczną 
opłatą.

możemy też spakować dowol-
nie odpady i wywieźć je w odpo-
wiednie miejsce. Nie do lasu 
czy nad Wisłę, bo za kilka 
dni sami tam pójdziemy na 
spacer!!! 

Po remoncie – Pszok i nie tYlko
cegły, gruz, sterta puszek po farbach, resztki gla-
zury i mnóstwo innych pozostałości po remontach 
bardzo często trafia do lasów i innych terenów 
zielonych. Niedbalstwo czy niewiedza? co zrobić 
z odpadami poremontowymi?

–  Ka ż d y 
mieszkaniec 
W a r s z a w y 
może bezpłat-
nie oddać po-
zostałości po 
remoncie do 
Punktu Selek-

tywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK). Tam 
przyjmowane są opakowania 
po farbach i klejach, resztki 
rozpuszczalników, gruz, gla-
zura czy szkło. Mieszkańcy 
mają do wyboru dwa punkty: 
w Wilanowie przy ul. Zawo-
dzie 1 oraz na Białołęce przy 
ul. Płytowej 1 – mówi Zofia 
Kłyk z Zarządu Oczyszcza-
nia Miasta i dodaje, że takie 
przedmioty jak meble, kanapy, 
materace, fotele czy duże za-
bawki należą do grupy odpadów 
wielkogabarytowych i mogą być 
odebrane w wyznaczonych ter-

minach przez operatora zabie-
rającego śmieci domowe. Poza 
wskazanymi terminami, 
można oddać je bezpłatnie do 
PSZOK-ów, które działają od 
poniedziałku do soboty.  

Warto przy okazji przypo-
mnieć, że duże elektrośmieci, 
takie jak pralki, lodówki, zmy-
warki czy telewizory mogą 
być odebrane bezpłatnie bez-
pośrednio z domu. Wystarczy 
zadzwonić pod numer infolinii 
22 223 33 00. Infolinia działa 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-17 lub wypeł-
nić formularz na stronie  
www.ekomaster.pl

Natomiast małe elektro-
śmieci można oddać samo-
dzielnie do jednego z punktów 
elektroeko. Działają one 
w każdej dzielnicy w soboty 
w godz. 10-14. 

Wiktoria czupurek

każdy mieszkaniec War-
szawy może bezpłatnie 
oddać pozostałości po 
remoncie do Punktu 
Selektywnego zbierania 
Odpadów komunalnych 
(PSzOk): w Wilanowie 
przy ul. zawodzie 1 oraz 
na Białołęce przy ul. 
Płytowej 1. 

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

Dofinansowania Do zakupu  
aparatów słuchowych

oferujemy  
wizyty Domowe

JAk uzyskAć dOfinAnsOWAnie? zAdzWOŃ 517 224 111

Do zakupu aparatów można uzyskać dofinanso-
wania z NFZ, PCPR oraz wielu innych miejsc.
Dofinansowanie z NFZ do zakupu dwóch apa-
ratów słuchowych: 1400 zł* (do 26. roku życia: 
4000 zł).
Dofinansowanie z NFZ do zakupu dwóch wkła-
dek indywidualnych: 100 zł.
Dofinansowanie z PCPR (Warszawa) do zakupu  
2 aparatów słuchowych: 3900 zł (1950 zł/szt.).
Oznacza to, że do zakupu dwóch aparatów moż-
na uzyskać nawet 5400 zł (8000 zł do 26. roku 
życia).

JAk uzyskAć  
dOfinAnsOWAnie z nfz?

Musimy wykonać kilka kroków: 
1. Wykonujemy badanie słuchu. Pacjent otrzy-
muje wyniki badania opatrzone pieczątką pro-
tetyka słuchu
a. W wymaganiach Narodowego Funduszu Zdro-

wia jest zapis mówiący o tym, że aby ubiegać się 
o refundację ubytek słuchu musi przekraczać  
40 dB u osób dorosłych.

b. W przypadku osób do 26. roku życia – 30 dB.
2. Pacjent udaje się z wynikami badań słuchu na 
wizytę do laryngologa.
a. Nie ma znaczenia, czy pacjent idzie na wizytę 

prywatną, czy na NFZ.
b. Jeśli pacjent chce iść do laryngologa na NFZ, 

konieczne jest skierowanie od lekarza rodzin-
nego.

c. Lekarz laryngolog może wystawić wniosek na 
teleporadzie! 

zAdzWOŃ dO nAs, ABy dOWiedzieć siĘ 
WiĘCeJ.
3. Lekarz wystawia wniosek do NFZ o koniecz-
ności noszenia aparatów słuchowych na podsta-
wie wyników badań słuchu.

4. Aby lekarz mógł wystawić wniosek na apa-
raty słuchowe, wystarczy pesel i wyniki badań 
słuchu.
5. Pacjentowi wystarczy teraz już tylko numer 
wniosku uprawniający do dofinansowania. Pro-
tetyk na tej podstawie sam może zweryfikować 
wnioski w NFZ.
6. Wciąż jeszcze lekarz może wystawić zlecenie na 
aparaty w formie papierowej. Wtedy należy do-
starczyć oryginały do gabinetu protetyki słuchu.
7. Protetyk dobiera odpowiednie aparaty słu-
chowe.
8. Pacjent płaci u protetyka za aparaty kwotę 
pomniejszoną o wartość dofinansowania:
a. Np. aparat słuchowy kosztował 3500 zł, pa-

cjent kupił dwa aparaty. Dofinansowanie 
z NFZ wyniosło 1400 zł (2x700 zł). Cena, jaką 
zapłacił pacjent, to 7000 zł (koszt dwóch apar-
tów) – 1400 zł (dofinansowanie NFZ) = 5600 zł 
(kwota zapłacona u protetyka).

b. Osoba poniżej 26. roku życia zapłaciłaby tyl-
ko 3000 zł, ponieważ dofinansowanie jest 
większe.

dOfinAnsOWAnie PCPR
Aby uzyskać dofinansowanie z Państwowego 
Centrum Pomocy Rodzinie (inaczej również 
PFRON), musimy posiadać następujące doku-
menty:
 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 Wniosek o dofinansowanie do przedmio-
tów ortopedycznych, który uzyskają Państwo 
w siedzibie PCPR lub na stronie internetowej 
PCPR w miejscowości, w której Państwo miesz-
kają (Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie  
– www.wcpr.pl),
 Oświadczenie o dochodach netto z ostatnich 
trzech miesięcy lub w przypadku osób pobie-

rających emeryturę/rentę waloryzacja z całego 
roku (progi zarobków określane są na podstawie 
aktualnych raportów z Głównego Urzędu Staty-
stycznego),
 kserokopia zlecenia (wniosku) wydanego 
przez lekarza laryngologa i potwierdzonego 
przez NFZ,
 faktura na zakupione aparaty słuchowe lub 
faktura proforma z informacją o szacowanych 
kosztach zakupu.
Wysokość dofinansowania jest uzależniona od 
miejsca zamieszkania. Obecnie w Warszawie do-
finansowanie wynosi 1950 zł do zakupu jednego 
aparatu (dla osoby powyżej 26. roku życia. W in-
nych miastach kwota ta może być inna. 
Okres oczekiwania na dofinansowane jest uza-
leżniony od liczby wniosków złożonych w danej 
placówce PCPR.
Jesteśmy otwarci na pomoc w uzyskaniu dofinan-
sowania z PCPR. Procedura uzyskania dofinanso-
wania jest na pierwszy rzut oka skomplikowana, 
dlatego zachęcamy, aby Państwo pozostawili to 
w naszej gestii.
Dofinansowania ze środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
realizowane są w oparciu o następujące akty 
prawne:
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych,

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okre-
ślenia rodzajów zadań, które mogą być finanso-
wane ze środków Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie tur-
nusów rehabilitacyjnych,
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja  
2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych 
wydawanych na zlecenie.
Oprócz NFZ i PCPR istnieją również inne miejsca, 
do których można ubiegać się o dofinansowanie 
do aparatów słuchowych. 

Zadzwoń do nas, a spróbujemy pomóc.

Jeżeli obecnie nie przysługuje Ci dofinansowanie z nfz, a chcesz kupić 
aparat słuchowy, skorzystaj z promocji aparatów sprzedawanych bez 

dofinansowania nfz. zadzwoń 517 224 111
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zgłaszam – głosuję – korzYstam,
czYli budżet obYWatelski W trzech słoWach 

Można głosować interne-
towo lub w tradycyjnej for-
mie papierowej. 

głosoWanie online
n Na stronie bo.um.warszawa.
pl klikamy ROZPOCZNIJ 
GŁOSOWANIE, wpisujemy 
adres e-mail. Na podany ad-
res otrzymamy wiadomość 
z linkiem. Powinna dotrzeć 
w ciągu kilku minut.
n Klikamy w link z e-maila, 
żeby rozpocząć głosowanie. 
Jeżeli wiadomość nie trafi 
do wiadomości odebranych, 
trzeba sprawdzić inne fol-
dery np. spamy, powiado-
mienia, społeczności itp. Je-
śli w żadnym z tych folderów 
nie ma wiadomości, wyślij 
wiadomość (z adresu, z któ-
rego chcesz zagłosować) na 
adres bo@um.warszawa.pl, 
a w odpowiedzi otrzymamy 
indywidualny link do głoso-
wania.
n Wybieramy projekty, na 
które chcemy zagłosować 
(dzielnicowe i ogólnomiej-
skie) – maksymalnie 15 pro-
jektów w jednej wybranej 
dzielnicy oraz do 10 projek-
tów na poziomie ogólnomiej-
skim.

n Uzupełniamy swoje dane. 
Potrzebne są wyłącznie do 
sprawdzenia, czy głos zo-
stał oddany prawidłowo. Po 
ogłoszeniu wyników głoso-
wania zostaną usunięte. 
n Głosujemy!

głosoWanie PrzY 
użYciu formularza 

PaPieroWego
n Wydrukuj kartę ze strony  
bo.warszawa.pl lub weź ją 
z najbliższego w urzędu dziel-
nicy.
n Przyjdź do urzędu dziel-
nicy (nie ma możliwości 
przyniesienia karty w imie-
niu innej osoby). Zabierz za 
sobą swój dokument tożsa-
mości – będzie potrzebny 
do głosowania. Na miejscu 
będzie pracownik urzędu, 
który w razie potrzeby po-
może w zagłosowaniu. 
n Możesz wybrać maksy-
malnie 15 projektów w jed-
nej wybranej dzielnicy oraz 
do 10 projektów na poziomie 
ogólnomiejskim.
n Uzupełnij swoje dane.
n Oddaj wypełnioną kartę 
w punkcie głosowania. 

Uwaga! zagłosować można 
tylko raz – internetowo albo 

Pomysły na poprawę naszego życia w mieście zo-
stały już przesłane, fachowcy wybrali te, które są 
możliwe do realizacji w 2022 roku, teraz wszystko 
w naszych rękach – 15 czerwca ruszyło głosowa-
nie. jak wziąć w nim udział i mieć wpływ na to jak 
zmieni się okolica?

papierowo. Nie jest potrzebne 
zameldowanie w Warszawie, 
a zamieszkanie. Nie trzeba 
być pełnoletnim – głosować 
można w każdym wieku, 
nastolatki w wieku poniżej 
13 lat, muszą mieć zgodę ro-
dzica lub opiekuna.

Co dalej? Po zakończeniu 
głosowania będzie liczenie 
głosów. Wyniki zostaną 
ogłoszone 15 lipca i zo-
staną ogłoszone na stronie   
bo.um.warszawa.pl. Pojawią 
się też na stronach interne-
towych i tablicach ogłoszeń 
urzędów dzielnic. 

Ostateczną listę zadań 
przeznaczonych do realizacji 
zatwierdza Rada Warszawy 
uchwalając budżet na rok 
2022. 
głosoWanie na ProjektY 

trWa do 30 czerWca. 
mikołaj mikos

możesz wybrać 
maksymalnie 

15 projektów w jedNej 
WYBRaNej dzieLNicY 
oraz do 10 projektów 

na poziomie 
ogólnomiejskim.

Przykładem zmian, jakie 
zachodzą w mieście dzięki 
budżetowi obywatelskiemu, 
jest ul. Meissnera. Przy oka-
zji modernizacji całej tzw. 
obwodnicy Gocławia, dzięki 
projektowi, na który w ze-
szłym roku zagłosowały 882 
osoby, wprowadzono tutaj 
dodatkowe rozwiązania.
Uporządkowane jest parko-
wanie, dzisiaj w zatokach 
postojowych może zatrzy-
mać się 125 samochodów. 
To nie tylko wygodne, ale 
i bezpieczne, bo w końcu 

auta nie stoją na przejściach 
dla pieszych i nie ogranicza-
ją widoczności. 
Dzięki projektowi z budże-
tu, piesi zyskali odnowione 
chodniki, a w rejonie przejść 
uzupełniono brakujące 
płyty z wypustkami i pasy 
prowadzące. Rowerzyści 
natomiast mogą się cie-
szyć z jednokierunkowych 
pasów rowerowych, które 
wyznaczono na obu jezd-
niach między pasem ruchu 
a miejscem służącym do 
parkowania.               mm

mOdeRNizacja uLicY meiSSNeRa dzięki 
BudżeTOWi OBYWaTeLSkiemu 2021

Fot. ZDM
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TYLkO dzieci żaL…
– Panie Eustachy, pan ciągle na posterun-
ku? – Kazimierz Główka, emeryt i stały 
bywalec bazaru na pl. Szembeka, lekko 
sapiąc przysiadł na swoim ulubionym 
zydelku obok straganu bieliźniarskiego, 
który prowadził jego kolega, kupiec miej-
scowy Eustachy Mordziak. 
– Cóż robić? Może później wyjedziemy 
gdzieś nad wodę…
– Chorwacja, Bułgaria, Malediwy?… 
A może macie tyle kasy, że możecie 
szarpnąć się na Kołobrzeg? 
– Pan, jak wyczuwam, jaja sobie robi. 
– No, skąd? Co pan? 
– Dobra, dobra. Już ja pana znam. I po-
wiem panu tak: to, że handluję majtkami 
z Tajlandii czy koszulkami z Wietnamu, 
wcale jeszcze nie znaczy, że nie wiem, 
co z forsą robić. Przez ten covid, to tak 
żeśmy w tyłek dostali, że szkoda gadać. 

A że nad morzem w tym roku jest drogo, 
też słyszałem. Co roku zresztą to słyszę 
i co roku ludzie jakoś wyjeżdżają. Ow-
szem, często na kilka dni, na weekend, 
ale jak ktoś bardzo chce, to każdy dla 
siebie coś znajdzie. To jak z bielizną na 
moim straganie – czy kobitka szczupła 
jest czy przy kości, żadna nie odejdzie 
z gołą, że tak powiem, ręką. To tylko 
kwestia ceny. Tak samo jest z wczasami. 
Masz, to mieszkasz w najlepszym hote-
lu, masz mniej – znajdziesz coś tańszego 
albo zgoła pole namiotowe. Podobnie 
z wyżywieniem. 
– Nie bardzo się zgodzę, panie Eustachy. 
Nie każdego już stać na dobry obiad. Są-
siad był, to widział. 
– Bez przesady, głodny nikt nie chodzi. 
– Jednak stówka za rybkę z frytkami to 
przesada.
– Może, ale wszystkiego, to my nie wiemy. 
Ile kosztuje kelner, kucharz, sprzątaczka? 
To fajnie ogląda się z zewnątrz. 

– Może i tak, ale jest coś, czego mi jednak 
żal. 
– Czego?
– Dzikich plaż. Było tak pięknie – wydmy, 
sosny powyginane na wietrze, trawy ostre 
jak brzytwa. A teraz apartamentowce pra-
wie że w morze wchodzą. Też ładne, ale 
tamto bardziej mi się podobało.
– A to drugie?
– Dzieci. Wie pan, na plaży zawsze było 
słychać śmiech i krzyki dzieci. A i po 
ulicach Rowów, Jastarni, Mielna czy 
Międzywodzia kroczyły w parach chłop-
cy i dziewczynki, wszyscy opaleni, roze-
śmiani, pod opieką. Teraz ich nie widać. 
Są tylko te z rodzicami. To zaś znaczy, 
że jak rodziców nie stać na wakacje, to 
dzieciak też w domu siedzi. Kiedyś, na-
wet jak ojciec i matka pieniędzy nie mie-
li, to jednak dzieci nogi i tyłki w Bałtyku 
mogli pomoczyć. W tym wypadku było 
lepiej, a jest gorzej, niestety.  

Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'jeSzcze, jeSzcze!

Od dawna zmierzamy w kie-
runku gigantomanii. Im coś 
większe, tym lepsze, a jeśli 
jeszcze większe, to na bank 
musi być jeszcze lepsze.

Minęła moda na coraz mniej-
sze komórki, jakoś mnie to 
nie dziwi, były umiarkowanie 
wygodne, no i raczej dla tych 
o dobrych oczach. Ale bardzo 
wiele osób wymienia samo-
chód na bardziej okazały, albo 
przynajmniej o tym marzy. Ku-
puje ogromny telewizor zamiast 
poprzedniego, też dużego, po 
czym ustawia go w tym sa-
mym, ciasnawym mieszkanku. 
Że rodzina siedzi niemal z no-
sem w wielkim ekranie, niczym 
w pierwszych rzędach kina? Nie 
szkodzi, ale za to nikt w kamie-
nicy nie ma większego!

Większe mieszkanie? Albo 
jeszcze większe? Byle była 
zdolność kredytowa, bierzemy! 
Ile metrów? A ile się da! Jest co 
pokazać rodzinie i znajomym! 
Czasem problem zaczyna się, 
gdy trzeba płacić wygórowany 
czynsz, albo – sprzątać te całe 
„hektary” podłóg.

Nie, nie jestem przeciwniczką 
postępu i sama chętnie korzy-
stam z nowinek technicznych, 
mam też telewizor większy niż 
10 lat temu, choć nie wygląda 
on jak dominujący „mebel”. 

Nie, nie chciałabym, aby 
wróciły czasy, gdy koczowały 
po trzy pokolenia w kawalerce. 
Dobrze, jeśli każdy w domu 
może mieć np. swój pokój plus 
wspólny salon. Ale gdy rodzice 
z małym dzieckiem kupują 
dom trzypoziomowy 350 m², 
zadłużając się przy tym potęż-
nie, nie rozumiem tego. Może 

faktycznie mamy w sobie coś 
ze staropolskiego „zastaw się, 
a postaw się”. Cóż, ich decyzja, 
ich sprawa. Moje zdziwienie, 
moja sprawa.

Żyjemy w świecie powiększa-
nych ust, biustów, pośladków. 
Nawet modowe trendy biżute-
ryjne przywracają do łask pier-
ścienie okazałe, z wyrazistym, 
dużym oczkiem, niczym z lat 
siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku. Takie czasy i tyle. 

Co ciekawe, gigantomania 
ogarnęła też owoce, na przy-
kład maliny czy truskawki. 
Ciągłe żądania klientów, by 
były naprawdę duże, spowo-
dowały, że wielu producentów 

fak tycznie się na nie prze-
stawiło. Nowe odmiany dają 
owoce wielgachne, mocno 
pachnące, cudownie słodkie 
i soczyste. Po prostu marzenie. 
Takie truskawki stoją właśnie 
przede mną, bez trudu wypeł-
niając pokaźną, porcelanową 
salaterkę. Pachną, smakują, 
nie da się żadnej zjeść „na 
raz”, o nie… Kilka soczystych 
gryzów obowiązkowo!

Patrzę sobie na nie i taka na-
szła mnie tęsknota na poziomki, 
ale te staroświeckie, leśne, 
drobne, lekkie, z pozoru suche, 
lecz jak żadne inne eksplodu-
jące w ustach oszałamiającą 
pełnią smaku i aromatu!

Myślę o tych małych, zaja-
dam te ogromne i dobrze mi. 
Ot, ludzka natura!

Ale i tak nie rozumiem tej 
wszechobecnej gigantomanii. 

żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Wiem, że 1 czerwca 2021 r. weszły w życie 
przepisy dotyczące nowych zasad, jakie będą 
obowiązywały pieszych przechodzących przez 
jezdnię. Jak mam się teraz zachować? 

1 czerwca 2021 roku w życie weszła nowelizacja ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, zgodnie z którą m.in nie tylko piesi znajdujący się na przejściu dla 
pieszych, ale i ci, którzy się do niego zbliżają, a dokładnie na nie wchodzą, mają 
pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju. Skutkiem zmiany 
jest nałożenie na kierowców obowiązku ustąpienia pierszeństwa pieszym już 
w chwili ich wchodzenia na przejście, co nie oznacza, że w związku z tym pieszy 
zyskał dodatkowe uprawnienia. Ustawodawca nie precyzuje, co oznacza „pie-
szy wchodzący na przejście dla pieszych”. Przyjmuje się, że pojęcie to obejmuje 
pewną aktywność po stronie pieszego uzewnętrzniającą jego zamiar przejścia 
przez to przejście i za razem obejmuje upewnienie się w zakresie możliwości 
bezpiecznego wejścia na przejście. Tym samym wyraźnie odróżniono pojęcie 
„oczekiwania na możliwość przejścia przez przejście dla pieszych”, które tejże 
aktywności nie zakłada.

Należy podkreślić, że pieszy przechodząc przez ulicę ma obowiązek korzysta-
nia z wyznaczonych do tego przejść (w innych miejscach może przechodzić, gdy 
odległość od przejścia przekracza 100 m). Ponadto, ma zakaz wchodzenia bez-
pośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, spoza 
pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi, przechodzenia 
przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi czy przebiegania 
przez jezdnię. Zabrania się także zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez 
uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko.

Powyższe regulacje skutkują tym, że pieszy może wejść na przejście wyłącz-
nie wówczas, gdy jadące drogą pojazdy zatrzymają się w celu ustąpienia mu 
pierwszeństwa. 

Ponadto, pieszy jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności, 
już nie tylko podczas przechodzenia, ale również podczas wchodzenia na jezd-
nię lub torowisko. 

Oznacza to obowiązek czujnej i bacznej obserwacji sygnałów świetlnych 
oraz innych uczestników ruchu, zachowania zwiększonej uwagi i dostosowanie 
zachowania do warunków zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiają-
cym odpowiednio szybkie reagowanie.

W celu pełniejszej realizacji ww. obowiązku ustawodawca dodał przepis za-
kazujący pieszym korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego 
podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym rów-
nież przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia 
możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych. 

Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, 
spadkowych, odszkodawczych, dotyczących „umów frankowych” i karnych.

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

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

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

Wynagrodzenie podstawowe 
2000 zł + premia

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Praca
doradca klienta

Mile widziani emeryci!

* 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

    501  089 898
      biuro@tadwil.pl   
   www.tadwil.pl

Ó SPRaWach  
SPadkOWYch 

Ó SPRzedażY SPadkóW 
Ó SPRzedażY udziaŁóW 

W NieRuchOmOściach  
Ó zamiaNie  

NieRuchOmOści

PomożemY PrzY:

OFeRujemY BezPŁaTNĄ 
POmOc PRaWNĄ

Ó SkuP 
Ó SPRzedaż 
Ó zamiaNa 

POśRedNicTWO 
W OBROcie 

NieRuchOmOściami
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Początek lata to bardzo 
trudny czas dla Ptasiego 
Azylu w stołecznym ZOO. 
Tylko w weekend trafia do 
niego ponad sto ptaków, 
najwięcej piskląt. Niestety, 
część z nich niepotrzebnie 
zostaje zabrana od rodziców. 
Pomagajmy, ale z głową, bo 
możemy tylko zaszkodzić 
bezbronnym maluchom. 

Podloty, czyli młode, już 
opierzone ptaki, przebywają 
poza gniazdem. I to właśnie 
takimi ptasimi dziećmi, 

mieszkańcy bardzo często 
starają zaopiekować, sądząc, 
że są chore albo ranne. Ma-
luchy trafiają do ludzkich 

Ptasie dYlematY domów, weterynarzy albo 
do Ptasiego Azylu, za-
miast spokojnie wrócić do 
gniazda. A to tak naprawdę 
duża krzywda dla ptaków, bo 
opuszczanie gniazda i samo-
dzielne poznawanie świata 
jest ważnym elementem 
w ich rozwoju. W ten sposób 
właśnie uczą się m.in. ukry-
wać, żerować czy latać pod 
nadzorem przebywających 
nieopodal rodziców. 

Jak ocenić, czy znaleziony 
ptak potrzebuje pomocy? Są 
proste zasady, którymi po-
winniśmy kierować się, za-
nim zabierzemy malca z na-
turalnego środowiska.  Nm

PTaSi azYL
Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Warszaw-
skim Ogrodzie Zoologicznym jest częścią sieci ośrodków 
rehabilitacji znajdujących się w całej Polsce. Współpra-
cuje z wieloma instytucjami badawczo-naukowymi, 
ośrodkami akademickimi oraz organizacjami ochroniar-
skimi. Głównym celem jest zapewnienie opieki, leczenia, 
rehabilitacji i możliwości powrotu do środowiska natu-
ralnego chorych i trafiających w ręce ludzi ptaków.

REKLAMA REKLAMA

Ptak potrzebuje pomocy, jeśli:
n nie jest opierzony,
n ma widoczne obrażenia
n rany, złamania itp.,
n jest atakowany przez inne 

zwierzęta,
n po dłuższej obserwacji nie 

widać dorosłych osobników 
(to może oznaczać, że 
maluch nie jest karmiony).

Ptak nie potrzebuje pomocy, 
gdy:

n jest opierzony,
n nie widać żadnych obrażeń, 

ptak nie ma problemów 
z poruszaniem się,

n niedaleko są dorosłe ptaki.

zabierając pisklęta do domów, często robimy 
im krzywdę. jak pomóc, aby nie zaszkodzić 
ptasim maluchom?

Wielka WYmiana 
sadzonek

W weekend 19-20 czerwca, w godzinach od 
godz. 13 do 17, na patio wewnętrznym hali ko-
szyki, odbędzie się wymiana sadzonek i roślin. 

To gratka dla miłośni-
ków ogrodnictwa, ale też 
doskonała okazja dla tych, 
którzy jeszcze nie zaczęli 
swojej przygody z rośli-
nami, bo jeśli okaże się, że 
sadzonek jest więcej niż 
chętnych na ich przygar-
nięcie – można upolować 
ciekawy okaz i zacząć 
swoją pierwszą hodowlę.

Jak to działa? Wystarczy 
przyjść i położyć na stole 
sadzonki lub rośliny, któ-
rych mamy za dużo, a na 
pewno znajdą właściciela, 
który o nie zadba. Przyno-
sić można rośliny, szczepki 
i sadzonki wyhodowanych 
przez siebie roślin balko-
nowych i ogrodowych. 
Trzeba pamiętać o odpo-
wiednim zapakowaniu, aby 
nie uszkodziły się w trans-
porcie.

Wielka Wymiana Sa-
dzonek zostanie zorgani-
zowana na świeżym powie-
trzu z zachowaniem wszel-
kich zasad bezpieczeństwa 
epidemiologicznego.  aG

Chyba wszyscy doskonale 
wiedzą, że najlepsze przy-
gody i szaleństwa, na które 
nie zgodziłaby się mama, 
w dzieciństwie przeważnie 
przeżywamy z tatą. Trzy dni 
przed świętem wszystkich 
ojców mogą oni wziąć udział 
ze swoimi pociechami w war-
szawskiej grze miejskiej 
„Przygoda z tatą”. Jak sama 
nazwa wskazuje – atrakcje 
i emocje gwarantowane, tym 
bardziej, że mówimy o archi-
pelagu skarbów, wyspach, 
zadaniach specjalnych, czyli 
wszystko to, co tatusiowie 
i dzieci lubią najbardziej.

Uczestnicy będą mieli 
możliwość rozwijania swojej 
wiedzy i sprawności dzięki 
zabawie w podróżników- 
-odkrywców. Ich zadaniem 
będzie przeszukanie archi-
pelagu skarbów i odnalezie-
nie odpowiednich obiektów 
w centrum miasta. Na po-
szczególnych „wyspach” na 
graczy czekać będą zadania 
specjalne, których poprawne 
wykonanie umożliwi zdo-
bycie punktów. Liczyć się 
będą współpraca i zgranie 
zespołu, ale najważniejsza 
będzie dobra zabawa. 

PrzYgoda z tatą 
– gra miejska

Więcej informacji o grze i jej 
zasadach znajduje się na FB 
wydarzenia – Gra miejska 
#PrzygodazTatą i na fb mi-
nisterstwa Rodziny oraz Po 
pierwsze Rodzina.

Rozgrywki toczyć się będą 
20 czerwca w okolicach 
śródmieścia. Start o godz. 
11 (miejsce zostanie podane 
mailowo po rejestracji na 
stronie przygodaztata.pl).

Na wszystkich uczestni-
ków zabawy czekać będą 
liczne atrakcje, gadżety 
oraz edukacyjne nagrody 
w postaci gier planszowych. 
Wygrany zespół otrzyma 
voucher na dwudniowy, 
rodzinny wyjazd. Z kolei 
za zajęcie drugiego miej-
sca przewidziano nagrodę 
w postaci vouchera na ca-
łodzienne rodzinne warsz-
taty, a zdobywcy trzeciego 
miejsce otrzymają vouchery 
na kilkugodzinne rodzinne 
warsztaty. 

Organizatorem wydarze-
nia jest Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej.  kB

Fot. Straż Miejska
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uSŁuGi – komputerowe
n AAA Tani Serwis Komputerowy 
18 zł/h 24h. Dojazd 0 zł.  
Tel. 506-480-505

uSŁuGi – Porządkowe
n Mycie okien. Tel. 500-840-519

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

n Pranie dywanów, mebli tapice-
rowanych. Osobiście.  
Tel. 512-247-440

n Sprzątanie mieszkań.  
Tel. 730-379-101

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 naprawa, wymia-
na, Tel. 504-250-013

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

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

n OkNa – NaPRaWY, dOSzczeL-
NieNia. TeL. 787-793-700

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

WYPOczYNek
n Wczasy dla Seniora – Krynica 
Morska – 8 dni od 799 zł/os., 
Stegna – 8 dni od 749 zł/os. Tel. 
534-244-044, (22) 834-95-29 

n hYdRauLik.  
TeL. 502-031-257

n Hydraulika wod. kan.-gaz., pie-
ce – naprawy, przeglądy gazowe. 
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 kLimaTYzacja,  
WeNTYLacja, SeRWiS 24h,  
TeL. 604-771-096
n LOdóWek NaPRaWa.  
TeL. 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 Pralki, lodówki – naprawa.  
Tel. 502-562-444, 603-047-616
n Rolety antywłamaniowe i napra-
wy. 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 Zabiorę nieodpłatnie książki, 
gazety. Tel. 796-371-666
n Żaluzje, verticale, rolety, moski-
tiery – naprawy, pranie verticali. 
Tel. 22 610-54-19

uSŁuGi – Budowlane
n Rolety. Tel. 514-165-445
n Zabudowa balkonów.  
Tel. 514-165-445

n Doradca Podatkowy – kontrole 
podatkowe i sprawdzające, porady, 
wszystkie podatki, spadki, darowi-
zny, 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 SO-
LidNie. TeL. 500-336-607

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

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

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

nastęPne WYdanie 1.07.2021

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

REKLAMA

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

MIESZKANIEC
GAZETA WARSZAWSKA

Gazeta mieszkańców Pragi Południe, Pragi Północ, Wawra, Rembertowa, Wesołej, Białołęki, Targówka. 
Redaguje zespół dziennikarzy przy współudziale mieszkańców. Redaktor naczelny: Barbara Nowosielska-Piszczyk. Redakcja: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, 

tel. 22 813-43-83, e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl, www.mieszkaniec.pl Wydawca: Grupa ST-ART, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 22 813-43-83.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Za treść ogłoszeń, listów i artykułów sponsorowanych (AS) Redakcja i Wydawca nie odpowiadają. 

FiNaNSe
n POżYczki, chWiLóWki.  
TeL. 517-861-459

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

medYczNe
n Alkoholowo-narkotykowe odtru-
cia, 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 – kupię
n kupię mieszkanie Praga 
Południe. Tel. 693-562-148

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

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

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 parkie-
tów – 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 wentyla-
cyjno-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 Gaz, hYdRauLika. Na-
PRaWY, mONTaż, PRzeRóB-
ki – 24 h. TaNiO. TeL.  
22 610-88-27, 604-798-744

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

n hYdRauLik SOLidNie.  
TeL. 888-329-094

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

Twoje mieszkanie jest zadłużone? 
Stanowi przedmiot zastawu lub innych zabezpieczeń?
została wszczęta procedura komornicza?

POmOżemY W NeGOcjacjach  
z WieRzYcieLami, OddŁużaNiu

SkuP – SPRzedaż – zamiaNa
POśRedNicTWO W OBROcie
NieRuchOmOściami

BezPŁaTNa POmOc PRaWNa

  501 089 898     biuro@tadwil.pl     www.tadwil.pl

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

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

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

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

Z wielkim smutkiem i  żalem  
przyjęliśmy wiadomość o śmieci 

Ś.P. 

Dariusza Wolke 
Wiceburmistrza Dzielnicy Praga-Północ

Odszedł wspaniały i życzliwy ludziom Człowiek. 
Wielki przyjaciel Pragi.

Rodzinie i Bliskim  
składamy  

wyrazy głębokiego współczucia

Wydawca i redaktor Naczelny  
wraz zespołem redakcyjnym  

gazety „Mieszkaniec”
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Bilet parkingowy, maseczka, kartka z kalendarza, 
a także… fragmenty ostatniego numeru „miesz-
kańca” znalazły się w kapsule czasu, którą na 
zakończenie roku przedszkolnego przygotowała 
grupa starszaków z Przedszkola nr 397 „ziarenko” 
przy ul. komorskiej 6. 

z nieuczciwością rozpo-
częła w 2006 roku, kiedy 
oparła się próbom pozba-
wienia dachu nad głową 
mieszkańców kamienicy 
przy ulicy Nabielaka. Po-
zbawiano ją prądu i wody, 
grożono eksmisjami, na-
chodzono i straszono – ona 
jednak uparcie stała na 

straży sprawiedliwości, 
broniąc bezbronnych, sta-
wiając czoła przestępcom. 
Jej oddolna walka, tak jak 
działania prof. Rzepliń-
skiego, są świadectwem 
niezwykłego zaangażowa-
nia, wiary w rządy spra-
wiedliwego prawa i najlep-
szych intencji.     jan Paśnik

Plakat upamiętniający 10. rocznicę śmierci jolanty Brzeskiej

Fo
t. 

pl.
wi

kim
ed

ia.
or

g/
Ka

m
il C

za
ińs

ki

Zdaniem wszystkich 
radnych te osoby zasłużyły 
wyjątkowo na ten tytuł, bo 
za czasów prezesury prof. 
Rzeplińskiego, Trybunał 

Konstytucyjny stwierdził 
zgodność z konstytucją bar-
dzo ważnej dla Warszawy 
„małej ustawy reprywaty-
zacyjnej”, przygotowanej 
przez ówczesną prezydent 
Hannę Gronkiewicz-Waltz. 
Ustawa pozwoliła ukrócić 
handel roszczeniami i oca-
lić kolejne nieruchomości 
w stolicy, o które walczyła 
– a przede wszystkim o lo-
katorów – Jolanta Brzeska. 
W tym roku obchodzimy 
10. rocznicę jej tragicznej 
śmierci. Swój wielki hero-
izm i altruizm przepłaciła 
życiem. Wieloletnią walkę 

honoroWi obYWatele m.st. WarszaWY 2021
Rada Warszawy podjęła uchwałę w sprawie 
nadania honorowego Obywatelstwa miasta Sto-
łecznego Warszawy jolancie Brzeskiej i andrze-
jowi Rzeplińskiemu. 

Fo
t. 

pl.
wi

kim
ed

ia.
or

g

Czego za 30 lat dowie-
dzą się o nas nasze dzieci 
i wnuki? To pytanie zada-
wały sobie przedszkolaki 
z grupy „Konwalie”, które 
wzięły udział w przygoto-
wywaniu kapsuły czasu. 

Na pomysł wpadła pani 
Olga Potrzuska, której córka 
jest jedną z „Konwalii”. Pani 
Olga jest przewodnikiem po 
Warszawie i stwierdziła, że 
ponieważ dzieci z powodu 
pandemii nie mają wycie-
czek, więc trzeba dla nich 
wymyślić jakąś atrakcję. Za-
proponowała to dyrekcji, a ta 
przyklasnęła pomysłowi. 

– Widziałam takie coś 
w „Śwince Pepie” i stwier-
dziłam, że to jest dobry po-
mysł dla dzieci, które kończą 
przedszkole – powiedziała 
pani Olga, wyliczając, co 
znajdzie się w kapsule. Będą 
tam: moneta, która została 
wybita w 2021 roku, mapka 
atrakcji dla dzieci w War-
szawie, bilet z parkomatu, 

czY za 30 lat będą jeszcze samochodY? Z ogromnym żalem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Dariusza Wolke 
 

Zastępcy Burmistrza  
Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 

w latach 2017–2018,
dwukrotnego wiceburmistrza  

Dzielnicy Praga Północ. 

Rodzinie i Bliskim  
wyrazy głębokiego współczucia  

 
składają  

Rada i Zarząd Dzielnicy Rembertów 
m.st. Warszawy

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość  
o śmierci

dariusza Wolke
zastępcy Burmistrza  

dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Rodzinie oraz Najbliższym składam najszczersze 
wyrazy współczucia

adam Lubiak 
Starosta Wołomiński

a drugi kwadrans wycinanie 
i naklejanie. Jednak najwięk-
szą frajdę zrobiło dzieciom 
wrzucanie wszystkiego do 
środka. I choć pojawiały się 
głosy, że może przesłanie 
jest za duże i nie zmieści się, 
jednak wszystko się udało. 
W kapsule wylądowały jesz-
cze dwie zabawki: figurka 
Minionka, a Władzio wrzu-
cił swoją malutką figurkę 
Spidermana. Na końcu do 
kapsuły włożono maseczkę 
– symbol dzisiejszych  
czasów. 

Największe emocje wzbu-
dziła jednak fotografia „Kon-
walii” z czasów, gdy grupa 
była jeszcze w maluszkach. 
Przecież dzisiejsze zadanie 
to był koniec przedszkolnego 
życia. I tylko w tym jednym 
wypadku żal, że obecne 
przepisy nie pozwalają zro-

bić dzieciom zdjęć bez zgody 
rodziców. Byłaby to piękna, 
fotograficzna klamra. Zamy-
kająca historię przedszkol-
nego życia dzieci, które na 
terenie przedszkola zasadziły 
magnolię, a obok w ziemi 
umieściły kapsułę. 

Nasza redakcja  ma 
ogromną nadzieję, że kiedyś 
ktoś za 30 lat znajdzie w ga-
zecie nasz artykuł i pójdzie 
jego śladem, by odkopać kap-
sułę. Nie powinien mieć pro-
blemów z jej odnalezieniem. 
Wystarczy znaleźć 30-letnią 
magnolię. 

małgorzata karolina Piekarska

kartka z kalendarza czy wej-
ściówka do metra. Zdaniem 
Malwiny kapsuła będzie 
piękna, a jej dzieci lub wnuki 
„dowiedzą się, że przygoto-
wujące ją przedszkolaki były 
szczęśliwe i piękne”. Z kolei 
zdaniem Toli potomkowie 
stwierdzą, że dzisiejsze 
czasy były zupełnie inne. 
„Na pewno ich zdziwią pie-
niążki i bilety” – dodała. 

Najważniejsze w zawar-
tości kapsuły jest jednak 
przesłanie dla potomnych. 
Oczywiście rysowane. Na 
długim papierze sklejonym 
z kilku kartek powstał długi 
rysunek. Z drugiej strony 
dzieci musiały nakleić wy-
cinki z dzisiejszych gazet 
– w tym z „Mieszkańca”. 

– Proszę pani! Mój kawa-
łek jest święty, bo mam Jana 
Pawła II – krzyczała jedna 
z dziewczynek, pokazując 
swój wycinek gazety. 

– Mój też jest święty, 
bo z Jezusem! – dorzuciła 
druga. 

Ale poza tym, to na wy-
cinkach już tak „święto” 
nie było. Tytuły krzyczały: 
„Co zrobić z pieniędzmi? 
Dlaczego banki nie chcą na-
szych oszczędności?”. Były 
też fragmenty artykułów 
o spóźnionym Euro 2020, 
komputeryzacji, miejscach 
pamięci, wyborach na urząd 
prezydenta Rzeszowa i wiele 
innych. 

Przygotowania zajęły 
„Konwaliom” pół godziny. 
Kwadrans – rysowanie, 

prof. andrzej Rzepliński

Radny dzielnicy  
Praga-Północ 
karol Szyszko

wraz z Radnymi  
i komitetem Prawa i Sprawiedliwości  

Praga-Północ

Z wielkim smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość  

o śmierci

śP.

dariusza Wolke
zastępcy Burmistrza  

dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Rodzinie oraz Najbliższym  
składamy  

najszczersze wyrazy współczucia

Poseł na Sejm RP 
Paweł Lisiecki
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Trzy panie żyrafy ze stołecznego 
ZOO w końcu mają męskiego to-
warzysza. Do ich grona dołączył 
młodzieniec z Danii o wdzięcznym 
imieniu Karim. Niespełna trzyletni 
samiec przybył do Warszawy aż 
z Aalborg. Jego podróż trwała pra-
wie 27 godzin. Teraz powoli poznaje 
swój nowy dom i towarzyszki życia: 
Justynę (prawie 8 lat), Anastasię  
(6 lat) i Malawi (4 lata).

W przeciwieństwie do samic, które 
po przyjeździe do ZOO kilka lat temu 
były nieśmiałe, czujne i nerwowo re-
agowały na każdy nowy dźwięk, Ka-
rim jest bardzo spokojny i towarzy-
ski. Jego spokój pozytywnie udziela 
się pozostałym żyrafom i ułatwia 
integrację stada.                            kaSa

karim z aalborg
REKLAMA REKLAMA

Scenariusz gry tworzy iście detektywistyczną 
opowieść, co sprawia, że wciąga każdego – 
od rodzica, przez dziecko po pre-nastolatka! 
Z Banku Nasion w Norwegii zostały skra-
dzione nasiona rzadkiej rośliny stanowiącej 
pożywienie jednego z gatunków pszczół. 
Złodziej, w celach zarobkowych, chce tak 
zmodyfikować DNA nasion, aby nie można 
ich było odtworzyć w sposób naturalny. Tyl-
ko zidentyfikowanie złodzieja i odnalezienie 
nasion przez małych agentów do zadań spe-
cjalnych pozwoli na uruchomienie hodowli 
rośliny i ocalenie jednego z gatunków pszczół 
na naszej planecie!
Uczestnicy gry wcielą się w detektywów, któ-
rych zadaniem będzie szukanie śladów, prze-
słuchanie świadków, sporządzenie rysopisu 
sprawcy i wreszcie – odnalezienie miejsca 
ukrycia nasion! Przy rozwiązywaniu łamigłó-
wek i wykonywaniu misji specjalnych gwaran-
tujemy moc wrażeń oraz świetną zabawę.
Rozwiązanie misji odnalezienia nasion przez 
uczestników gry to nie koniec, a początek 
prawdziwej aktywności podczas niedzielnego 
wypoczynku z grą „Twój głos ma znaczenie”. 
To dlatego, że detektywi, którym uda się roz-
wikłać zagadkę, otrzymają możliwość uczest-

niczenia w EKO warsztatach. Na mecie gry te-
renowej Uczestnicy będą mogli: stworzyć eko 
magnes z plastrów drewna, posadzić nasiona 
i rośliny w biodegradowalnych doniczkach lub 
zbudować domek dla owadów na własność!
Propagowanie ekologii, dbałości o środowisko 
naturalne, pszczoły i rośliny, to tylko jeden 
z celów tej gry terenowej. Dzięki realizowaniu 
zadań wspólnie przez całe Rodziny lub grupki 
kolegów i koleżanek, gra przyczynia się do 
promocji aktywnego spędzania czasu i przy-
wracania relacji społecznych, co potrzebne 
tym bardziej po roku zamknięcia w domach 
i ogromnej izolacji społecznej. 
Oczywiście interaktywne gry rodzinne to tyl-
ko jedna z kilku propozycji z obszaru, w któ-
rym działamy. Naszym celem jest poprawa 
ocen i frekwencji szkolnej, kompetencji 
społecznych dzieci i młodzieży i ich rodzin, 
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom 
i zachowaniom wśród dzieci i młodzieży, ja-
kimi są przemoc rówieśnicza i nadużywanie 
substancji psychoaktywnych. Zadanie ma 
również na celu rozwój współpracy instytu-
cji publicznych i organizacji pozarządowych 
w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na 
terenie Pragi Południe.

Więcej informacji na facebooku https://www.facebook.com/dziecipragipoludnie/ 

27 czerwca 2021 r. (niedziela) w godzinach 15:00-18:00 w Parku Skaryszewskim 
odbędzie się bezpłatna, interaktywna gra miejska „Twój głos ma znaczenie”,  

na którą zapraszamy całe rodziny.
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