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INflacja!
Jeśli zastanawiacie się Pań-

stwo, co tak szumi w okolicach 
wyjmowanej portmonetki, to 
odpowiadam: inflacja. Ma ona 
swoje obiektywne podłoże 
ekonomiczne: produkcja od-
rabia straty w tempie powyżej 
10 proc, więc może tak być 
i tak się dzieje niemal wszę-
dzie na świecie. Ma i podłoże 
subiektywne: budżet państwa 
polskiego ma wielki deficyt po 
covidzie, drukowane były pie-
niądze trochę bez pokrycia. 

Inflacja to galopada cen. 
Między bajki można wsadzić 
zapewnienia, że wyprzedza ją 
wzrost płac, bo pensje zawsze 
gonią inflację, a nie odwrotnie. 
I co gorsza, nawet jak firma 
zaplanuje sobie, że wreszcie da 
swoim pracownikom podwyż-
ki, to okazuje się, że to wcale 
nie są podwyżki, tylko rekom-
pensaty inflacyjne.

Ale w najgorszej sytuacji po-
stawieni są (i będą) ci, co biorą 
kredyty. Teraz jeszcze są one 
stosunkowo nisko oprocento-
wane (stąd ten wielki boom na 
nie), ale za chwilę zacznie się 
dziać coś „dziwnego” – raty 
kredytów zaczną szybować 
w kierunku nieznanych od 
lat stratosfer. Dziś bierzemy 
500 tys. na dom, spodziewamy 
się raty 2 tys. A nie, nie – za rok, 
dwa to już może być 3 tys. Je-
steśmy pewni, że nasz biznes- 
plan to ogarnie?

Bądźmy więc ostrożni, co na-
pisał Wasz ziomal z sąsiedztwa.

Tomasz Szymański
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Polub nas na

Sokół wędrowny 
gniazdujący na iglicy 
Pałacu kultury 
i nauki, bieliki żyjące 
nad wiSłą, bociany 
czarne w leSie 
natolińSkim, to 
tylko niektóre z 230 
gatunków Ptaków, 
które odwiedzają 
warSzawę.
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PoPatrz na Ptaki

Pomóż, 
zanim 
znikną

Pandemia nasiliła 
problemy psychiczne 
najmłodszych. Gdzie 
możemy znaleźć 
bezpłatną pomoc dla 
naszych dzieci? dokończeNie NA STR. 5

 skup 
 sprzedaż 
 sim-locki
 akcesoria 
 naprawy

TELEFONY KOMÓRKOWE

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

www.krasphone.pl

ch szembeka
ul. zamieniecka 90 

paw. 311



2

kronika PoLiCYjna
SAM PRZYZNAŁ SIę DO PRZESTęPSTW

Patrolujący nocą Pragę Południe policjanci, zwrócili uwagę 
na mężczyznę, którego znali z wcześniejszych interwencji. 
Sprawdzili go. Okazało się, że 27-latek w plecaku miał narzę-
dzia, które, jak sam stwierdził, służą mu między innymi do… 
przecinania linek rowerowych i kłódek. Przyznał po chwili, że 
tydzień wcześniej ukradł rower. Został zatrzymany, a sprawą 
zajęli się policjanci wydziału mienia. Potwierdzili zdarzenie do-
tyczące kradzieży roweru, a dodatkowo ustalili, że zatrzymany 
w ostatnim czasie włamywał się do piwnic.

OKRADŁ WARSZTAT
W jednym z wawerskich warsztatów mechanicznych zginęły 
pieniądze. Pokrzywdzony najpierw sam podjął pościg za spraw-
cami, jednego nawet dogonił. W czasie szarpaniny uciekającemu 
powypadało kilka rzeczy, m.in. woreczek z bilonem. Sprawca 
jednak się wyrwał i uciekł, ale wezwani policjanci dotarli do ho-
stelu, w którym podejrzany mieszkał i tam go zatrzymali. 45-latek 
z Gruzji wypierał się wszystkiego, policjanci przeszukali pokój 
mężczyzny i odnaleźli tam nie tylko pieniądze, ale też przedmioty, 
które pochodziły z kradzieży z włamaniem do domów na terenie 
Wawra, między innymi sztućce, biżuterię, zegarki, kosmetyki. 

PO PIJANEMu PO METALOWE PRęTY 
Po godz. 22.00 policjanci usłyszeli komunikat o mężczyznach 
okradających południowopraską budowę. Ruszyli z akcją. Na 
miejscu zauważyli mężczyzn, którzy pakowali do wózków za-
kupowych pręty i wyjeżdżali nimi z budowy. Byli to obywatele 
Ukrainy. Nie przyznawali się do kradzieży, tłumaczyli, że tylko 
pakowali sobie pręty. Dalsze ustalenia wykazały, że zatrzymani 
już trzeci raz tego samego dnia przyszli w to samo miejsce i za 
każdym razem wywozili pręty. Łącznie dokonali kradzieży o war-
tości prawie 1600 zł. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu. 

WśCIEKŁY NA BYŁą KONKuBINę
Do komendy zgłosiła się kobieta, która powiadomiła, że jej 
„były” ją nęka, nachodzi w mieszkaniu, śledzi w miejscach 
publicznych, przesyła liczne uporczywe wiadomości i groźby. 
W przeszłości dopuścił się w stosunku do niej przemocy, szar-
pał, uderzał, wykręcał ręce. Groził jej oraz jej bliskim znisz-
czeniem ich własności, pobiciem, a nawet śmiercią. Krymi-
nalni zatrzymali 48-latka.                                   policja.waw.pl
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Pod koniec 2000 roku budynek 
został wpisany do rejestru zabyt-
ków pod numerem A-1 na pod-
stawie decyzji Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków, a ten wpis oznacza ścisłą 
ochronę i wyklucza rozbiórkę.

Budynek magazynowy zali-
czany jest do najstarszych obiek-
tów budowlanych Stalowni War-
szawskiej. Wybudowany został 

jako jeden z pierwszych na tym 
terenie, a usytuowany wzdłuż to-
rów kolejowych pełnił rolę skład-
nicy karabinów podczas I wojny 
światowej. 

W okresie międzywojennym 
był wykorzystywany jako warsztat 
mechaniczny. Teren stajni Stalowni 
Praskiej związany jest z tradycjami 
przemysłowymi sięgającymi XIX 
wieku, kiedy funkcjonował zakład 

produkcyjny firmy Lilpop, Rau 
oraz Loewenstein.

W maju br. prokurator Prokura-
tury Rejonowej Warszawa Praga- 
-Północ skierował akt oskarżenia do 
sądu w sprawie zniszczenia zabytku 
znajdującego się w Warszawie przy 
ul. Szwedzkiej 2/4 wchodzącego 
w skład kompleksu Stalowni Pra-
skiej. Osobie oskarżonej grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 8.  NJH

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 
wymierzył administracyjną karę pieniężną w wy-
sokości 500 000 złotych za rozbiórkę części bu-
dynku nr 3 dawnej stajni Stalowni Praskiej. Robo-
ty budowlane na posesji przy ul. Szwedzkiej 2/4 
prowadzone były bez pozwolenia konserwator-
skiego. Od decyzji zostało złożone odwołanie.

Bez zgodY i PoszanoWania historii
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POPRAW STAWY ORAZ 
ODBUDUJ STARTE CHRZĄSTKI!

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ 
O DARMOWE PRÓBKI!

„Preparat ułatwia życie 
wielu osobom. Widzę mo-
ich   podopiecznych dwa  
razy. Pierwszy, kiedy przy-
chodzą na diagnozę, 
a drugi, kiedy po paru mie-
siącach przychodzą i mó-
wią „Dziękuję, czuję się 
znacznie lepiej!”. A płatne 
kliniki nie mają szczęścia, 
dzięki temu 10 razy trud-
niej będzie im zarobić na 
zwykłych ludziach.”
Dr Jerzy Kotniewicz

Jak dbać  
o stawy? 

Warto zapewnić or-
ganizmowi wsparcie 
w postaci odpowied-
nio dobranej suple-
mentacji, która będzie 
stymulować produkcję 
kolagenu oraz umoż-
liwi pobudzenie pro-
dukcji mazi stawowej 
i opóźni starzenie. Pre-
parat polecany przez 
coraz większą liczbę 
specjalistów! 

suplement diety
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 Nie każdy zdaje sobie 
sprawę z tego, że Warszawa, 
która jest przecież nowocze-
sną europejską metropolią, 
to również dom dla licznych 
gatunków ptaków. Nasze 
miasto odwiedza aż około 
230 gatunków! A jak pod-
kreślają ornitolodzy, część 
to gatunki rzadkie nie tylko 
w skali kraju, ale też Europy. 
Największą ciekawostką jest 
zagrożony wyginięciem so-
kół wędrowny, który upodo-
bał sobie iglicę PKiN. W Le-
sie Natolińskim spotkamy 
z kolei bociana czarnego, 
a nad Wisłą bieliki.

I właśnie okolice rzeki są 
najlepszym miejscem obser-
wacji ptaków, bo Wisła daje 
pożywienie, wodę, ale też 
bezpieczne miejsca nocle-
gowe na wyspach i łachach. 

Ptaki, które zakończyły sezon 
lęgowy i rozpoczęły migrację 
na zimowiska w „ciepłych 
krajach”, na trasie swojej 
wędrówki wybierają właśnie 
warszawski odcinek Wisły. 
Warto więc wybrać się z lor-
netką i chwilkę poczekać…

Najlepszymi miejscami 
do takich obserwacji są 
tereny między mostami 
Grota-Roweckiego a Gdań-
skim, tereny poniżej Mostu 
Siekierkowskiego czy wyspy 
na północy i na południu 
miasta (Ławice Kiełpińskie 
i Wyspy Zawadowskie).

– Szczególnie interesujące 
do obserwacji są ptaki zali-
czane do siewkowych. Poja-
wiają się znikąd – niektóre 
bezgłośnie, inne z przeszywa-
jącymi uszy nawoływaniami, 
latają bardzo szybko na duże 

odległości i zawsze budzą 
emocje wśród ornitologów. 
Są wśród nich gatunki wędru-
jące rodzinnymi stadami, jak 
czajki, ale są też preferujące 
małe grupy złożone z różnych 
gatunków, jak kwokacze czy 
bataliony. Zdarzają się praw-
dziwe rzadkości – kuliki 
wielkie, szlamniki, brodźce 
śniade, często trudne do 
wypatrzenia wśród kamieni 
– mówi Patrycja Stawiarz, 
dyrektorka Biura Ochrony 
Środowiska. 

We wrześniu można też 
popatrzeć na powietrzne 
akrobacje kormoranów. Co-
raz częściej nad Wisłą po-
jawiają się też czaple białe 
lub czaple nadobne. Cieka-
wostką jest, że popularne 
czaple siwe zapuszczają się 
nawet w inne części mia-

sta. W październiku nad 
Wisłą, Kanałem Żerańskim 
i łąkami (np. w Wilanowie 
i Białołęce) warto poczekać 
na gatunki ptaków szponia-
stych: myszołowy, jastrzę-
bie, błotniaki, a nawet orliki. 
To czas, kiedy można także 
łatwo zobaczyć pustułki 
(małe sokoły). W listopadzie 
warto wypatrywać bielików 
(młode ptaki krążą przy 
rzece szukając pożywienia).

Jesienią warto też przyj-
rzeć się ptakom w parkach, 
bo właśnie teraz na stawach 
pojawiają się rzadziej widy-
wane gatunki kaczek, takie 
jak czernice, cyraneczki, 
świstuny lub nurogęsi. O tej 
porze nad miastem można 
zaobserwować stada migru-
jących dzikich gęsi i żurawi. 

Klara Bartuszek

PoPatrz na Ptaki

Początek jesieni, to czas kiedy w przyrodzie dużo się zmienia i warto zatrzymać się chwilę, by po-
patrzeć na liście, które jeszcze niedawno było soczyście zielone, a teraz nabierają złotych odcieni. 
Rozpoczęły się też jesienne migracje ptaków, a teraz mamy najlepszy moment na ich obserwację. 

segregaCja  
na uLiCY

Każdy mieszkaniec Pragi Południe może połą-
czyć spacer z dbaniem o ekologię. W ramach 
budżetu obywatelskiego dzielnica została wypo-
sażona w kosze do segregacji śmieci. 

Zarząd Oczyszczania 
Miasta ustawił uliczne 
kosze do segregacji szkła, 
papieru, metalu i plastiku, 
a także na bioodpady. 
Oczywiście wszystkie są 
odpowiednio oznakowane 
i wyposażone w daszek, 
który ogranicza możliwość 
wyciągania odpadów przez 
ptaki. Wzór nowych ko-
szy został zaakceptowany 
przez miejskie Biuro Ar-
chitektury i Planowania 

Przestrzennego, a ich funk-
cjonalność była testowana 
przez mieszkańców na pl. 
Konstytucji.

Kosze do segregacji zo-
stały zlokalizowane w miej-
scach, gdzie przemieszcza 
się najwięcej pieszych, 
a ekipy porządkowe mogą 
bez problemu podjechać 
i opróżnić pojemniki.    NJH

Adresy koszy do segregacji 
znajdują się na naszej stronie 

www.mieszkaniec.pl

Skrzyżowanie al. Waszyngtona z ul. Grenadierów.
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KRZYKI I WRZASKI
Chmury były tak nisko, że wydawały się 
pełzać po dachu Centrum Handlowego na 
pl. Szembeka. Przez to było ciemniej niż 
normalnie o tej porze. Cały bazar nabrał 
już wieczornego wystroju. Piątek. Koniec 
dnia i koniec tygodnia. Sprzedawcy są 
wyraźnie zmęczeni, dziś już mają dosyć 
handlu. 
– Co tak późno, panie Kaziu? 
Eustachy Mordziak handlujący damską 
bielizną przerwał na chwilę codzienne 
uprzątanie towaru na noc. Pan Kazimierz 
Główka, emeryt, stały bywalec bazaru 
i klient, odsapnąwszy nieco, powiedział: 
– Wie pan jak to czasem jest, panie Eusta-
chy. Człowiekowi zdaje się, że jak zawsze 
wszystko robi szybko i sprawnie, a oka-
zuje się, że tylko się wydaje. W rzeczy-
wistości grzebie się jak mucha w smole. 
Doświadczam tego coraz częściej. 

– Nie przesadza pan? Zażywny pan jest, 
twarz jeszcze młoda, postawa prosta… 
– Obaj wiemy, że kalendarza oszukać się 
nie da… Widzę, że fajrant na dziś?
– Starczy. Zanim się spakuję, zanim do 
domu dotrę… Nie wiem, czy na „Kropkę 
nad I” zdążę.
– Nawet jak pan nie zdąży, to mała  
strata.
– Bo?
– Bo tam jest tak samo jak wszędzie. 
– Co pan ma na myśli?
– To, że jaki program by pan nie otwo-
rzył, to wszędzie wrzaski. Przekrzykują 
się, nie słuchają nawzajem, a redaktorzy 
jeszcze ich podpuszczają. Naprawdę 
wolę „Mieszkańca” poczytać. 
– Powiem panu, że faktycznie – jak teraz 
myślę, to nie przypominam sobie progra-
mu, z którego bym cokolwiek zrozumiał.
– Widzi pan. Dlatego nie ma się do czego 
spieszyć. Tu, na bazarze nikt przynajmniej 
do pana ani na pana nie wrzeszczy. 

– Ale to może taka moda jest? Może o to 
chodzi, żeby każdy sobie pokrzyczał? 
Wtedy nabiera przekonania, że jest de-
mokracja, a on jest demokratą. 
– Nie wiem, jak to wytłumaczyć, w każ-
dym razie byle jaki program pan włączy, 
wszędzie jest to samo.
– Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, 
ale jak pana słucham, to rzeczywiście. 
To bardzo ważne spostrzeżenie jest, po-
wiem panu. Zupełnie tak samo, jak z tymi 
żonami w Afryce.
– Z jakimi znowu żonami, panie Eusta-
chy?
– Nie słyszał pan? Chłopiec wraca ze 
szkoły w towarzystwie taty. Nagle, ni 
z tego, ni z owego pyta:
– Tato, a Krzysiek powiedział, że jego tata 
powiedział, że w Afryce są kraje, gdzie 
mężczyzna poznaje swoją żonę dopiero 
po ślubie. To prawda, tato?
– Nieprawda synku. Tak jest na całym 
świecie.                                      Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'W CO SIę BAWIĆ

Ciekawe są ostatnie wyniki 
badań CBOS na temat tego, 
które programy informacyjne, 
a co za tym idzie, które stacje 
uważane są przez Polaków za 
najbardziej wiarygodne. Nie jest 
niespodzianką, że – wedle za-
sady „gdzie dwóch się bije, tam 
trzeci korzysta” – jako najbar-
dziej wiarygodne ankietowani 
wskazali Polsat i Polsat News.

Jak podaje CBOS, badanie 
przeprowadzono w ramach 
procedury mixed-mode na re-
prezentatywnej imiennej pró-
bie pełnoletnich mieszkańców 
Polski, wylosowanej z rejestru 
PESEL: „W ocenie blisko dwóch 
piątych badanych (38 proc.) 
programy informacyjne i publi-

cystyczne Polsat i Polsat News 
zasługują na zaufanie. Przeciw-
nego zdania jest 17 proc. ankie-
towanych. Pozytywne oceny 
przeważają także w odniesie-
niu do programów informacyj-
nych i publicystycznych TVN 
i TVN24. Jako godne zaufania 
odbiera je ogółem 36 proc. 
badanych. Ich wiarygodność 
kwestionuje natomiast 27 proc. 
respondentów”.

Nie jest zaskoczeniem, że 
coraz gorzej oceniana jest wia-
rygodność pasm informacyj-
nych (także publicystycznych) 
telewizji publicznej, której ufa 
25 proc. ankietowanych, a aż 
49 proc. uważa je za mało lub 
całkowicie niewiarygodnie. 
Nawiasem mówiąc, to istotna 
zmiana w porównaniu z ubie-
głym rokiem: o 6 proc. spadła 

liczba sympatyków, a o 11 proc. 
wzrosła liczba nie ufających jej.

Cóż, trudno dyskutować ze 
statystyką, choć jak żartują nie-
którzy, jeśli ja jem mielonego, 
a ty kapustę, to statystycznie 
jemy gołąbki…

Lato się kończy, pora więc 
zadać sobie pytanie: jeśli nie 
telewizja, to co? 

Miasto dba o bogaty program 
bezpłatnych atrakcji dla wszyst-
kich pokoleń. Koncerty, warsz-
taty, zajęcia plenerowe różnego 
rodzaju, od gimnastyki po ta-
niec czy malarstwo, wycieczki 
– jest tego mnóstwo, wystarczy 
się zainteresować.

Miło, że coraz częściej mamy 
propozycje dla najmłodszych, 
nawet tych w wieku przed-
przedszkolnym. Już nie tylko 
plac zabaw czy rowerek. Na 

przykład w drugi weekend wrze-
śnia w CPK na ul. Podskarbiń-
skiej sala widowiskowa zapełniła 
się (co drugie miejsce obowiąz-
kowo wolne!) maluchami nawet 
niespełna rocznymi aż po kilku-
latki z rodzicami, dziadkami. Na 
nastrojowo oświetlonej scenie 
– altówka, obój i wielkie dziwa-
dło – harfa, a przy instrumen-
tach trzy artystki, niczym dobre 
wróżki! Ideą koncertu było bar-
dzo pomysłowe oswajanie dzieci 
z muzyką klasyczną, wśród 
ciekawostek, zgadywanek, 
śmiechów i dłoni, co kilka chwil 
składających się do braw. A na 
koniec dzieci mogły wejść na 
scenę spytać o co tylko chciały, 
a nawet próbować samodzielnie 
grać, nawet na harfie!

Hm… Może więc da się żyć 
bez telewizji?!                         żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Do którego sądu należy złożyć wniosek o po-
dział majątku wspólnego małżonków po roz-
wodzie i co może być przedmiotem takiego 
postępowania oraz jak rozliczyć budowę 

domu na gruncie jednego z małżonków?
Wraz z uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego ustaje między by-

łymi już małżonkami wspólność majątkowa. Podziału majątku wspólnego 
może dokonać sąd w trakcie postępowania rozwodowego, o ile małżonkowie 
będą co do podziału zgodni i nie przedłuży to postępowania. W praktyce taka 
sytuacja zdarza się rzadko.

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego i ustaniu wspólności, do-
tychczas należący do małżonków majątek, można podzielić, składając do sądu 
odpowiednie żądanie. 

Zazwyczaj, tzn. kiedy istnieją przedmioty należące do majątku wspólnego 
(rzeczy ruchome np. samochód lub nieruchomości) postępowanie o podział 
toczy się w trybie nieprocesowym przed sądem właściwym z miejsca poło-
żenia majątku. W sytuacji, kiedy nie istnieje wspólny majątek stron mogący 
podlegać podziałowi, a są wyłącznie roszczenia z tytułu zwrotu wydatków, 
nakładów i spłaconych długów, to podlegają one rozpoznaniu w procesie.

W trakcie postępowania o podział można również żądać rozliczenia wydat-
ków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego małżonków na majątek 
osobisty jednego z nich i tych poczynionych z majątku osobistego małżonka 
na majątek wspólny oraz nakładów z majątku osobistego jednego małżonka 
na majątek osobisty drugiego. Oprócz tego można żądać rozliczenia długów 
jednego z małżonków spłaconych z majątku wspólnego, rozliczenia składni-
ków majątkowych należących do majątku wspólnego, a zbytych przez jedne-
go z małżonków, szkód wyrządzonych przez jedno z małżonków, dochodów, 
które nie weszły do majątku wspólnego. Podkreślić należy, że nakłady i wy-
datki muszą być rozliczone nie później niż przy podziale majątku wspólnego 
i późniejsze dochodzenie tych roszczeń nie jest możliwe.

W praktyce często występuje sytuacja, że małżonkowie wspólnie wybudo-
wali nieruchomość na działce gruntu stanowiącej majątek osobisty jednego 
z nich i wówczas, żeby rozliczyć nakłady najpierw ustala się ułamkowy udział 
nakładów małżonków w wartości domu według cen rynkowych z czasu jego 
budowy, a następnie oblicza się ten sam ułamkowy udział w wartości domu 
według cen rynkowych z chwili podziału majątku wspólnego. (Uchwała 
SN w z 16.12.1980 r., III CZP 46/80). W takiej sytuacji sąd może także orzec 
o przeniesieniu na rzecz jednego z małżonków udziału we własności nierucho-
mości odpowiadającej jego udziałowi w majątku wspólnym.

Na koniec należy zaznaczyć, że żądanie dotyczące podziału majątku 
wspólnego nie ulega przedawnieniu.

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

* 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

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

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 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

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

    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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Dokończenie ze str. 1
Dane są zatrważające. 

Każdego dnia w naszym 
kraju 15 osób popełnia sa-
mobójstwo, a 225 próbuje 
to zrobić. Codziennie 400 
tys. dzieci potrzebuje pil-
nej pomocy psychiatry lub 
psychologa. Jest źle, a wręcz 
tragicznie. System opieki 
zdrowotnej nie daje rady, 
o czym wszyscy doskonale 
wiemy. Ratunkiem są wi-
zyty prywatne, a kosztują 
fortunę, więc wiele rodzin 
musi z nich rezygnować.

Jak podkreślają twórcy 
kampanii „Zobacz. Znikam”, 
samobójstwom można zapo-

biegać. „Samobójstwo nie jest 
kwestią wyboru, następuje, 
gdy cierpienie przekracza 
siły do walki z życiem. Czę-
sto decyzja o próbie samobój-
czej wcale nie jest nastawiona 
na śmierć, jest dramatycznym 
wołaniem o pomoc…”.

Brzmi przerażająco, jed-
nak warto poruszać temat 
kryzysów psychicznych 
u dzieci, bo wciąż zbyt mało 
o tym się mówi. Wciąż zbyt 
wiele osób dorosłych żyje 
w przekonaniu, że ich to nie 
dotyczy, bo ich dzieci mają 
wszystko i doskonale radzą 
sobie w każdej dziedzinie 
życia. Czas pandemii nasilił 

problemy psychiczne u na-
stolatków, które i tak były 
znaczne. 

Najwięcej jest ich teraz, 
kiedy uczniowie, po dłu-
gim czasie nauki zdalnej, 
wrócili do szkół. Na szczę-
ście w większości placówek 

Pomóż, zanim znikną
mogą liczyć na pomoc spe-
cjalistów – we wszystkich 
miejskich szkołach są psy-
cholodzy, w 88 proc. szkół 
podstawowych i 68 proc. 
ponadpodstawowych są 
również pedagodzy.

Działają również poradnie 
psychologiczo-pedagogiczne 
(w poprzednim roku szkol-
nym było ich 28, w tym 
4 specjalistyczne). W nich 
pomocy udzielają m.in. psy-
cholodzy, pedagodzy, tera-

peuci SI, logopedzi oraz pe-
dagodzy specjalni. Specjali-
ści diagnozują i wspierają 
rozwój dzieci i młodzieży, 
pomagają w efektywnym 
uczeniu się, uczą jak rozwią-
zywać problemy. Uczniowie 
z problemami psychicznymi 

mają możliwość terapii i kon-
tynuowania nauki w cza-
sie hospitalizacji w trzech 
szkołach zorganizowanych 
w szpitalach.

Uczniowie i rodzice mają 
do dyspozycji też poradnie 
ukierunkowane na konkretne 
problemy: 
n TOP – diagnozuje dzieci 
z zaburzonymi analizato-
rami wzroku i słuchu, afa-
zją, jąkające się, prowadzi 
też ośrodek koordynacyjno-
rehabilitacyjno-opiekuńczy 
OKRO – w ramach specjali-
stycznej poradni TOP działa 
też Młodzieżowy Telefon 
Zaufania, tel. 667-147-738;
n uniwersytet dla Rodziców (dla 
rodziców wychowujących 
dzieci z trudnościami w za-
chowaniu), tel. 22 822-71-68;
n OPTA (dla dzieci i rodzin 
zagrożonych alkoholizmem), 
tel. 22 622-52-52, 424-09-89;
n MOP (zaburzenia okresu 
dojrzewania, m.in. anoreksja 
i bulimia), tel. 515-103-831,  
22 646-57-25 .

W ramach systemu opieki 
psychologicznej dla dzieci 
i młodzieży, w Warszawie 
funkcjonują również ośrodki 
środowiskowej opieki psycholo-
gicznej i psychoterapeutycznej, 
w których ofercie jest szybki 
kontakt ze specjalistami 

i wsparcie. Młodzi ludzie 
znajdą w nich też bardzo 
ważną w całym procesie 
leczniczym psychoterapię, 
a w razie potrzeby też całe 
rodziny terapię rodzinną.

Jedną z placówek, gdzie 
znajdziemy taką pomoc jest 
Centrum TOGO prowadzone 
przez Warszawski Szpital 
dla Dzieci. Ośrodek prowa-
dzi oddziały: na Białołęce 
(poradnia przy ul. Przyko-
szarowej 16), tel. 501-408-
409 oraz w Śródmieściu (al. 
Wyzwolenia 6), tel. 501-408-
407. Opieką TOGO są objęte 
dzieci i młodzież do 21. roku 
życia oraz ich rodziny i opie-
kunowie prawni.

Na Pradze Południe 
w nowej przychodni przy ul. 
Styrskiej 44 z kolei pomoc 
znajdziemy w poradni zdro-
wia psychicznego dla dzieci 
i młodzieży (22 810-44-36). 
Działa tam też Ośrodek Śro-
dowiskowej Opieki Psycholo-
gicznej i Psychoterapeutycz-
nej dla Dzieci i Młodzieży 
(22 810-80-78), gdzie proces 
zdrowienia dzieci i mło-
dzieży opiera się na komplek-
sowej opiece medycznej, ale 
również na indywidualnym 
wsparciu społecznym i sta-
łym kontakcie z pacjentami. 

Wiktoria Czupurek

AntydEpREsyjny  
tELEfon ZAufAniA

Czynny jest od poniedziałku do piątku 
15:00-20.00

PSYCHOLOG: w poniedziałki i wtorki
SEKSUOLOG: w środy
PSYCHIATRA: w czwartki i piątki
JEśLI POTRzEbUJESz, zAdzwOń! 

22 484 88 01

WYBIERZ AKADEMIĘ SŁYSZENIA

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

JAKI APARAT SŁUCHOWY WYBRAĆ? 
Jest to rozległy i trudny temat, ponieważ 
każdy człowiek wiedzie inny styl życia, 
każdy ma inne potrzeby, inny niedosłuch, 
każdy ma inny przewód słuchowy, który 
również może wpływać na ustawienia 
aparatu słuchowego. 

APARATY RÓŻNYCH KLAS 
Na rynku mamy dostęp do aparatów słu-
chowych różnych klas. Jeżeli weźmiemy 
pod uwagę aparat klasy podstawowej, to 
musimy być świadomi tego, że nie będzie 
on spełniał wysokich wymogów. 

CO DLA OSOBY WIODĄCEJ  
AKTYWNE ŻYCIE?

Osoba aktywna w życiu codziennym, ak-
tywna zawodowo, towarzyska nie będzie 
zadowolona z podstawowego aparatu 
słuchowego, ponieważ taki sprzęt nie 
da jej tak wysokiego poziomu słyszenia 
mowy, rozumienia w trudnych sytuacjach, 
jak aparat z wyższej półki, który poradzi 
sobie z tym znacznie lepiej poprzez szer-
sze możliwości dostosowania się do oto-
czenia i systemach poprawy zrozumienia 
mowy.

CO DLA OSÓB WIODĄCYCH  
SPOKOJNE ŻYCIE?

Natomiast jeżeli chodzi o osoby wiodą-
ce spokojniejsze życie - mogą sobie po-
zwolić na aparat podstawowy, jednak 
wiadomo - nie będzie on tak dobry, jak 
aparat z wyższej półki. Dlatego też pole-
camy w takiej sytuacji wybrać aparat ze 
średniej półki, ponieważ jest on bardziej 
uniwersalny. Przykład - spotkanie rodzin-
ne, taki aparat ze średniej półki powinien 
sobie poradzić. Jednak nie będzie on tak 
dobry, jak aparat wyższej klasy. 
Taki aparat uniwersalny może sprawdzić 
się osobom, które wiodą spokojne ży-
cie, sprzęt sprawdzi się do codziennego 
życia, oglądania telewizji czy spotkań 
w grupie. 

CZYNNIKI, O KTÓRYCH  
WARTO PAMIĘTAĆ 

Przede wszystkim musimy pamiętać 
o wielu czynnikach przy wyborze apara-
tu, np. o niedosłuchu, o możliwościach 
przetwarzania słuchowego pacjenta, 

o jego preferencjach i potrzebach co do 
wielkości i wyglądu aparatów.

KTÓRY APARAT JEST NAJLEPSZY?
W naszym gabinecie często pada pyta-
nie „Który aparat Pan poleci? Który jest 
najlepszy?” Na to pytanie nie ma jedno-
znacznej odpowiedzi. Obecnie na ryn-
ku nie ma złych jakościowo aparatów 
słuchowych. Producenci prześcigają się 
między sobą technologicznie, wszystkie 
są na podobnym poziomie. Główną róż-
nicą jest sposób przetwarzania dźwięku 
i tutaj akurat każdemu pacjentowi pasuje 
coś innego.

TESTOWANIE I AKADEMIA SŁYSZENIA
Najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi 
o wybór takiego aparatu słuchowego 
jest przetestowanie wcześniej pro-
duktu! U nas w �rmie, w Akademii 
Słyszenia, zapewniamy testowanie  
BEZPŁATNIE, mamy dostęp aż do 8 �rm 
aparatów słuchowych. 
Zapraszamy!
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Informacje o szczegółach przetargu zawarte są na stronie internetowej  
Spółdzielni www.miedzynarodowa.waw.pl

S.M. „Międzynarodowa” Warszawa ul. Międzynarodowa 44  
ogłasza przetarg nieograniczony na: 

1. Wymiana zaworów termostatycznych MTCV na pionach instalacji ciepłej 
wody w budynkach Londyńska 12, 14, 24, Meksykańska 5, 7, 9,  
Wandy 14, 16, Zwycięzców 30, 32.

Warszawska strefa płat-
nego parkowania została 
w zeszłym roku powięk-
szona o część Woli i Pragi 
Północ. Tej jesieni rozsze-
rzy się o Ochotę i Żoliborz, 
ale to nie koniec. 

Saska Kępa wraz z okoli-
cami (Saska Kępa, Kępa Go-
cławska i zachodnia część 

Kamionka) oraz Górny 
Mokotów (na północ od 
ul. Madalińskiego) i Dolny 
Mokotów (ograniczony ul. 
Gagarina i Czerniakowską) 
być może też zostaną włą-
czone do Strefy Płatnego 
Parkowania. Wszystko dla-
tego, że znajdują się bardzo 
blisko centrum i są często 

szersza strefa?
Czy strefa płatnego parkowania zostanie posze-
rzona o Saską Kępę, Kępę Gocławską i część Ka-
mionka? Pomiary już ruszyły. 

wykorzystywane do parko-
wania bez opłat przez kie-
rowców przyjeżdżających 
z dalszych części miasta, 
a nawet spoza Warszawy. Od 
początku września trwają 

analizy dotyczące objęcia 
strefą tych osiedli.

Na razie specjalne samo-
chody wyposażone w dwa 
czujniki i kamery na dachu 
poruszają się po Mokotowie, 

Warszawska strefa płat-
nego parkowania w ubiegłym 
roku została powiększona 
o 7,8 tys. miejsc postojowych 
na Woli i Pradze Północ. Od 
15 listopada br. do strefy do-
łączą kolejne dzielnice: Żo-
liborz i Ochota. W sumie to 
ponad 14,2 tys. miejsc posto-
jowych – tym samym strefa 
będzie liczyć już ok. 52 tys. 
miejsc. Mimo to Miasto Sto-
łeczne nadal szuka rozwią-
zań, aby ułatwić znalezienie 
wolnego miejsca postojo-
wego, jednocześnie starając 
się chronić miejsca parkin-

gowe dla mieszkańców za-
mieszkujących dane strefy 
oraz korzystających z abona-
mentów mieszkańca. 

Obecnie posiadacze abo-
namentu mogą parkować 
bezpłatnie na niewielkim 
obszarze w pobliżu miejsca 
zamieszkania. Jest to nie-
wielki koszt – 30 zł rocznie, 
ale obejmuje raptem kilka 
parkometrów oddalonych nie 
więcej niż 150 m od domu. 
Co niestety, jak zapewne 
wiemy z doświadczenia, 
nie zawsze przekłada się na 
wolne miejsca. 

rejonoWY za 30 zł CzY 
oBszaroWY za 600 zł?

Podczas ostatniej sesji radni m.st. Warszawy przy-
jęli zmienioną uchwałę dotyczącą nowego abona-
mentu parkingowego dla mieszkańców strefy płat-
nego parkowania. Zapowiedź zmian padła w 2019 
roku i jest konsekwentnie realizowana. 

Teraz każdy mieszkaniec 
będzie miał dwie możliwości: 
abonament rejonowy oraz 
abonament obszarowy, który 
będzie uprawniał do postoju 
na dużo większym terenie. 
Tym samym zdecydowanie 
dużo łatwiej będzie znaleźć 
wolne miejsce do zaparkowa-
nia. Podział na obszary został 
oparty o matematyczne wyli-
czenia, tak aby każdy obszar 
cechował się podobnym za-
potrzebowaniem na miejsca 
dla mieszkańców. Ci, którzy 
mieszkają na granicy ob-
szaru, będą mogli wybrać, 
który z przyległych obszarów 
będzie im przysługiwał.

Ale to nie wszystko – dzięki 
abonamentowi obszarowemu 
będzie można otrzymać 
identyfikator, uprawniający 

do postoju na dodatkowych 
miejscach zarezerwowanych 
tylko dla mieszkańców. To 
opcja szczególnie przydatna 
dla mieszkańców dzielnic, 
takich jak Żoliborz i Ochota, 
które są włączane do strefy 

w tym roku, gdzie niektóre 
uliczki uda się dzięki temu 
ochronić przed napływem aut 
i w dużej mierze zarezerwo-
wać postój dla mieszkańców. 

Koszt abonamentu ob-
szarowego wyniesie 600 zł 

rocznie. Mieszkańcy będą 
mogli również pozostać przy 
abonamencie rejonowym 
(30 zł), który będzie nadal 
wydawany na dotychczaso-
wych zasadach. Decyzja na-
leży do mieszkańca.       NJH

ale zaraz potem przez sie-
dem dni będą w godzinach 
od 8:00 do 18:00 „patrolo-
wać” ulice Pragi Południe. 
Jak informuje ZDM, po-
jazdy pomiarowe w ciągu 
każdej godziny zegarowej 
przejeżdżają dwukrotnie 
daną ulicą, by dokładnie 
sprawdzić zachowania par-
kingowe kierowców. Ba-
dana jest liczba pojazdów 
parkujących na poszczegól-
nych ulicach w ciągu doby. 
Mierzone jest również to, 
jak długo i jak często parkują 
poszczególne pojazdy.

Pomiary potrwają do 
października, a potem 
wykonawca przystąpi do 
obróbki danych. Ich efekty 
zostaną przedstawione za-
rządowi Dróg Miejskich 
do końca roku. Na ich pod-
stawie ZDM oceni czy na 
danym obszarze częściej 
parkują mieszkańcy czy 
przyjezdni. Celem wpro-
wadzenia Strefy Płatnego 
Parkowania jest bowiem 
w pierwszej kolejności 
ochrona mieszkańców 
przed napływem aut z ze-
wnątrz.                        MKP

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej przy ul. Włókienniczej 54 
w Wawrze jest wskazywany 
jako przykład jednej z naj-
prężniej działającej placówki 
w mieście. Tutaj można 
przyjść, porozmawiać, uzy-
skać poradę i wsparcie. Jest to 
miejsce, gdzie każdy z miesz-
kańców zostaje przyjęty 
z życzliwością. Jest jednak 

jedno ale… Siedziba OPS 
jest niedostępna architekto-
nicznie dla osób z niepełno-
sprawnościami. 

Dzielnica od dawna szu-
kała sposobu na zmianę tej 
sytuacji, by każdy, niezależ-
nie od sprawności ruchowej, 
mógł bez problemu dostać 
się do ośrodka. Niestety 
nie było takich możliwości, 

noWY oPs W WaWrze
To już pewne: będzie nowa siedziba OPS, Poradnia 
Rodzinna i filia WCK w Marysinie Wawerskim!

chociaż rozmawiano o pa-
lącej potrzebie konkretnego 
remontu. W końcu jest dobra 
wiadomość, na którą czekało 
wielu mieszkańców i to taka, 
której chyba nikt się nie spo-
dziewał. 

Jest dofinansowanie na 
przygotowanie prac związa-
nych z powstaniem nowego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Specjalistycznej Poradni 
Rodzinnej w Wawrze. To 
nie wszystko, bo w części 
budynku będzie też miejsce 
na aktywność kulturalną, 
jakiego chcieli mieszkańcy 
Marysina Wawerskiego.

– Mieszkańcy Marysina 
zgłaszają dużą potrzebę 
nowoczesnego miejsca kul-
tury, dlatego postanowili-
śmy wykorzystać budynek 
wielofunkcyjny również 
pod tym kątem. Budynek 
będzie funkcjonował na po-
dobnej zasadzie co nasze 
Kulturoteki, które również 
łączą różne funkcjonalności 
– mówi Aleksandra Słowiń-
ska, rzecznik Urzędu Dziel-

nicy Wawer i dodaje, że roz-
ważane są trzy lokalizacje: 
ul. Starego Doktora, Króla 
Maciusia i Łysakowska.

Wybór będzie zależał 
m.in. od możliwości infra-
struktury, stworzenia miejsc 
parkingowych. 

Budynek ma powstać do 
2023 roku. Docelowo na 
jego budowę ma zostać prze-
znaczone około 20 mln zło-
tych. Na razie dzielnica 
otrzymała prawie 1,5 mln zł 
na prace przygotowawcze, 
które przewidziane są na lata 
2021–2022.

W budynku ma się mieścić 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Specjalistyczna Porad-
nia Rodzinna oraz Wawer-
skie Centrum Kultury filia 
Marysin Wawerski.           AG

Obecna siedziba 
OPS przy ul. 

Włókienniczej 54 
jest niedostępna 
architektonicznie 

dla osób z niepełno-
sprawnościami.

Masz niepotrzebne rzeczy, zabawki, art. dziecięce 
oraz ubrania, które są za duże lub za małe  

i chcesz je bezgotówkowo wymienić?

Zapraszamy na TARG ZAMIANY  
organizowany przez OPS Praga-Południe w ramach 
projektu pn. GOZpodarne wyzwanie, finansowanego 

przez Stena Recycling. 

Wydarzenie odbędzie się w dniu 25.09.2021 r.  
w godz. 12–16 w ogrodzie DDPS-u 

mieszczącego się przy ul. Walecznych 59.  
Wstęp wolny. 

Dodatkową atrakcją będzie zespół muzyczny „Heniek 
Małolepszy” i grillowana kiełbaska. Dla najmłodszych 
WATA CUKROWA i PRAŻONA KUKURYDZA. Na Targu 

będzie możliwość przekazania art. spożywczych 
fabrycznie zapakowanych z maksymalnym terminem 

ważności, które zasilą Jadłodzielnie.

Fo
t. 
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n KLIMATYZACJA, 
WENTYLACJA, SERWIS 24 H, 
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 Pomoc drogowa.  
Tel. 513-606-666

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

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

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

n STOLARZ – SZAFY, ZABuDO-
WY, GARDEROBY I PAWLACZE. 
TEL. 602-126-214

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

n 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

uSŁuGI – Komputerowe

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

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, lakie-
rowanie, 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 GAZ, HYDRAuLIKA. 
NAPRAWY, MONTAż, 
PRZERóBKI – 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, 
uSŁuGI GAZOWE.  
TEL. 888-329-094

n HYDRAuLIK.  
TEL. 502-031-257

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

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

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

RóżNE

n Czyszczenie nagrobków.  
Tel. 784-828-288

n OPIEKA NAD GROBAMI 
W WARSZAWIE  
– TANIO I SOLIDNIE.  
TEL. 500-336-607

SPRZEDAM

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

TRANSPORT

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

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

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

uSŁuGI

n AGD – LODóWKI, PRALKI, 
ZMYWARKI – NAPRAWA.  
TEL. 694-825-760

n AGD, ANTENY, TELEWIZORY 
– NAPRAWA.  
TEL. 602-216-943

nastęPne WYdanie 7.10.2021

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

REKLAMA REKLAMA

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 Anna Morawska, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 22 813-43-83.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i artykułów sponsorowanych (AS) redakcja i wydawca nie odpowiadają. 

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

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

RATY

NAGROBKI
już od 2899 zł

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

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

797 703 503
Koszt połączenia wg taryfy operatora. Maksymalne RRSO 689 %

Nawet
do5000

Szybka
 decyzja

Minimum 

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

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

AuTO-MOTO – Kupię
n Części Fiat 125p i inne auta PRL
-u: Fiat 126 p, Syrena, Warszawa. 
Tel. 503-401-501

INNE
n Odbiorę nieodpłatnie karton, 
Praga Południe. Tel. 796-371-666

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

n Książki Płyty winylowe Dojazd 
do klienta Tel. 798-631-511

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

MEDYCZNE
n Alkoholowo-narkotykowe od-
trucia, Esperal. Tel. 22 671-15-79, 
22 613-98-37

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

NAuKA
n Angielski, niemiecki.  
Tel. 601-209-341

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 ZA GOTóWKę 
KAżDą NIERuCHOMOśĆ, DO 
REMONTu, Z PROBLEMEM 
PRAWNYM, ZADŁużONą, 
uDZIAŁ. TEL. 786-805-828

n Skup nieruchomości – miesz-
kania do remontu i działki budow-
lane 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

NIERuCHOMOśCI  
– Mam do wynajęcia

n Garaż blaszany 3x5m od zaraz, 
ul. Prochowa 63. Tel. 730-245-578

n Suterena na biuro. Saska Kępa. 
Tel. 22 617-27-20 

n Suterynę w segmencie 
ok. 50 m kw. widną przystosowa-
ną do działalności medycznej lub 
innej. Tel. 603-638-640

NIERuCHOMOśCI  
– Sprzedam

n Siedlisko we wsi, dom 150 m 
kw., działka 2800 m kw., zadbane, 
50 km od Warszawy, 17 km od 
Mińska Mazowieckiego. Cena do 
negocjacji! Pilne! adresowo.pl, 
gratka.pl. Tel. 510-152-232

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, darowi-
zny, aukcje, nieujawnione dochody. 
Tel. 22 672-34-34, 604-095-656, 
www.podatki-doradca.pl

uSŁuGI – Porządkowe

n Pranie dywanów i mebli 
tapicerowanych. Mycie okien. 
Tel. 796-371-666

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

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 Glazura, hydraulika, malowanie. 
Tel. 518-562-380

n Gładź, panele, malowanie.  
Tel. 609-982-675

n Malowanie, gładź, tapetowanie. 
Tel. 602-221-711

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,  
DOSZCZELNIENIA.  
TEL. 787-793-700

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

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

5 wzorów: damskie i męskie; od S do XXXL
2 kolory: biały i czarny

cena

W 2019 r. bawełna wykiełkowała 
na Księżycu! Stało się to na 
pokładzie chińskiej sondy 
Chang’e 4 w sztucznej biosferze. pragaunited

Chcesz poznać więcej 
ciekawostek? Zajrzyj na

Koszulki kupisz w sklepie: www.pragaunited.pl

życie prywatne jest prywatną 
sprawą każdego. Ale proszę 
bardzo: żona jest nauczy-
cielką języka angielskiego, 
pracuje na Pradze. Dzieci 
jeszcze nie mamy, zwierząt 
też nie, bo zbyt często nikogo 
nie ma w domu. 

– Dla aktora drugim domem 
jest zwykle teatr. Pan, od lat 
związany z Teatrem Współcze-
snym, wkrótce przeniesie się 
do nowego Narodowego. jak 

WYWIADY 30-LECIA MIESZKANIEC NR 15/1997

WojCieCh maLajkat 
– Od jak dawna jest pan 

mieszkańcem Warszawy pra-
wobrzeżnej? 

– Już liczę: dwa lata 
w Wawrze, dwa przy Ron-
dzie Waszyngtona, trzy przy 
Zwycięzców – ile to razem? 
Siedem. 

– Prawy brzeg Wisły cieszy 
się w tzw. opinii publicznej nieco 
gorszą sławą niż lewy. Czy po-
dziela pan ten pogląd? 

– Absolutnie nie. Nie mam 
żadnych uprzedzeń w tym 
względzie. Ludzie są wszę-
dzie tacy sami. 

– Z sąsiadami dobrze się są-
siaduje? 

– Fantastycznie. Sąsiadów 
mam świetnych. Jesteśmy 
zaprzyjaźnieni, w razie czy-
jejś nieobecności uważamy 
na swoje domy, podlewamy 
ogródki, karmimy zwierzęta. 
W ogóle uważam, że podział 
na tych lepszych ze Śródmie-
ścia i gorszych z obrzeży jest 
sztuczny i istnieje wyłącznie 
w głowach. No, ale skoro lu-
bią się tym zajmować, niech 
się zajmują.

 – Swego czasu mieszkał Pan 
razem ze swymi – równie zna-
nymi przyjaciółmi, Zbyszkiem 
Zamachowskim i Piotrem Po-
lkiem. Jak wam się mieszkało? 

– Tak, to było właśnie na 

Rondzie Waszyngtona. To 
były piękne lata! 

– Czy ta przyjaźń przetrwała 
próbę czasu? 

– Nie tylko przetrwała, 
ona się wciąż rozwija. Jest 
inna niż kiedyś, ale to natu-
ralna kolej rzeczy. 

– żony przypadły sobie do 
gustu? 

– Tak, dziękuję. Jakoś 
udało nam się to przenieść 
i na żony. 

– Jak wygląda spotkanie sta-
rych przyjaciół dziś? 

– O ile w ogóle uda się je 
zorganizować – jesteśmy 
wszyscy przecież bardzo za-
jęci – to wygląda właściwie 
zawsze podobnie: siedzimy 
i rozmawiamy, rozmawiamy. 
I zawsze kończy się wspo-
minaniem lat studenckich, 
Żony muszą po raz kolejny 
wysłuchać, co wtedy wy-
prawialiśmy… 

– A co wtedy wyprawiali-
ście? 

– No, to nie są opowieści 
do gazety. Myślę zresztą, że 
są to wspomnienia podobne 
do tych, jakie ma każdy, kto 
studiował w tych czasach. 

– O życiu prywatnym, zdaje 
się, nie lubi pan mówić? 

– To nie jest kwestia lubie-
nia lub nielubienia. Po prostu 

czuje się pan przed tą przepro-
wadzką? 

– Po jedenastu latach spę-
dzonych we Współczesnym, 
jest mi trochę nieswojo. Co 
nie znaczy, że się boję, na 
pewno ta zmiana to też ja-
kieś wyzwanie. Przenoszę 
się razem z wieloma kole-
gami stąd, więc nie trafię na 
grunt zupełnie mi obcy… 
niemniej nie wiemy, co tam 
nas spotka. Zobaczymy! 

Wojciech Karol Malajkat (ur. 16 stycznia 1963 w Mrągo-
wie) – aktor teatralny i filmowy, reżyser, pedagog, pro-
fesor zwyczajny Akademii Teatralnej im. Aleksandra Ze-
lwerowicza w Warszawie, rektor tej uczelni w kadencjach 
2016–2020 i 2020–2024. W latach 2009–2017 dyrektor 
artystyczny Teatru Syrena w Warszawie, równocześnie 
w latach 2009–2014 dyrektor naczelny tej sceny.
W 1986 ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Fil-
mowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Od 1986 występo-
wał w Teatrze Studio i Teatrze Narodowym w Warszawie, 
a gościnnie m.in. w Teatrze Scena Prezentacje w Warsza-
wie. Od stycznia 2009 był dyrektorem naczelnym i arty-
stycznym Teatru Syrena w Warszawie. Z dniem 1 marca 
2014 funkcję dyrektora naczelnego tej sceny przejął Jakub 
Biegaj, ale Malajkat pozostał w kierownictwie Syreny jako 
dyrektor artystyczny. Zajmował to stanowisko do 2017.
Od 2010 ma tytuł profesora sztuki teatralnej. W 2016 zo-
stał wybrany rektorem Akademii Teatralnej im. Aleksan-
dra Zelwerowicza w Warszawie w kadencji 2016–2020.
W 2011 r., w III edycji naszego plebiscytu, głosami 
„Mieszkańca” uzyskał honorowy tytuł „Zacnego Miesz-
kańca”.   Źródło: wikipedia.pl

– Jest pan bardzo lubianym 
aktorem. Czy ta popularność 
pana cieszy, czy peszy? 

– Na pewno cieszy, cho-
ciaż czasem krępuje. Ja nie 
uprawiam aktorstwa dla po-
pularności, ona się po prostu 
wiąże z tym zawodem. Nie 
ukrywam, że lubię wszelkie 
dowody sympatii ze strony 
widzów. 

– Mówiliśmy już o pana 
obecnym domu. A jaki był ten 
rodzinny? 

– Dom rodziców? Do dziś 
mieści się w Mrągowie, zu-
pełnie inny od tych, jakie 
spotyka się w wielkich mia-
stach. Dom, jakiego życzę 

każdemu człowiekowi na 
świecie. Ciepły, pełen troski 
o dzieci. Ale też i nie pozba-
wiony pewnej surowości. Moi 
rodzice zawsze bardzo ciężko 
pracowali i nie mieli zbyt 
wiele czasu dla mnie i brata. 
Co bynajmniej nie znaczy. że 
nas zaniedbywali. 

– Lubi pan do niego wracać? 
– Tak, zawsze. Brat nadal 

mieszka w Mrągowie, ma 
wspaniałego synka. 

– W imieniu redakcji życzę 
więc panu dobrego samopoczu-
cia we wszystkich domach, z tym 
w Teatrze Narodowym włącznie. 
Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Maria Szymonik 
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