
Znany jest już projekt 
koszulki i medalu na 
tegoroczny Bieg Po-
wstania. Wciąż moż-
na zapisywać się na 
ten szczególny bieg.

 

UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
Kupno - Sprzedaż
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

REKLAMA REKLAMA

Nr 13 (805) | ISSN 1231-7993 7.07.2022 www.mieszkaniec.pl | facebook.com/gazetamieszkaniec

STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
W E S O Ł A - Z I E L O N A



  
tel.
ul. Wspólna 49 obok Bomisu 

22 773-97-29 : 
0

0

Z a p r a s z a m y
pon. – pt. w godz. 800-200

sobota w godz. 800-150

: 
0

0

Z a p r a s z a m y
pon. – pt. w godz. 800-200

sobota w godz. 800-150regulacja zbieżności i geometria kół
badania rejestracyjne pojazdów do 3,5 t DMC i pojazdów z instalacją gazową

 
 

   

  
  
 

   
  

Szwedzka 37

czynne 9-20
Tel. 22 818 07 91 

 Protezy elastyczne
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JEST COOL
Grzeczni nie będziemy, my 

i nasi podopieczni. Wakacje to 
wakacje, potem się zajrzy na 
konto, teraz jedziemy do przo-
du. Krótko, lecz intensywnie.

Bo teraz nasz wypoczy-
nek wygląda tak: już nie 
dwa tygodnie, lecz góra ty-
dzień, a najczęściej cztery 
dni – przedłużony weekend. 
Pierwszy dzień – dojazd, im-
prezka z przestawianiem oko-
licy, jakaś drobna interwencja 
policji. Dzień drugi, kac do 
południa, potem nadrabiamy 
zaległości. Biegiem w góry. 
Dzień trzeci, zakwasy, ale się 
zwlekamy. Po południu po-
żegnalny drink – trzeba jutro 
wstać wcześniej, żeby jesz-
cze chwilę się przejść, potem 
w korku do domu.

Na Facebooku to wygląda 
inaczej: selfiki na tle przepa-
ści, jakaś pusta ścieżka, ja-
kiś paragon grozy, jakiś cień 
z tyłu (miś?!), wszystko okra-
szone milionem serduszek 
i bijących brawo różowych 
piesków. Wypas!

W domu rzut oka na konto 
w banku. O jasna cholera… 
Dobra, w sierpniu pojedziemy 
do rodziców. Będzie fotka na 
tle rowerów w umiłowanej 
okolicy, będzie cool i znów 
dużo serduszek… Elektro-
nicznych. Bo to prawdziwe 
jakby mniej szczęśliwe i bar-
dziej zmęczone.

Tomasz Szymański

ProPozycji sPędzenia wolnego czasu 
jest dużo: kino letnie, sPotkanie na Po-
niatówce, Piknik w Plenerze, Park wodny, 
sPacer w lesie, wycieczka śladami murali 
czy rejsy Po wiśle. warto Pamiętać, że 
w określone dni wstęP do muzeów jest 
bezPłatny. 

WarszaWa da się lubić… 
W Wakacje

więcej NA STR. 2
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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

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

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

Fot. wikimedia Adrian Grycuk

Medal 31. biegu PoWstania 
WarszaWskiego

„Polacy! Od dawna oczekiwana godzina wy-
biła” – głosiła odezwa władz powstańczych, wy-
dana 1 sierpnia 1944 r. Powstanie Warszawskie 
wybuchło o 17.00 nazwanej „Godziną W”. Medal 
i koszulka tegorocznej 31. już edycji Biegu Po-
wstania Warszawskiego nawiązują właśnie do tej 
symboliki. dokończeNie NA STR. 7

KAJTUŚ AGUSIA BLONDI

RezeRwacje Û 501 423 667

apaRtamenty nad moRzem od 120 zł za dobę 
www.sunnyday.com.pl 

Fo
t. 

wi
kip

ed
ia.

or
g/

To
m

as
z R

ud
zk

i



2

REKLAMA REKLAMA

kronika PoliCYJna
POżAR PRZY DWORCU WSCHODNIM

W nocy z 30 czerwca na 1 lipca ok. godz. 2.30 strażnicy 
miejscy, patrolujący okolice Dworca Wschodniego, zauwa-
żyli łunę unoszącą się nad znajdującymi w pobliżu działkami. 
Jak się okazało, był to pożar spowodowany pozostawionym 
bez nadzoru ogniskiem. Na szczęście mundurowi w porę 
zauważyli niebezpieczeństwo. 

CHCIAŁ ODgONIĆ DRONA KLAPKIEM
25 czerwca strażnicy miejscy, kontrolując przy użyciu drona 
Park Znicza na Grochowie, zauważyli dwóch mężczyzn po-
pijających alkohol. Widok latającego urządzenia tak bardzo 
nie spodobał się jednemu z nich, że próbował przepędzić 
je, rzucając w nie zdjętym z nogi klapkiem. Gdy to się nie 
udało, obydwaj mężczyźni zabrali butelki i uciekli z miejsca 
zdarzenia.

„TO TYLKO KRÓLIK”
15-letnia mieszkanka Wawra, nakazem sądu miała zo-
stać umieszczona w ośrodku wychowawczym, dlatego 
21 czerwca tuż po 8 rano do jej domu zapukali policjant 
i strażnik miejski z patrolu szkolnego. Przywitała ich matka 
dziewczyny, która oznajmiła, iż jej córka jest w szpitalu. 
Mundurowych jednak zaniepokoiły dziwne dźwięki do-
chodzące z domu. Zapytana o nie kobieta oświadczyła, że 
to tylko… jej królik tak hałasuje. Jak się jednak okazało, 
rzekomym królikiem była poszukiwana nastolatka, która 
próbowała uciec przez okno.

PIJANY MężCZYZNA ZNęCAŁ SIę NAD PSEM
Pewien 54-letni mieszkaniec Pragi Północ został oskarżony 
o znęcanie się nad psem. Policję wezwali świadkowie, którzy 
zauważali, jak pijany mężczyzna bije i kopie zwierzę. Zgodnie 
z Ustawą o ochronie zwierząt za to przestępstwo może mu 
grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.   policja.waw.pl

na PlażY faJnie Jest
Warszawski Ratusz uru-

chomił kilka punktów pla-
żowych, które będą działać 
do końca września. Wraz 
z nimi wracają „Warszaw-
scy plażowi”, u których pla-
żowicze mogą bezpłatnie 
wypożyczyć: leżaki, maty, 
piłki, bule, zabawki eduka-
cyjne, lornetki oraz koce. 
Jak rozpoznać plażowych? 
Po koszulkach z oznako-
waniem „Dzielnica Wisła” 
z napisem „Plażowa” lub 
„Plażowy”.

Po praskiej stronie Wi-
sły znajdziemy trzy takie 
punkty na plażach: Sa-
skiej, Poniatówce, Rusałce. 
Czwarty punkt znajduje się 
na plaży Żoliborz. Kolejne 
są w Pawilonie Edukacyj-
nym Kamień oraz przy bul-
warze gen. George’a Smitha 
Pattona (przy pierwszym 
pawilonie od strony mostu 
Świętokrzyskiego).

kino letnie 
Pod Pałacem Kultury 

i Nauki ruszył projekt „Ki-
noteka”. Filmy można obej-
rzeć we wtorki o godz. 21.30. 
Wstęp jest bezpłatny. Seanse 
zaplanowano do drugiej po-
łowy sierpnia. 

Do kina plenerowego 
można się także udać w ra-
mach projektu „Filmowa 
stolica lata”. Seanse bę-
dzie można obejrzeć m.in. 
w Parku Henrykowskim, 
Domu Kultury Świt, Parku 
Bródnowskim, Domu Kul-
tury Zacisze, na Skwerze 
Wiecha, Placu Trynopol-
skim, Centrum Kultury 
i Aktywności, Parku Poliń-
skiego, Parku OPAK, Parku 
nad Balatonem, Plaży Ro-
mantycznej. 

A może mała podróż do 
Chono Lulu na Mińską? Tu-
taj darmowe seanse zaplano-
wane są do końca sierpnia. 

ale Jazz!
Do 27 sierpnia na Starym 

Mieście trwa 28. Międzyna-
rodowy Plenerowy Festiwal 
Jazz na Starówce. Wstęp 
bezpłatny.

roWereM nie tYlko 
WzdŁuż WisŁY

n  „Szlak Wisły – biegnie 
od Powsina, wzdłuż Wisło-
strady do Kampinosu.. 
n „Szlak Słoneczny – trasa 
wzdłuż prawego brzegu 
Wisły między mostami: 
Łazienkowskim i Grota-Ro-
weckiego. 
n  „Szlak Bitew Warszaw-
skich – od pl. Na Rozdrożu 
do Marysina Wawerskiego. 
Główne punkty trasy to miej-
sca związane ze słynnymi bi-
twami o Pragę.

 sPaCerkieM Po ParkaCh
Park Magiczna, Park 

Henrykowski, Praski, Ska-
ryszewski, Nad Balatonem, 
Polińskiego, OPAK, Bród-
nowski, Park Naturalny Go-
lędzinów, a może Wiecha? 
Wszystkie zasługują na wy-
cieczkę. Chcecie wybrać się 
na drugą stronę Wisły? To 
może na koncert Chopinow-
ski w Łazienkach Królew-
skich. Piękne tereny space-

rowe czekają także w Parku 
Kultury w Powsinie. 

ŚladaMi WYbranYCh 
Murali

Białołęka: Czesław Niemen, 
ul. Płytowa 14, Radosna 
Strona Miasta, ul. Śreniawi-
tów 7.
Praga Południe: Ptak i Wąż, ul. 
Bliska 23, Dziewczynka z ba-
lonikiem, ul. Grochowska 
281a, Sted/Edward Stachura, 
ul. Rębkowska 4 

Praga-Północ: Dziura w ca-
łym, ul. A. Mackiewicza 1, 
Wielka Gęś, ul. Brzeska 14a, 
Grzejnik, ul. Równa 9.
Targówek: Mały Książę, 
ul. Rajgrodzka 13, Babcia 
i Dziadek, ul. Barkocińska 
2 A, Panna Wolna, Radzy-
mińska 140
Wawer: Stacja Pomarań-
czarka, ul. Patriotów 44a, 
Falenica.                          OM

WarszaWa da się lubić… W WakaCJe
Tu aTrakcje można znaleźć, TuTaj można coś polubić...

Szczegółowe informacje 
o imprezach na  

www.mieszkaniec.pl
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 Kopia orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności

 Zaświadczenie o dochodach netto 
z ostatnich trzech miesięcy

 Kopia zlecenia na wyroby medyczne 
wydanego przez lekarza laryngologa 

 Wniosek o dofinansowanie dostępny 
w siedzibie PCPR lub na stronie 
internetowej danego PCPR

 Faktura na zakupione aparaty słuchowe 
lub faktura proforma z informacją 
o szacowanych kosztach zakupu

Wiemy, jak skomplikowanie wygląda cała pro-
cedura ubiegania się o dofinansowanie, dla-
tego też przeprowadzimy Państwa przez cały 
proces i pomożemy uzyskać dofinansowanie. 
Warto pamiętać, że zawsze przed zakupem 
mają Państwo możliwość bezpłatnego przete-
stowania aparatów słuchowych i sprawdzenia, 
czy dane rozwiązanie zapewnia odpowiedni 
komfort słyszenia.

Jak uzyskać 
dofinansowanie? 
zadzwoŃ 517 224 111

KTóre ApArATy wyBrAć? Te NA BATerIe, czy Te łADOwALNe?

   aparaty słuchowe    ostrobramska 126/u2    04-026 warszawa
www.akademiasłyszenia.pl    tel. 517 224 111

w NASzym GABINecIe 
częSTO pADA pyTANIe, 
KTóre ApArATy wyBrAć? 
Te NA BATerIe czy Te 
łADOwALNe?

zacznijmy od aparatów na 
baterie.

plusem takich apa-
ratów jest możliwość 
ciągłego użytkowa-
nia – oczywiście je-
żeli pamiętamy o po-

siadaniu dodatkowych baterii 
przy sobie. Nie trzeba martwić 

się o dostępność prądu – bate-
rie zabierzesz ze sobą wszędzie.

Takie aparaty są też zwyczajnie 
tańsze, lecz do ich użytkowania 
należy doliczyć ciągłą potrzebę 
dokupowania baterii.

W ostatnim czasie sławę zyska-
ły baterie cynkowo-powietrzne, 
które są przyjaźniejsze dla na-
szego świata, dla środowiska.

Kierując się różnymi opinia-
mi, należy zwrócić uwagę na 
sprawność manualną naszych 

rąk. Baterie są małe, nie dla 
każdego wymiana ich będzie 
łatwym zadaniem.

Jeżeli chodzi o aparaty łado-
walne, to są one coraz popu-
larniejsze i w ostatnim czasie 
coraz więcej osób się na nie 
decyduje.

plusem jest wygoda – aparaty 
ładowalne wystarczy odłożyć 
na noc do ładowania, po wsta-
niu założyć i znowu mamy 
pełną baterię, ale aparaty łado-
walne są często droższe w zaku-

pie. Późniejsze 
koszty związane 
z użytkowaniem 
są niższe – po-
nosimy koszt 
naładowania akumulatorów 
w rozliczeniu za prąd. Dodatko-
wo, nie stosując baterii dbamy 
bardziej o środowisko.

minusem są braki w dostawie 
prądu czy wyjazdy w miejsca, 
gdzie o ten prąd jest trudno. 
To oczywiście zależy również 
od aparatu, ponieważ niektó-
re z nich posiadają ładowarki  
z powerbankiem.

Jak widzicie wybór pomiędzy 
aparatami na baterie a łado-
walnymi może być trudny, dla-
tego też warto skontaktować 
się z protetykiem, który dora-
dzi indywidualnie, bazując na 
stylu życia użytkownika.

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

Aby uzyskAć pomoc, nAleży 
przedstAwić nAstępujące 

dokumenty:
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– Warszawa będzie miała nowy 
park – Park Naturalny Golędzinów. 
Ruszamy z uzgodnieniami oraz za-
bezpieczeniem środków na przygo-
towanie inwestycji – zapowiedział 
prezydent Rafał Trzaskowski. – Na 
powierzchni ponad dziewięćdzie-
sięciu boisk do piłki nożnej powsta-
nie wyjątkowy w skali świata, natu-
ralny park miejski z cudowną nad-
wiślańską panoramą i różnorodną 
roślinnością. Wszystko to odbędzie 
się z największym szacunkiem dla 
przyrody, która w tym miejscu jest 
i będzie najważniejsza – dodał.

Park ma powstać na terenie po-
między mostem Gdańskim a mo-
stem Grota-Roweckiego i zajmie 
powierzchnię około 65 hektarów. 
Od strony zachodu ograniczony 
będzie stromą skarpą wiślaną, zaś 
od strony wschodniej wałem prze-
ciwpowodziowym.

W tym roku miasto ma ogłosić 
konkurs architektoniczny, pozwa-
lający na wybranie wykonawcy do-
kumentacji papierowej. W dalszej 
kolejności po ustaleniu wszystkich 
uzgodnień zaczną się prace bu-
dowlane, w ramach których mają 
zostać m.in. wytyczone ścieżki 
oraz przejścia na terenie parku 
czy stanąć elementy małej archi-

tektury. Koszt całej inwestycji to 
10 milionów złotych.  

CzY na PeWno PotrzebnY?
Powstanie parku na już istnie-

jących terenach zielonych oraz 
kwota, jaka ma zostać przezna-
czona na ten cel, budzi kontrower-
sje wśród mieszkańców i części 
dzielnicowych radnych.

– To niepotrzebna inwestycja. 
Dla nas, mieszkańców ważne są: 
remonty kamienic, ogrzewanie, 
kanalizacje, remonty dróg. To jest 
to, na czym powinniśmy się skupić. 
Golędzinów już jest zielony i taki 
powinien zostać – mówi Krzysz-
tof Nowaczyk, mieszkaniec Pragi 
Północ.

Część dzielnicowych radnych 
również nie widzi potrzeby inge-
rencji urzędników na tym terenie. 

– Utworzenie parku na Golędzi-
nowie uważam za pomysł kurio-
zalny. To niszczenie przyrody, ob-
szaru szczególnego i wyjątkowego 
na mapie Warszawy. Niedopusz-
czalne jest ingerowanie w strefę 
Natura 2000, a stworzenie parku 
wiąże się z kompletną degradacją 
środowiska, naturalnego ekosys-
temu, wraz z cennymi łęgami nad-
wiślańskimi. Zieleń zamienić na 

zieleń? Ten pomysł mógłby budzić 
politowanie, gdyby nie był tak kosz-
towny. Na Pradze naprawdę mamy 
większe potrzeby i lepsze pomysły, 
jak zagospodarować 10 milionów 
– przekonuje radna Barbara Do-
mańska (Klub Radnych „Kocham 
Pragę”).

Podobnie wypowiada się radny 
Grzegorz Walkiewicz, Prezes Stowa-
rzyszenia Warszawa Obywatelska. 

– Tworzenie parku na terenie 
już teraz bardzo cennym przyrod-
niczo, to delikatnie rzecz ujmując 
nieporozumienie. Nadwiślańska 
część Golędzinowa jest opanowana 
przez łęgi wiślane i łąki kwietne. 
To stanowi o jej unikalnej warto-
ści. Wobec ograniczeń prawnych, 
na obszarze międzywala nie tylko 
nie można niczego budować, ale 
nawet sadzić drzew i krzewów, ja-
kakolwiek ingerencja w ten teren 
oznacza de facto zagrożenie jego 
dewastacją. Z tego względu należy 
się przeciwstawić działaniom Ra-
tusza.

Radny Walkiewicz wskazuje 
także alternatywne miejsce, gdzie 
stołeczny Ratusz mógłby pokusić 
się o utworzenie parku.

– Jeśli Rafał Trzaskowski chce 
zostać zapamiętany jako twórca 

parku na Pradze, to niech założy 
go na terenie zdegradowanym bio-
logicznie. Na przykład zajezdnia 
autobusowa przy Stalowej, która 
ma zostać przeniesiona, to idealne 
miejsce na utworzenie parku. Te-
ren ma 11 hektarów. Ciągnie 
się wzdłuż nasypu kolejowego 
i przyszłej obwodnicy. Nie spo-
sób wyobrazić sobie tutaj plano-
wanej zabudowy mieszkaniowej. 
Park byłby idealną funkcją dla 
tego miejsca – przekonuje praski 
radny.

uPorządkoWać teren...
Jednak pomysł utworzenia Parku 

Naturalnego Golędzinów ma też 
swoich zwolenników. 

– Dzikie tereny powinny być 
uporządkowane. Jakby nie pa-
trzeć to miasto. Korzystajmy z jego 
uroków. Jeśli tereny zyskają alejki 
czy ławki to jestem przekonana, 
że ściągnie też w to miejsce tury-
stów czy mieszkańców, którzy będą 
chcieli spędzić wolny na świeżym 
powietrzu – zaznacza Katarzyna 
Czechowska, mieszkanka Nowej 
Pragi.

Miejską inwestycję popierają 
także radni Koalicji Obywatel-
skiej. 

– Utworzenie Parku Naturalnego 
Golędzinów to ukłon w stronę tego 
niezwykle cennego terenu. Tak jak 
zapowiedział Prezydent Warszawy 
Rafał Trzaskowski, wszystko odbę-

dzie się z największym szacunkiem 
dla przyrody, która w tym miejscu 
jest i będzie najważniejsza. Przy-
pominam, że nikt nie chce ingero-
wać w przyrodę, realizować du-
żych inwestycji, niszczyć zieleni. 
Wręcz przeciwnie. Przedstawiona 
koncepcja przewiduje utworzenie 
naturalnego parku miejskiego, 
z poszanowaniem jego bioróżno-
rodności, ze ścieżkami, po któ-
rych będzie można spacerować, 
nie niszcząc tamtejszej przyrody. 
Uważam, że uporządkowanie te-
renu, wyznaczenie szlaków pie-
szych, ustawienie ławek i koszy 
to dobry kierunek zmian dla tego 
terenu – uważa północnopraska 
radna Patrycja Sondij.  

koMisJa na nie,  
urzędniCY na tak

Na ostatniej Komisji Architek-
tury, Planowania Przestrzennego 
i Ochrony Środowiska Rady Dziel-
nicy Praga-Północ m.st. Warszawy 
przyjęte zostało stanowisko, w któ-
rym radni wyrażają „stanowczy 
protest wobec utworzenia Parku 
Naturalnego Golędzinów”. Na se-
sji Rady Dzielnicy stanowisko to 
także zostało przegłosowane, choć 
nie jednogłośnie.

Pomimo kontrowersji, które 
wzbudza ta inwestycja, urzędnicy 
stołecznego Ratusza są zdecydo-
wani na jej przeprocesowanie.

Marcin Kalicki

Na Pradze Północ powstanie największy park w Warszawie. De-
cyzję o utworzeniu Parku Naturalnego golędzinów podjął prezy-
dent stolicy Rafał Trzaskowski. Inwestycja ta budzi jednak wiele 
kontrowersji wśród mieszkańców i dzielnicowych radnych.

REKLAMA REKLAMA

Park budząCY kontroWersJe
Fot. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
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ZBAWIENNE SKUTKI CZKAWKI
Powietrze było ciężkie, zawiesiste. Upał. 
Bazar na pl. Szembeka działał wprawdzie, 
ale na wyraźnie zwolnionych obrotach. 
– A co u pana, panie Eustachy? 
Kazimierz Główka, emeryt i stały klient 
na bazarze zagadnął swojego kolegę, tu-
tejszego kupca bieliźnianego, jak zwykle 
zresztą, gdy się spotykali. 
– Kanikuła, panie Kaziu, kanikuła. W taki 
upał ludzie myślą raczej o tym z czego się 
rozebrać, niż w co się ubrać.
– I naprawdę żadnej rewolucji pan nie ob-
serwuje?
– Jakiej rewolucji?
– No nie wiem – drogo jednak jest po cho-
lerze. Na dodatek euro już prawie piątaka 
kosztuje i dopiero prezesa trzeba, żeby 
się dowiedzieć, że w Niemczech ono jest 
warte góra trzy złote! No walą nas w rogi 
na bezczela, powiem panu. 

– Kurcze, to może zamiast siedzieć w tych 
biustonoszach, kopnę się do Berlina, ku-
pię trochę waluty, tu sprzedam z takim 
przebiciem i na Seszele! 
– Dobra, dobra, niech się pan nie rozma-
rza. Żartowałem. 
– Z prezesa?! 
– Boże broń! Jakbym śmiał? On rzeczy-
wiście tak powiedział, ale może miał na 
myśli, jak będzie, a nie jak jest? 
– Może i tak. Biedak tyle ma na głowie, że wca-
le bym się nie zdziwił, jakby mu się czasem 
„dziś” z „jutro” pomyliło albo nawet z „wczo-
raj”. Może rzeczywiście euro już niedługo 
będzie tyle kosztować, co prezes powiedział. 
– Ale kiedy „niedługo”?
– Na przykład jak to największe lotnisko 
świata w Baranowie wybudują. Tam będą 
kantory ze wszystkimi możliwymi waluta-
mi, bo będą się przewijać dziesiątki mi-
lionów ludzi z całego świata. Każdy przy-
wiezie jakąś gotówkę i w końcu będzie jej 
tyle, że waluta będzie tania jak barszcz. 

– Ale nikt w to nie wierzy. Opozycja 
zwłaszcza. 
– Daj pan spokój, oni tylko po łbach się 
targają, zwariować można. Czasem my-
ślę, że rzeczywiście politycy i pieluchy 
muszą być często zmieniani. I to z tego 
samego powodu.
– O to, to!… Sam pan to wymyślił?
– Nie, Mark Twain. Taki pisarz amerykań-
ski.
– Jak amerykański, to wiedział, co mówi. 
Bo nasi tylko straszą. Na okrągło. Ledwo 
człowiek oczy otworzy, już go straszą.
– Tylko, że i w tym szaleństwie jest meto-
da, powiem panu, panie Eustachy.
– W straszeniu?
– No. Jak w tej przypowiastce: Do gabine-
tu młodego lekarza wpada zdenerwowany 
szef i od progu krzyczy: – Panie kolego, 
czy pan zwariował?! Wdowa, 58 lat, po 
menopauzie, troje dzieci, a pan jej mówi, 
że jest w ciąży?
– Ale czkawka jej przeszła.          Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'DOBRE SąSIEDZTWO

W mieszkaniu nade mną ko-
lejna zmiana i, co za tym idzie, 
kolejny remont. Sprzyja temu 
czas wakacyjny, urlopowy. 
Przez rok każdemu się uskła-
dało: tu wkręcenie śrubki, tam 
wbicie gwoździa, poprawienie 
poluzowanych drzwiczek, od-
świeżenie ścian czy wymiana 
okien.

Zdaniem wielu z nas lato to 
idealna pora na małe i duże re-
monty. Czemu nie? Wszystko 
jednak powinno mieć swoje 
granice. W blokach i kamieni-
cach mieszkają nie tylko młodzi, 
silni, bez kłopotu ze snem. I pro-
szę zachować dla siebie uwagi 
typu „tu jest miasto, jak się nie 
podoba, to wynocha na wieś”. 

Tu się urodziłam i wychowa-
łam. Nauczono mnie, że skoro 
żyję w społeczności, muszę re-
spektować jej zasady. Ilu domo-
rosłych majsterkowiczów, kiedy 
ma ochotę, po prostu bierze 
wiertarkę, młot czy inne narzę-
dzie, by bez ostrzeżenia ruszać 
do remontowego ataku?! 

Mnie nauczono, że jeśli pla-
nuję przeszkadzać sąsiadom, 
po pierwsze wywieszam kartkę 
z informacją o terminie (od 
– do) i przeprosinami za uciąż-
liwość, a po drugie, jeśli to ma 
być spotkanie z dużą liczbą 
gości i być może tańcami, 
sąsiedzi z dołu i zza ściany są 
informowani z dużym wyprze-
dzeniem, zawsze ze skromnym 
kwiatuszkiem.

To, że mam jakieś plany nie 
znaczy, że mogę robić, co mi 

się podoba, nie licząc się z ni-
kim. Wolę wiedzieć, co planują 
sąsiedzi, żeby na tych kilka dni 
pamiętać, że na przykład nie 
będę mogła spokojnie pisać 
w domu.

Są osoby wiekowe, scho-
rowane, są malutkie dzieci 
i dla nich niezapowiedziane, 
wielogodzinne wycie i walenie 
młotem za ścianą jest nie do 
zniesienia. Gdyby byli uprze-
dzeni o dokuczliwych pracach 
budowlanych, mieliby szansę 
przenieść się gdzieś na kilka 
dni, kupić stopery do uszu czy 
zrobić dla siebie cokolwiek, by 
przetrwać. Dotyczy to też ter-
minu zakończenia robót.

Wracając do nowego są-
siada – po kilku tygodniach 
udręki zaczęłam podejrzewać, 
że to nie jest zwykły remont. 

Pan chyba pracuje w sklepie 
lub usługach, od godz. 11, 
ponieważ walenie, odwierty, 
skrobanie i skuwanie zaczyna 
codziennie ciut po 7 rano i trwa 
do około 10, a potem wieczo-
rem, że uniemożliwia oglądanie 
TV, a nawet rozmowy. 

Trwa to już tak długo, że 
zaczęłam się zastanawiać, co 
on tam naprawdę robi? Nie, nie 
jest to zwykły remont, słowo 
daję. Przyszło mi nawet do 
głowy, że może pomiędzy sy-
pialnią a kuchnią buduje domek 
dla dzieciaków, podwieszany 
pod sufitem i wsparty licznymi, 
mocarnie wkutymi w posadzkę 
kolumnami? Choć z drugiej 
strony, chwilami grasuje w ła-
zience, waląc w rury i coś szli-
fując. Więc raczej nie… Może 
ktoś ma jakiś pomysł?!       żu

Kobiecym oKiem

co tam panie na pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Słyszałem, że w sytuacji zawarcia wyjątkowo 
krzywdzącej umowy mogę powołać się na 
wyzysk i ją unieważnić. Czy to prawda?

W opisanej sytuacji można zastosować przepisy art. 388 k.c. regulujące 
instytucję wyzysku. Można ją zastosować w przypadku zawarcia umowy, 
w której jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo, 
niedoświadczenie lub brak dostatecznego rozeznania drugiej strony 
co do przedmiotu umowy, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje 
albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość 
w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własne-
go świadczenia. Jednocześnie przyjmuje się, że jeżeli wartość świadczenia 
jednej ze stron w chwili zawarcia umowy przewyższa co najmniej dwukrot-
nie wartość świadczenia wzajemnego to przewyższa je w stopniu rażącym. 

Należy zaznaczyć, że przez przymusowe położenie rozumie się stan 
w którym z uwagi na swoje położenie wyzyskany podejmuje decyzję o zawar-
ciu umowy, której w normalnych warunkach by nie podjął. Z kolei niedołę-
stwo oznacza niezaradność i brak sprawności w prowadzeniu swoich spraw 
a niedoświadczenie to brak lub niewystarczające rozeznanie wyzyskanego 
w zakresie treści i skutków umowy, które cechować powinno przeciętnego 
uczestnika obrotu. 

Nowelą, która weszła w życie 30.06.2022 r. została wprowadzona prze-
słanka wyzysku w postaci braku dostatecznego rozeznania. Jest to stan, 
gdy wyzyskujący jest świadomy, że kontrahent nie posiada wiedzy koniecznej 
do oceny swojej sytuacji po zawarciu danej umowy i wykorzystuje to dla osią-
gnięcia wygórowanych korzyści.

W przypadku wyzysku wyzyskany może według swego wyboru żądać 
zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego mu świadczenia 
albo unieważnienia umowy. 

W praktyce instytucja wyzysku ma szerokie zastosowanie przy zawieraniu 
umów o tzw. pożyczki chwilowe, przy zabezpieczaniu ich spłaty przez prze-
właszczenie na zabezpieczenie nieruchomości, których wartość znacznie prze-
kracza pożyczoną kwotę, przy zawieraniu przeważnie przez seniorów różnego 
rodzaju umów sprzedaży, na mocy których po znacznie zawyżonych cenach 
kupują artykuły codziennego użytku itd. 

Podkreślić należy, iż uprawnienia do żądania sądowej modyfikacji treści 
umowy lub do jej unieważnienia wygasają z upływem lat trzech od dnia 
zawarcia umowy, a jeżeli stroną umowy jest konsument – z upływem lat 
sześciu.

Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, 
spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości 

roszczeniach z „umów frankowych”. 
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WWW.MEBLESOSNOWE.EU

Warszawa-Wawer
ul. Płowiecka 25

(róg Świeckiej)
tel./fax 22 815 35 98

meble@meblesosnowe.eu

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

MŁODZIEŻOWE ●  ZESTAWY ●  I INNE

OBWIESZCZENIE
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.), 

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia
o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza Dzielnicy Białołęka działają-
cego z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, w sprawie udzielenia zezwo-
lenia na realizację inwestycji drogowej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 
polegającej na: „Rozbudowie drogi publicznej gminnej (DG 560148W) – ul. Ru-
skowy Bród na dl. L=107,50 m (całkowita długość ulicy ok. 2360 m). Zakres 
rozbudowy obejmuje jezdnię, chodniki, zjazdy z dowiązaniem się do istniejącej 
infrastruktury drogowej oraz systemu odwodnienia pasa drogowego i budowę 
punktowego oświetlenia projektowanych przejść dla pieszych, usunięcie kolizji 
energetycznych z projektowanym układem drogowym – wymiana słupów elek-
troenergetycznych, wymianę opraw oświetleniowych.
Inwestycja drogowa realizowana będzie na terenie działek:
• z obrębu 4-16-13 o numerach ewidencyjnych: 14/3 (wydzielona z dział-

ki ew. nr 14), 36/5 (wydzielona z działki ew. nr 36/1), 47/1 (wydzielona 
z działki ew. nr 47).

Działki planowane do przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego  
(m.st. Warszawa):
• z obrębu 4-16-13 o numerach ewidencyjnych: 14/3, 36/5, 47/1. 
W ramach inwestycji istnieje obowiązek:
• przebudowy sieci elektroenergetycznej na dz. ew. nr 13/8 i 13/10 z obrębu  

4-16-13
• przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na dz. ew. nr 13/10 z obrębu  4-16-13. 
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.: 0-224 438 286, 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.

* 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

Panu  
Andrzejowi Maciejewskiemu 

Prezesowi Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Międzynarodowa”
Wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci

MAMY
składają

Rada Nadzorcza i pracownicy 
Spółdzielni
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W ZOO jak w życiu radosne wydarzenia mieszają się ze smutnymi.

Gdy jaguar Kali przyje-
chał do Warszawy z ogrodu 
zoologicznego w belgijskim 
mieście Antwerpia miał już 
4 lata, więc był młodym, 
ale już dorosłym zwierzę-
ciem. Na świat przyszedł 
jednak w Wielkiej Brytanii. 
Po przybyciu do Polski za-
mieszkał w nowo powstałym 
obiekcie, gdzie żył razem ze 
swoją partnerką Beatą. Oby-
dwoje trzykrotnie zostali 
rodzicami oraz sześciokrot-
nie dziadkami – ostatnie ich 
wnuki urodziły się w Kobe 
w Japonii w 2021 roku.

Jaguary (Panthera onca) 
są odległymi krewniakami 
naszych kotów domowych, 
podobnie jak one zaliczane 
są do rodziny kotowatych 
(Felidae). Są trzecimi do 
wielkości kotowatymi, za-
raz po tygrysach i lwach. 
Cechują się też niezwykle 
pięknym bardzo charakte-
rystycznym cętkowanym 
umaszczeniem.

Ojczyzną jaguarów jest 
przede wszystkim Ameryka 
Południowa, choć zasięg 
jego występowania roz-
ciąga się od południowego 
zachodu Stanów Zjednoczo-
nych i Meksyku przez Ame-
rykę Środkową na południe 
do Paragwaju i północnej 

Argentyny. Zwierzęta te pre-
ferują gęsty las deszczowy, 
zajmują jednak różnorodne 
siedliska, otwarte, jak i po-
rosłe drzewami. Chętnie 

przebywają w pobliżu wody, 
ponieważ lubią się kąpać 
i doskonale pływają. Koty te 
prowadzą zwykle samotni-
czy tryb życia, a pary tworzą 
tylko w okresie godowym. 
Są typowymi mięsożercami. 
Ich zdobyczą bywają nawet 
sporej wielkości zwierzęta, 
np. tapiry. Potrafią również 
atakować ludzi.

Obecnie te piękne zwie-
rzęta zagrożone są wyginię-
ciem. Niestety przyczyną 
tego jest człowiek i jego 
działalność, której skutkiem 

jest degradacja naturalnego 
środowiska życia jaguarów. 
Ze względu na piękne futro, 
koty są również obiektem 
polowań kłusowników.    JN
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Dzieci wróciły do wyre-
montowanego Przedszkola 
nr 167 na Pradze Północ. Na 
Bródnie przy ul. Św. Hiero-
nima 2 odbudowano przed-
szkole w miejscu rozebra-
nego na czas budowy stacji 
metra. Remonty są także 
prowadzone na Białołęce 
i w Rembertowie.

Praga-PóŁnoC
Na początku czerwca br. 

odbyło się uroczyste otwar-
cie w yremontowanego 
Przedszkola nr 167 przy ul. 
Strzeleckiej 16. Remont objął 
całość placówki, powstały 
przestronne sale, a na przed-
szkolnych półkach zawitały 

nowe zabawki. W budynku 
jest miejsce dla 150 malu-
chów. 

targóWek
Gotowe jest także no-

woczesne przedszkole na 
Bródnie przy ul. Św. Hiero-
nima 2 (na tyłach SP 275), 
które pod koniec 2018 r. 
zostało zdemontowane ze 
względu na budowę stacji 
metra Bródno. Na miejscu 
rozebranego przedszkola po-
stawiono nowy, parterowy, 
klimatyzowany budynek.

Nowe przedszkole ma 
trzy oddziały dla 75 dzieci, 
są w niej sale dydaktyczne, 
które zostały dostosowane 

Przedszkola W noWeJ odsŁonie
Rok 2022 to czas wielkich remontów w przedszko-
lach, a także budowa nowych placówek. 

dla potrzeb dzieci z niepeł-
nosprawnościami.

Co ciekawe, budynek ma 
dostępny z zewnątrz węzeł 
sanitarny dla tych dzieci, 
które bawią się na dworze. 
Ze względu na to, że pla-
cówka jest przedszkolem 
integracyjnym, przedszkole 
ma wiele udogodnień dla 
osób z niepełnosprawno-
ściami, które są zgodne 
z obowiązującymi standar-
dami dostępności. Budynek 
ma jedną kondygnację, co 
z pewnością ułatwi porusza-
nie się po jego terenie. 

Na Targówku (do wrze-
śnia 2023 r.) powstanie także 
nowoczesna placówka przy 
ul. Gilarskiej, która pomie-
ści 225 dzieci. Budynek 
zaprojektowano po stronie 
południowej SP 398 wzdłuż 
ul. Mondriana z niezależ-

nym wejściem i szatniami. 
W przedszkolu znajdzie 
się 9 oddziałów dla dzieci, 
blok administracyjny oraz 
pomieszczenia porządkowe. 
Sale przedszkolne będą po-
siadać własny węzeł sani-
tarny, zaplecze i pomieszcze-
nie magazynowe. Każda sala 
dydaktyczna będzie miała 
bezpośrednie wyjście na ta-

ras lub balkon. Na zewnątrz 
przedszkola powstaną place 
zabaw oraz małe boisko. 
W ramach inwestycji powsta-
nie także siłownia plenerowa 
i kompleks trzech boisk dla 
szkoły podstawowej.

biaŁoŁęka
Do końca roku 2022 na 

potrzeby przedszkola ma 
zostać zaadaptowany sa-
modzielny lokal usługowy, 
który znajduje się w bu-
dynku mieszkalnym przy 
ul. Marywilskiej 65. Prze-
budowa obejmie wykonanie 
kuchni z pełnym wyposaże-
niem stałym i pomieszcze-
nia zaplecza administracyj-
nego, technicznego i gospo-
darczego oraz budowę do-
datkowej sali dla 20 dzieci 

oraz sali do terapii senso-
rycznej. Wykonane również 
będą niezbędne instalacje: 
wentylacji mechanicznej, 
klimatyzacji, ogrzewania, 
wodnokanalizacyjnej, wo-
dociągowej, kanalizacji sa-
nitarnej, elektrycznej oraz 
teletechnicznej.

reMbertóW
Przy Przedszkolu nr 158 

przy ul. Dwóch Mieczy zo-
stanie przebudowany plac 
zabaw. Istniejący zostanie 
rozebrany, a w jego miejscu 
powstaną cztery place prze-
znaczone dla różnych grup 
wiekowych, a także mini-
boisko. Na nowych placach 
zabaw będą zjeżdżalnie, 
huśtawki, bujaki, domki, 
piaskownice, pociąg, au-
tobus, auto, statek, a także 
ścianka wspinaczkowa. Na 
mini boisku, oprócz bramek 
piłkarskich, znajdą się pola 
do gier i zabaw zespołowych. 
Wszystkie chodniki będą tak 
wykonane, by można było 
poruszać się po nich na ro-
werkach. 

Nowy projekt przewiduje 
pozostawienie wszystkich 
drzew i krzewów oraz rekul-
tywację trawników. 

Oktawia Michałowska
Nowa sala w Przedszkolu nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16

Do końca roku 2022 na potrzeby przedszkola ma zostać zaadaptowany 
lokal usługowy w budynku mieszkalnym przy ul. Marywilskiej 65.

Wizualizacja przedszkola przy ul. gilarskiej

Młoda wydra ma się zna-
komicie. Niedawno prze-
szła oględziny opiekunów 
i weterynaryjne, dzięki 
temu wiadomo, że jest płci 
żeńskiej. Nie pojawia się 
jeszcze na wybiegu, bo 
najbezpieczniej czuje się 

w gnieździe. Jeżeli chodzi 
o odżywianie to weszła ona 
w fazę przejściową: jesz-
cze ssie mleko matki, ale 
zaczyna też jeść pokarmy 
stałe.

Małe wydrzątko i jego 
rodzice to wydry europej-

skie (Lutra lutra). Możemy 
je spotkać w naszym kraju 
nad brzegiem Bałtyku, nad 
brzegami rzek, potoków, 
stawów i jezior, w tym rów-
nież nad Wisłą. Są jednak 
rzadkie, dlatego zostały ob-
jęte ochroną. Były bowiem 

tępione, między innymi 
przez rybaków i hodowców 
ryb, którzy uznawali je za 
szkodniki – pokarmem 
wydr są przede wszystkim 
ryby. Poza naszym krajem 
wydry europejskie można 
spotkać w całej Europie 

oraz w Azji i Ameryce 
Północnej. Wszędzie jed-
nak gatunek ten jest bardzo 
rzadki.

Wydry europejskie są 
zwierzętami ziemno-wod-
nymi. Są doskonale przysto-
sowane do pływania, a pły-
wając wyginają swe długie 
ciało i ogon na boki, jak to 
robią węże. Zwierzęta te do-
rastają do około 1,5 metra 
długości (wraz z ogonem, 
który może mieć nawet 60 
centymetrów długości) 
i ważą około 10 kilogramów. 
Ich furto ma brunatną barwę, 
przy czym grzbiet i boki są 
ciemniejsze niż brzuch.

Mimo upodobania do 
wody, wydry potrafią prze-
mierzać wiele kilometrów 
po lądzie. Pokarmu jednak 
szukają przede wszystkim 
w wodzie. Jak już wspo-
mnieliśmy ich menu składa 
się przede wszystkim z ryb 
różnych gatunków. Nie gar-
dzą jednak również gryzo-
niami i ptakami.

Wydra europejska zali-
czana jest do rodziny łasi-
cowatych. 

Wszystkie wydry są bar-
dzo inteligentne i skore do 
zabawy.                            JN
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Z życia warsZawskiego Zoo

zMarŁ Jaguar kalinarodzinY WYdrY
21 czerwca, w wieku 21 lat, odszedł jaguar Kali. To 
naprawdę sędziwy wiek jak na te zwierzęta, ponie-
waż w naturze żyją one tylko około 12–15 lat. Był 
też jednym z najstarszych zwierząt w stołecznym 
ZOO i ostatnim jaguarem. Jakiś czas temu odeszła 
jego partnerka Beata.

Na początku czerwca para wydr doczekała się 
nowego potomka. Jest to pierwszy w tym roku 
przychówek tych drapieżników.
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Praga-PóŁnoC reMbertóW

Praga-PoŁudnie
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Tym razem w ramach pro-
gramu rewitalizacji, który 
realizowany jest przez miej-
skie władze, spektakularną 
metamorfozę przeszła ka-
mienica przy ul. Grochow-
skiej 297.  

– Na tę modernizację cze-
kaliśmy czternaście lat. Od 
pomysłu do realizacji! Tak 
długo trwa w naszym przy-
padku spełnianie marzeń, ale 
doczekaliśmy się – zdradza 
szczegóły Tomasz Kuchar-
ski, burmistrz Pragi Połu-
dnie. – Domkniemy pierzeję 

ulicy Grochowskiej. To bar-
dzo ważna inwestycja, która 
przyczyni się do poprawy 
warunków mieszkaniowych 
lokatorów z Pragi Południe 

sPeŁnione Marzenie Pana burMistrza
Kolejna kamienica po prawej stronie Wisły została 
zrewitalizowana. Do budynku wprowadziła się już 
pierwsza rodzina.

oraz poszerzy dostępność 
lokali komunalnych – dodaje 
włodarz dzielnicy.

Kamienica zyskała dwa 
piętra, a całkowity koszt mo-
dernizacji wyniósł 6 mln zł.

– Przedwojenny budynek 
przeszedł gruntowną mo-
dernizację. Kamienica zo-

stała nadbudowana o dwa 
dodatkowe piętra. Pozwoliło 
to na urządzenie w budynku 
szesnastu nowoczesnych 
mieszkań – wyjaśnia Karol 
Kowalczyk, wiceburmistrz 
Pragi Południe.

Przed rozbudową ka-
mienic wzmocniona zo-
stała konstrukcja budynku. 
W ramach prac wykonano 
podbicie fundamentów oraz 
wymianę stropów. Stary 
i nieszczelny dach został ro-
zebrany i zastąpił go nowy. 
Nieruchomość zyskała rów-
nież nowe okna oraz drzwi, 
a szary, odpadający tynk 
zamieniono w jasny, który 
teraz przyciąga wzrok prze-

chodniów. Na elewacji za-
montowano budki lęgowe 
dla ptaków. W budynku 
pojawiła się winda, a także 
nowe instalacje elektryczne 
i wodno-kanalizacyjne. Naj-
większe z mieszkań ma bli-
sko 49 m kw., zaś najmniej-

sze niecałe 26 m kw. Osiem 
lokali mieszkalnych jest 
przystosowanych całkowicie 
do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami. Jedyny lokal 
użytkowy w budynku prze-
znaczony został na punkt 
biblioteczny.                  MK

Postanowiliśmy spraw-
dzić plany ZDM, dotyczące 
tej arterii oraz dowiedzieć 
się więcej o planowanych 
pracach na terenie Rember-
towa.

„Ciągle czekamy na 
pierwsze światła na ul. 
Chełmżyńskiej” – napisał 
do nas pan Krzysztof. Wska-
zał także, gdzie mogłaby po-
jawić się nowa sygnalizacja 
na tej arterii: „Najlepiej przy 
ul. Niepołomickiej lub ul. 
Szymańskiego”.

Co na to Zarząd Dróg 
Miejskich?

– Oba przejścia, o które 
Pan pyta przeszły audyt i uzy-
skały w nim oceny 3 (przy 
Szymańskiego) i 2 (przy 
Niepołomickiej) w skali od 
0 do 5. W obu przypadkach 
audytorzy zwrócili przede 
wszystkim uwagę na koniecz-
ność realnego uspokojenia 
prędkości, którą rozwijają 
kierowcy, natomiast propo-
nowali głównie poszerzenie 
wąskiego azylu i montaż 
progów, a nie sygnaliza-
cję świetlną. Nie ma w tym 
nic dziwnego, to przejścia 
przez jednopasmowe jezd-
nie, gdzie do uspokojenia 
prędkości nie jest potrzebna 
sygnalizacja – mówi Jakub 
Dybalski, rzecznik prasowy 
ZDM. – Przejścia wyma-
gają więc poprawy, ale siłą 
rzeczy priorytetem są te, 
które uzyskały niższe oceny 
w audycie, więc nie planu-
jemy tam zmian w tym roku 
– dodał.

Zarząd Dróg Miejskich 
nie przewiduje w tym roku 
budowy na terenie Rember-
towa żadnych sygnalizacji 
świetlnych.

– W samym Rembertowie 
na ten rok nie planujemy 
nowych sygnalizacji, ale 
powstaną niedaleko – przy 
dwóch (Wawerska i Wierz-
chowskiego) przejściach 
przez ul. Czecha i przez 
Żegańską – na wysokości 
numeru 22c. Wszystkie trzy 
przejścia w audycie były 
ocenione na 0 – informuje 
rzecznik ZDM. – W Rem-
bertowie w tym roku szerszy 
azyl zyska przejście przez 
al. Komandosów, przy przy-
stanku Niedziałkowskiego 01 
(w audycie też ocena 0), 
a doświetlone zostanie przej-
ście przez ul. Paderewskiego 
przy ul. Magenta – zaznacza 
Jakub Dybalski.              MK

nie dla noWYCh 
sYgnalizaCJi

Po opublikowaniu informacji o podpisaniu przez 
Zarząd Dróg Miejskich umowy na budowę sygna-
lizacji świetlnej na ulicach Czecha i żegańskiej 
w Wawrze zgłosił się do nas mieszkaniec Rember-
towa z zapytaniem, czy jest szansa na osygnalizo-
wanie również ul. Chełmżyńskiej. 

KIEDYś

OBECNIE

Zabytkowy, dawny bu-
dynek B Szpitala Praskiego 
zmieni się nie do poznania. 
Powstaną w nim: Centrum 
Terapii Dzieci i Rodzin, 
Centrum Terapii i Poradnia 
Wsparcia Interwencyjnego 
dla dzieci i rodzin, Specja-
listyczne Centrum Pomocy 
dla osób w kryzysie bez-
domności oraz Dzienny 
Dom Pomocy dla praskich 
seniorów. 

zMiana konCePCJi
W pierwotnych zało-

żeniach w obiekcie miało 
znaleźć się także miejsce 
dla osób uzależnionych od 
narkotyków, ale zrezygno-
wano z tego pomysłu. Wła-
dze stolicy postawiły na 
wsparcie dla dzieci, rodzin 
i seniorów. Zmiana koncep-
cji wynika z wielu spotkań, 
rozmów zarówno z eksper-
tami, jak i mieszkańcami 
oraz przeanalizowania sytu-
acji zdrowotnej i społecznej 
w stolicy. 

noWe zadania Miasta
Zmiany spowodowane są 

również dostosowaniem się 
do przepisów prawnych. Od 
2022 roku nowym zadaniem 
gminy jest informowanie, 
szkolenie i edukowanie 
w zakresie uzależnień beha-
wioralnych. Największym 
wyzwaniem jest zahamo-
wanie wzrostu liczby dzieci 
i młodzieży sięgających po 
substancje psychoaktywne 
bądź popadających w na-
łóg. W związku ze zwięk-
szeniem kontraktów NFZ na 
Pradze Północ w ostatnich 
miesiącach powiększyła się 
liczba pacjentów leczących 
się substytucyjnie.

dać drugie żYCie
W ramach Praskiego 

Centrum Re-Start świad-
czone będą usługi w za-
kresie poradnictwa, terapii 
indywidualnej i grupowej, 
grup wsparcia czy zajęć 
wyrównujących deficyty 
umiejętności przydatnych 

w życiu. W Centrum Terapii 
Dzieci i Rodzin pomoc uzy-
skają również rodzice dzieci 
mających problemy. 

W ramach Warszawskiego 
Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej prowadzona będzie 
Poradnia Wsparcia Interwen-
cyjnego dla dzieci i rodzin. 
Wśród usług oferowanych 
w placówce znajdą się m.in. 
usługi: psychologiczne, psy-
chiatryczne, prawne, jak 
również krótkoterminowe 
wsparcie psychologiczne, 
specjalistyczne poradnictwo 
rodzinne, psychoedukacyjne 
oraz profilaktyczne. 

Specjalistyczne Centrum 
Pomocy skierowane będzie 
do osób znajdujących się 
w kryzysie bezdomności. 
Miejsce to zapewni ca-
łodobowy pobyt osobom 
wymagającym opieki bądź 
rekonwalescencji po hospi-
talizacji. 

Czwar tą, ale równie 
ważną część w Praskim 
Centrum Re-Start będzie 
tworzył Dzienny Dom Po-
mocy. Znajdą się tu sale 
gimnastyczna i do kinezy-
terapii oraz boksy do hydro- 
i fizykoterapii, a także pokój 
warsztatowy do terapii zaję-
ciowej, sala telewizyjna czy 
jadalnia. Dom Pomocy znaj-
dzie się na parterze i będzie 

funkcjonował co najmniej 
osiem godzin dziennie.

nie dla uzależnionYCh 
od narkotYkóW

Pierwotnie w budynku B 
Szpitala Praskiego miało 
znaleźć się również miejsce 
przeznaczone na leczenie 
substytucyjne i świetlica dla 
osób uzależnionych od nar-
kotyków. Ulokowanie takiej 
placówki przy miejscach po-
magających dzieciom i mło-
dzieży spotkało się z falą 
sprzeciwu. – Dobrze, że tak 
się skończyło. Jeśli chcemy 
pomóc dzieciom, które też 
nie mają łatwego życia lub 
gdzieś w nim pobłądziły, to 
nie powinni mieć jakiejkol-
wiek styczności z osobami 
uzależnionymi od tak silnych 
i wyniszczających używek, 
jakimi są narkotyki – uważa 
Marta Kolbusz, mieszkanka 
Pragi. 

To, że świetlica nie po-
wstanie w dawnym bu-
dynku B Szpitala Praskiego, 
nie oznacza jednak, że jest 
niepotrzebna na terenie War-
szawy. Jak zapowiedziała na 
ostatniej sesji Rady Dzielnicy 
Praga-Północ wiceprezydent 
Aldona Machnowska-Góra, 
miejsce takie powinno po-
wstać, ale raczej już nie na 
terenie Pragi.                   MK

W PraskiM CentruM re-start  
PoMogą rodzinoM, a nie narkoManoM
Praskie Centrum Re-Start bez świetlicy dla osób 
uzależnionych od narkotyków. Taką informację 
przekazała wiceprezydent stolicy Aldona Mach-
nowska-góra na ostatniej sesji Rady Dzielnicy 
Praga-Północ. To kluczowa informacja, o którą 
walczyło część mieszkańców i radnych. 
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Zabytkowy, dawny budynek B Szpitala Praskiego
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REKLAMA REKLAMA

Przez wiele lat nie były dostępne 
żadne zdjęcia, na których byłby wi-
doczny „Faun”. Potwierdzeniem 
tego, że rzeźba była w parku przed 
wojną, był Przewodnik po Warsza-
wie z 1938 r., autorstwa Reginy Fle-
szarowej i Józefa Kołodziejczyka. 

Po wojnie po rzeźbie, która peł-
niła funkcję fontanny, został jedy-
nie granitowy postument z wyżło-
bioną misą, który stał przy kortach 
tenisowych.

PoWrót fauna
Rzeźba „Zdrój”, znana jako „Faun na delfinie”, właśnie wró-
ciła do Parku Skaryszewskiego na Pradze Południe. Jest to 
kopia oryginalnej rzeźby, której autorem był Jan Antoni Bier-
nacki i która stanęła w parku w 1931 r., a w czasie II wojny 
światowej zaginęła i do dzisiaj nie została odnaleziona.

Przez jakiś czas rzeźba stała na 
terenie zakładu kamieniarskiego 
w Warszawie, z której „Faun” na ja-
kiś czas zniknął. Na szczęście 300-
kilogramowa rzeźba została szybko 
zwrócona. W 2015 r. „Faun” był wy-
stawiony w siedzibie Związku Ar-
tystów Plastyków na ul. Mazowiec-
kiej, później przebywał w siedzibie 
PROM Kultury na Saskiej Kępie. 

W Parku Skaryszewskim znaj-
duje się rzeźba „Kąpiąca się”, ale 

ZAKOCHAŁEM SIę W TEJ RZEźBIE
To dzięki Mateuszowi Mrozowi, który sfinansował 
rekonstrukcję rzeźby z kamienia m.in. z diet, które 
otrzymywał jako radny, 28 czerwca 2022 r. rzeźba 
wróciła do Parku Skaryszewskiego.
– Jak zobaczyłem zdjęcia w Muzeum Powstania 
Warszawskiego, od razu zakochałem się w tej 
rzeźbie, to była miłość od pierwszego wejrzenia. 
Uwielbiam modernizm, szczególnie polski. Wie-
działem, że trzeba będzie przywrócić rzeźbę parkowi, ostatnią z tych, 
które były w parku przed wojną – mówi „Mieszkańcowi” Mateusz Mroz.
Wokół cokołu rzeźby zostały ułożone płyty z piaskowca, a oryginalne 
misy zostały wyremontowane. Nowy jest także cokół pod rzeźbą. Doce-
lowo przy rzeźbie ma się znaleźć tablica z jej historią.
– Bardzo się cieszę, że sprawa powrotu „Fauna” na swoje miejsce 
się sfinalizowała, mam z tego powodu ogromną satysfakcję – mówi  
Mateusz Mroz. 

W 2008 r. Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego otrzymało 
przedwojenne zdjęcia. Wśród nich 
znalazło się jedno, które przedsta-
wiało „Fauna”. Według informacji 
Zarządu Zieleni, później pojawiło 
się więcej zdjęć rzeźby. 

Charakterystyczną postacią 
z różkami na głowie, podkurczo-
nymi nóżkami zakończonymi ko-
pytkami, która dosiadała delfina 
tryskającego wodą, zainteresował 
się ówczesny radny Pragi Połu-
dnie, Mateusz Mroz, mieszkaniec 
i miłośnik Saskiej Kępy, były wi-
ceburmistrz Pragi Południe oraz 
burmistrz Śródmieścia.

Kopia rzeźby powstała w 2014 
w Strzegomiu. Wykonał ją kamie-
niarz Jerzy Zysk z czarnego afry-
kańskiego granitu. 

– „Faun” powstał kilka lat temu 
na podstawie zdjęć, ale również 
dzięki dociekliwości Mateusza 
Mroza i wiedzy Agnieszki Ka-
sprzak-Miller, historyk sztuki 
z Biura Stołecznego Konserwatora 
Zabytków (potrzebna jest zgoda 
konserwatora, by postawić pomnik 
w parku) – czytamy na stronie Za-
rządu Zieleni m.st. Warszawy

tryskająca z niej woda została 
wyłączona ze względu na koszty. 
Czy z „Fauna” popłynie woda? 
Tego na razie nie wiadomo. Może 
warto pomyśleć nad obiegiem za-
mkniętym. Są również starania 
o przesunięcie placu zabaw i po-
sadzenie żywopłotu. Wszystko ze 
względu na misy na cokole rzeźby, 
do których dzieci wsypują piach. 
Takie zabawy mogą przyczynić 
się do zniszczenia cokołu. Upo-
rządkowanie terenu wokół rzeźby 
znalazło się w projekcie Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2021 
i 2022. Niestety projekt nie został 
wybrany w głosowaniu. Może uda 
się następnym razem, gdy miesz-
kańcy docenią powrót „Fauna na 
delfinie”.

Alina Krosnowska

28.06.2022, montaż rzeźby w parku
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Dokończenie ze str. 1
Bieg odbędzie się w sobotę, 

30 lipca. Dla uczestników przy-
gotowano dwie trasy – 5- oraz  
10-kilometrową. Start biegu na 
5 km nastąpi o godzinie 20:30, a na 
10 km o 21:00. 

Na liście startowej jest już ponad 
4350 nazwisk (na obu dystansach). 
Dla porównania w ubiegłym roku 
bieg – przeprowadzony z covido-
wymi restrykcjami – ukończyło 
3697 osób.

70 osób zapisało się w tym roku 
– to nowość – do wirtualnej edycji 
imprezy. To szansa dla tych, którzy 
nie mogą być w ostatnią sobotę lipca 
w stolicy, a chcieliby na sportowo 
oddać hołd bohaterom Powstania 
Warszawskiego i upamiętnić wy-
darzenia z 1944 roku. Wystarczy, 
że zapiszą się, a następnie pokonają 
5 lub 10 km w dowolnym miejscu, 
między 30 lipca a 6 sierpnia. Za 
udział w biegu online otrzymają 
– podobnie jak uczestnicy tradycyj-
nych zmagań – pamiątkowy medal.

Zapisy do Biegu Powstania War-
szawskiego trwają do 28 lipca 2022 r. 
Najłatwiej zapisać się online na stro-
nie biegpowstaniawarszawskiego.pl.

bieg 
PoWstania

KONIEC Z UCZUCIEM DYSKOMFORTU
Ruchoma proteza sprzyja po-

wstawaniu zaników kostnych, które 
niosą ze sobą konsekwencje este-
tyczne i zdrowotne. Efektem stają 
się deformacja szczęki i żuchwy, 
zaburzenia zgryzu, wady wymo-
wy, a także zmiana mimiki twarzy. 
W Focus Clinic specjalizujemy się 
w leczeniu braków zębowych, w tym 
również częściowego lub całkowite-
go bezzębia, dzięki temu potrafimy 
pomóc i przywrócić pełny uśmiech 
na twarzy pacjentów, którzy przyjeż-
dżają do nas z całego województwa 
mazowieckiego. 

Nowoczesne techniki leczenia 
bezzębia, które stosujemy w Fo-
cus Clinic takie, jak opatentowana 
metoda All-on-4® czy Pro Arch®, 
pozwalają na całkowitą odbudowę 
zębów w ciągu nawet jednego dnia. 

W zależności od sytuacji medycz-
nej pacjenta wszczepiamy cztery (lub 
sześć) tytanowe śruby (implanty), któ-
re zastępują korzenie zębów. Na nich 
mocowana jest początkowo tymcza-
sowa, a po okresie gojenia ostateczna 
praca protetyczna – proteza.

WYSOKIEJ JAKOśCI MATERIAŁY
W Focus Clinic dbamy, aby każda 

praca protetyczna była wykonana 
z najlepszej jakości materiałów, 

a przede wszystkim spełniała 
oczekiwania naszych pacjentów. 
Dzięki nowoczesnym technikom 
oraz materiałom protetycznym je-
steśmy w stanie odwzorować kolor 
i kształt zębów, które do złudzenia 
pozwalają imitować nasze prawdzi-
we zęby. 

 – „Przez kilkanaście lat nosiłam 
ruchomą protezę. Niestety nie speł-

BRAK ZęBA, ZęBÓW ? ODZYSKAJ SWÓJ UśMIECH. SKUTECZNE METODY LECZENIA NA SASKIEJ KęPIE 
niała ona moich oczekiwań, musia-
łam rezygnować z wielu czynności, 
m.in. z gryzienia twardych pokar-
mów. Będąc wśród swoich najbliż-
szych znajomych nie uśmiechałam 
się w pełni, ponieważ bałam się, że 
proteza spadnie w najmniej oczeki-
wanym momencie. Jednak w pew-
nym momencie zdecydowałam się 
na leczenie implantologiczne w Fo-
cus Clinic. To właśnie w tej klinice 
odbudowali nie tylko moje zęby, 
które spełniają moje oczekiwania, 

ale także pewność siebie” – mówi 
Pani Irena, l. 52.

DBAMY O NASZYCH  
PACJENTÓW

Dodatkowo po zakończonym 
leczeniu implantologicznym oferu-
jemy specjalny system rabatowy 
Focus Benefit. Dzięki niemu przez 
okres 12 miesięcy pacjent upoważ-
niony jest do rabatu w wysokości 
20% zniżki na wszystkie usługi 
w Focus Clinic.

Wiele osób podczas noszenia ruchomej protezy odczuwa znaczą-
cy dyskomfort. Przekłada się to na brak swobodnego spędzania 
czasu, możliwości gryzienia twardych pokarmów czy rezygnację 
z wielu podstawowych czynności. Obecnie istnieją rozwiązania, 
które pomogą zapomnieć o niewygodnej protezie.
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEgO 
Zgodnie z art. 9ac ust. 1–1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1984), że na wniosek inwestora: PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 
15 czerwca 2022 r. została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego 
decyzja Nr 448/SAAB/2022 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającą 
pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla: 
inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
inwestycja: „Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów budowlanych 
w ramach inwestycji pn.: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa 
obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia 
Osobowa – Dorohusk na odcinku od km 6+247,966 (km istn. 6+300) do 
km 14+701.057 (km istn. 14+700) wraz ze stacją Warszawa Wawer oraz  
z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 7 od km istn. 4+660 
do km istn. 14+909 oraz linia kolejowa nr 506 Warszawa Antoninów - 
Warszawa Gocławek na odcinku od km 9+011,080 (km istn. 1+955) 
do km 13+810 (km istn. 4+112) wraz ze stacją Warszawa Wawer oraz  
z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 506 od km istn. 1+817 
do km istn. 4+112” oraz „Rozbiórka: przepustów, wiaduktu, przejścia pod 
torami, tablic i urządzeń reklamowych, peronów, obiektów kubaturowych” 
w ramach ww. inwestycji.
Adres zamierzenia budowlanego dzielnica: Wawer, Rembertów  
i Praga-Południe m.st. Warszawy: 
Obręb 3-02-12:  działki ew. nr: 1/3, 1/4, 5, 
Obręb 3-03-02: działki ew. nr: 1, 3/6, 3/7, 3/8, 
Obręb 3-03-06: działki ew. nr: 3/11, 3/25, 3/26, 3/28, 3/29, 3/36, 3/49, 
3/197, 3/198, 3/7, 8, 3/9
Obręb 3-03-07: działki ew. nr: 1, 5/18, 5/2, 5/17, 5/20, 
Obręb 3-03-08: działki ew. nr: 100, 97, 98, 99, 80/5
Obręb 3-04-03: działki ew. nr: 1, 2, 3/1, 3/2, 8/4, 
Obręb 3-04-05: działki ew. nr: 66 
Obręb 3-04-15: działki ew. nr: 152, 171/2, 172, 
Obręb 3-07-08: działki ew. nr: 30, 31, 33, 39, 40, 8/1
Obręb 3-07-12: działki ew. nr: 59, 7
Obręb 3-07-14: działki ew. nr: 147/23, 
Obręb 3-07-09: działki ew. nr:155/5, 155/6, 
Obręb 3-07-15: działki ew. nr: 50/3, 85/1, 85/2, 86/10, 86/11, 86/3, 86/5, 
86/6, 86/7, 
Obręb 3-07-19: działki ew. nr: 218/13, 223/1, 223/2, 223/3, 37/13, 37/17, 
37/15, 37/16, 37/7, 38, 52/5, 52/8, 52/9, 
Obręb 3-07-20: działki ew. nr: 28/3, 68/3, 91/1, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 
92/8, 
Obręb 3-07-25: działki ew. nr: 36/6, 36/7, 36/9, 90, 
Obręb 3-07-26: działki ew. nr: 1/11, 109/3, 109/4, 115, 122/4, 122/5, 
125, 132/4, 132/5, 133/2, 133/3, 134/1, 141/2, 141/3, 144/1, 144/2, 
46/8, 47/3, 48/4, 98/14, 98/15, 
Obręb 3-07-29: działki ew. nr: 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 128/15, 
128/17, 3/5, 2/1, 
Obręb 3-07-30: działki ew. nr: 81/10, 81/14, 81/18, 81/19, 81/20, 81/3, 
81/7, 81/8, 82/1, 
Obręb 3-07-34: działki ew. nr: 1/7, 1/8, 47/1, 47/16, 48/1, 48/2, 48/3, 
Obręb 3-11-03: działki ew. nr: 27/1, 53/8, 54/10, 54/13, 54/21, 54/3, 56, 
53/9, 55/3, 
Obręb 3-11-04: działki ew. nr: 1/10, 19/1, 
Obręb 3-11-10: działki ew. nr: 116/12, 116/3, 119/17, 120/1, 120/2, 
120/3, 120/4, 121/2, 121/4, 121/6, 121/7, 121/8, 
Obręb 3-11-11: działki ew. nr: 10, 9/2, 9/3, 
Obręb 3-11-12: działki ew. nr: 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 
2/8, 
Obręb 3-11-18: działki ew. nr: 43/2, 48/5, 59, 62, 68/1, 68/2
Obręb 3-11-19: działki ew. nr: 2/3, 2/4, 2/5, 2/9, 82, 83, 
Obręb 3-11-25: działki ew. nr: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 
3/8, 2/1, 2/2
Obręb 3-11-33: działki ew. nr: 122, 56, 79/1, 79/2, 79/3, 81, 93/4, 80
Obręb 3-11-34: działki ew. nr: 86/11, 86/13, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 
86/9, 
Obręb 3-11-44: działki ew. nr: 3/1, 3/2, 4/16, 4/20, 4/22, 4/24, 4/25, 5/2, 
5/4, 5/5, 5/7, 5/8, 6/7, 
Obręb 3-11-45: działki ew. nr: 94/1, 96/6, 96/7, 
Obręb 3-02-02: działki ew. nr: 1/13, 
Obręb 3-03-01: działki ew. nr: 1/1, 1/2, 1/4, 
Obręb 3-02-03: działki ew. nr: 1/10
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać 
w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 POK, 
w godzinach 1300-1600 – pon., 800-1200 – czw.) po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nie umówione 
nie będą obsługiwane. 

Informacja w sprawach będzie ponadto udzielania telefonicznie 
w poniedziałek w godz. 1300 – 1600 lub w czwartek w godz. 800 – 1200 

pod nr 22 695-66-48. Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie 
aktualnego stanu postępowania. Podczas rozmowy strony nie uzyskają 
informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania. 

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania 
w terminie 14 dni, od jej doręczenia do Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), doręczenie uważa się 
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej 
sprawie.
Data publicznego obwieszczenia: w dniu 7 lipca 2022 r.
WI-I.7840.7.74.2021.JK

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

z herbeM CzY bez herbu?
Sześć warszawskich dzielnic po prawej stronie Wi-
sły posiada własne herby. Wyjątkiem jest Praga- 
-Południe, która korzysta z logo Warszawy. Herby 
swoją symboliką nawiązują przede wszystkim do 
historii poszczególnych dzielnic, do byłych wła-
ścicieli lub przemysłu. Najstarszym dzielnicowym 
herbem są insygnia Pragi Północ. 

W konstrukcji herbów ważna jest tynktura, czyli barwa. 
W heraldyce, od XVI w. używano głównie barw czystych: 
niebieskiej, czerwonej, zielonej oraz czarnej. Pojawiały się 
także barwy: purpurowa, brunatna, szara (stalowy) oraz 
cielista. Dodatkowymi kolorami są tynktury metali: złota 
i srebra.
Co symbolizują kolory użyte w herbie? Biały to uczciwość, 
prawda, pokora i czystość. Zielony symbolizuje nadzieję, ra-
dość i honor. Złoty to szlachetność, życzliwość oraz inteligen-
cja. Natomiast kolor czerwony to odwaga i waleczność.

Druga połowa XIII wieku to czas, w którym zaczęły kształto-
wać się prawa miejskie, a wraz z nimi herby miejskie. Herb 
jest charakterystycznym znakiem miejskim, skonstruowa-
nym na wzór znaku terytorialnego, właściciela miasta wg 
określonych reguł heraldycznych. Początkowo wizerunki 
herbu były umieszczane na pieczęciach (bez tarcz herbo-
wych). Kto decydował o wyborze herbu? Wójt lub rada 
miasta, rzadziej monarcha. W przypadku miast stanowią-
cych własność prywatną, miasto otrzymywało herb jego 
posiadacza. Gdy miasto przechodziło w ręce innej osoby, 
zmieniał się herb na symbol związany z nowym właścicie-
lem miasta. Herby w Polsce mogą być tworzone zgodnie 
z ustawą z 21.12.1978 r. o odznakach i mundurach. 
Nazwa herb wywodzi się od niemieckiego słowa „Erbe” 
oznaczającego dziedzictwo. Natomiast kształt herbu wywo-
dzi się od tarczy rycerskiej. Białołęka, Rembertów, Wawer, 
Targówek oraz Wesoła mają tarcze hiszpańskie. Herb Pragi 
Północ nawiązuje kształtem do tarczy polskiej. 

PRAgA-POŁUDNIE
Dzielnica, jako jedyna po prawej stronie Wisły, nie po-
siada herbu. Posługuje się herbem m.st. Warszawy lub logo  
Zakochaj się w Warszawie na Pradze Południe. Dwa-
naście lat temu Rafał Wodzicki złożył propozycję herbu  
opartego o herb Kamiona, która została pozytywnie za-
opiniowana przez heraldyka. Konkurs plastyczny „Herb 
dla Pragi Południe” był projektem w ramach budżetu oby-
watelskiego w 2018 r., ale nie został wybrany w głosowa-
niu. Czy Praga-Południe nie chce mieć własnego herbu?

BIAŁOŁęKA
Herb Białołęki to połączenie 
dwóch dawnych miejscowości 
– Tarchomina oraz Białołęki. 
Stąd dwupolowość w jego wy-
glądzie. Wygląd herbu nawią-
zuje takim rozwiązaniem do 
historii ziem tworzących dziel-
nicę. Zielone pole ze snopkiem 

jest symbolem tradycji rolniczych, natomiast pole złote 
z lwem symbolizuje miejski charakter. Snopek pocho-
dzący z herbu Wazów przypomina o tym, iż Białołęka 
stanowiła własność Jana Kazimierza. Lew w baszcie od-
nosi się do herbu Prawdzic rodziny Gołyńskich, którzy 
przez wiele lat byli właścicielami Tarchomina oraz Bia-
łołęki. Topór w lwich łapach występuje jako narzędzie 
sprawiedliwości, obrony swobody i wolności. Topór jest 
herbem rodziny Ossolińskich, która przyczyniła się do 
rozwoju Tarchomina. W herbie użyto barw heraldycz-
nych. Herb i flaga zostały przyjęte w 1995 r.

PRAgA-PÓŁNOC
Herbem dzielnicy są insygnia daw-
nego miasta Praga. Jest to jeden 
z najbardziej różnorodnych 
herbów w Polsce, którego wi-
zerunek nawiązuje do aktu lo-
kacyjnego nadanego miastu 10 lu-
tego 1648 r. przez Władysława IV. 
Składa się z trzech części:  1. Matki 
Boskiej z dzieciątkiem objawionej 
w Domku Loretańskim przez anio-
łów; 2. godła Michała Działyńskiego, 
założyciela miasta – czyli rodzinnego herbu Ogończyk 
oraz godła biskupiego – infuły po lewej i pastorału po 
prawej stronie; 3. herbu kapituły kamienieckiej – dwa 
klucze (symbole św. Piotra i Pawła) skierowane zębami 
do dołu i miecz niemiecki skierowany ostrzem do góry. 

Trzy części herbu stanowią całość i są otoczone zielo-
nym wieńcem laurowym (obecnie w dolnej części), który 
symbolizuje nadzieję i zwycięstwo wiary Chrystusa nad 
innymi religiami. 

REMBERTÓW
Herb przyjęto w 1996 r. Złoty 
(żółty) i czerwony kolor na-
wiązują do kolorów herbu War-
szawy, symbolizują także piaski 
mazowieckie oraz krew przelaną 
w Rembertowie.

Na górze herbu widoczne jest 
godło herbu Syrokomla, jako 
nawiązanie do hr. Emanuela 
Bułhaka, właściciela Nowego 
Rembertowa. Miecz nawiązuje 

do wojskowych tradycji dzielnicy. Liście dębowe ozna-
czają męstwo i upamiętniają III Rejon ZWZ-AK „Dęby” 
VII Obwodu „Obroża”.

TARgÓWEK
Herb obowiązuje od 1997 r., jest 
tarczą trójdzielną w rosochę. 
W górnym polu widoczna jest 
waga kupiecka nawiązująca do 
tradycji handlowych. W dolnym 
polu lewym znajduje się herb 
Szreniawa. Posługiwał się nim 
marszałek Stanisław Lubomir-
ski, który w 1740 r. nadał nazwę Targówek. Lubomirski 
to dawny właściciel Targówka. W prawym polu znajduje 
się miecz symbolizujący obronę i sprawiedliwość. We-
dług heraldyki, tynktura (barwa) czerwona symbolizuje 
waleczność i hart ducha, złota (żółta) natomiast wiarę, 
mądrość i doskonałość.

WAWER
Herb ustanowiono w 1999 r. 

Tarcza herbu jest dwudzielna. 
Z jednej strony widoczny jest 
dąb zielony o siedmiu liściach 
i czterech żołędziach, który na-
wiązuje do pomnikowych dębów 
dzielnicy.

W drugim polu mamy maju-
skułę „W” na czerwonym murze. Jest to nawiązanie do 
zbrodni wawerskiej z 27 grudnia 1939 r., w trakcie której 
Niemcy rozstrzelali 107 Polaków. To wydarzenie spowo-
dowało powstanie podziemnej organizacji „Wawer”.

WESOŁA
Herb podzielony jest na dwa pola: 
pole białe (srebrne) ze złotym 
kręgiem symbolizuje słońce, 
pole złote (żółte) nawiązuje do ko-
loru 1. Praskiego Pułku Piechoty 
im. Tadeusza Kościuszki. Pułk ten 
stacjonował w Wesołej. 

Na środku herbu widoczne są 
trzy liście dębowe, zielone oraz środkowy czerwony. 
Herb nawiązuje w ten sposób do okolicznej topografii 
oraz przyrody. Ponad 50 proc. terenu dzielnicy zajmują 
lasy. Herb obowiązuje od 1989 r.
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w środę 29 czerwca br., 
niecałe siedem miesięcy od 
wmurowania kamienia wę-
gielnego, nad inwestycją RsM 
„Praga” przy ul. kuflewskiej 6 
zawisła symboliczna wiecha, 
zwiastująca zakończenie prac 
konstrukcyjnych oraz osią-
gnięcie przez budynki doce-
lowej wysokości. 

Generalnym wykonawcą 
inwestycji oraz organizato-
rem uroczystości jest firma 
unibep.

 
W wydarzeniu udział wzięli 

przedstawiciele ze strony 
Inwestora na czele z Zarządem 
oraz Radą Nadzorczą RSM 
„Praga”, a także Generalnego 
Wykonawcy – firmy Unibep 
oraz firmy BBC – projektanta 
budynków.

– To nasza pierwsza współ-
praca z jedną z największych 
spółdzielni mieszkaniow ych 
w Polsce. Cieszymy się, że bu-
dowa postępuje zgodnie z har-
monogramem, a obie strony są 
zadowolone z dotychczasowych 
efektów – mówił podczas uro-
czystości Leszek Gołąbiecki, 
Prezes Zarządu Unibep S.A. – 
Mam nadzieję, że ta inwestycja 
da początek kolejnym współpra-
com z RSM „PRAGA” – dodał. 

Na uroczystości pojawili się 
także przedstawiciele Urzędu 
Dzielnicy Targówek m.st. War-
szawy – Pani Burmistrz Mał-
gorzata Kwiatkowska oraz 
Zastępca Pani Burmistrz – Pan 
Jędrzej Kunowski.

 – Jako samorząd Targówka 
zwracamy dużą uwagę na roz-
wój dzielnicy. Targówek to miej-
sce, w którym dzisiaj chętnie 
osiedlają się nowi mieszkańcy. 
Rozbudowa drugiej linii metra 
jeszcze zwiększy atrakcyjność 
naszej dzielnicy, jako miejsca – 
gdzie po prostu dobrze się żyje. 
Systematycznie modernizujemy 
infrastrukturę, szkoły, drogi – 

tak, aby jeszcze lepiej służyła 
ona lokalnej społeczności. Do-
bra współpraca z podmiotami 
zewnętrznymi, które podejmują 
inwestycje na Targówku – do-
datkowo wpływa pozytywnie na 
rozwój naszej małej ojczyzny – 
powiedziała Małgorzata Kwiat-
kowska, Burmistrz Targówka.

Następnie głos zabrał Prezes 
Zarządu Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „PRAGA” – Pan 
Andrzej Półrolniczak.

– Jest to kolejna inwestycja 
Spółdzielni. Zależy nam na wy-
sokim standardzie realizowa-
nych inwestycji. Do realizacji tej, 
spośród wielu, wybraliśmy firmę 
Unibep. Współpraca z wyko-
nawcą układa się bardzo dobrze. 
Oceniamy jakość prac wysoko, 
a harmonogram prac jest w pełni 
realizowany.

Zarówno przedstawiciele 
RSM „Praga”, jak i wykonawcy 
zwrócili uwagę na trudne czasy, 
z którymi aktualnie musi zmagać 
się branża budowlana: bezpre-
cedensowy wzrost cen i deficyt 
materiałów, drożejące surowce 
na rynkach światowych, a także 
niedobór kadry pracowników 
fizycznych. Pomimo wspomnia-
nych problemów, prace przy in-
westycji przebiegały bez zakłó-
ceń, na co niewątpliwie miały 
wpływ doświadczenie i zaanga-
żowanie wszystkich interesariu-
szy projektu. 

– Na obecną chwilę, pomimo 
trudności związanych z trwającą 
wojną na Ukrainie oraz epidemią 
COVID-19, udało się wypracować 
wyprzedzenie w stosunku do pla-
nowanego harmonogramu reali-
zacji robót. Nie byłoby to możliwe, 
gdyby nie doskonała współpraca 
doświadczonej kadry z ramienia 
Inwestora RSM „PRAGA” z wpra-
wioną kadrą z ramienia Unibep 
S.A. przy znaczącym udziale pra-
cowni projektowej BBC – powie-
dział Maciej Neska, Kierownik 
Kontraktu UNIBEP S.A.

nowoCzesny  
i wyJątkowy budynek

Przystanek Targówek to wie-
lorodzinny budynek, w któ-
rym mieścić się będzie aż 107 
mieszkań, 6 lokali usługowych 
o łącznej powierzchni 1369 m2 
oraz hala garażowa oferująca 
148 miejsc postojowych. Bryła 
budynku jest prosta i nowo-

czesna, przez co dodaje okolicy 
świeżego wyrazu.

– Inwestycja jest zabudową 
mieszkalną w formie litery L, uzu-
pełniona na parterze w jednokon-
dygnacyjną część usługową wy-
pełniającą przestrzeń w granicach 
działki. Część mieszkalna podzie-
lona została na trzy różne wyso-
kości: cztery kondygnacje w części 
południowej, dwie kondygnacje 
w części środkowej oraz dziewięć 
kondygnacji w części północnej. 
Każde z mieszkań posiada loggię, 
a część mieszkań na 2 i 3 kondy-
gnacji taras z ogródkiem – mówi 
Radosław Brzozowski, Kierownik 
Budowy Unibep SA. 

Pani Małgorzata Kwiatkowska, 
Burmistrz Dzielnicy Targówek, 
w swoim przemówieniu zwró-
ciła uwagę na istotną rolę, jaką 
odgrywają nowopowstające in-
westycje oraz towarzysząca im 
infrastruktura w rozwoju dziel-
nicy. Pani Burmistrz doceniła 
budynek nie tylko pod wzglę-
dem architektonicznym, ale 
przede wszystkim uznała, że in-
westycja doskonale wpasowuje 
się w potrzeby mieszkańców, 
którzy będą mogli korzystać 
z szeregu usług świadczonych 
w lokalach użytkowych.

Inwestycja posiadać będzie 
mieszkania o najbardziej po-
żądanych metrażach na rynku: 
od 28,86 m2 do aż 86,62 m2. 
Przyszli mieszkańcy do wyboru 
mają lokale jedno-, dwu-, trzy- 

lub czteropokojowe. Większość 
z nich zaprojektowano tak, aby 
umożliwić wydzielenie dodat-
kowego pokoju, kosztem prze-
niesienia kuchni do aneksu. 
Dzięk i  tak nowoc zesnym 
rozwiązaniom swoje miejsce 
odnajdą tu wszyscy: zarówno 
ludzie młodzi, aktywni, jak i ro-
dziny z dziećmi, a także osoby 
starsze. Ponadto sam budynek 
jest doskonale zlokalizowany 
komunikacyjnie pomiędzy 
dwoma stacjami Metra War-
szawskiego: Stacją Targówek 
Mieszkaniowy i Stacją Trocka. 
Zaś z ostatnich pięter rozpo-
ściera się wspaniały widok na 
strefę biurowców zlokalizowa-
nych w centrum miasta.

WieCha nad PrzYstankieM targóWek!
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W sprawie adopcji skontaktuj się kom. 605 585 603
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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

Twoja szczerość w kontaktach międzyludzkich może być zgubna, ponieważ każdy bę-
dzie miał dla Ciebie dużo dobrych rad. Może z tego wyniknąć zamieszanie i różne pre-
tensje. Dlatego skup się tylko na sprawach najważniejszych i trzymaj język na wodzy.
Staraj się wypoczywać w miarę aktywnie i unikać sytuacji stresujących. W finansach 
nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę, bo hazard bywa zdradliwy. W miłości postaw 
natomiast na szczerość, a zobaczysz, jak wiele zyskasz.
W tym miesiącu ważne decyzje odłóż na potem. Nie rozpamiętuj niepowodzeń, zadbaj 
o kondycję – lekki wysiłek fizyczny to znakomity sposób na odreagowanie stresów. 
Lekiem na całe zło może być dobry przyjaciel lub zajęcia, które sprawiają Ci radość.
W najbliższym czasie może nie być łatwo pod względem finansowym. Zaistnieje sytu-
acja, gdy trzeba będzie chwilowo zacisnąć pasa i przeczekać trudniejszy czas. Wspar-
cia w trudnych chwilach powinieneś szukać u bliskich Ci osób.
Podczas letnich miesięcy możesz przeżywać chwile wahań i rozterek, które doprowa-
dzą do zamieszania w Twoim sercu. Możesz być bardziej wymagający wobec swojego 
partnera, więc wymagane będzie częste porozumiewanie się i spora doza tolerancji.
Nieoczekiwany przypływ gotówki wprawi Cię w dobry humor i sprawi, że na świat spoj-
rzysz weselszym wzrokiem. Wykaż się większą inicjatywą w sprawach sercowych i wte-
dy może się okazać, że nadchodzące tygodnie przyniosą ciekawe dla Ciebie doznania…
Na wakacyjną nudę nie powinieneś narzekać. Koło fortuny obracać się będzie na Twoją 
korzyść. W każdej wolnej chwili ciesz się życiem. Zadbaj o swoje zdrowie, a zwłaszcza 
o kręgosłup. Może warto spróbować masaży lub zajęć na basenie.
Przed Tobą czas planowania i nawiązywania nowych kontaktów zawodowych. Może 
przybyć więcej obowiązków, ale jednocześnie mogą się przed Tobą otworzyć nowe 
możliwości kariery. Aby z nich skorzystać będziesz musiał więcej z siebie dać. 
Niewykluczone, że pomyślisz o wypadzie na jakąś zagraniczną wycieczkę albo o sfina-
lizowaniu transakcji biznesowej. Zadbaj też o swoje zdrowie, ale pamiętaj, że nie jest to 
dobry czas na rozpoczynanie diety cud. Po prostu ogranicz łakocie.
Może nadarzy się okazja na poprawienie sytuacji finansowej. Zdaj się na swoją intuicję. 
Bardzo dobre dni na podejmowanie decyzji w sprawach zawodowych, jak i sercowych. 
Niestety, swoje uczucia lokujesz niezbyt roztropnie. Ładne opakowanie to nie wszystko. 
Pomimo szalonych temperatur i pogodowych „skoków”, postaraj się, aby dostosować 
swój organizm do warunków panujących na zewnątrz. Uważaj, aby Twoje codzienne 
obowiązki zanadto nie ucierpiały z tego powodu. 
Nieoczekiwana propozycja wprawi Cię w stan lekkiego oszołomienia. Będziesz czuł się 
zdopingowany do dalszych działań i uda Ci się załatwić wiele spraw, które wydawały 
się „nie do przeskoczenia”. Jest szansa na romantyczny weekend we dwoje.   Merlin

ZajrZyjmy do kuchni

✓na patelnię z łyżką oleju (nie wię-
cej) wrzucam pokrojoną w plastry ce-
bulę (1 na jedną osobę), solę i posypuję 
szczyptą cukru, przykrywam i powoli 
duszę. Dodaję pokrojoną w grube plastry 
kaszankę i smażę wszystko odkryte, czę-
sto mieszając, aż spód się zrumieni. Naj-
lepsza jest cebula cukrowa, niezbyt ostra. 
Podaję z chlebem lub bułką.
✓do przygotowania na patelni, w pie-
karniku lub na grillu: na jednym arkuszu 
folii aluminiowej (najlepszy jest podwójny) 
układam kwaśne jabłko pokrojone w pół-
plastry lub „szesnastki” (czyli małe ćwiart-
ki), skrapiam sokiem cytrynowym, leciutko 
solę, dodaję duuużo majeranku, łyżeczkę 
świeżego masła, zawijam. Na drugim arku-
szu kładę kaszankę cienką, lekko dziurkując 
skórkę widelcem, żeby nie popękała. Piekę 
przynajmniej 20 minut, w międzyczasie 
odwracając kaszankę na drugi bok (jabłka 
nie). Następnie wszystko odwijam z folii 
i układam obok siebie na talerzu.
✓ zupełnie inny smak: kaszanka przygo-
towana w folii tak samo jak wyżej lub (też 

podziurkowana) opieczona dokładnie na 
patelni. Gotową wykładam na talerz i do-
daję łyżkę mocnego chrzanu, wymiesza-
nego z odrobiną gęstej śmietany i lekko 
posolonego. Ważne są dwie rzeczy: chrzan 
musi być naprawdę zimny, mocny i gęsty, 
ani trochę nie wodnisty.
✓ Przepis Mamy: kaszanka bez skóry, jaj-
ko, siekana cebula, tarta bułka, sól, pieprz, 
majeranek. Wyrabiamy jak na kotlety, 
smażymy spore placki (można przedtem 
panierować). Ważne, żeby obie strony 
mocno zrumienić.

zofia skórska z Pragi Południe

Z kasZanek najbardZiej lubię cienką, grycZaną. jest 
tania i pożywna. najlepsZa na gorąco. 

zaPRaszaMy do PRzesyłania swoiCh PRzePisów 
RedakCJa@MieszkanieC.Pl

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. 

Jest maleńkim przeuroczym 
spokojnym, grzecznym bezpro-
blemowym starszakiem. Ma ok. 
8 lat, waży 6 kg. Psiak jest niewi-
domy, co kompletnie nie prze-
szkadza mu cieszyć się życiem. 
Doskonale dogaduje się z innym 
przyjaciółmi na czterech łapach, 
uwielbia spacery i mizianki. Przy 
opiece nad psem niewidomym 
najważniejsze jest, aby nie zmie-
niać położenia mebli, gdyż szyb-
ko uczy się on funkcjonować 
w zastanej przestrzeni. Dobrym 
pomysłem jest również to-
warzystwo innego 
czworonoga.

Jest przeuroczą małą przyjaciół-
ką na czterech łapach. Kocha 
wszystkich ludzi i zwierzęta. 
To prawdziwa pieszczocha.  Ma 
ok. 1,5 roku, waży 7 kg. Chętnie 
się bawi i przemierza spore od-
ległości na spacerach. Emanuje 
radosną energią rozkoszne-
go psiaka. Suczka przebywa 
w przytulisku k. Warszawy. 

6 miesięczny mały i śliczny pie-
sek bardzo chce być kochany! 
Będzie ważył ok. 10 kg. Ma świet-
ny bezproblemowy charakter 
wobec ludzi i zwierząt. Jest spo-
kojnym i spragnionym kontaktu 
szczeniakiem, który lubi się ba-
wić i przytulać. Psiak przebywa 
w przytulisku k. Warszawy. 

KAJTUŚ AGUSIA
BLONDI

z radością informujemy, że 
koRalik, który był ogłasza-
ny w Mieszkańcu, znalazł 
dom w Józefowie k. otwocka. 
od razu świetnie się zaklima-
tyzował ze swoją nową rodzi-
ną. wybierają się wkrótce na 
wspólne wakacje. 

KOrALIK

20 21 22 23
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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, la-
kierowanie, reperacje parkietów 
– Stefan Słomski.  
Tel. 501-126-177, 500-240-976

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

n Dezynfekcja instalacji 
wentylacyjno-klimatyzacyjnych.  
Tel. 502-904-708

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

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

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

nastęPne WYdanie 28.07.2022

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, 
książki, pocztówki, szable, 
bagnety, odznaczenia.  
Tel. 601-336-063

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

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

MOTORYZACJA
n MOBILNY SERWIS  
KLIMATYZACJI, OZONOWA-
NIE 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, dział-
kę – 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 Piękny lokal 60M pl. Szembe-
ka 3000 zł. Tel. 575-443-045

n POKÓJ U EMERYTKI DLA 
PRACUJĄCEJ KULTURALNEJ 
PANI. TEL. 572-408-592

n Pokoje 2 i 3 osobowe. 
600 zł/m-c od osoby.  
Tel. 601-350-289

NIERUCHOMOśCI 
– Sprzedam

n Hotel Pracowniczy, 1200 m 
kw. użytkowych, działka 1400 
m kw., Okuniew k. Sulejówka. 
Tel. 660-795-386

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

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

n Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy 
cywilne, karne, rodzinne, 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. Nie-
odpłatnie. Tel. 796-371-666

SPRZEDAM
n Odkurzacze Rainbow – nowe, 
używane – serwis, konserwa-
cja, 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 magazyno-
wanie 24h/7. Wywóz i utyliza-
cja zbędnych mebli, przedmio-
tów z mieszkań i piwnic.  
Tel. 607-66-33-30

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

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

USŁUgI
n AgD – LODÓWKI, PRALKI, 
ZMYWARKI – NAPRAWA.  
TEL. 694-825-760

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

burmistrz dzielnicy Rembertów m.st. warszawy

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego: 
skoda superb – w stanie uszkodzonym 

nr rej. WI 2200 H, rok produkcji 2007, pojemność silnika 1781 cm3

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 443 39 42, 22 443 38 39 
 oraz na stronie internetowej www.rembertow.um.warszawa.pl 

zakład Pogrzebowy
teMida

Całodobowo
warszawa  

ul. Strzelecka 21/25
tel. 533-133-485

509-993-750
www.temidawarszawa.pl

n Hydraulik, udrażnianie 
rur; drobne naprawy, 
montaże, od 90 zł.  
Tel. 731-142-599 

n HYDRAULIK SOLIDNIE, 
USŁUgI gAZOWE.  
TEL. 888-329-094

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

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

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

n LODÓWEK NAPRAWA.  
TEL. 602-272-464

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 ROLETY.  
TEL. 514-165-445

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 – Budowlane
n Rolety. Tel. 514-165-445

n Zabudowa balkonów.  
Tel. 514-165-445

USŁUgI – Komputerowe
n AAA Tani Serwis Komputero-
wy 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 
dywanów i mebli 
tapicerowanych.  
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, wynajem 
pokoi. Tel. 601-270-940,  
www.szczepankowo.pl

A MOŻE NAD MORZE?
Komfortowe, w pełni wyposażone apartamenty dla 4 osób, blisko plaży.

REZERWACJE  
ZADZWOŃ! 

¥ 501-423-667   

CENA OD 120 ZŁ ZA DOBĘ ZA APARTAMENT

Pod PaPuGaMi - ul. bałtycka 4

słoneCzko - ul. bałtycka 17b

serdecznie 
zapraszamy do kołobrzegu, do naszych apartamentów, do naszego świata, gdzie 

gość ma wziąć tylko dobry humor i walizkę, a resztą zajmiemy się my ekiPa sunny-day 
aPaRtaMenty kołobRzeG.

KOŁOBRZEG    www.sunnyday.com.pl
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