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SEN WARIATA
Władze Warszawy konse-

kwentnie przebudowują układ 
komunikacyjny stolicy, zwężając 
ulice w centrum, spowalniając 
ruch aut, poszerzając ścieżki 
rowerowe. Nie miałbym nic 
przeciwko temu pod trzema wa-
runkami.

Po pierwsze – gdyby wcze-
śniej ktoś zapytał mnie, czy 
tego chcę (generalnie jestem 
za, ale diabeł tkwi w szczegó-
łach). Rządzący miastem mogą 
powiedzieć, że większość, jaką 
zdobyli w wyborach, ich do tego 
upoważnia, bo mieli to w pro-
gramie. Hmm. To taki sobie 
argument, bo czym innym jest 
ogólna deklaracja, a czym in-
nym nie zawsze mądre działanie. 
Władze samorządowe (słusznie) 
krytykują rząd, że działa nie py-
tając ludzi o zdanie, sami jednak 
w Warszawie robią podobnie…

Po drugie, inaczej patrzyłbym 
na sprawę, gdyby ruch tran-
zytowy mógł objechać stolicę 
obwodnicami. Ale ich nie ma, 
a to co się dzieje w ciągu drogi 
S8, nie można nazwać przepu-
stowością. 

I po trzecie wreszcie: po prze-
róbkach ciągów pieszo-jezdnych, 
piesi (a więc milcząca więk-
szość) zaczynają czuć się jak we 
śnie wariata – z prawej pędzący 
rowerzysta, z lewej szaleniec na 
hulajnodze. Oni jeńców nie biorą, 
pędzą, ile fabryka dała i są prze-
konani, że są solą tego narodu.

To ja dziękuję za takie pro-
mieszkańcowe zmiany.

Tomasz Szymański

Znikające autobusy

Od pOniedziałku, 30 maja, 15 linii 
autObusOwych zmniejszyłO częstOtli-
wOść kursOwania. zmian dOkOnanO bez 
pOinfOrmOwania O tym mieszkańców.

CZYTAJ NA STR. 2

dokończenie nA STR. 2
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Daj DZiecku siłę!
Takie przesłanie niesie za sobą mural na ścianie 
SP nr 50 przy ul. Jagiellońskiej 7 na Pradze Pół-
noc. Jego autorem jest Wojciech Brewka – malarz 
kolorysta, artysta street art. 

Klinika Stomatologiczna IMARI

\ 22 810 10 10www.imari.pl

Al. Stanów Zjednoczonych 32 lok.16 

PROTEZY DENTYSTYCZNE 
NA NFZ BEZ KOLEJKI

Mural „Daj dziecku siłę!” 
powstał po to, by przypo-
mnieć dorosłym, jak ogromny 
mają wpływ na psychikę swo-
ich dzieci. Przemoc, zarówno 

fizyczna, jak i psychiczna 
wobec najmłodszych pozo-
stawia w ich umysłach ślady 
na całe życie.

SABINKA KORALIK BAFI

Zrób Zakupy 
prZeZ internet!

promocja! 9.06-23.06.2022 r.
 Szczegóły na str. 12
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kRonika PoLicyjna
ARESZTOWANI ZA ROZBÓJ

Funkcjonariusze policji z Wydziału Kryminalnego północ-
nopraskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn, po-
dejrzanych o dokonanie rozboju. Mężczyźni ci napadli na 
51-letniego mieszkańca Pragi Północ. Dotkliwie go pobili, 
a następnie okradli. Za to przestępstwo grozi im kara od 2 do 
12 lat pozbawienia wolności.

JECHAŁ „NA GAZIE”
29 maja br. pewien 34-letni mężczyzna jechał motocyklem 
ulicą Ostródzką na Białołęce. W pewnej chwili stracił pano-
wanie na motorem, przewrócił się i uderzył w stojące na 
ulicy auto. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń, 
jednakże badanie alkomatem, które wykonali przybyli na 
miejsce policjanci, wykazało, że mężczyzna był nietrzeźwy. 
Okazało się również, że miał sądowy zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów mechanicznych, obowiązujący do 
grudnia tego roku. Teraz grozi mu 5 lat odsiadki.

CIęŻARNA POD ESKORTą POLICJI
25 maja br. pewien mieszkaniec Targówka musiał szybko za-
wieźć swoją ciężarną żonę do szpitala. Niestety ze względu 
na popołudniowe korki przejazd do szpitala mógł im zająć 
nawet ponad godzinę! Dlatego mężczyzna zadzwonił po po-
moc. Gdy st. sierż. Mariusz Pietroń i posterunkowy Dawid 
Pluta dotarli na ulicę Trocką, na której utknęło w korku mał-
żeństwo, szybko ocenili sytuację i postanowili na sygnale 
eskortować ciężarną do szpitala. Dzięki ich pomocy przyszła 
matka i jej mąż dotarli do szpitala w ciągu 10 minut.

DZIELIŁ SIę SYGNAŁEM
Stołeczni policjanci z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczo-
ścią we współpracy z północnopraskimi funkcjonariuszami 
z Wydziału Zwalczającego Przestępczość Gospodarczą i Ko-
rupcję zatrzymali 58-letniego mieszkańca Białołęki podejrza-
nego o tzw. sharing telewizyjny, czyli odpłatne udostępnianie 
innym kodowanego sygnału telewizyjnego. Za to przestęp-
stwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.policja.waw.pl

Znikające autobusy
Dokończenie ze str. 1
Jedną z przyczyn, dla któ-

rej dokonano korekt w roz-
kładach jest brak kierowców. 
Część z nich to byli obywa-
tele Ukrainy, którzy po roz-
poczęciu wojny wyjechali, 
aby bronić swojego kraju. 
Drugim powodem jest mała 
liczba pasażerów w pojaz-
dach. Przeanalizowano po-
łączenia tak, by po skróceniu 

tras autobusów, można było 
dojechać do miejsca docelo-
wego innymi liniami. 

Zarząd Transportu Miej-
skiego wyjaśnia, że zmiany 
polegają na niewielkim 
zmniejszeniu częstotliwości 
kursowania autobusów. Jed-
nak według relacji miesz-
kańców Białołęki przez 
wprowadzone zmiany nie 
będą oni mogli szybko wró-
cić do domu po godzinie 
20. Np. jeśli ktoś chciałby 
wrócić bez przesiadek z Ga-
lerii Północnej na osiedle 

Derby autobusem linii 152, 
musi to zrobić przed godz. 
20. Później skazany jest na 
przesiadki i drogę dookoła, 
ponieważ linia 152 w godzi-
nach wieczornych dojeżdża 
tylko do przystanku Biało-
łęka Dworska. Podobnie jest 
z dojazdem do innych części 
północnej Białołęki. 

Linia 152 jest jedną z 15, 
która ma zmieniony rozkład 
jazdy. Pozostałe linie to: 131, 
133, 135, 152, 179, 183, 207, 
303, 314, 331, 503, 507, 511, 
512, 523.

Mieszkańcy zostali zasko-
czeni i są zdziwieni zmia-
nami oraz tym, że nikt ich 
nie poinformował. Aktualne, 
zmienione kursy autobusów, 
będą obowiązywały do wpro-
wadzenia wakacyjnego roz-
kładu jazdy. Oczywiste jest, 
że zmniejszenie częstotliwo-
ści kursowania i skrócenie 
tras autobusów nie zachęci 
mieszkańców do korzystania 
z komunikacji miejskiej, o co 
zabiegają i do czego zachę-
cają władze miasta. 

Alina Krosnowska
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Dokończenie ze str. 1
Ponieważ w swojej twór-

czości Wojciech Brewka 
(na zdjęciu) często sięga po 
motywy zwierzęce, na ścia-
nie praskiej szkoły można 
podziwiać dwa zwierzęta: 
niedźwiedzicę i humbaka 
– obydwa symbolizują ro-
dziców: niedźwiedzica to 
matka, a wieloryb ojciec.

Twórca muralu, Wojciech 
Brewka, to jeden z najbar-
dziej rozchwytywanych 
współczesnych polskich 
artystów, malarz kolorysta, 
artysta street art, twórca 
wielkopowierzchniowych 

murali, który znany jest ze 
swojego społecznego zaan-
gażowania. To właśnie on 
wykonał w Łodzi słynny 
mural dla Mai Kwiatkow-
skiej, chorej na SMA, który 
zachęcał do zbiórki środ-
ków na pokrycie bardzo 
kosztownej terapii genowej 
dla dziewczynki. Innym 
znanym dziełem tego ar-
tysty jest mural na ścianie 
Śląskiego Centrum Cho-
rób Serca w Zabrzu, któ-
rego celem było zwrócenie 
uwagi na problemy, z jakimi 
boryka się transplantologia 
dziecięca.                           JN

Daj DZiecku siłę!

Fot. UD Praga-Północ

   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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To sposób na poznanie 
Warszawy, jej zabytków 
i ciekawych miejsc z innej 
perspektywy. Przejazd za-
bytkowym tramwajem czy 
autobusem pozwala poczuć 
powiew historii, jest atrakcją 
dla dzieci i dorosłych oraz ak-
tywną formą spędzenia wol-
nego czasu. Z kolei przeprawa 
przez Wisłę promem pozwala 
zobaczyć miasto z zupełne 
innej strony, dopłynąć na 
plażę czy przeprawić się na 
drugą stronę rzeki podczas 
przejażdżki rowerem.

Linia tRamwajowa 36
Na linii 36 można spotkać 

doskonale znane warsza-
wiakom tramwaje 13N tzw. 
„Parówki”, 105Na nazywane 
„Akwariami” oraz wyjąt-
kowy egzemplarz 102N, 
który został sprowadzony 
do Warszawy z Poznania 
w 2004 r., ale nigdy nie jeź-
dził po Warszawie. Wagony 
13N to najbardziej warszaw-
skie z warszawskich tramwa-
jów, które stały się jednym 
z symboli stolicy. Widać je 
w wielu polskich filmach 
i serialach. Zostały opraco-
wane i wyprodukowane tylko 
z myślą o Warszawie, w cho-
rzowskiej fabryce Konstal. 
Powstało ich aż 840. Ostatni 
kurs 13N odbył się po 53 la-
tach od dostawy pierwszego 
wagonu, w niedzielę 4 stycz-
nia 2013 roku. 

Zabytkowe tramwaje linii 
36 jeżdżą trasą: PL. NARUTO-
WICZA – Filtrowa – Nowowiej-
ska – Marszałkowska – gen. 
W. Andersa – A. Mickiewicza 
– J. Słowackiego – METRO MA-
RYMONT. Z ich okien można 
podziwiać malowniczą ulicę 
Filtrową z pamiątkowymi, 
powstańczymi kotwicami 
na murach, ulicę Marszał-
kowską z socrealistyczną 
Marszałkowską Dzielnicą 
Mieszkaniową oraz zielony 
Żoliborz i jego moderni-
styczną zabudowę.

Do 26 czerwca „Trzy-
dziesta szóstka” kursuje 
w godzinach 12.00–20.00 
w soboty, niedziele i święta, 
a w wakacje będzie wyjeż-
dżać codziennie. 

W wakacyjne soboty, nie-
dziele i święta (od 25 czerwca 

do 28 sierpnia) w godzinach 
12.00–18.00 na tory wyjadą 
tramwaje linii T obsługi-
wane najstarszymi tramwa-
jami z kolekcji zabytków 
Tramwajów Warszawskich. 
„Tetka” jeździ trasą: PL. NA-
RUTOWICZA – Grójecka – Al. 
Jerozolimskie – most Józefa 
Poniatowskiego – rondo J. Wa-
szyngtona – al. Zieleniecka 
– Targowa – most Śląsko-Dą-
browski – al. „Solidarności” 
– Okopowa – Towarowa – Gró-
jecka – PL. NARUTOWICZA.

Linia autobusowa 100
Przejazd zabytkowymi au-

tobusami marek Jelcz i Ikarus 
to prawdziwa podróż w cza-
sie. „Setka” pozwoli zwiedzić 
Warszawę na obu brzegach Wi-
sły: CENTRUM – Marszałkow-
ska – Grzybowska – Towarowa 
– Okopowa – M. Anielewicza 
– gen. W. Andersa – Muranow-
ska – Konwiktorska – R. San-
guszki – Wybrzeże Gdańskie 
– Wybrzeże Kościuszkowskie 
– al. „Solidarności” – Targowa 
– Ratuszowa – Wybrzeże Szcze-
cińskie – Wybrzeże Helskie 
– most Świętokrzyski – Zajęcza 
– Topiel – L. Kruczkowskiego 
– Książęca – Al. Ujazdowskie 
– Bagatela – Marszałkowska 
– pl. Konstytucji – Marszałkow-
ska  – CENTRUM.

Wycieczkę l inią 100 
można połączyć ze spacerem 
po atrakcyjnych zakątkach 
Warszawy. Można nim doje-
chać m.in.: na Stare Miasto, 
do Parku Praskiego i ZOO, 
w Aleje Ujazdowskie czy do 
Łazienek Królewskich.

Przez cały sezon War-
szawskich Linii Turystycz-
nych „setka” kursuje w so-
boty, niedziele i święta od 
godz. 12.00 do 18.00.

W autobusach i tramwa-
jach Warszawskich Linii 
Turystycznych obowiązują 
wszystkie bilety z taryfy Za-
rządu Transportu Miejskiego. 
W przypadku pojazdów bez 
kasowników, bilety będą ka-
sowane przez konduktorów 
– członków Klubu Miłośni-
ków Komunikacji Miejskiej. 
Na biletach jednorazowych 
przesiadkowych oraz czaso-
wych konduktorzy umiesz-
czać będą pieczątkę wraz 
z adnotacją o dacie i godzi-

PoZnajemy miasto na kołach, sZynach i Z woDy
Wystartował już tegoroczny sezon Warszawskich 
Linii Turystycznych. Na swoje trasy wyjechały za-
bytkowe tramwaje i autobusy. Na Wisłę wypłynęły 
promy, do Serocka płynie statek.

nie rozpoczęcia przejazdu. 
Przejazd na podstawie biletu 
okresowego (krótko- lub 
długookresowego) będzie 
możliwy po wcześniejszym 
jego skasowaniu (aktywowa-
niu karty) w innym pojeździe 
lub w bramce metra.

PRomy
Na Wisłę wróciły promy. 

Przeprawić się można na 
trzech trasach: prom Słonka 
– Cypel Czerniakowski (po-
most pływający) – Saska Kępa 
(plaża); prom Pliszka – Most 
Józefa Poniatowskiego (na-
brzeże) – Stadion Narodowy 

(plaża); prom Wilga – Podzam-
cze Fontanny (pomost pływa-
jący) – ZOO (plaża).

Do 30 czerwca oraz od 
1 do 25 września promy 
kursują w soboty, nie-
dziele i święta. Od 1 lipca 
do 31 sierpnia promy będą 
pływały codziennie. Promy 
Pliszka i Słonka zabierają 21, 
a Wilga 40 pasażerów oraz 
rowery. Przeprawa jest bez-
płatna.

statek Do seRocka
To prawdziwa wyprawa 

– statek „Zefir” wypływa 
z przystani na Żeraniu i kana-

łem oraz przez Zalew Zegrzyń-
ski dopływa do Serocka. Trasa 
rejsu prowadzi fragmentem 
wodnego szlaku Batorego, 
a Zalew Zegrzyński to 
prawdziwy raj dla węd-
karzy, amatorów sportów 
wodnych i plażowiczów. 
W czasie rejsu statek dodat-
kowo podpływa pod ruiny 
starego mostu z 1897 roku, 
który został wysadzony 
przez wycofujące się woj-
ska rosyjskie w 1915 roku. 
„Zefir” zabiera na pokład 
98 pasażerów. Na statku jest 
grill oraz bufet z ciepłymi 
i zimnymi napojami. W Se-

rocku przewidziano około 
dwugodzinny odpoczynek 
na lądzie, a następnie po-
wrót do Warszawy. Podróż 
rozpoczyna się o godz. 9.00, 
a powrót do Warszawy jest 
planowany ok. godz. 18.00.

Statek do Serocka pływa 
do 25 września w soboty, 
niedziele i święta.

Bilety na rejs można kupić: 
na stronie internetowej www.
bilety24.pl lub w Punkcie 
Obsługi Pasażerów Dworzec 
Wileński – w piątki w godz. 
15.00–18.00 i w soboty 
w godz. 8.00–11.00 (płat-
ność tylko gotówką).            UM
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MÓZG MOJEJ ŻONY
– O, pan Kazimierz! Nie zauważyłem pana, 
proszę przysiąść… 
Co rzekłszy Eustachy Mordziak kupiec 
bieliźniany podsunął panu Kazimierzowi 
Główce, emerytowi i stałemu klientowi ba-
zaru na pl. Szembeka, nieduży taborecik. 
– Nie zauważył mnie pan, bo klientki się 
do pana pchają drzwiami i oknami, że tak 
powiem.
– Bez przesady, bez przesady … 
– Niech pan nie narzeka, nie jest źle. Ja 
nawet zauważam na naszym bazarze pew-
ną prawidłowość: im większa inflacja, tym 
większy ruch. Ludzi zatrzęsienie, głównie 
emeryci. I nikt nie narzeka. Można powie-
dzieć, że drożyzna jest tylko w telewizji. 
– Oj, chyba aż tak dobrze nie jest!
– Mówię panu, chodzę po stoiskach, 
to wiem. Truskawki, czereśnie, morelki 
– kupcy nie nadążają samochodów roz-
ładowywać. 

– No bo wreszcie ktoś o ludzi zadbał.
– Fakt. Waloryzacje, trzynastki. Niedługo 
czternastka… 
Co powiedziawszy pan Kazimierz rozejrzał 
się czujnym okiem dookoła, po czym po-
chylił się ku panu Eustachemu:
– A mimo to, powiem panu, że mi coraz 
częściej ciary po plecach chodzą. Co to 
będzie, jak to wszystko pierdyknie?!
– E, w telewizji mówią, że nie pierdyknie. 
Będzie dobrze, panie Kaziu, będzie dobrze. 
– Zależy, którą pan ogląda.
– No jak pan chce się denerwować, to 
niech pan ogląda tę, co 24 godziny na 
dobę czarne wizje snuje. Trzeba oglądać 
telewizję wiarygodną, gdzie wszystko jest 
jasne – wiadomo, kto ma rację, gdzie jest 
źle i czyja to wina. 
– Dobrze, że pan mi to mówi, panie Eu-
stachy, muszę żonie podpowiedzieć. Ona, 
wyobraź pan sobie, na okrągło ogląda 
„Czterech pancernych” albo „Księdza Ma-
teusza”. – Na pamięć już to znasz, mówię 
nie raz. – I co z tego, ona na to. Przynaj-

mniej wiem, że skończy się dobrze… No 
i po rozmowie! Dzięki panu, panie Eustachy, 
podpowiem, że jest jeszcze jeden program, 
gdzie też wszystko jakby z góry wiadomo. 
Jak w „Czterech pancernych” – Janek zwy-
cięży, Szarik przeżyje, a „Rudy” z zadartą 
lufą pod Bramę Brandenburską podjedzie. 
Wiadomo, że oni stoją tam, gdzie wtedy, 
a my tu, gdzie zawsze.
– Niech pan się panie Kaziu nie pogniewa, 
ale czasem myślę sobie, że i pan mógłby 
taki klarowny program pooglądać. 
– Tylko, że ja w połowie każdego programu 
zasypiam. Dlatego w ogóle nie oglądam. 
Z szacunku dla tych pań i panów. Byłoby 
nieładnie – oni pracują, a ja ich olewam. 
– Znaczy dobrze wychowany pan jest?
– Nie tylko to. Trochę i ze strachu. Gdzieś 
wyczytałem, że mózg człowieka ma kilka-
dziesiąt miliardów komórek. Pracuje bez 
przerwy dzień i noc. Od urodzenia aż do 
zakupu telewizora. I powiem panu, że to 
może być prawda. Nie tylko po swojej 
żonie to widzę.                             Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'JEŚLI TYLKO CHCESZ

Na Placu Szembeka raz w mie-
siącu odbywają się wyprzedaże 
garażowe. Każdy może wpisać 
się na listę sprzedawców, przy-
nieść co tam ma i jeszcze na tym 
zarobić. Z drugiej strony każdy 
może zajrzeć i popatrzeć nie 
tylko na stoiska. Takie spotkania 
mogą mieć świetny walor inte-
gracyjny, jeśli tylko chcesz. 

Jedni z nas są otwarci i ła-
two nawiązują kontakty, ale 
zdarzają się też nieśmiali, za-
mknięci i jakby trochę odwró-
ceni od świata. Wszystkich, ich 
też, zachęcam do wychodze-
nia z domu, do ludzi. Niektó-
rym trudno zmienić zwyczaje 
z czasów pandemii, która nas 

zamknęła w domach. Inni znów 
nie lubią wychodzić, bo „tu mi 
dobrze, jest lodówka, telewizor 
i wystarczy”.

Zapewniam, że nie wystarczy. 
Ludzie od blisko 200 tysięcy lat 
żyją w gromadzie, by nie powie-
dzieć – w stadzie. To sprzyjało 
bezpieczeństwu, wsparciu, 
skutecznym polowaniom. 

Jasne, że świat się zmienił. Ale 
jakieś atawizmy tkwią w każdym 
z nas. Kto wybiera życie w izola-
cji, rzadko czuje się z tym dobrze. 
Moim zdaniem warto to zmienić 
i czasem być wśród ludzi.

Dla jednych dołączenie do 
któregoś z licznych Klubów 
Seniora może być na początek 
zbyt trudne, zbyt intensywne. 
Inni nie będą się czuć dobrze, 
choć wśród ludzi, na koncertach 

czy spotkaniach z publicznością 
w centrach kultury, np. w PRO-
Mie, na ul. Komandosów w Rem-
bertowie, Dąbrowszczaków czy 
na Podskarbińskiej. A jeszcze DK 
Zacisze, DK Świt…

Dlatego świetnym działa-
niem integracyjnym są tak 
zwane wyprzedaże garażowe 
(niekoniecznie w garażu), jak te 
comiesięczne na Placu Szem-
beka. Nie namawiam nikogo 
do kupowania (choć przy okazji 
może się trafić coś fajnego), 
ale do tego, by bez pośpiechu 
pospacerować wśród stoisk, 
zagadnąć sympatycznie wy-
glądających sprzedających, 
którzy nie są zwykle zwykłymi 
sprzedawcami, ale przynieśli tu 
z domu własne rzeczy, które im 
towarzyszyły, które pewnie lu-

bili, do których może byli przy-
wiązani. Nie chodzi o pytanie, 
ile to kosztuje, ale o rozmowę 
zaczętą od „też takie mieliśmy” 
albo „dlaczego pani to sprze-
daje” czy wiele innych. Ważne, 
by zacząć.

Miło jest potem spotkać 
w sklepie albo na ulicy osobę, 
znaną choćby tylko z takiego 
wydarzenia, przywitać się, 
a może znowu pogadać. Zapew-
niam, że warto spróbować.

Nie jesteśmy tylko numerem 
pesel, pinem do bankomatu, 
kodem do domofonu, nume-
rem telefonu czy innym, bez-
osobowym zbiorem cyferek. 
Nie odmawiajmy sobie prawa 
do pełniejszego życia. Warto 
o tym pamiętać każdego dnia, 
jaki mamy przed sobą.        żu

Kobiecym oKiem

co tam panie na pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Czy w czasie trwania procesu w sądzie mogę 
zawrzeć ugodę i według jakich zasad?

Strony sporu zawisłego przed sądem do cza-
su prawomocnego zakończenia postępowania 

mogą zawrzeć ugodę uregulowaną art. 917 i 918 k.c. Treść ugody powinna 
w sposób jasny i precyzyjny określać ustalone przez strony świadczenia, 
gdyż jak wynika z orzeczeń sądów w zasadzie niedopuszczalne są później-
sze wnioski dotyczące rozstrzygnięć w zakresie wątpliwości co do wykładni 
ugody, jak również wnioski o jej uzupełnienie.

Ugodą mogą być objęte stosunki prawne rozpoznawane w procesie jak 
i postępowaniu nieprocesowym pozostające w swobodnej dyspozycji stron. 
Zauważyć należy, że są postępowania takie jak np. niektóre sprawy pracow-
nicze, sprawy o rozwód i separację czy sprawy z zakresu ubezpieczeń spo-
łecznych, gdzie zawarcie ugody jest niedopuszczalne i w takich przypad-
kach sposobem na niezwłoczne zakończenie sporu jest cofnięcie pozwu. 

Co do zasady, ugoda w sprawie cywilnej może jedynie likwidować ist-
niejący spór lub niepewność co do stosunku prawnego łączącego strony, 
jednocześnie dopuszcza się rozszerzenie jej zakresu na stosunek prawny 
wykraczający poza granice sprawy sądowej. 

Uznaje się za dopuszczalne objęcie ugodą również mogących dopiero 
powstać praw przyszłych. Podkreślić należy, że ugoda może dotyczyć rów-
nież uprawnień procesowych, jakie przysługują stronom sporu sądowego.

Strony zamierzające zawrzeć ugodę przedstawiają jej treść przed Sądem, 
który sprawdza ją pod względem zgodności z prawem, zasadami współży-
cia społecznego oraz czy nie prowadzi do obejścia prawa. Następnie osnowa 
(treść) jest zamieszczana w protokole rozprawy albo w osobnym dokumen-
cie i podpisywana przez strony. W konsekwencji zawarcia ugody Sąd kończy 
postępowanie w sprawie wydając postanowienie o jego umorzeniu znosząc 
wzajemnie koszty procesu, o ile strony nie postanowiły inaczej. 

Uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błę-
du jest dopuszczalne jedynie, w ciągu roku od wykrycia błędu, i to wyłącz-
nie wówczas, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego uważanego przez obie 
strony ugody za niewątpliwy. 

Ugoda sądowa zgodnie z art. 777 §1 k.p.c. jest tytułem egzekucyjnym 
i opatrzona w klauzulę wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, na pod-
stawie którego komornik może prowadzić egzekucję. 

Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzin-
nych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomo-

ści w roszczeniach z „umów frankowych”. 

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
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 ginekolog
 kardiolog (dzieci/dorośli)
 endokrynolog
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 medycyna pracy
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 echo serca (dzieci/dorośli)
 próba wysiłkowa
 spirometria
 Doppler tętnic i żył

FizJOterapia 
(dzieci/dorośli)¥ 22 676 78 71 
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CLiniCaL MeD
ul. Syrokomli 16, Warszawa

SzCzepienia P/COVID-19 (dzieci/dorośli)

Bezpłatna Podstawowa Opieka Zdrowotna
"internista "pediatra "lekarz rodzinny

oraz GINEKOLOG, KARDIOLOG DZIECIĘCY,
MEDYCYNA SPORTOWA
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Do konkursu można 
zgłaszać zarówno balkony, 
loggie, okna, osiedlowe 
ogródki czy stołeczne 
ogródki działkowe, ale też 
inne tereny zielone. Udział 
mogą wziąć wszyscy 
mieszkańcy stolicy, a także 
firmy i instytucje. 

Dzięki staraniom war-
szawiaków, nasze miasto 
może stać się bardziej 
atrakcyjne. Sadzone przez 
mieszkańców rośliny ko-
rzystnie wpływają na bios-
ferę Warszawy, stwarzając 
dogodne warunki do życia 
dla licznych owadów.

Zgłoszenia można skła-
dać do 30 czerwca 2022 r. 
zarówno osobiście, jak 
i elektronicznie. Odpo-

wiedni formularz jest 
dostępny na stronie inter-
netowej Zarządu Zieleni 
m.st. Warszawy. Na stronie 
tej można znaleźć również 
inne informacje o konkur-
sie oraz jego regulamin.

Lau reaci  kon k u rsu 
„Warszawa w kwiatach” 
zostaną ogłoszeni w ostatni 
weekend sierpnia podczas 
kwietnego pikniku przed 
Pawilonem Edukacyjnym 
Kamień.                        JS

waRsZawa w kwiatach
1 czerwca ruszyła 39. edycja konkursu „War-
szawa w kwiatach” na najpiękniej ukwiecony 
ogródek, balkon lub loggię.

Wychodzimy z pociągu 
lub do niego wchodzimy i na-
gle orientujemy się, że wy-
pada nam z rąk lub kieszeni 
przedmiot. Pechowo dzieje 
się to tuż przy krawędzi pe-
ronu i przedmiot upada na 
torowisko. To nie zdarza się 
często, ale gdy już się przy-
darzy, to pojawia się pytanie: 
co robić? Nie próbujmy sięgać 
po taką zgubę samemu.

Ze względów bezpieczeń-
stwa i fakt, że w torowisku 
znajduje się trzecia szyna 
(prądowa) nie można scho-
dzić na poziom szyn. Należy 
zawiadomić obsługę stacji 
metra. Można to zrobić ko-
rzystając z żółtego telefonu, 
który znajduje się na pero-
nach. A jeżeli zorientowali-
śmy się po wyjściu z metra, 
że mogło coś nam wypaść 

Do cZego służy chwytak w metRZe?
Klapki, telefony, klucze, portfele, a nawet pluszaki 
– takie rzeczy lądują w torowisku, gdy wypadają 
przez przypadek pasażerom przy krawędzi peronu. 
Pracownicy metra „wyławiają” wówczas zguby 
przy pomocy tak zwanych chwytaków.

na torowisko, powinniśmy 
zadzwonić do Działu Obsługi 
Pasażerów – 22 655-42-42.

Po takim sygnale, dy-
żurny stacji może wkroczyć 
do akcji. Podchodzi do kra-
wędzi peronu z tak zwanym 
chwytakiem (zwanym rów-
nież podbierakiem). To nic 
innego jak długi kij zakoń-
czony szczypcami, którymi 
można uchwycić leżący 
przedmiot.

Wydobywanie zgub z to-
rowiska może odbywać się 
w czasie ruchu pasażerskiego 
– pomiędzy przejazdami 
pociągów. Ale w niektórych 

przypadkach – ze względów 
bezpieczeństwa – trzeba po-
czekać do nocy, gdy składy 
już nie kursują.                   AG

Fot. Metro Warszawskie
Fot. Metro Warszawskie

kociaRnia w wawRZe

Kociarnia ma być azylem 
dla bezdomnych i wolno 
żyjących kotów. Budynek 
przy ul. Wał Miedzeszyń-
ski 76 będzie funkcjonował 
jako filia warszawskiego 
Schroniska na Paluchu, 
które po powstaniu ko-
ciarni będzie przeznaczone 
wyłącznie dla psów.

Dotychczasowe Schro-
nisko na Paluchu jest za 
małe, aby zapewnić odpo-
wiedni komfort wszyst-
kim przebywającym tam 
bezdomnym zwierzętom 
– zwłaszcza w okresach, 
kiedy do placówki tra-

fia więcej czworonogów. 
Rozbudowa obecnego 
obiektu dla kotów, z uwagi 
na ścisłą zabudowę, byłaby 
technicznie i organizacyj-
nie trudna do realizacji. 
Sytuacji nie rozwiązałaby 
również budowa nowej ko-
ciarni w miejscu obecnej. 

Obiekt w Wawrze będzie 
czterokrotnie większy niż 
dotychczasowa przestrzeń 
dla kotów w Schronisku 
na Paluchu. W nowym bu-
dynku koty będą miały za-
pewnioną opiekę i leczenie 
w spokojnych warunkach 
– bez obcych zapachów 
i hałasu powodowanego 
szczekaniem psów. To 
z kolei będzie pozytywnie 
wpływać na socjalizację 
kotów. Na zwiększenie 
komfortu czworonogów 
wpłynie również bliskość 
terenów leśnych.             AG

Miasto uzyskało decyzję o warunkach zabudo-
wy dla nowego budynku kociarni. Obiekt ma po-
wstać w Wawrze w ciągu najbliższych 3 lat.

Fo
t. 

UM
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mieSzKaniec

Pracowaliśmy też nad nową 
sztuką. Nie jest łatwo wrócić 
do czasu sprzed pandemii, 
ale cieszymy się z każdego 
występu.

– Zanim założyła Pani Teatr 
Podaj Dalej pracowała Pani 
w innych grupach teatralnych, 
grała jedną z pielęgniarek w „Na 
dobre i na złe”, występowała 
w serialach, filmach… Jak doj-
rzał w Pani pomysł, by założyć 
swoją grupę teatralną, a do tego 
jeszcze pisać dla niej sztuki? 
I skąd wzięła się nazwa teatru?

– Zaczynałam jako sta-
tystka w serialach. Potem 
poznałam świat teatru, kon-
takt z widzami, poczułam 
adrenalinę, że jest tylko tu 
i teraz, niczego nie można 
powtórzyć. Z zaprzyjaźnio-
nymi aktorami chcieliśmy 
grać komedie z przekazem, 
ale trudno znaleźć takie tek-
sty na małą liczbę aktorów. 
Pewnego dnia na spacerze 
przyszedł mi do głowy po-
mysł. Zaczęłam pisać, roz-
budowywać. Na próbach 
czytaliśmy, zmienialiśmy, 
aż powstała nasza pierwsza 
sztuka pt. „Kandydat”. Do 
nazwy teatru zainspirował 
nas film pt. „Podaj dalej”. 
Chcemy, żeby dobra energia 
szła w świat i zmieniała go 
na lepsze.

– Czy to sztuka o treści poli-
tycznej?

– Polityka to tylko tło. Nie 
znam się na niej. Zaintere-
sował mnie temat władzy. 
Co się stanie, gdy prostemu 
człowiekowi, który jest do-
bry i potrafi walczyć o swoje 
wartości, damy władzę? Czy 
będzie potrafił bronić swoich 
ideałów? 

– Powiedziała Pani o chęci 
wystawienia komedii „z zaprzy-
jaźnionymi aktorami”. Czy mo-
żemy zdradzić nazwiska? 

– To Jarosław Gruda i Wi-
told Bieliński. Wspaniali ak-
torzy. Właśnie minęło 7 lat 
od naszej premiery „Kan-

dydata”. Zespół cały czas się 
powiększa i jesteśmy otwarci 
na ludzi kochających teatr, 
nie tylko aktorów.

– Jarosław Gruda to postać 
w jakimś sensie szczególna. 
Ostatni aktor zaangażowany 
do Teatru Powszechnego przez 
Zygmunta Hübnera. Gdy przed 
kilkunastoma laty nowy dyrektor 
zwalniał aktorów, media, w tym 

tabloidy, oburzały się na zwol-
nienie Franciszka Pieczki i Ka-
zimierza Kaczora. A o Jarosława 
Grudę w zasadzie nie upomniał 
się nikt… Obecnie widzowie 
mogą go oglądać w „Na sygnale” 
w stałej roli kierowcy karetki.

– Jarek to świetny ak-
tor i cieszę się, że ma teraz 
swój dobry czas. Poznałam 
go, gdy był jeszcze na eta-
cie w Teatrze Powszechnym 
i uważałam, że powinien grać 
główne role. „Kandydat” był 
pisany dla Jarka, a on zrobił 
z tego majstersztyk. 

– Studiowała Pani w szkole 
uczącej dramatopisarstwa. Czy 
tego można się nauczyć? Czy 
do pisania nie jest potrzebny po 
prostu talent? A może jednak są 
pewne techniczne sprawy, które 
trzeba opanować w szkole?

– Studiowałam w „Wy-
twórni scenariuszy” przy 
WFDiF. Szkoła przede 
wszystkim pokazuje branżę, 
pozwala zbudować kontakty, 
uczy struktur. Mając zajęcia 
z wybitnymi reżyserami 
i scenarzystami, można 
podpatrywać najlepszych, 
weryfikować siebie. Z jednej 
strony nabiera się odwagi do 
tworzenia, a z drugiej uczy 
pokory i bycia w procesie. 
Trudno się nauczyć pisania 
jak jakiegoś fachu, zawodu. 

Ważny jest talent, ale też 
obserwowanie świata, ludzi 
i czerpanie z tego przy pisa-
niu. Na pewno każdy może 
próbować, ponieważ praca 
ze słowem pobudza kreatyw-
ność oraz wyobraźnię. 

– Jest Pani białołęczanką 
od urodzenia. Czy jako osoba 
związana z kulturą nie ma Pani 
wrażenia, że to taka część War-
szawy, która ma szczególnie 
„daleko” do stołecznych wyda-
rzeń artystycznych?

– Na pewno jest nam 
trudniej niż osobom miesz-
kającym w Centrum, ale na 
prawym brzegu Wisły coraz 
więcej się dzieje, a blisko 
mamy Białołęcki Ośrodek 
Kultury. Z Teatrem Podaj 
Dalej graliśmy w Domu Kul-
tury Praga wszystkie nasze 
sztuki, a „Wigilia po polsku” 
miała tam nawet swoją pre-
mierę. Wspaniałe miejsce 
i publiczność.

– Jakie są dalsze plany Teatru 
Podaj Dalej?

– Jak najwięcej grać, two-
rzyć nowe sztuki, rozwijać 
się. Planujemy też spektakle 
pomagające chorym dzie-
ciom. Chcemy łączyć ludzi 
i tworzyć coraz większą 
społeczność, która będzie 
PODAWAŁA DALEJ.

Rozmawiał: Rafał Dajbor

to moja wieLka Pasja

„Mieszkaniec” rozmawia z Magdaleną Mroszkie-
wicz, aktorką, dramatopisarką, założycielką Teatru 
Podaj Dalej, mieszkanką Białołęki.

– Jak założony przez Panią 
Teatr Podaj Dalej przetrwał czas 
epidemii? Jest to przecież teatr 
bez własnej siedziby, można 
wręcz powiedzieć – objazdowy.

– Przede wszystkim chcia-
łam sprostować, że nie jestem 
z wykształcenia aktorką ani 

dramatopisarką. To moja 
wielka pasja. Pandemia była 
trudnym doświadczeniem, 
bo pokazała, że nic nie jest 
nam dane raz na zawsze. 
Tęskniliśmy za kontaktem 
z widzami, więc urucho-
miliśmy kanał na Youtube. 
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Jarosław Gruda i Magdalena Mroszkiewicz w sztuce „Kandydat”

Chcemy, żeby dobra 
energia szła w świat 

i zmieniała  
go na lepsze.
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w Poznaniu i na Starym Mie-
ście w Krakowie.

Mieszkańców prawobrzeż-
nej Warszawy z pewnością 
ucieszy to, że w prezentowa-
nym rankingu prawobrzeżna 
Warszawa prezen-
tuje się o wiele lepiej 
niż lewobrzeżna. 

Najbardziej zie-
lonymi dzielnicami 
Warszawy okazały 
się: Wesoła, Rem-
bertów i Wawer. 
Całkiem nieźle wy-
padła też Białołęka, 
która uplasowała 
się na 5. miejscu, 
zaraz po Bielanach. 
Na 10. miejscu (ra-
zem z Ochotą) zna-
lazł się Targówek,  

a na 11. Praga-Południe. Naj-
gorzej w rankingu wypadła 
Praga-Północ, która została 
uznana za najmniej zieloną 
dzielnicę Warszawy, zaraz 
za Włochami i Ursusem.

Interesujący jest fakt, że 
w centralnych dzielnicach 
stolicy wyraźnie brakuje 
drzew, podczas gdy w dziel-
nicach na obrzeżach zbyt 
mało jest parków i ogólno-

dostępnych terenów rekre-
acyjnych.

Określając stopień za-
zielenienia poszczególnych 
dzielnic Warszawy (i dwóch 
pozostałych miast), specja-
liści brali pod uwagę trzy 
różne czynniki:
n pokrycie koronami drzew, 
czyli jaki procent powierzchni 
w najbliższej okolicy miejsc 
zamieszkania stanowią ko-
rony drzew,
n  wskaźnik roślinności, 
czyli jak bujna jest roślin-
ność w promieniu 800 m od 
miejsca zamieszkania, 
n dostępność terenów zie-
lonych, czyli jak daleko 
znajduje się zieleń od miej-
sca zamieszkania i jak duży 
jest to teren zielony.     JN

Na gocławskich ulicach 
posadzonych zostanie 85 je-
sionów pensylwańskich, 62 
grusze drobnoowocowe, 34 
lipy srebrzyste, 27 lip holen-
derskich oraz 2 topole białe. 

W wielu miejscach sa-
dzone są mieszanki bylin 
z krzewami. Wśród nich 

znajdują się m.in. róża po-
marszczona, tawuła wierz-
bolistna, lawenda, szałwia 
omszona czy liatra kłosowa 
– w sumie 51 tys. roślin. Do-
datkowo ul. Jugosłowiańską 
ozdobią także trawy – mi-
skant chiński i kostrzewa 
Gautiera.

Pojawią się też ogrody 
deszczowe, które stanowią 
naturalną formę zapewnia-
jącą odwodnienie jezdni 
i retencję wody opadowej. 
Składają się z kilku warstw 
żwiru i piasku, umożliwia-
jącego wsiąkanie wody 
w grunt – jej nadmiar po 
napełnieniu będzie odpro-
wadzany do kanalizacji. 
Zostaną posadzone w nich 
rośliny lubiące wilgoć, ta-
kie jak kosaciec syberyjski, 
kosaciec żółty, mięta nad-
wodna, bodziszek błotny, 
siedmiopalecznik błotny, 
krwawnica pospolita, sit 
rozpierzchły, trzęślica mo-
dra „Variegata”, śmiałek 
darniowy, pełnik europej-
ski i przetacznik długo-
listny. 

18 ogrodów deszczowych 
zostanie usytuowanych na 
ul. Meissnera (4), Umiń-
skiego (6) i Abrahama (8). 
W sumie zajmą 364 m2. 

Jacek Narożniak

Trwają intensywne prace nad zazielenianiem 
Gocławia – osiedlowe ulice zyskają 18 ogro-
dów deszczowych, tysiące krzewów i ponad 200 
drzew. Prace powinny zakończyć się pod koniec 
czerwca.

Nie ma wątpliwości, że ro-
śliny pozytywnie oddziałują 
na nasze zdrowie psychiczne 
i fizyczne oraz mają nieba-
gatelny, pozytywny wpływ 
na mikroklimat. Niestety 
w dużych miastach często 
ich brakuje. 

Dlatego Otodom oraz spe-
cjaliści z Heksagonu – insty-
tucji zajmującej się m.in. geo-
konsultacjami – wzięli pod 
lupę trzy największe miasta 

w naszym kraju: Warszawę, 
Kraków i Poznań i ocenili 
stopień ich zazielenienia. 

W rankingu najbardziej 
zielonych dzielnic tych miast 
na pierwszym miejscu zna-
lazły się: Wesoła w Warsza-
wie, Antoninek-Zieliniec-
Kobylepole w Poznaniu 
oraz Zwierzyniec w Krako-
wie. Najmniej zielono jest 
natomiast na Pradze Północ 
w Warszawie, na Jeżycach 

ZieLono mi
Wesoła została uznana za najbardziej zieloną 
dzielnicę w Warszawie, plasując się jednocześnie 
w czołówce razem z najzieleńszymi dzielnicami 
Poznania i Krakowa. 

Została podpisana umowa na budowę przedłuże-
nia ulicy Światowida do Modlińskiej wraz z budo-
wą skrzyżowania tych ulic. Wybrany w przetargu 
wykonawca wycenił prace na ponad 23 mln zł. 
Wszystko ma być gotowe do 21 listopada 2023 roku.

Więcej miejsca dla rowerzystów i pieszych oraz 
uspokojenie ruchu, dzięki zwężeniu ulicy – taką 
propozycję ulicy Okrzei zaproponowali architekci 
na ostatniej sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ.

ŚwiatowiDa Do moDLińskiej

sPokojniej na okRZei

nowe DRZewa i kRZewy  
na gocławiu

Nowa jezdnia będzie miała 
dwa pasy ruchu z poszerze-
niem przed nowym skrzy-
żowaniem do trzech, gdzie 
dwa będą przeznaczone do 
skrętu w prawo (w stronę 
ulicy Jagiellońskiej), a jeden 
do skrętu w lewo (w stronę 
granicy miasta). Na jezd-
nię w przeciwnym kie-
runku złożą się dwa pasy 
ruchu. Z ulicy Modlińskiej 

z kierunku Jagiellońskiej bę-
dzie można skręcić w Świa-
towida dwoma pasami; od 
północy natomiast jednym 
pasem. Wyznaczone zostaną 
nowe przejścia dla pieszych 
i przejazdy rowerowe – przez 
ulicę Światowida i przez 
Modlińską, po północnej 
stronie skrzyżowania; na 
skrzyżowaniu zaplanowano 
sygnalizację świetlną.

Proponowane zmiany to 
pierwszy etap realizacji Pra-
skiego Traktu Książęcego, 
który będzie biegł od Wy-
brzeża Szczecińskiego do 
ulicy Targowej. Projekt za-
kłada szereg zmian na ulicy 
Okrzei, która będzie prowa-
dziła w przyszłości do budo-
wanej właśnie kładki pieszo-
rowerowej przez Wisłę.

– Tuż po zejściu z mostu 
przez rzekę naszym oczom 

ukaże się otoczony zielenią 
szeroki deptak z powitalnym 
pylonem i napisem „Witaj 
na Pradze-Północ”. Obok 
pieszych swoje miejsce 
będą mieć też rowerzyści 
oraz kierowcy, którzy jed-
nopasmową ulicą Okrzei 
pojadą w stronę ulicy Tar-
gowej. Nie zabraknie także 
małej architektury, ławek 
dla mieszkańców, przy-
stanki autobusowe zostaną 

W ramach inwestycji zo-
staną wybudowane chod-
niki i nowe przystanki au-
tobusowe – jeden na ulicy 
Modlińskiej w kierunku Że-
rania, za skrętem ze Świato-
wida, a drugi na ulicy Świa-
towida za zjazdem z Modliń-
skiej. Będzie także droga 
rowerowa, która zostanie po-

łączona z już funkcjonującą 
infrastrukturą rowerową na 
ulicy Modlińskiej.

Wzdłuż nowego frag-
mentu ulicy Światowida 
posadzone zostaną  drzewa 
i krzewy, które będą odporne 
na miejskie warunki i jedno-
cześnie nie będą wymagały 
skomplikowanej pielęgnacji. 
Wzdłuż ulicy pojawią się 
m.in. klony i śnieguliczka, 
a w sąsiedztwie chodników 
i drogi rowerowej – pięcior-
nik i tawuła japońska.      AG

wkomponowane między 
drzewami. Wzdłuż ulicy 
powstaną także ogródki ga-
stronomiczne oraz toaleta 
publiczna – zachwalają pro-
jekt urzędnicy.

Aby poprawić bezpie-
czeństwo niezbędne będzie 
wprowadzenie zmian komu-
nikacyjnych. Zaślepiona ma 
zostać ulica Panieńska, zaś 
na wysokości ulicy Wrze-
sińskiej powstanie połącze-
nie ulic: Kłopotowskiego 
i Okrzei.

Deklarowany budżet na 
realizację tej inwestycji to  
18 mln zł.                            MK

białołęka

wesoła

PRaga-PołuDnie PRaga-Północ
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Ulica Światowida, fragment oddany 
do użytku w ubiegłym roku.

Nowy odcinek ulicy Światowida powstanie w są-
siedztwie pętli linii tramwajowej, która łączy Tarchomin 
i Winnicę z pierwszą linią metra. Mieszkańcy Białołęki 
mają do dyspozycji 8-kilometrową trasę z 10 przystan-
kami, kursują tu tramwaje linii 2 i 17. Ostatni fragment, 
od ulicy Strumykowej w pobliże Leśnej Polanki, został 

oddany do użytku we wrześniu zeszłego roku. Przy koń-
cowych przystankach tramwajowych wybudowano także 
pętlę autobusową, dojeżdżają do niej autobusy linii 509 
i N03. Połączenie ulicy Światowida z Modlińską da nowe 
możliwości rozwoju układu komunikacyjnego w północnej 
części Warszawy i aglomeracji.
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W budynku powstały 24 
mieszkania komunalne, do 
których wkrótce wprowadzą 
się nowi lokatorzy. Wśród nich 
są osoby, które zostały wysie-
dlone na czas remontu i chciały 
wrócić do swojego domu.

– Wydaliśmy już skierowa-
nia 10 rodzinom w tym jednej, 
która wyraziła chęć powrotu 
do budynku. Pozostałe lokale 
są w trakcie prezentowania 
mieszkańcom, jedna z rodzin 
już wyraziła zgodę – powie-
działa „Mieszkańcowi” Karo-
lina Jakobsche, rzecznik pra-
sowy UD Praga-Północ.

Przy kamienicy powstał 
ogrodzony plac zabaw dla 
dzieci, plac z miejscami par-
kingowymi dla mieszkań-

ców, postawiono nową altanę 
śmietnikową. Pojawiły się 
nowe nasadzenia. Przy bu-
dynku oraz na placu zabaw 
staną ławki. 

Podczas remontu kamie-
nica zyskała nową ocieploną 
elewację, dach, klatkę scho-
dową, a także windę, której 
wcześniej w budynku nie było. 
Wymieniono również stropy, 
drzwi, okna oraz instalacje. 
24 lokale mieszkalne wypo-
sażono we wszystkie media. 

***
Trzypiętrowa kamienica, 

podobnie jak sąsiadujące 
budynki pod nr 36, 38, 38b, 
została zbudowana w roku 
1934. Te cztery kamienice 
z małymi mieszkaniami były 
w zasadzie identyczne i sta-
nowiły jedną całość. W przy-
ziemiach kamienic na ul. Ło-
chowskiej usytuowane były 
małe sklepiki, mydlarnie, 
a także składy opałowe. 

Budynek pod nr 38a był 
pozbawiony wystroju i utyli-
tarny, czyli praktyczny i ma-
jący przynieść korzyść mająt-
kową właścicielom. Kamie-
nica posiadała pierwotnie 28 
małych mieszkań i jeden lokal 
usługowy. W 1945 r. budynek, 
na podstawie dekretu Bieruta, 
przeszedł na własność pań-
stwa. Od 2012 r. kamienica 

widnieje w wykazie zabytków 
ujętych w gminnej ewidencji 
zabytków m.st. Warszawy.

Pierwszymi właścicielami 
kamienicy pod numerem 38a 
byli Franciszek i Longina 
Karwowscy, do których na-
leżała także kamienica przy 
Łochowskiej 36, 31, 38 oraz 
pół kamienicy przy Łochow-
skiej 47. O Karwowskim, 
przedsiębiorcy budowlanym, 
mówiono, że zastał Szmulo-
wiznę drewnianą, a pozosta-
wił murowaną. 

Franciszek Karwowski był 
także darczyńcą. Przekazywał 
środki finansowe na budowę 
kościoła i wykończenie frontu 
Bazyliki pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego na Pradze 
(ul. Kawęczyńska 53). 

Oktawia Michałowska
REKLAMA REKLAMA

ZAUŁKI HISTORII łochowska 38a skRomna 88-Latka Po Liftingu 
Zakończył się remont 
kamienicy przy ul. Ło-
chowskiej 38a na Pra-
dze Północ. 

ULICA ŁOCHOWSKA powstała na 
terenie folwarku Bojnówek (obec-
na Szmulowizna). Wytyczono ją 
w 1875 r. pomiędzy ul. Kawęczyń-
ską i Siedlecką. Łochowska była kil-
ka razy wydłużana: w 1890 r. do ul. 
Otwockiej, w latach 1911–1914 r. 
do Grajewskiej, w 1929 r. do torów 
kolejowych. Na początku XX w. była 
ulicą brukowaną, oświetlaną gazo-
wymi latarniami, a zabudowę drew-
nianą. Bruk i wspomniane zlikwido-
wano w latach 70. XX wieku.Kamienica od strony ulicy

Kamienica od strony podwórka

pn.-pt. 10.00-16.00, tel. 604 77 55 98, odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu

damskie i męskie
od S do XXXL
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Wyłączenia w ruchu na 
Krakowskim Przedmie-
ściu i Nowym Świecie będą 
wprowadzane w  każdą ko-
lejną noc z piątku na sobotę. 
Podstawowa organizacja 
ruchu będzie tam przywra-
cana w poniedziałki przed 
świtem. Z weekendowego 
deptaku będzie można ko-
rzystać do 23 października.

W soboty i niedziele auto-
busy pojadą objazdami.

słonecZnym naD moRZe
Po dwóch latach przerwy 

mieszkańcy stolicy ponownie 
będą mogli pojechać na urlop 
nad morze: codziennie po-
ciągiem Słoneczny w relacji 
Warszawa Zachodnia – Ustka 
– Warszawa Zachodnia, 
w weekendy i święta dodat-
kowo pociągiem Słoneczny 
Bis w relacji Warszawa Za-
chodnia – Gdynia Główna 
– Warszawa Zachodnia.

– Bilety na przejazd po-
ciągiem Słoneczny i Sło-
neczny Bis wydawane będą 
wyłącznie w jedną stronę wg 
odrębnych ofert. Oznacza to, 
że bilet wydany na pociąg 
Słoneczny nie będzie upraw-
niał do przejazdu pociągiem 
Słoneczny Bis i odwrotnie 
– informują przedstawiciele 
Kolei Mazowieckich.

Bilety jednorazowe bę-
dzie można nabyć w kasach 
biletowych, aplikacjach mo-

Czy przychodnia prywatna mająca 
umowę z NFZ może odmówić wizyty 
u lekarza w przychodni i kłaść nacisk 
na odbycie się teleporady?

Wyjaśnijmy najpierw to, że te-
leporada udzielana jest nie tylko 
w przypadku występowania ob-
ostrzeń epidemicznych. Wyznacz-
nikiem do udzielenia teleporady 
jest zdrowotna potrzeba i stan 
zdrowia pacjenta (oceniany przez 
lekarza). Ważne jest to, że pacjent 
nie musi wyrażać zgody na lecze-
nie w formie teleporady.

– (…) w standardzie organi-
zacyjnym teleporady w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej, 
określonym przepisami rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 
12 sierpnia 2020 r. (Dz.U z 2020 r., 
poz. 1395 ze zm.), określono 
świadczenia POZ, które mogą 
być realizowane wyłącznie w bez-
pośrednim kontakcie z pacjentem, 
w tym m.in. w sytuacjach gdy pa-
cjent lub jego opiekun ustawowy 

nie wyraził zgody na realizację 
świadczenia w formie teleporady 
– mówi „Mieszkańcowi” Elżbieta 
Gontarczyk z Zespół Komunikacji 
Społecznej MOW NFZ.

Ile czasu na wystawienie recepty 
na stałe leki ma przychodnia od mo-
mentu telefonicznego zgłoszenia przez 
pacjenta takiej potrzeby? 

Czas nie jest określony prze-
pisami. Zazwyczaj przychodnie 
ustalają termin z pacjentem. Z za-
sady recepta powinna być wy-
stawiona niezwłocznie, zwłasz-
cza w przypadku leków, których 
przyjmowania nie powinno się 
przerywać. 

Jak długo pacjent powinien czekać 
na badanie krwi? Zdarzają się przy-
padki konieczności oczekiwania około 
2–3 tygodni.

Z otrzymanych wyjaśnień 
z NFZ wynika, że tak długie ter-
miny można zgłaszać do kierow-
nika danej przychodni. W przy-
padku ograniczenia dostępu do 

świadczeń (za co można rozumieć 
2–3 tygodniowe oczekiwanie na 
badanie krwi), placówkę można 
zgłosić do NFZ celem podjęcia 
stosownej interwencji. Bezpłatny 
numer infolinii NFZ dla pacjenta: 
800 190 590, czynny całodobowo, 
7 dni w tygodniu.

Czy przychodnia prywatna, mająca 
umowę z NFZ, może przekierować mnie 
na badanie diagnostyczne (w ramach 
NFZ) do innej przychodni, nawet poza 
miastem mojego zamieszkania?

Tak, może. – (…) jest to moż-
liwe, jeśli świadczeniodawca ma 
zawartą umowę podwykonawstwa 

na te badania z innym podmiotem, 
którego pracownia diagnostyczna 
znajduje się w takiej właśnie loka-
lizacji – mówi Elżbieta Gontar-
czyk z NFZ.

Czy przychodnia państwowa może 
odmówić przyjęcia pacjenta ze skiero-
waniem z prywatnej przychodni? 

To zależy. Jeżeli skierowanie 
zostanie wystawione przez przy-
chodnię udzielającą świadczeń ko-
mercyjnie (poza umową z NFZ), 
nie będzie ono honorowane w przy-
chodni publicznej (posiadającej 
umowę z NFZ). Sprawa wygląda 
inaczej w przypadku prywatnej 

przychodni, która posiada umowę 
z NFZ.

– Lekarz w przychodni pry-
watnej, mającej umowę z NFZ 
wystawia skierowanie na badania 
i wskazuje miejsce jego wykonania. 
Wynika to z faktu, że placówki me-
dyczne posiadają umowy zawarte 
w ramach NFZ i warunkiem bez-
płatnego skorzystania z badań jest 
zrobienie ich wyłącznie w miej-
scu wskazanym przez placówkę, 
która wystawia takie skierowanie 
– mówi „Mieszkańcowi” Bartło-
miej Chmielowiec, Rzecznik Praw 
Pacjenta

– Jeśli lekarz specjalista po-
siada kontrakt z NFZ i wystawi 
skierowanie na jakiekolwiek 
świadczenie, można je zreali-
zować w ramach NFZ. Lekarz, 
w przypadku posiadania umowy, 
może wystawić skierowanie na ba-
danie finansowane w ramach NFZ 
– dodaje.

Mamy nadzieję, że rozwialiśmy 
Państwa wątpliwości. Jeżeli macie 
Państwo dodatkowe pytania odno-
śnie świadczeń, teleporady, skie-
rowań, możecie i w tej kwestii sko-
rzystać z bezpłatnej infolinii NFZ: 
800 190 590.                             OM

Pacjencie! nie musisZ się ZgaDZać na teLePoRaDę
Co jakiś czas otrzymujemy od Państwa prośby o wyjaśnienie 
niektórych procedur związanych z lecznictwem. Ponieważ nie 
jesteśmy specjalistami z tego zakresu, postanowiliśmy proble-
my wyjaśnić u źródła. Zwróciliśmy się z kilkoma najczęściej 
padającymi pytaniami do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 
do Rzecznika Praw Pacjenta. Oto wyjaśnione kwestie:

kaRta waRsZawiaka  
beZ Pit

Od 1 czerwca, aby uzyskać 
uprawnienia Karty warsza-
wiaka, osoby zameldowane 
w Warszawie i rozliczające 
się w stolicy z podatków nie 
będą musiały przedstawiać 
potwierdzenia rozliczenia 
podatku dochodowego.

Uprawnienia zostaną 
wgrane na Spersonalizowaną 
Warszawską Kartę Miejską 
lub inny akceptowany przez 
ZTM nośnik, na podstawie 
stałego adresu zameldowania 
w Warszawie. Pasażerowie 
nie będą musieli przedkładać 
żadnych dodatkowych doku-
mentów. E-hologram będzie 
ważny do końca roku.

steRyLiZacja 
i cZiPowanie Za DaRmo
Warszawa po raz kolejny 

uruchamia akcję sterylizacji 
i czipowania psów i kotów. 
Każdy mieszkaniec stolicy 

Z miasta
będzie mógł za darmo wy-
kastrować lub/i zaczipować 
swojego pupila w wyzna-
czonych warszawskich lecz-
nicach weterynaryjnych. 
Akcja potrwa do 31 grudnia 
2022 roku lub do wyczerpa-
nia środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel.

W których lecznicach 
weterynaryjnych można za-
czipować i wykastrować psa 
lub kota? Sprawdź na www.
mieszkaniec.pl

oD „PaLmy” Do koLumny 
Zygmunta

Od dwóch miesięcy ul. 
Krakowskie Przedmieście 
– od ul. Miodowej do Święto-
krzyskiej – co weekend zmie-
nia się w deptak przeznaczony 
dla pieszych i rowerzystów. 
Od soboty, 4 czerwca, trakt 
spacerowy został wydłużony 
o ul. Nowy Świat.

Dla kierowców, przez cały 
czas, utrzymany zostanie 
przejazd ul. Świętokrzyską 
przez skrzyżowanie z No-
wym Światem – bez możli-
wości skrętu. Na wszystkich 
wlotach Traktu Królew-
skiego będą ustawione beto-
nowe bariery.

bilnych, biletomatach, syste-
mie sprzedaży internetowej, 
a także w pociągu w dniu 
przejazdu. Pociągi będą 
kursować od 25 czerwca do  
31 sierpnia 2022.

DZieLnia saska kęPa
Przy ulicy Berezyńskiej 27 

ruszyła Dzielnia Saska Kępa 
– miejsce, w którym miesz-
kańcy stolicy mogą zostawiać 
używane rzeczy w dobrym 
stanie i żywność nadal nada-
jącą się do spożycia. Dzielnia 
jest czynna przez pięć dni 
w tygodniu – od wtorku do 

piątku w godzinach 17:00–
20:00 oraz w soboty w godzi-
nach 12:00–16:00. Zarządza 
nią wyłoniona w konkursie 
Fundacja Splot Społeczny.

konsuLtacje w wesołej 
i na PRaDZe Północ

Miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego 
to dokument przygotowany 

przez urzędników i urbani-
stów, w którym są zawarte 
m.in. informacje o tym, jak 
mogą być budowane bu-
dynki, place, ulice, sieć in-
frastruktury, a także tereny 
zieleni tj. parki oraz skwery. 

Do 20 czerwca miesz-
kańcy Wesołej mogą zgła-
szać uwagi do planu miej-
scowego dla osiedla Zielona. 
Jest to obszar w północno- 
-zachodniej części dzielnicy 
o powierzchni ok. 32 ha na 
styku dzielnic: Wesoła, Wa-
wer oraz Rembertów. 

Natomiast do 12 lipca br. 
mieszkańcy Pragi Północ 
mogą składać propozycje do 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
Michałowa i Szmulowizny 
w rejonie ulicy Objazdowej. 
Jest to obszar o powierzchni 
ok. 38 ha, położony we 
wschodniej części Pragi Pół-
noc, pomiędzy ulicą Kawę-
czyńską i biegnącymi na na-

sypach liniami kolejowymi, 
oddzielającymi Michałów od 
Targówka i Pragi Południe.

Mieszkańcy mogą zgła-
szać swoje uwagi:
n mailowo na sekretariat. 
BAiPP@um.warszawa.pl,
n pocztą na adres Biura Ar-
chitektury i Planowania Prze-
strzennego, Al. Jerozolim-
skie 44, 00-024 Warszawa,
n osobiście – w kancelarii 
Biura Architektury i Plano-
wania Przestrzennego lub 
w WOM w dzielnicy,
n elektronicznie za pośrednic-
twem platformy ePUAP.

tężnia soLna  
na taRgówku

Mieszkańcy Bródna mogą 
już skorzystać z uzdrowisko-
wej mocy miejskiego inha-
latorium, które znajduje się 
w parku przy DK „Świt”.

– Obiekt został dobrze 
wkomponowany w otocze-
nie, jest przyjazny dla śro-
dowiska i zapewne spodoba 
się wszystkim, którzy będą 
chcieli skorzystać z solnej te-
rapii – informują urzędnicy 
z Targówka.

AG, MK, JN, UM 
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ZajrZyjmy do kuchni

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 16 utworzą końcowe hasło.
1 2 3 4 5 9 10

11 12 13 14 15 16

✓dorsz 1: filety osusz papierowym 
ręcznikiem. Na patelni rozpuść ma-
sło klarowane, wrzuć na to obrany 
czosnek pokrojony w grube plastry: 
dwa ząbki na osobę, na małym gazie 
powolutku ozłoć czosnek tak, by nie 
zbrązowiał, bo będzie gorzki. Połóż 
na patelni filety, stroną, po której była 
skóra do góry, przykryj, nie zwiększa-
jąc płomienia. Po 3–4 minutach od-
wróć łopatką każdy kawałek i natych-
miast pokryj go czubatą łyżką gęstej 
śmietany (18 proc. lub 12 proc.). Szyb-
ko rozsmaruj śmietanę na rybie, przy-
kryj i na nieco większym gazie trzymaj 
kolejne 3–4 minuty, potem odkryj, 
odparuj nadmiar płynu i podawaj. Sól 
i pieprz każdy sobie doda na talerzu, 
nie wcześniej. Świetne z mizerią, du-
szonymi pieczarkami i ryżem.

✓dorsz 2: filety osusz papierowym 
ręcznikiem i posmaruj z każdej stro-
ny łagodną musztardą, np. stołową. 
Można wypróbować inne musztardy 
i znaleźć najlepszą dla siebie. Rozgrzej 
tłuszcz na patelni (jak wyżej), połóż 
filety w taki sposób, jak w dorszu 1, 
po około 4 minutach odwróć i daj im 
jeszcze kilka minut. Uwaga! Smażymy 
odkryte! Podawaj z małymi korniszon-
kami lub grzybkami w occie. 

Psygarnij miłość na czterech łapach 
Wspólnie szukamy odpowiedzialnych opiekunów dla 
psiaków z przytuliska pod Warszawą. To bezdom-
niaki, które zostały porzucone lub uratowane z trud-
nych warunków życiowych. Każdy z nich najbardziej 
na świecie marzy, aby dołączyć do opiekuna, który 
obdarzy go miłością do końca życia.

Mała suczka, ma cztery lata, 
waży 6 kg. Jest kapitalną, 

radosną, przyjacielską 
i bezproblemową 

przyjaciółką na czterech 
łapach, która świetnie 
dogaduje się z ludźmi 
i zwierzętami. Bardzo 

pragnie bliskiego kontaktu, 
uwielbia siedzenie na 

kolanach i przytulanki. Kto 
pokocha tę słodziuchę i da 

jej dom na zawsze? 

Jest młodym dwuletnim 
niewielkim psiakiem, 

waży ok. 7 kg. Zachowuje 
się grzecznie i przyjaźnie 

wobec ludzi i zwierząt. 
Będzie idealnym 

psim kompanem do 
spacerów i wylegiwania 

na kanapie. Za troskę 
i odpowiedzialność 
odwdzięczy się 

radością, wiernością 
i miłością. 

Pięciomiesięczna suczka 
będzie sporym psiakiem 
ok. 20 kg. Jest wspaniała 
pod każdym względem. 
Radosna, łagodna, czuła, 

przyjacielska. Zawsze chęt-
na do zabawy i gotowa na 
głaskanie. Będzie idealną 
towarzyszką dla każdego 
kto lubi aktywnie spędzać 

czas z psem. Nadaje się 
dla rodziny z dzieć-
mi i do towarzystwa 

innych zwierząt. 

  
 





  


 
H O R O S K O P

m Baran
21.03-21.04

n Byk
22.04-21.05

o Bliźnięta
22.05-21.06

p Rak
22.06-22.07

q Lew
23.07-23.08

r Panna  
24.08-23.09

s Waga  
24.09-23.10

t Skorpion  
24.10-23.11

u Strzelec  
24.11-22.12

v koziorożec  
23.12-20.01

w Wodnik  
21.01-19.02

x Ryby  
20.02-20.03

Musisz się zmobilizować do bardziej systematycznej pracy. Na początku nie poddawaj 
się zniechęceniu, potem może być już tylko lepiej. Twój wrodzony optymizm okaże się 
bardzo pomocny w przezwyciężaniu pierwszych trudności. 
Nie wyznaczaj sobie zbyt odległych celów, bądź realistą. Drogą spokojnych negocjacji 
osiągniesz to, co zechcesz. W sprawach uczuciowych pełne zaangażowanie z Twojej 
strony sprawi, że latem w związku będzie bardzo gorąco… 
W pracy zaprezentuj się z jak najlepszej strony, by przełożeni mogli w pełni docenić 
Twoje kwalifikacje. Część gotówki zainwestuj w uzupełnienie swojego wykształcenia, 
poprawienie swojego wizerunku lub unowocześnienie warsztatu pracy. 
Zanim zdecydujesz się na jakieś zmiany lub inwestycje, poproś wcześniej o radę ko-
goś doświadczonego. Twoje plany mogą się zakończyć pomyślnie, jeśli będziesz miał 
wsparcie w kimś, na kim możesz polegać. 
Planety będą sprzyjać towarzyskim i rodzinnym spotkaniom. W interesach zapowiada 
się ożywienie, przed Tobą nowe możliwości lub zlecenia. Staraj się unikać wszelkich 
używek, alkoholu i testowania na sobie nieznanych leków lub kosmetyków. 
Możesz mieć skłonności do poświęceń dla partnera lub innych bliskich Ci osób. Zacznij 
się zachowywać asertywnie, kiedy coś przekracza Twoje możliwości, odmawiaj otwar-
cie i wyrzutów. Staraj się dużo wypoczywać i wysypiać. 
W najbliższym czasie postaraj się nie startować do poważniejszych zadań, bo możesz 
ugrzęznąć na początku, stracisz czas, a niewiele zdziałasz i tylko możesz się zniechęcić. 
Wszystko, co zaplanujesz, wykonuj dokładnie. Improwizowanie raczej się nie sprawdzi. 
Nie poddawaj się złudzeniom, zwłaszcza w sprawach miłosnych. W pracy polegaj na 
sobie. W najbliższym czasie możesz w swoich działaniach odnosić sukcesy, ale nadmiar 
obowiązków zawodowych może niekorzystnie odbić się na atmosferze domowej.  
Postaw na współdziałanie i pracę zespołową. Jeśli będziesz solidny i słowny nie zawie-
dziesz tych, którzy Ci ufają i liczą na Ciebie. Nie warto brać sobie do serca tego, co Ci 
może powiedzieć partner, te gorzkie słowa nie będą miały nic wspólnego z prawdą. 
Możesz mieć udany miesiąc, jeżeli pozbędziesz się wrodzonej ostrożności. Planety obda-
rzą Cię sprzyjającymi okolicznościami, a rozsądek podpowie, z których należy skorzystać 
w pierwszej kolejności. Wszak sztuka właściwego wyboru, to już połowa sukcesu. 
Nadmiar energii wyładuj w pracy. Możliwe, że propozycje dodatkowego zarobienia pie-
niędzy mogą teraz płynąć z wielu stron. Naucz się wybierać te lepsze! Pamiętaj, że 
przed wakacjami nie warto zaczynać spraw, których załatwianie może się przedłużać. 
W domowym zaciszu spróbuj wykrzesać z siebie trochę inwencji. Pamiętaj, abyś z pra-
cy nie przynosił biurowych niesnasek. Twoją rodzinę interesuje zupełnie coś innego. 
W Twoim życiu niewykluczone są twórcze zmiany lub okazje do podróży.      Merlin

Pyszna Józia

SABINKA KORALIK BAFI

mamy dla was dwa sZybkie, proste prZepisy na dania 
Z ryb. 
W obu należy użyć filetów bez ości i skóry, najlepiej z dorsza, ale niekoniecznie. 
Może być surowy lub mrożony. Potrzebna będzie nieduża patelnia i masło kla-
rowane (ew. oliwa, olej rzepakowy). 
zwykłe masło łatwo się przypala. 

na koniec rada: nie kupuj masła klarowanego, bo drogie i ma dziwny, szarawy kolor. 
Zrób w domu! Dwie kostki masła „Polskiego” wkładam do szerokiego garnka o grubym 
dnie i na mikroskopijnym gazie, na płytce, trzymam około 1,5 – 2 godziny. Nie może 
się gotować czy nawet mrugać! Nie mieszaj, tylko pod koniec bardzo ostrożnie, by nie 
zamącić, zdejmij pianę (świetna do ciasta i placuszków), a gdy nieco przestygnie, też 
ostrożnie wlej złoty płyn do słoiczków. Zapas można zamrozić, a pozostałe na dnie 
garnka wytrącone białko użyć podobnie, jak pianę.W sprawie adopcji skontaktuj się kom. 605 585 603

6 7 8
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ZAMÓW W INTERNECIE:
www.mieszkaniec.pl/reklama/ogloszenia-drobne/ 

n Hydraulika wod. kan.-gaz., 
piece, hydrofory – naprawy, 
przeglądy gazowe. Uprawnie-
nia. 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

n LODÓWEK NAPRAWA. 
TEL. 602-272-464

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

n NAPRAWA MASZYN 
DO SZYCIA. DOJAZD GRA-
TIS. 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 PAW-
LACZE. TEL. 602-126-214

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

n Udrażnianie rur.  
Tel. 731-142-599

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 AAAPranie dywanów, mebli 
tapicerowanych. Osobiście. 
Tel. 512-247-440

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

n Mycie okien, pranie dy-
wanów i mebli tapicero-
wanych. Tel. 796-371-666

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

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

n Malowanie gładź tapetowa-
nie. 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 Mazury, Szczepankowo, 
las, jezioro, kameralnie, wyna-
jem pokoi. Tel. 601-270-940, 
www.szczepankowo.pl

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 

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

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

n Anteny satelitarne, na-
ziemne, 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 par-
kietów – Stefan Słomski. Tel. 
501-126-177, 500-240-976

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

n Dezynfekcja instalacji wen-
tylacyjno-klimatyzacyjnych. 
Tel. 502-904-708

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

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

n ELEKTRYCZNE.  
TEL. 504-618-888

n GAZ, HYDRAULIKA. 
NAPRAWY, MONTAŻ, 
PRZERÓBKI – 24 H. TA-
NIO. 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, udrażnianie rur; 
drobne naprawy, montaże, 
24h. Tel. 731-142-599 

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

nastęPne wyDanie 23.06.2022

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
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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, 
książki, 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 komór-
ki. 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 
bezpośrednio – 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 
Adwokackiej na Grochowie 
przy ul. Grenadierów 12. Spra-
wy karne, cywilne, rodzinne, 
spadkowe (umowy, odszko-
dowania, rozwody, alimenty, 
nieruchomości, 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 cy-
wilne, karne, rodzinne, spad-
kowe, rozwody. Wawer-Anin 
ul. Ukośna. Tel. 22 613-04-30, 
603-807-481

RÓŻNE

n Odbiorę nieodpłatnie kar-
ton. Tel. 796-371-666 

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

n Zabiorę książki, gazety. Nie-
odpłatnie. Tel. 796-371-666

SPRZEDAM

n Lodówkę Amica, wys. 
150 cm z gwarancją. Tanio. 
Tel. 602-224-774

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

TOWARZYSKIE

n Pan 60 lat pozna  
szczupłą panią do 55 lat.  
Tel. 796-656-321

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 magazynowanie 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

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

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

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 150 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

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

Warszawa ul. Grenadierów 51/59

* 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  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
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zRÓB zAkuPy PRzez inTeRneT

DOSTAWA NAWET W 4 GODZINY

WEJDŹ NA STRONĘ

www.dhtonline.pl

27 99
PLN

KefIr
KrASNYSTAW 
400 G

SALAmI 
WIeLKOPOLSKIe 
SokołóW
1 KG 

zAReJesTRuJ siĘ i OBieRz 5% RABATU  

nA PieRWsze zAkuPy z dOsTAWĄ

Promocje obowiązują w dniach 9.06-23.06.2022 r.

kiEłbaSa kurPioWSka 
SokołóW 

1 KG 

kiEłbaSa czyżEWSka  

SokołóW 
1 KG 

3 16
PLN

3 26
PLN

19 99
PLN

DżEMiX
uNiWErSaLNy 3:1

DELEcTa 
1 OP

DżEMiX
uNiWErSaLNy 2:1

DELEcTa 
1 OP

2 99
PLN

MLEko zSiaDłE 
KrASNYSTAW

400 G 


