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TakI mamy Teraz klImaT
Kiedyś, jak człowiek dosta-

wał wezwanie do urzędu skar-
bowego, to miał noc z głowy. 
Choć zwykle okazywało się, że 
w PIT-cie źle wyliczył parę gro-
szy po przecinku, to atmosfera 
rozmowy o tej sprawie przypo-
minała przesłuchanie w cięż-
kim więzieniu. A poprzedzało 
ją wielogodzinne czekanie na 
krzesełku w przepastnym kory-
tarzu, gdzie emocje (i poczucie 
winy) jeszcze bardziej rosły.

Teraz panie w urzędzie skar-
bowym są do rany przyłóż, 
zwykle po Twojej stronie, chęt-
ne do pomocy i domniemania 
niewinności. Podobnie w ZU-
S-ie, w urzędach podległych 
miastu. Mniej niestety zmieniła 
się poczta, a policja i wojsko 
powędrowały w strefy chłodnej 
służbistości, chociaż tam też wi-
dać, że były szkolenia, ale nadal 
ważne jest trzymanie zasad.

W służbie zdrowia niestety 
nadal bez zmian: pielęgniarce 
nie wolno nic powiedzieć, od-
syła do lekarza, a tego nie spo-
sób złapać. 

Ale prawdziwie wolną ame-
rykanką są usługowe firmy 
prywatne. Tam, od momen-
tu złapania klienta do bazy 
danych, wieje Arktyką na 
dziesiątki kilometrów. Możesz 
dowiedzieć się o rzekomej pro-
fesji mamusi, gdzie masz pana 
majstra pocałować itp. itd. Ot, 
taki mamy klimat.

Tomasz Szymański

MaMa, MaMusia, Mateńka
W tym roku W Polsce 
świętowanie Dnia Matki 
nabiera innego wyMiaru. 
oD Marca tego roku 
gościMy w kraju wiele 
MaM z ukrainy, które były 
zMuszone opuścić swój 
kraj z powoDu rosyjskiej 
agresji. zgoDnie z ukraińską 
traDycją, MaMy świętowały 
taM w Drugą nieDzielę Maja, 
czyli w tyM roku 8. polacy, 
którzy goszczą w swoich 
DoMach ukrainki, Mogli 
o tyM nie wieDzieć, Dlatego 
26 Maja złóżMy życzenia 
również MaMoM z ukrainy! 
z pewnością bęDzie iM Miło. 

dokończenie nA STR. 3

Dzień Dziecka 
nie tylko 1 czerwca

Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony przez Zgro-
madzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ob-
chodzony jest od 1955 roku w różne dni w zależności od kra-
ju członkowskiego ONZ. W Polsce obchodzimy go 1 czerwca. 
W związku z tym postanowiliśmy sprawdzić, co władze prawo-
brzeżnej części stolicy przygotowały dla swoich najmłodszych 
mieszkańców. 

Klinika Stomatologiczna IMARI

\ 22 810 10 10www.imari.pl
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PROTEZY DENTYSTYCZNE 
NA NFZ BEZ KOLEJKI
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kronika PolicyJna
PIJANA MATKA

Prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu miała 
40-letnia mieszkanka Pragi Północ, która prowadziła wózek 
z miesięcznym dzieckiem. Kobieta została zatrzymana przez 
policję i zawieziona do izby wytrzeźwień. O całym zajściu 
powiadomiono sąd rodzinny.

WBIŁ SIę SAMOCHODEM W BUDYNEK
20 maja srebrny hyundai przeciął skrzyżowanie na Biało-
łęce i tuż przed nadjeżdżającym radiowozem straży miejskiej 
przeleciał przez ogrodzenie i przodem wbił się w drzwi klatki 
schodowej jednego z bloków. Po zbadaniu przez ratowni-
ków medycznych, kierowca auta został zabrany do szpitala. 
Przyczyny wypadku wyjaśni policja.

NARKOTYKI NA NAMYSŁOWSKIEJ
W jednym z mieszkań przy ul. Namysłowskiej na Pradze Pół-
noc znaleziono duże ilości amfetamini, kokainy, marihuany 
i mefedronu. 25-letnia właścicielka mieszkania przyznała, 
że znalezione narkotyki należą do niej. Za posiadanie niele-
galnych substancji grozi jej kara do 3 lat więzienia.

Wąż W gARAżU NA TARgóWKU
„Przyjedźcie, bo w garażu jest duży wąż!” – zgłoszenie ta-
kiej treści dotarło do  Ekopatrolu Straży Miejskiej. Strażnicy 
natychmiast udali się na ulicę Radzymińską, gdzie miał poja-
wić się nieproszony gość. Właściciel garażu był przekonany, 
że gad uciekł komuś z hodowli, mundurowi jednak od razu 
zorientowali się, że to nasz rodzimy i zupełnie niegroźny za-
skroniec, a dokładnie mówiąc samica zaskrońca.

ZNęCAŁ SIę NAD RODZICAMI
Policja zatrzymała 34-letniego mieszkańca Targówka, któ-
remu postawiono zarzut znęcania się nad rodzicami. Policję 
wezwała matka mężczyzny, która zeznała, że jej syn od kilku 
dni jest w ciągu alkoholowym i zachowuje się agresywnie 
wobec niej i jej męża. 34-latek był już skazany za stosowanie 
przemocy domowej, dlatego grozi mu do 5 lat więzienia. 

policja, straż miejska

12 maja w Klubie Kościuszkowca  1. Wa 
rszawskiej Brygady Pancernej odbył się 
VI Przegląd Młodych Talentów „Artystyczna Weso-
ła” zorganizowany przez Ośrodek Kultury Wesoła. 

Przegląd miał na celu 
konfrontację i ocenę do-
robku artystycznego dzieci 
i młodzieży, podnoszenie 
poziomu i rangi amatorskich 
dokonań artystycznych, wy-
mianę doświadczeń oraz 
integrację i doskonalenie 
animatorów tego ruchu.

Wzięło w nim udział po-
nad 120 młodych artystów: 
dzieci i młodzież reprezen-
tująca placówki kultury, 
przedszkola, oddziały przed-
szkolne w szkołach, szkoły 
oraz instytucje i organizacje 
prowadzące działalność kul-
turalną na terenie dzielnicy 

Wesoła. Konkurs 
obejmował prezen-

tacje sceniczne i estradowe, 
takie jak: teatr, kabaret, 
piosenka, taniec i utwory 
instrumentalne w podziale 
na różne kategorie wiekowe. 
Występy młodych artystów 
dostarczyły wszystkim ze-
branym wiele emocji i arty-
stycznych doznań.

Na przeglądzie obecny był 
burmistrz dzielnicy Wesoła 
Marian Mahor. 

Jury w składzie: Maria 
Holka (polska kompozytorka 
muzyki filmowej, rozrywko-
wej, aranżerka, autorka tek-
stów, wokalistka, pianistka, 
muzykolog, pedagog) – prze-
wodnicząca, Bartłomiej Gola 
(aktor) oraz Paweł Zając (cho-
reograf, instruktor, pedagog 
tańca) stanęło przed trudną 
decyzją wyboru laureatów, 
gdyż wszystkie występy były 
doskonałe.

Wszystkim dzieciom, które 
zaprezentowały się na scenie 
„Artystycznej Wesołej” gra-
tulujemy! Przekazujemy rów-
nież wyrazy uznania kadrze 
poszczególnych przedszkoli, 
szkół oraz rodzicom dzieci 
za ich mistrzowskie przygo-
towanie do przeglądu.       am

LISTA LAUREATóW
Kategoria przedszkola, grupy 6-ciolatków,  
szkoły-zerówki:
Miejsce I – grupa Gumisie z Niepublicznego Przedszkola 
Językowo-artystycznego „Leśne skrzaty”
Miejsce II – Marcelina Bednarczuk z Dwujęzycznego 
Przedszkola Niepublicznego Superbohaterowie
Miejsce III – Zespół Wesołe Nutki z SP nr 353
Kategoria klasy 1–3:
Miejsce I – duet instrumentalny: Hugo Singalewicz-Sob-
czak oraz Ignacy Markowski ze Społecznej Szkoły Mu-
zycznej im. W.Kilara
Miejsce II – Marta Pilecka z Klubu Kościuszkowca
Miejsce III – Amelia Kentla z Ośrodka Kultury Wesoła 
Kategoria klasy 4–8:
Miejsce I – Lena Hamrol ze Szkoły Musicalowej B&B
Miejsce II – Laura Zawadka ze Szkoły Musicalowej B&B
Miejsce III – Kalina Rosik z SP nr 385Fot. Maria Wrzesińska

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

JAk uzyskAć 
dOfinAnsOWAnie? 
zAdzWOŃ 517 224 111

Szumy uSzne, jak S bie p móc? 
OkOłO 10-15% Osób na świecie 
cierpi na szumy uszne. 

zacznijmy Od tegO, 
czym są szumy uszne? 

Czy mieliście Państwo czasami sytuacje, że 
pomimo przebywania w cichym otoczeniu 
słyszeliście piszczenie w uszach lub inny 
nieprzyjemny dźwięk niewiadomego 
pochodzenia? Zapewne tak, ponieważ 
u większości dobrze słyszących osób szu-
my uszne występują od czasu do czasu. 
Jest to całkiem naturalne. Ciekawym jest 
fakt, że każdy z nas może taki szum odbie-
rać inaczej, może się objawiać piszczeniem, 
szumieniem czy buczeniem. Niektórzy po-
równują go do gwiżdżącego czajnika, a inni 
do dźwięku wydawanego przez świerszcze. 
Niezależnie od tego, jak opisujemy ten 
dźwięk, łączy go jedno – jest nieprzyjemny 
i jak najszybciej chcemy się go pozbyć.

powodami szumów mogą być: niedo-
słuch, przebywanie w nadmiernym hała-
sie, stres, czop woskowinowy, leki, wśród 
których są wymieniane szumy jako skutki 
uboczne, choroba Meniere’a, otoskleroza, 
nerwiak nerwu VIII, nadciśnienie czy zwy-
rodnienia kręgosłupa w odcinku szyjnym. 
Jeżeli odczuwacie częste i długotrwałe 
szumienie, warto udać się w pierwszej 
kolejności do protetyka słuchu w akade-
mii słyszenia, który jest łatwo dostępny, 
a może przeprowadzić wstępną diagno-
stykę i skierować do specjalisty.

Ciekawostką jest to, że duża liczba pa-
cjentów skarżąca się na szumy uszne po 
dłuższym czasie przyzwyczaja się do nich 
i zapomina o ich istnieniu. To trochę tak 
jak z naszym nosem, który ponoć jest 
w zasięgu wzroku, ale mózg wymazał 
jego obraz, żeby łatwiej postrzegać nam 
było resztę otoczenia.

jak radzić sObie z szumami 
usznymi w życiu cOdziennym? 

na samym początku chcielibyśmy pod-
kreślić, że będą to porady odnoszące 
się do osób, u których szumy uszne nie 
są stanem patologicznym, nie wyma-
gają diagnostyki i leczenia. 

Jak zawsze najlepiej zacząć od profilak-
tyki, czyli unikać zagrożeń, które szumy 
wywołują: jak najmniej przebywać w dłu-
gotrwałym hałasie, dbać o higienę uszu, 
unikać sytuacji stresogennych.

Czasami, możecie wierzyć lub nie, ale 
najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie 
czegoś odstresowującego. Polecamy 
puścić sobie po cichu relaksującą muzykę 
lub dostępne w internecie naturalne szu-
my – fal, suszarki, śpiewu ptaków. 

efekt osiągniemy tylko wtedy, jeśli ten 
dźwięk będzie dla nas przyjemny. Jeśli 
puścimy coś, co nas irytuje, tylko dlatego 
że to ponoć odstresowujące, osiągniemy 
efekt odwrotny od zamierzonego. Pracu-

jąc z pacjentami, którzy również boryka-
ją się z tym problemem, zauważyliśmy, 
że po stresującym dniu szum się u nich 
znacznie nasilał, natomiast po urlopie 
i solidnym wypoczynku pacjenci rzadziej 
odczuwali ten dyskomfort.

Farmakologicznym rozwiązaniem na 
szumienie w uszach mogą być leki roz-
rzedzające krew, dzięki czemu zwiększy-
my przepływ krwi do tętnicy ślimakowej. 
Skuteczność takiego leczenia jest różna 
i warto skonsultować ją z lekarzem.

Świetnym sposobem na leczenie szu-
mów usznych jest tzw. habituacja – czyli 
proces, w którym nosząc aparaty słucho-
we wyposażone w generator szumów 
usznych podajemy szum o podobnym 
brzmieniu trochę ciszej niż szum, który 
słyszymy w uszach. Habituacja oznacza 
przyzwyczajanie się do tego szumu, tak 
jak mieszkamy np. przy ruchliwej ulicy 
i przyzwyczailiśmy się do dźwięków jeż-
dżących samochodów i nie zwracamy 
na nie uwagi. Jest to proces długotrwa-
ły, ale skuteczny, pomaga w około 80% 
przypadków. Co ciekawe to rozwiązanie 
pomaga nawet niektórym osobom nie-
mającym niedosłuchu. 

jeżeli borykają się państwo z szuma-
mi usznymi, zapraszamy do akademii 
słyszenia, gdzie mogą państwo umó-
wić się na konsultacje ze specjalistą od 
szumów usznych.

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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Dzień Dziecka 
nie tylko 1 czerwca

Dokończenie ze str. 1

Dwa weekenDy Dla Dzieci 
na Białołęce 

– W tym roku 1 czerwca 
wypada w środę, czyli do-
kładnie w środku tygodnia, 
dlatego świętowanie rozło-
żyliśmy na dwa weekendy. 
Oczywiście 1 czerwca atrak-
cji dla białołęckich dzieci też 
nie zabraknie – przekonuje 
Grzegorz Kuca, burmistrz 
Białołęki. 

W sobotę, 28 maja w lasku 
Henrykowskim, nieopodal 
Urzędu Dzielnicy, odbę-
dzie się Białołęcki Bieg Mam. 
– To nie pomyłka – mamy 
będą świętować aktywnie, 
a mamom będą towarzyszyć 
dzieci. Dla nich organizu-
jemy biegi na dystansach 
200 m, 400 m oraz 800 m. 
Wśród najmłodszych bie-
gaczek i biegaczy, którzy 
wezmą udział w wyścigu na 
200 metrów, wybierzemy 
„Najmłodszego uczestnika 
Białołęckiego Biegu Mam” 
– mówi włodarz dzielnicy. 

1 czerwca dla najmłodszych 
mieszkańców przygotowano 
bezpłatne seanse filmowe w Ki-
nie głębocka 66: o godz. 11:00 
„Ogliki”, zaś o 13:00 „Felix 
i ukryty skarb”. Wejściówki 
można odebrać w kasie Bia-
łołęckiego Ośrodka Kultury 
od 23 maja od godz. 10.00. 

W niedzielę, 5 czerwca na 
boisku w Parku Picassa przy ul. 
Van gogha 1a odbędą się Mini 
Mistrzostwa Świata. 

– Wspólnie z klubem pił-
karskim Agape Białołęka 
i Białołęckim Ośrodkiem 
Sportu organizujemy roz-
grywki piłkarskie dla chłop-
ców i dziewczynek z roczni-
ków 2013 i młodszych. Dzieci, 
które zgłoszą chęć udziału 
w rozgrywkach otrzymają 
koszulki oraz zostaną w dro-
dze losowania przydzielone 
do zespołów z różnych kra-
jów. Każda drużyna zostanie 
poprowadzona przez Trenera 
– Rodzica. Zapisy do turnieju 
w dniu imprezy w godz. 9.00 
– 9.30. Liczba miejsc ogra-
niczona, więc warto przyjść 

punktualnie – zaznacza bur-
mistrz Kuca. 

Dzieci, które z różnych 
względów nie będą chciały 
lub mogły uczestniczyć 
w turnieju piłkarskim będą 
miały możliwość spędze-
nia czasu aktywnie m.in. 
na zjeżdżalniach czy dmu-
chanym torze przeszkód. 
Zaplanowano także: stano-
wisko z kręceniem balonów, 
dmuchanego darta piłkar-
skiego, strefy aktywne, gry, 
konkursy i animacje. 

Praski Dzień Dziecka
Specjalne wydarzenia na 

ośmiu placach zabaw będą 
czekały na najmłodszych 
podczas Praskiego Dnia 
Dziecka. Na każdym z nich 
tematyka jest inna i zaciekawi 
dzieci w wyjątkowy sposób. 
Jaka tematyka przygotowana 
została w tym roku? Na 
placu zabaw przy ul. Jagiel-
lońskiej 28 będzie można do-
wiedzieć się więcej o druku 
3D, przy ul. kotsisa tematem 
przewodnim będzie ogród, na 
rogu ul. Radzymińskiej i Biało-
stockiej – ceramika, zaś przy 
ul. kamiennej 14 znajdzie się 
laboratorium. Ponadto plac 
zabaw przy Pałacyku Kono-
packiego będzie placem ar-
tystycznym, w VII Ogrodzie 
Jordanowskim – sportowym, 
na skwerze płk. A. żurowskiego 
– wojskowym, a na skwerze 
przy ul. Kawęczyńskiej – jubi-
lerskim. W niedzielę, 29 maja 
w godz. 13:00–17:00 wszyscy, 
którzy odwiedzą wskazane wy-
żej miejsca i zbiorą co najmniej 
pięć naklejek będą mogli ode-
brać słodką nagrodę w Pała-
cyku Konopackiego. Między 
wszystkimi miejscami będą 
kursować specjalne dziecięce 
autobusy. Przejazd dla dzieci 
i rodziców jest bezpłatny. 

niezwykły Dzień  
naD BalatoneM

W sobotę, 28 maja w godz. 
11:00–16:00 władze Pragi 
Południe przygotowały 
w tym roku dla swoich miesz-
kańców ciekawe wydarzenie 
w Parku nad Balatonem. Co 

czeka na dzieci tego dnia? 
Wiele atrakcji, takich jak: 
animacje plastyczne, zapasy 
z UKS Niedźwiadek, że-
glowanie po jeziorku z BT 
Kliwer, wizyta Alpak z Zie-
lonych Traw, bańki XXL, 
dmuchańce, trampolina, giga 
szachy, klocki lego, suchy lód, 
pokazy tańca, judo, występ 
gimnastyczek z GWKS Ajse-
dora oraz wiele innych atrak-
cji dla dzieci i dorosłych. 

Każdy powinien znaleźć 
coś dla siebie. Całe wydarze-
nie zwieńczy koncert Anny De-
reszowskiej pt. „Bajki i Dobra-
nocki” (godz. 15:00–16:00). 

Mnóstwo atrakcJi 
w reMBertowie

W t ym rok u Dzień 
Dziecka organizowany jest 
w sobotę, 28 maja w godz. 
12:00–17:00 w Strefie Sportu 
przy ul. Strażackiej 121. Naj-
młodsi warszawiacy, którzy 
będą chcieli aktywnie spę-
dzić ten dzień w Remberto-
wie, będą mogli skorzystać 
m.in. z: Mega Maty (twister, 
klasy, chińczyk, szachy ple-
nerowe), wziąć udział w Fa-
milijnej Spartakiadzie, pod-
czas której będą rozgrywane 
rodzinne konkurencje spor-
towe czy też zobaczyć i spró-
bować swych sił w zabawach 
kuglarskich: mini szczudła, 
monocykl, diabolo czy żon-
glerka. A to tylko niewielka 
część atrakcji przygotowa-
nych dla mieszkańców Rem-
bertowa. 

Pozostałe Dzielnice 
PrawoBrzeżneJ 

warszawy
Tym razem nie będzie 

specjalnego wydarzenia 
w Wesołej. – Urząd Dziel-
nicy Wesoła w tym roku nie 
planuje organizacji otwar-
tej imprezy plenerowej dla 
dzieci – informuje Karolina 
Baranowska, Naczelnik Wy-
działu Promocji, Kultury 
i Sportu. Do dnia wydania 
gazety nie otrzymaliśmy 
informacji z urzędów z Tar-
gówka i Wawra. 

marcin kalicki

„Światowy Dzień RoweRu na wisłą”
Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 10+ 

z warszawskich szkół podstawowych do święto-
wania dnia roweru. Okazją będzie rajd rowerowy 
lewym brzegiem Wisły na krótkim dystansie 4 km. 
Podczas rajdu dzieci będą musiały wykonać zadania 
z pierwszej pomocy, serwisowania roweru i 2 za-
dania sprawnościowe. Wszystko jednak w ramach 
przygotowania do wakacji, aby przećwiczyć zasady 
bezpiecznego przebywania nad wodą. Poszczegól-
ne stacje przygotowali partnerzy wydarzenia, jak 
Komisariat Rzeczny, Straż Miejska, Fundacja „Drogi 
Mazowsza” i Urząd Dzielnicy Praga Północ. Miejscem 
startu będzie Pawilon Edukacyjny „Kamień”, metą 
zaś „Bar Beach Aquatica”. Dzieci będą startować co 
3 minuty, aby uniknąć tłoku i zapewnić im bezpie-
czeństwo na trasie. Nie będziemy liczyć czasu, ważny 
jest sam udział. Na mecie będą czekać na dzieci ani-
matorzy sportu, którzy wypełnią czas oczekiwania 
na ostatniego zawodnika. Na mecie będzie czekać 
również poczęstunek w postaci grilla. Kiedy dojedzie 
ostatnie dziecko, rozpoczniemy losowanie nagród 
dodatkowych. Każde dziecko otrzyma pakiet star-
towy oraz pakiet za udział po dojechaniu do mety 
w postaci akcesoriów rowerowych.

W imprezę zaangażowana jest Pani Burmistrz 
Pragi Północ Ilona Soja-Kozłowska. Urząd rozesłał 
już informację do szkół, aby dzieci miały swobodę 
udziału w imprezie.

Uznając wyjątkowość, długowieczność i wszech-
stronność roweru, który był używany od dwóch 
stuleci i że jest to prosty, niedrogi, niezawodny, 
czysty i przyjazny dla środowiska, zrównoważony 
środek transportu, wspierający ochronę środowiska 
i zdrowie, Zgromadzenie Ogólne postanowiło ogłosić  
3 czerwca jako Światowy Dzień Roweru. Autorem 
rezolucji jest prof. Leszek Sibilski, socjolog z Marymo-
unt University w Wirginii, były polski kolarz.

Projekt jest realizowany w ramach FIA Road 
Safety Grant Programme – Global Action for Road 
Safety. Celem projektu jest promocja założeń Dekla-
racji Sztokholmskiej z 2020 roku, czyli celu „Agendy 
2030” redukcji liczby ofiar wypadków w ruchu dro-
gowym o 50% i celu „Wizji 0” redukcji liczby ofiar 
wypadków w ruchu drogowym do 0, promocja 
zdrowego stylu życia po pandemii, promocja ni-
skoemisyjnych środków transportu, promocja karty 
rowerowej, odpowiedzialnego przebywania nad 
wodą, jak również Pragi Północ. My łączymy ten 
projekt z promocją Światowego Dnia Roweru 
właśnie w formie Rajdu Rowerowego.
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STRZAŁ W gŁOWę
– Dzień dobry panie Kazimierzu…
Eustachy Mordziak, właściciel straganu na 
bazarze na pl. Szembeka, zapraszający ge-
stem pokazał panu Kazimierzowi Główce, 
emerytowi, stałemu tu klientowi i swojemu 
ulubionemu rozmówcy, gościnny tabore-
cik. Pan Kazimierz oczywiście skorzystał, 
bo i on lubił pogawędzić sobie z kolegą. 
– Właściwie to faktycznie dobry, panie 
Eustachy. W moim wieku, jak człowiek 
może usiąść, ale może też podnieść się 
samodzielnie, to już dzień może zaliczyć 
do dobrych. Z biegiem lat wymagania 
spadają, rosną natomiast obawy. Starość, 
co poradzić. 
– Właściwie to nie wiadomo, kiedy ona 
się zaczyna. Inaczej żyjemy, inaczej się 
prowadzimy, inaczej jemy, więc jeden sta-
rzeje się wolniej, a drugi jakby wcale. 
– Jest takie powiedzenie panie Eustachy, 
że starość zaczyna się wtedy, kiedy coraz 

mniej wydajesz na tańce, hulanki swawo-
le, a coraz więcej na leki. 
– Pan jak zwykle przy humorze, panie Ka-
ziu. A jak dziś zakupy się udały?
– Jak pan widzi torbę mam dziś nie najcięż-
szą, a stówka poszła nie wiadomo kiedy. 
– Ta cholerna inflacja… I popatrz pan, 
nie zanosi się, żeby ona się zatrzymała. 
Na szczęście rząd nie pęka – czternastkę 
będą emerytom wypłacać we wrześniu. 
Jak tylko ceny w górę, to oni siup i dosy-
pują pieniążków do portmonetek. 
– A ja, niech pan sobie wyobrazi, czytałem, 
że takie coś to czarna rozpacz po prostu. 
Gdzieś nawet ktoś słyszał, że jak ta dobra 
pani minister mówiła, że 14. emerytura to 
jest odpowiedź rządu na inflację, to inflacja 
odpowiedziała: niezmiernie mi miło, już nie 
mogę się doczekać… Ekonomiści podob-
no włosy z głowy sobie wyrywają. 
– Niech sobie wyrywają. Oni byliby szczę-
śliwi, jakby ludzie zupę sobie na tych ich 
słupkach i wykresach gotowali. 
– No, nie wiem, co o tym wszystkim my-

śleć. Bo z drugiej strony, ile można tych 
pieniędzy drukować?
– Ile trzeba, panie Kaziu. Choć mogliby-
śmy też wcale nie drukować, gdyby inni 
podzielili się swoimi. 
– Kto na ten przykład?
– A Norwegowie! Premier powiedział, że 
oni teraz niesamowitą kasę trzepią na ro-
pie. Wie pan – korzystają, że przez wojnę 
ruskiej ropy na rynku jest coraz mniej. I to 
nie jest w porządku, że oni mają górę for-
sy, a inni nic. 
– A swoją kasą nie chciałby się z kimś 
podzielić?
– Kto?
– Pan premier.
– Czy ja wiem, o swojej nie mówił.
– Trzeba by się jego żony zapytać, co mu 
nagle wpadło do głowy?
– Co ona ma do tego?
– Panie Eustachy każdy facet jest jak miesz-
kanie w stanie surowym. Tylko od kobiety 
zależy, jak go wykończy. To kto od niej le-
piej wie, co mu do głowy strzeliło. Szaser
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Gdy 23 lata temu, w wyniku podziału RSM „Osiedle 
Młodych”, powstała samodzielna Warszawska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Grochów” było wiele istotnych spraw 
wymagających pilnego działania. Wśród nich zajęto się 
także Biblioteką Publiczną nr 89, działającą w lokalu 
przy ul. Grochowskiej 202. 

W latach 1999 i 2000 z funduszy spółdzielczych do-
finansowano zakup części nowego wyposażenia m.in. 
różnej wielkości regałów oraz współfinansowano zakup 
nowości książkowych. Mało tego. Siłami spółdzielczej 
ekipy remontowej wykonaliśmy wiele prac adaptacyj-
nych zwiększających funkcjonalność tej placówki. Nasi 
konserwatorzy, częściej niż wymagają tego przepisy 
prawa budowlanego, przeprowadzają kontrole wszystkich 
instalacji technologicznych znajdujących się w bibliotece 
i przynależnych jej magazynach piwnicznych. Jest to nasz, 
wewnętrzny, system bezpieczeństwa strzegący zgroma-
dzonego księgozbioru. Wiele można byłoby jeszcze napi-
sać na ten temat, ale to może przy lepszej okazji.

Teraz, w połowie 2022 roku, według informacji medial-
nych płynących szerokim strumieniem z Urzędu Dzielnicy 
Praga-Południe, dowiadujemy się, że Rada Nadzorcza 
i Zarząd WSM „Grochów” okazują się być największymi 
wrogami Biblioteki nr 89!!! Dlatego też dzielnicowi urzęd-
nicy nie mają ponoć innego wyjścia, jak tylko pod hasłem 
ratowania biblioteki, czym prędzej przenieść ją do… 
„akwarium” czyli latem niemiłosiernie nasłonecznionego, 
a zimą non stop ogrzewanego energią elektryczną – szkla-
nego pawilonu, wybudowanego wiele lat temu, z użyciem 
miejskich funduszy, w Parku Polińskiego przy ul. Szase-
rów. Od lat są tam do dyspozycji wolne lokale, dlatego też 
– zdaniem magistrackich specjalistów – z pewnością ideal-

nie pomieszczą także bibliotekę i jej Czytelników, o czym 
z dumą donosi w mediach społecznościowych rzecznik 
burmistrza Pragi Południe.

Dlaczego staliśmy się „wrogami” bibliotecznych  
książek? Rozmawialiśmy z władzami dzielnicy i w dal-
szym ciągu chcemy bibliotecznego porozumienia 
w kwestii stawki czynszu dotyczącej naszego lokalu 
przy Grochowskiej 202, ale NIE MOŻEMY PODDAĆ 
SIĘ próbom siłowego narzucania gotowych rozwiązań, 
w których, nie wiadomo dlaczego, wyraźnie widać argu-
menty tylko jednego, tzw. większego rozmówcy!!!

Zarząd WSM „Grochów” proponował władzom Dziel-
nicy Praga-Południe m.in. wykup lokalu Biblioteki nr 89, 
po preferencyjnej cenie, co zdecydowanie obniżyłoby 
koszty funkcjonowania placówki o ponad 50 proc. Jednak 
Burmistrz Dzielnicy p. Tomasz Kucharski nie zaakcepto-
wał naszej propozycji, a przecież nieduża Spółdzielnia, 
mimo najlepszych chęci, nie może przejąć obowiąz-
ków władz samorządowych w zakresie finansowania  
Instytucji Kultury!!!

Podtrzymujemy wolę władz Spółdzielni do konty-
nuacji rozmów z Urzędem Dzielnicy Praga-Południe 
w sprawie pozostawienia Biblioteki Publicznej nr 89 
w dotychczasowej siedzibie oraz popieramy PETYCJĘ 
MIESZKAŃCÓW GROCHOWA, z dnia 28 marca 
2022 roku, wyłożoną w siedzibie biblioteki i podpi-
saną już przez 600 osób, zawierającą zdecydowany, 
społeczny protest przeciwko pomysłowi przenoszenia 
Biblioteki Publicznej nr 89, ze zmniejszonym o bli-
sko połowę księgozbiorem, do szklanego pawilonu 
w Parku Polińskiego.

 Zarząd WSM „Grochów”

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

Czytelnicy pytają  
– adwokat wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

osoba, której jestem ustawowym spadko-
biercą jest w bardzo złym stanie zdrowot-
nym i może niedługo umrzeć. wiem, że 

posiada jakieś długi, więc zastanawiam się, czy, a jeśli tak to jak, 
będę odpowiedzialny za ich spłatę? 

Długi spadkowe to zobowiązania spadkodawcy, które weszły do 
spadku, ale także m.in. koszty jego pogrzebu w wysokości odpowiada-
jącej zwyczajowo przyjętej w danym środowisku, koszty postępowania 
spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obo-
wiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń. Odpowiedzialność za 
te zobowiązania ponosi spadkobierca, przy czym może ona kształtować 
się w różny sposób. 

Spadkobierca nabywa spadek (ogół praw i obowiązków spadkodaw-
cy) z chwilą jego otwarcia (chwila śmierci spadkodawcy). Wówczas długi 
spadkowe stają się długami własnymi spadkobiercy, a wierzyciel może 
żądać od takiej osoby zaspokojenia tych wierzytelności. Jednak w tym 
czasie majątek spadkowy i majątek spadkobiercy stanowią osobne masy 
majątkowe, zatem wykonanie zobowiązań może nastąpić wyłącznie 
z majątku pozostałym po spadkodawcy – z wchodzących w jego skład 
praw, roszczeń, ruchomości, nieruchomości. Ponadto jeżeli dziedziczy 
więcej niż jeden podmiot, wierzyciel musi uzyskać klauzulę wykonalności 
przeciwko wszystkim spadkobiercom. 

Taka sytuacja jest jednak tymczasowa. Spadkobierca jest uprawniony 
do złożenia w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy oświadczenia woli 
o przyjęciu spadku bądź jego odrzuceniu. Przyjmując spadek bez ograni-
czenia za długi spadkowe dochodzi do zlania się jego majątku osobistego 
ze spadkowym i odpowiada on za wszystkie zobowiązania spadkowe, 
do pełnej ich wysokości, całym swoim majątkiem. W razie tzw. przyjęcia 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza także dochodzi do połączenia mas 
majątkowych, jednak spadkobierca może być zobowiązany do świadcze-
nia jedynie do wysokości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego, czyli 
wartości wszystkich aktywów w spadku. Tak też kształtuje się odpowie-
dzialność spadkobiercy w razie niezłożenia oświadczenia w przedmiocie 
nabycia spadku. Jeżeli nastąpi odrzucenie spadku, spadkodawca zostaje 
wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył chwili otwarcia spadku, 
nie nabywa więc majątku spadkowego i nie odpowiada za będące jego 
częścią zobowiązania. 
adwokat wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, 

spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości 
roszczeniach z „umów frankowych”.

LIST OTWARTY Zarządu WSM „grochów” do Mieszkańców grochowa
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– Czym są „wierszowiązałki”?
– To pojęcie, które wy-

myśliłam do książki „Piraci 
dobrej roboty”. Kiedy zasta-
nawiałam się, po co właści-
wie są wiersze, a zwłaszcza 
te dla dzieci, to pomyśla-
łam, że wiersze wiążą ludzi 
w tym dobrym tego słowa 
znaczeniu – nie „więżą”, 
tylko wiążą. Pomagają two-
rzyć relacje.

– Jest Pani porównywana 
w recenzjach do Jana Brzechwy 
i Danuty Wawiłow. Czy ich twór-
czość bywa dla Pani inspiracją 
w pisaniu wierszy dla dzieci?

– Tak naprawdę stworzy-
łam dla dzieci tylko jedną 
książkę, teraz pracuję nad 
drugą. Na pewno w gronie 
moich ulubionych poetów są 

ci, którzy pisali z absurdal-
nym, surrealistycznym po-
czuciem humoru – Jan Brze-
chwa, Julian Tuwim, Ludwik 
Jerzy Kern i właśnie Danuta 
Wawiłow, jedna z najcie-
kawszych autorek piszących 
dla dzieci. Lubię to, że w ich 
wierszach jest widoczne 
zamiłowanie do „rzeźbie-
nia” w języku i mrugnięcie 
okiem do czytelnika doro-
słego. W wierszach Danuty 
Wawiłow wyraźnie widać 
ją jako mamę – nieraz zmę-
czoną opieką nad dziećmi. 
Ja sama także zaczęłam pi-
sać wiersze dla dzieci jako 
zmęczona mama… Mam 
pięcioro dzieci, z których 
najmłodsze ma 4 i pół roku, 
a najstarsze 16 lat.

„wierszowiązałki”, czyli co?

„Mieszkaniec” rozmawia z Joanną Mueller, poetką, 
autorką wierszy dla dzieci i dorosłych, mieszkanką 
grochowa.

– Na ile własne dzieci są dla 
poetki inspiracją?

– Dla poetki lingwistycz-
nej, czyli takiej, która stara 
się opisywać rzeczywistość 
poprzez język, np. pokazując, 
jak ludzie nie dogadują się ze 
sobą, ale też ceniącej języ-
kowe olśnienia, tak jak uwiel-
biał je Miron Białoszewski, 
dzieci są wręcz poetyckimi 
nauczycielami, bo nie mają 
ograniczeń językowych. 
Dopiero w szkole stykają się 
z normami: „tak mów, a tak 
nie mów”. A w nienormatyw-
ności języka kryje się poezja. 
Poeci przeważnie piszą wier-
sze z zadziwienia językiem. 
Moje przedłużone, bo roz-
ciągnięte na całe lata macie-
rzyństwo (a każde dziecko to 
osobny świat językowy) dało 
mi wiele refleksji i różnych ję-
zykowych przewrotek, z któ-
rych w pisaniu korzystam.

– W Pani wierszach poja-
wiają się tacy bohaterowie, jak 
„tacierzyński konik morski” czy 
„manatka wielodzietna”. Widać 
tu wyraźnie Pani odwołanie do 
świata dorosłych.

– Staram się pisać „dwu-
poziomowo”, właśnie z mru-
gnięciem oka do dorosłych, 
i gdy czytam czasem swoje 
wiersze dzieciom z rodzi-
cami, to widzę po rodzicach, 

że odbierają przekaz osobi-
ście. Manatka to nawiązanie 
do sójki, która nie może się 
wybrać za morze – u mnie 
zaś jest samica manata, 
mieszkająca na Florydzie, 
która chciałaby popłynąć 
za morze, ale trzymają ją 
macierzyńskie powinności. 
A konik morski to – poza 
manatami – moje ulubione 
zwierzę. U koników mor-
skich to tata nosi worek lę-

gowy, z którego wykluwają 
się młode, jest więc świet-
nym modelem do rozważań 
o roli ojca w rodzinie.

– Wielu czytelników sądzi, że 
nawiązująca do klasyki poezja 
dla dzieci obraca się tylko wokół 
bohaterów ze świata przyrody. 
Pani nie unika nawiązywania do 
rzeczywistości wirtualnej, czego 
przykładem jest „Lewek łażący 
po levelach”.

– Współczesne dzieci 
częściej widzą przyrodę na 
ekranie komputera niż w na-
turze. Nie jest to dobre, ale 
nie można też stać przeciwko 
duchowi czasów. Wiersz 
o lewku podczas spotkań jest 
„hiciorem”, dzieci zawsze się 
bardzo angażują, gdy go czy-
tam. Ważny dla mnie jest też 
wiersz o hienie, która wbrew 
stereotypowi o jej głupko-
watym śmiechu, jest ponu-

rakiem i ma problem z tym, 
że wszyscy wokół niej siedzą 
na Instagramie czy Facebo-
oku, są tam bardzo weseli 
i robią sobie „bekę” z tych 
mniej wesołych. To wiersz, 
w którym poruszam kwestię 
hejtu i osamotnienia dzieci 
w świecie wirtualnym.

– Pochodzi Pani z Piły. Od jak 
dawna mieszka Pani na gro- 
chowie?

– Na studia polonistyczne 
do Warszawy przybyłam na 
przełomie 1998 i 1999 roku, 
rok mieszkałam na Żoli-
borzu, gdzie zupełnie nie 
umiałam się odnaleźć, a od 
ponad dwudziestu lat jestem 
po prawej stronie Wisły. 
Przy Kobielskiej, przy Wia-
tracznej, a od dziewięciu lat 
– przy Szaserów.

– Co się tu Pani szczególnie 
podoba?

– Atmosfera! Za każdym 
razem, gdy jadę na lewy 
brzeg Wisły, mam poczucie, 
że wszyscy tam pędzą, gnie-
wają się na siebie, jest tak 
wielkomiejsko, „korpora-
cyjnie”. A u nas jest inaczej. 
Gdy jest się mamą pięciorga 
dzieci, to zna się mnóstwo lu-
dzi – z przedszkola, ze szkoły. 
Czuję się przez to wrośnięta 
w społeczność, w lokalność, 
w której mieszkam. Mam tu 
znajomych poetów, mieszka 
tu Cezary Polak*, który bar-
dzo animuje nasz kulturalny 
Grochów. Jestem fanką spa-
cerów, chodzę po Grochowie 
codziennie całymi kilome-
trami i wciąż odkrywam coś 
nowego.

Rozmawiał: Rafał Dajbor
* Cezary Polak – polonista, reży-
ser filmowy, animator, prowadzi 
klubokawiarnię Kicia Kocia.
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URZąD M.ST. WARSZAWY INFORMUJE

Miasto sfinansuje projekt tunelu pod Dwor-
cem Wschodnim a PKP PLK włączą ten 
projekt w dokumentację przebudowy stacji 
Warszawa Wschodnia. Właśnie podpisano 
porozumienie w tej sprawie. 
Nowe połączenie drogowe i tunel w ciągu 
planowanej ul. Tysiąclecia (pod układem to-
rowym stacji kolejowej Warszawa Wschod-
nia) są bardzo potrzebne. (...)
Sama Warszawa Wschodnia ma być docelo-
wo najważniejszym węzłem przesiadkowym 
po prawej stronie Wisły, integrującym kolej 
dalekobieżną, podmiejską, metro, tramwaje, 
autobusy miejskie oraz transport autobusowy 
o znaczeniu ponadregionalnym, przy zapew-
nieniu odpowiednich warunków dla ruchu 
pieszego i rowerowego. (...)
Modernizacja linii średnicowej i planowana 
gruntowna przebudowa stacji Warszawa 
Wschodnia jest w zasadzie jedynym dogod-
nym momentem na równoległą realizację 
nowego układu ulicznego i przeprawy tu-
nelowej. Istotą podpisanego właśnie poro-
zumienia jest uzyskanie spójnej dokumen-
tacji budowlanej uwzględniającej w ramach 
inwestycji kolejowej wszystkie niezbędne 
rozwiązania umożliwiające równoległą reali-
zację inwestycji drogowej – dotyczy to m.in. 
usunięcia wszelkich niezbędnych kolizji.
Przedsięwzięcie jest elementem nowej kon-
cepcji zagospodarowania Trasy Tysiąclecia, 
która połączy Pragę Północ z Pragą Południe, 
15 maja zakończyły się konsultacje społecz-
ne tego projektu. Przez lata planowano tutaj 
budowę szerokiej arterii, która nigdy nie po-
wstała. W tym czasie zmieniły się potrzeby 

miasta. Teraz stolica przedstawia 
propozycję wykorzystania dawnej 
rezerwy pod Trasę Tysiąclecia na 
odcinku od alei Solidarności do 
ul. Grochowskiej. Teren ma lepiej pasować 
do wymogów nowoczesnego i bardziej zie-
lonego miasta oraz potrzeb jego mieszka-
nek i mieszkańców. Warszawa odchodzi od 
budowania szerokich arterii tuż pod oknami 
domów mieszkalnych. Zamienia je na lokalne 
połączenia i trasy pieszo-rowerowe, wkom-
ponowane w zieleń oraz wysokiej jakości 
przestrzeń publiczną. 
Miasto chce zastosować nowe rozwiązania 
z zakresu mobilności. Planuje połączenie 
całości terenu ciągiem dróg rowerowych, 
stworzenie licznych miejsc przyjaznych pie-
szym. Zostaną wytyczone lokalne drogi dla 
ruchu samochodowego oraz trasa dla tram-
waju. Zaproponowano cały układ wzajemnie 
powiązanych nowych placów i skwerów oraz 
rozwiązania dotyczące małej architektury.
Koncepcja przekroju tunelu zakłada ulicę po 
jednym pasie w każdym kierunku (dodatkowe 
pasy pojawią się w obrębie samych skrzyżo-
wań z Kijowską i Żupniczą). Po zachodniej 
stronie ulicy – bliżej Dworca Wschodniego 
– będzie miejsce na linię tramwajową i przy-
stanek umiejscowiony przed samym wlotem 
do tunelu z bezpośrednimi wejściami na 
perony podmiejskie (6 i 7). Takie ulokowa-
nie przystanku spowoduje, że pasażerowie 
tramwaju zainteresowani przesiadką na po-
ciąg nie będą musieli przekraczać jezdni. Po 
obu stronach układu będą chodniki i drogi 
dla rowerów.                                      /Um/

Jest PorozuMienie w sPrawie tunelu
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„Matka Boża ak” anny zynDwalewicz 
w Parafii na Grochowie

Autorka obrazu Anna Zyn-
dwalewicz jest wrocławianką, 
absolwentką ASP i pochodzi 
z rodziny artystów-malarzy. 
Pierwowzorem obrazu „Mat-
ka Boża AK” było dzieło Ireny 
Pokrzywińskiej, pseudonim 
okupacyjny „Irpo”. Artystka, 
zainspirowana homilią księ-
dza Apolinarego Leśniewskie-
go, którą wygłosił 15 sierpnia 
1944 r., namalowała obraz 
„Madonna AK”. W trakcie jej 
pracy na pracownię spadł po-
cisk zw. „krową” i zranił malar-
kę, a obrazu nawet nie drasnął. 
Po wojnie, w czasach stali-
nowskich, obraz był ukrywany 
w Sieradzu, gdzie ks. Apolinary 
był proboszczem, a w 1962 r. 
dzieło zostało przekazane ks. 
kard. Stefanowi Wyszyńskie-
mu. W 2008 r. „Madonna AK” trafiła do Muzeum Powstania Warszawskiego.
Obraz „Matka Boża AK” namalowany przez Annę Zyndwalewicz powstał na za-
mówienie jednego z parafian, aby upamiętnić wszystkich walczących w czasie 
Powstania Warszawskiego, a także biorących udział w zmaganiach z obydwoma 
wrogami Polski.
Pytania o obraz „Matka Boża AK” lub kontakt z artystką można kierować na 
adres mailowy torysland@wp.pl.

5 czerwca o godz. 10.00 proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polskich 
Męczenników przy Al. Stanów Zjednoczonych 55, ksiądz Mariusz Czyżewski, w czasie 

Mszy Świętej dokona uroczystego poświęcenia obrazu „Matka Boża AK”. 
Udział w uroczystości zapowiedzieli weterani AK, NSZ, NOW, BCh i WiN.
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n LODóWEK NAPRAWA.  
Tel. 602-272-464

n Malowanie, tapetowanie. 
Tel. 504-618-888

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 naprawy. Tel. 602-228-874

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

n STOLARZ – SZAFY, ZABU-
DOWY, gARDEROBY I PAWLA-
Cze. Tel. 602-126-214

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

n Żaluzje, verticale, rolety, 
moskitiery – naprawy, pranie 
verticali. Tel. 608-477-422

USŁUgI – Komputerowe
n AAA Tani Serwis Kompute-
rowy 18 zł/h 24h. Dojazd 0 zł. 
Tel. 506-480-505

USŁUgI – Porządkowe
n Mycie okien – solidnie.  
Tel. 500-840-519

n Mycie okien, pranie dy-
wanów i mebli tapicerowa-
nych. Tel. 796-371-666

n Mycie zabudowy balkono-
wej, okien. Tel. 667-047-321

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 Malowanie gładź 
tapetowanie.  
Tel. 602-221-711

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

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

n OKNA – NAPRAWY, 
DOSZCZELNIENIA.  
Tel. 787-793-700

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

WYPOCZYNEK
n Wczasy dla seniora 
– Krynica Morska – 8 dni 
od 949 zł/os., Stegna 
– 8 dni od 849 zł/os. Tel. 
534-244-044,  
www.wczasy-senior.pl 

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

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

n elekTryCzNe.  
Tel. 504-618-888

n Elektryk. Coś nie działa, 
zadzwoń. Tel. 500-765-430

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, 24h, cała War-
szawa, przepchania, montaże, 
naprawy. Tel. 731-142-599 

n HYDRAULIK.  
Tel. 502-031-257

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

n Klimatyzacja, wentyla-
cja, oddymianie – montaż, 
projektowanie, serwis 24 h, 
sprzedaż urządzeń, komplek-
sowa obsługa, doradztwo 
techniczne, szybkie terminy 
realizacji, gwarancja.  
Tel. 502-904-708

nastęPne wyDanie 9.06.2022

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. 

AUTO-MOTO – Kupię
n Autoskup absolutnie każdy. 
Tel. 517-971-140

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

KUPIę
n Antyki, obrazy, meble, książ-
ki, pocztówki, szable, bagnety, 
odznaczenia. Tel. 601-336-063

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

MEDYCZNE
n Esperal – odtrucia, gabinet 
i dom. Tel. 503-126-416

MOTORYZACJA
n mOBIlNy SerWIS  
KLIMATYZACJI, OZONO-
WANIE SAMOCHODóW.  
Tel. 505-166-166

n Pomoc drogowa.  
Tel. 513-606-666

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

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 MDS Nieruchomości: 
chcesz sprzedać mieszkanie, 
dom, działkę – zorganizujemy 
wszystkie formalności za Ciebie! 
Zadzwoń tel. 881-155-866, aby 
umówić spotkanie z dojazdem 
do klienta.

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

NIERUCHOMOŚCI  
– Mam do wynajęcia

n Kwatery 2 i 3 osobowe. 
550 zł/miesiąc od osoby.  
Tel. 601-350-289

PRAWNE

n Adwokat Wojciech Lipka 
przyjmuje już w Kancelarii Ad-
wokackiej na Grochowie przy 
ul. Grenadierów 12. Sprawy 
karne, cywilne, rodzinne, spad-
kowe (umowy, odszkodowania, 
rozwody, alimenty, nierucho-
mości, inne). Tel. 500-175-857

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

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

RóżNE

n Odbiorę nieodpłatnie karton. 
Tel. 796-371-666 

n OPIEKA NAD gROBAMI 
W WarSzaWIe – TaNIO 
I SOLIDNIE.  
Tel. 500-336-607

n Zabiorę książki, gazety.  
Nieodpłatnie. Tel. 796-371-666

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, wyburza-
nie ścian, skuwanie glazury, 
posadzek, wycinanie drzew. 
Porządkowanie piwnic, garaży, 
działek. Załadunek. Tanio.  
Tel. 721-002-710

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

n Przeprowadzki. Wywóz gru-
zu 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

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

n Dachy, rynny. wymiana, 
naprawa. Tel. 504-250-013

n Dezynfekcja instalacji wenty-
lacyjno-klimatyzacyjnych.  
Tel. 502-904-708

OKULARY TYLKO 59 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 89 zł
PRZEZ SPECJALISTĘ – OPTOMETRYSTĘ

Pracujemy pon.-pt. 9-19 
sobota od 9 do 13

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 3999 zł

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
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LOKAL DO WYNAJęCIA
SM „Marysin Wawerski” w Warszawie wynajmie  
lokal użytkowy na parterze przy ul. Korkowej 96 
w Warszawie (Marysin Wawerski) o powierzchni 

112,65 m2. Proponowana stawka minimalna czynszu 
najmu za 1 m2 powierzchni: 35 zł netto (do negocjacji). 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej  
www.smmarysin.waw.pl i w biurze Spółdzielni  

pod nr tel. 48 22 812 02 78.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZęCIU POSTęPOWANIA
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 176, ze.zm), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DZ. U. z 2021 r. poz. 735), 
art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 511 ze zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. 
o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817 j.t.), 

zawiadamia się, 
o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza Dzielnicy Białołęka działa-
jącego z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, złożonego w dniu 17 mar-
ca 2022 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, polegającej na rozbudowie 
drogi gminnej ulicy Orneckiej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wraz z 
obowiązkiem budowy sieci uzbrojenia terenu (wodociąg, kanał technologicz-
ny) oraz obowiązkiem przebudowy zjazdu.
Inwestycja drogowa realizowana będzie na terenie działek:
z obrębu 4-05-01 o numerach ewidencyjnych: 30/1 (część), 31/7, 32/3, 
(część), 32/6 (wydzielona z działki ew. nr 32/4), 33/1 (część), 33/4 (wydzie-
lona z działki ew. nr 33/2), 34/4 (część), 35/10, 35/14, 35/15 (część), 35/16 
(część), 36/1 (część), 36/6 (wydzielona z działki ew. nr 36/3),
z obrębu 4-16-09 o numerach ewidencyjnych: 1/3 (część), 4/9 (część)
Działki planowane do przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego (m.st. 
Warszawa):
z obrębu 4-05-01 o numerach ewidencyjnych: 32/6, 33/4, 36/6, 31/7 
Obowiązek budowy sieci wodociągowej będzie w części realizowany poza tere-
nem inwestycji drogowej nie powodując ograniczenia w korzystaniu z nierucho-
mości tj. na części działek ew. nr 4/6 oraz 3/10 z obrębu 4-16-09. 
Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone ze 
względu na konieczność przebudowy zjazdu – dot. części działki ew. nr 30/14 
z obrębu 4-05-01. 
Stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wnio-
sków i zastrzeżeń w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury 
i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, 
tel.: 22 443 82 86, pokój nr 404c, w godzinach poniedziałek 8–16, czwartek 
14–16, do czasu wydania decyzji, nie krócej niż 14 dni od dnia ukazania się 
obwieszczenia w prasie lokalnej.
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ławeczka koleżeńska
Powinna Być w każDeJ szkole!

Rodzice uczniów klasy 1b 
Szkoły Podstawowej nr 110 na 
Białołęce postanowili pomóc 
dzieciom i przy wsparciu na-
uczycieli oraz dyrekcji szkoły 
powstał pomysł postawienia 
ławeczki koleżeńskiej. 

Ławeczka ma służyć dzie-
ciom, które czują się samotne 
bądź są nieśmiałe lub po pro-
stu nie mają pomysłu na za-
bawę. Siadając na ławeczce, 
uczeń daje znać swoim ko-
legom, by ci włączyli go do 

zabawy lub po prostu posie-
dzieli z nim i dotrzymali mu 
towarzystwa.

W majowy weekend ro-
dzice i dzieci zebrali się na 
boisku szkolnym. Wszyscy, 
z uśmiechem na ustach szli-
fowali i malowali ławeczkę 
według projektu dzieci, a gdy 
ławeczka była już gotowa, od-
biły na niej swoje dłonie, tym 
samym przypieczętowując 
akceptację zasad ławeczki. 
Wszyscy bawili się znakomi-

cie, a dzieci zaprezentowały, 
część artystyczną, którą 
przygotowały wcześniej pod 
okiem wychowawców. 

Z ławeczki skorzystały 
już pierwsze dzieci. Rodzice 
i nauczyciele uważają, że 
takie ławeczki powinny być 
we wszystkich przedszkolach 
i szkołach.

Inicjatywa nie mogłaby się 
odbyć bez pomocy firmy Flüg-
ger, która przekazała farby do 
pomalowania ławki. Nato-

miast drukarnia Multiprint.
pl wydrukowała dyplomy 
dla dzieci, a lokalna cukier-
nia Pan Pączuś osłodziła ten 
dzień pysznymi pączkami. 

– Jestem pod wrażeniem 
tego, co rodzice są w sta-
nie zrobić, aby dzieci czuły 
się dobrze w naszej szkole. 
Dziękuję za pomysł, wyko-
nanie i wspólnie spędzony 
czas na terenie SP 110 – po-
wiedziała dyrektor Sylwia 
Murawska-Oleksińska.   am

Czas pandemii Covid-19 nie był dla dzieci prosty, 
szczególnie dla tych najmłodszych, które dopiero 
co zaczęły edukację. Nowe miejsce i nauka zdalna, 
nie sprzyjały nawiązywaniu relacji koleżeńskich, 
zwłaszcza nieśmiałym i wycofanym uczniom. 

Zasady ławeczki są bardzo proste:
n Jeśli jest Ci smutno, czujesz się samotny i chciałbyś się z kimś pobawić – usiądź  
 na ławeczce.
n Pobaw się z pierwszą osobą, która zaproponuje Ci zabawę.
n Jeśli widzisz, że ktoś siedzi na ławeczce – podejdź i zaproponuj wspólną zabawę!

Dzieci same pomalowały ławeczkę...

...następnie odbiły na niej swoje 
dłonie.
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Okładziny hali odpraw oraz 
przejść podziemnych zapro-
jektowano z prefabrykowanych 
płyt z betonu architektonicznego 
zbrojonych włóknem szklanym 
Powierzchnia płyt gładka, układ 
płyt prosty, poziomy. Kolor płyt 
– naturalny kolor betonu. W wy-
znaczonych miejscach zapro-
jektowano płyty dekoracyjne, 
ryflowane lub panele ozdobne 

nawiązującym do ściany zato-
rowej z motywem przewodnim 
nawiązującym do grafiki podzia-
łu ściany zatorowej. Elementy 
dekoracyjne uzupełnione oświe-
tleniem LED.

Wzdłuż peronu zaprojekto-
wano ścianę zatorową z paneli 
z blachy aluminiowej lub stalo-
wej w układzie liniowym tworzą-

cych przestrzenną formę nawią-
zującą do sufitu podwieszanego 
na peronie.

stacJe zostały DokłaDnie 
zlokalizowane

Dla mieszkańców Pragi Połu-
dnie istotne jest przede wszyst-
kim ostateczne potwierdzenie 
lokalizacji nowych stacji, a także 
określenie gdzie znajdą się wyj-

ścia. Lokalizacje stacji zasadni-
czo nie zmieniły się w odniesie-
niu do wybranego w ubiegłym 
roku wariantu przebiegu, jednak 
zostały doprecyzowane. 

n Stacja Dworzec Wschodni: 
Zlokalizowana przy ulicy Ki-

jowskiej. Bezpośrednio za stacją 
znajduje się budynek Dworca 
Warszawa Wschodnia. 

n Stacja Mińska:
Zlokalizowana pod ulicą Pod-

skarbińską, pomiędzy skrzyżo-
waniami z ulicami Mińską i Sta-
nisławowską. W bezpośrednim 
sąsiedztwie stacji znajduje się 
tor kolarski Nowe Dynasy i Sta-
dion Podskarbińska.

n Stacja rondo Wiatraczna:
Zlokalizowana pod wschod-

nią częścią Ronda Wiatracz-
na i dalej wzdłuż i pod ulicą  
Grochowską. Stacja została 
nieznacznie przesunięta wzglę-
dem pierwotnego wariantu M3, 

aby uniknąć kolizji z planowaną  
obwodnicą Pragi.

n Stacja Ostrobramska:
Zlokalizowana pod skrzyżowa-

niem ulicy Ostrobramskiej z uli-
cami Zamieniecką oraz ul. gen 
Augusta Emila Fieldorfa – „Nila” 
i wzdłuż ulic Zamienieckiej 
i ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 
– „Nila”. 

n Stacja Jana Nowaka Jezio-
rańskiego:

Zlokalizowana wzdłuż ulicy 
gen. Augusta Emila Fieldorfa 
„Nila”, w przybliżeniu na osi pół-
noc-południe osiedla Gocław, na 
północnym skraju tego obszaru, 
z głowicą północną pod skrzyżo-
waniem ulic Fieldorfa i Jeziorań-
skiego oraz z głowicą południową 
w sąsiedztwie skrzyżowania ulic 
Fieldorfa i Jerzego Bukowskiego 
i gen Leopolda Okulickiego.

n Stacja gocław:
Zlokalizowana wzdłuż ulicy 

gen. Augusta Emila Fieldorfa 
„Nila”, w przybliżeniu na osi pół-
noc-południe osiedla Gocław, 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
poprzecznej ulicy gen Tadeusza 
Bora-Komorowskiego (głowica 
północna stacji) i dalej w stronę 
Wisły, z połączonymi ze stacją 
torami odstawczymi kończącymi 
się na południe od skrzyżowania 
ulicy Fieldorfa z ulicami Janusza 
Meissnera i Jugosłowiańską.  aS

MATERIAŁ INFORMACYJNO-PRASOWY

Pierwszy etap prac przedpro-
jektowych „Praga – III linia metra 
wraz ze stacją Techniczno-Po-
stojową Kozia Górka w Warsza-
wie” mamy już za sobą. Wiemy 
już gdzie ostatecznie zaprojek-
towane zostaną stacje. Autorzy 
opracowania – firma ILF, mają 
teraz za zadanie przygotowanie 
dokumentacji umożliwiającej 
ogłoszenie przetargu na reali-
zację tego odcinka w systemie 
„projektuj i buduj”. 

Zgodnie z harmonogramem 
firma ILF w połowie przyszłego 
roku przedstawi komplet doku-
mentów potrzebnych do ogło-
szenia przetargu na realizację 
tego odcinka. Oznacza to, że pod 
warunkiem zapewnienia finan-
sowania, przetarg w trybie „pro-
jektuj i buduj” mógłby zostać 
ogłoszony jeszcze w 2023 roku, 
a zakończenie budowy w latach 
2028–2029. 

oDwierty i strefa 
oDDziaływania

Już niebawem mieszkańcy 
Pragi Południe mogą spodziewać 
się korespondencji związanej 
z kolejnym etapem przygotowa-
nia inwestycji. Projektant musi 
bowiem zinwentaryzować bu-
dynki na trasie przebiegu metra, 
wyznaczyć strefy oddziaływania 
inwestycji, a także przeprowa-
dzić badania hydro-geologiczne. 
Zebranie kompletnej dokumen-
tacji powinno zająć jeszcze rok. 
Natomiast już wiadomo, jak bę-
dzie wyglądała linia M3 od strony 
architektonicznej.

8 kiloMetrów trasy
Długość projektowanego od-

cinka M3 wynosi 8,1 kilometra, 
projektant przewiduje sześć sta-
cji, w tym dwie węzłowe: Dwo-
rzec Wschodni i Wiatraczna oraz 

cztery liniowe: Mińska, Ostro-
bramska, Jana Nowaka-Jezio-
rańskiego i Gocław. Oprócz stacji 
zaprojektowano również 7 wenty-
latorni szlakowych i komorę roz-
jazdów. W ramach opracowania 
przygotowane są też założenia 
i dokumentacja Stacji Techniczno 
Postojowej Kozia Górka, jednak 
jej budowa jest wariantowa i nie 
musi być realizowana w ramach 
budowy pierwszego odcinka M3.

M3 jest na tym odcinku za-
projektowana na głębokości od 
14 do 21 metrów.

architektura
Projektowaniu wszystkich ele-

mentów kubaturowych towarzy-
szyła idea minimalizmu. Proste 
formy obiektów wykonanych 
z betonu, stali i szkła ma dopeł-
niać przestrzeń wokół stacji, ale 
nie dominować. Przykrycie da-
chów zielenią ekstensywną speł-
niaja współczesne ekologiczne 
wymogi zwiększania powierzchni 
biologicznie czynnych. Poprzez 
zastosowanie zmiennych mate-
riałów w zależności od otoczenia 
stacji, obiekty naziemne wpiszą 
się swoim charakterem w istnie-
jącą zabudowę i zagospodaro-
wanie terenu.

Wewnątrz architekci zapropo-
nowali wnętrza proste, a jedno-
cześnie eleganckie, wykończone 
surowym betonem, tworzącym 
neutralne wnętrze. Motywem 
przewodnim całej linii są „baf-
fle”, czyli elementy typu sufit 
listwowy lub dekoracje ścienne 
też o przekroju prostopadłościen-
nym, nadającym tym samym 
spójny charakter przestrzeni. Ze 
względu na chęć zachowania 
indywidualnego charakter doda-
no elementy dekoracyjne typu 
oświetlenie LED w różnych kolo-
rach lub neony.

coraz BliżeJ zieloneJ linii na PraGę
Robimy kolejny krok do realizacji ważnego dla Pragi projektu. 
Roślinność pokrywająca zadaszenia wiat wyjściowych, po-
wtarzalne elementy architektury obniżające koszty budowy, 
dbałość o wysoką jakość przestrzeni wokół stacji – takie są 
główne cechy założeń I etapu linii M3 na Pradze Płd. 


