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G A B I N E T
STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY

EKSPRESOWA
NAPRAWA PROTEZ!

MOżNA? MOżNA! 
Mój znajomy trafił na SOR 

wiodącego warszawskiego 
szpitala. Stan nie był spe-
cjalnie ciężki, jednak trzeba 
było wykluczyć udar. Na tym 
SORze spędził 30 godzin, 
ale nie dlatego, że tyle trwa-
ła diagnostyka, ale czekał na 
zwolnienie się jakiegokolwiek 
łóżka na choć zbliżonym do 
profilu choroby oddziale. 

Opiekę medyczną, facho-
wą na SORze miał świetną. 
Problem w tym, że na Oddzia-
le Ratunkowym nie karmią i to 
jest nawet zrozumiałe. Kilka 
godzin i na oddział, gdzie już 
jest normalna kuchnia (albo 
catering). 

Oczywiście po 30 godzi-
nach bez jedzenia nikt z głodu 
nie umrze, ale sytuację trudno 
uznać za normalną. A jest ona 
– jak słyszałem – dość po-
wszechna. Szpitale warszaw-
skie duszą się od nadmiaru 
pacjentów i SORy stają się 
nie tylko miejscem ratunko-
wym, ale „przechowalniami” 
pacjentów do czasu, aż zwol-
ni się łóżko oddziałowe. Na 
tyle to stało się powszechne, 
że jest niejako wpisane w co-
dzienność SOR. 

Czyli mamy kolejny przy-
padek, że nienormalne staje 
się normalne, a zatem zostaje 
wygumkowane z listy spraw 
do załatwienia. No i daje się 
z tym żyć…

Tomasz Szymański

Wanda Traczyk-STaWSka

My, którzyśMy przeszli powstanie, cierpiMy 
nieprawdopodobnie, oglądając obrazy 
z Ukrainy – rozMowa z wandą traczyk-stawską

CZYTAJ NA STR. 3

dokończenie nA STR. 2

Fo
t. 

Ra
fa

ł D
ajb

or

Fo
t. 

UD
 W

aw
er

Do skandalicznej, według rodziców, sytuacji może 
dojść w najbliższych miesiącach w Szkole Podsta-
wowej nr 128 im. Marii Skłodowskiej-Curie przy 
ul. Kadetów 15 w Wawrze. Z końcem obecnego 
roku szkolnego ma dojść do likwidacji jednej z klas 
siódmych, co negatywnie może wpłynąć przede 
wszystkim na uczniów. 

Los dzieci w rękach burmistrza
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krOnIka POLIcyJna
NIEMOWLAK W RęKACH POLICJI!

Sierżant Albert Cudak i posterunkowy Arkadiusz Zalewski 
z komisariatu na Białołęce zostali wezwani do ośrodka po-
mocy dla kobiet z dziećmi po tym, jak jedna z matek zo-
stawiła w nim swojego dwumiesięcznego synka, znikając 
bez śladu. Mundurowi zawiadomili Warszawskie Centrum 
Pomocy Rodzinie, które zobowiązało się zapewnić dziecku 
opiekuna. Zanim się pojawił, chłopcem troskliwie opiekowali 
się policjanci.

SKUTKI INTERNETOWEJ ZNAJOMOŚCI!
Pewien 23-letni mieszkaniec Pragi Północ, za pośrednic-
twem portalu randkowego, umówił się na randkę z 25-letnią 
kobietą. Kiedy spotkał się ze swoją nową znajomą, pod-
biegł do niego nieznajomy mężczyzna, przewrócił na ziemię 
i grożąc nożem zażądał pieniędzy! Otrzymawszy je, uciekł 
razem z kobietą z miejsca zdarzenia. Policji szybko udało 
się znaleźć przestępcę. Grozi mu od 3 do 12 lat pozbawienia 
wolności.

STRZELAŁ Z WIATRóWKI DO LUDZI!
Policjanci z Targówka zatrzymali 45-letniego mieszkańca 
Targówka, który strzelał do mężczyzn pracujących na są-
siadującej z jego domem budowie, trafiając jednego z nich 
w klatkę piersiową i szyję. Właścicielka posesji, na której 
odbywały się prace, zeznała, że 45-latek już od kilku mie-
sięcy niepokoił jej pracowników, wyzywał ich i obrzucał 
petardami, jajkami itp. Grozi mu do 3 lat więzienia.

NIE CHCIAŁ DAĆ NA WóDKę!
Funkcjonariusze policji z Wawra zatrzymali 26-letniego 
mężczyznę, który podczas alkoholowej libacji pobił, skopał 
oraz zadał kilka ciosów nożem swojemu koledze, ponie-
waż ten nie chciał mu dać 100 zł na kolejne butelki wódki. 
W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga-Południe  
26-latek usłyszał zarzut, a decyzją sądu został tymczasowo 
aresztowany.

policja.waw.pl

Dokończenie ze str. 1
Na początku tego roku 

rodzice wawerskiej podsta-
wówki zostali poinformo-
wani o prawdopodobnym 
rozwiązaniu jednej z klas. 

– Dyrekcja szkoły wska-
zała jako potencjalnie wy-
typowaną do zlikwidowa-
nia klasę 7b. Powodem tej 
decyzji miała być informa-
cja o braku wystarczającej 
liczebności siódmych klas, 
wynikająca bezpośrednio 
z przepisów edukacyjnych 
– mówią rodzice uczniów 
likwidowanej klasy. – Ro-
dzicom nie przedstawiono 
jednak żadnej podstawy 
prawnej, z której wynika 
prawo do likwidacji od-
działu klasy, jeśli liczba 
uczniów pobierających na-
ukę obejmuje mniej niż 21 
osób – dodają. 

Obecnie w Szkole Pod-
stawowej nr 128 jest pięć 
klas siódmych. Od września 
uczniowie placówki mają 
uczyć się już tylko w czte-
rech klasach ósmych, co 
może spowodować wiele 
problemów, takich jak: 
zmiany nauczycieli od kon-
kretnych przedmiotów, 
zmiana wychowawców, ale 
także przygotowanie do eg-
zaminów, które w przyszłym 
roku będą czekały uczniów. 

Przerażeni rodzice po-
stanowili działać, wysto-
sowując list bezpośrednio 
do burmistrza Wawra, Nor-
berta Szczepańskiego, od-
powiedzialnego za oświatę 
w dzielnicy. 

„Zwracamy się w imieniu 
wszystkich rodziców dzieci 
klas siódmych oraz naszych 
dzieci – przyszłorocznych 
ośmioklasistów, uczniów 
zbliżających się do kluczo-
wego momentu w swoim 
młodym życiu, kończących 
w przyszłym roku szkolnym 
pierwszy, bardzo istotny etap 
edukacji. Uczniów stojących 
przed ogromnym wyzwaniem, 
w ósmej, ostatniej klasie, 
związanym z koniecznością 
zdania egzaminów, wyboru 
nowej szkoły i środowiska, 
co jest równoznaczne z poże-
gnaniem się z nauczycielami, 
kolegami i koleżankami, 
z którymi dorastali do tego 
momentu” – czytamy w liście 
do włodarza Wawra.

Rodzice chcieliby, aby ich 
pociechy mogły spokojnie 
dokończyć edukację w obec-
nej formule. 

„Liczymy na zrozumienie 
nas i naszych dzieci, wymę-
czonych ostatnimi latami 
pandemii i latami pełnymi 
nadmiarowych zmian. Li-
czymy na wsparcie nas jako 

rodziców, by oszczędzono 
nam i naszym dzieciom do-
datkowego stresu, płaczu, 
żalu, że część klasy musi 
odejść do innej klasy, rozsta-
nia w tym wieku i przynależ-
ność do grupy jest absolutnie 
kluczowa. Nie pozwólmy, by 
takie problemy relacyjne od-
ciągnęły nasze dzieci od nauki 
do egzaminów. Nie rozbijajmy 
ostatniego bastionu poczu-
cia bezpieczeństwa, jaką jest 
zbudowana grupa w ostatnim 
roku szkoły podstawowej, 
gdzie w ostatnich latach mie-
rzyliśmy się z ciągłą zmianą 
nauczycieli i wychowaw-
ców” – zaznaczają rodzice. 

B u r m i s t r z  No r b e r t 
Szczepański odpowiedział 
na pismo rodziców bar-
dzo krótko, informując, że 
„funkcjonowanie 5 oddzia-
łów przyszłorocznych klas 
ósmych w ogólnej liczbie 96 
uczniów nie jest możliwe. 
Warunkiem utrzymania, 
w kolejnym roku szkolnym 

2022/2023, dotychczasowej 
liczby oddziałów jest zwięk-
szenie liczby uczniów do co 
najmniej 105 osób. Mając na 
uwadze troskę dzieci, łącze-
nie klas będzie poprzedzone 
wsparciem psychologiczno- 
-pedagogicznym i zajęciami 
integracyjnymi ułatwiają-
cymi uczniom zaadoptowa-
nie się w nowym otoczeniu”. 

Ostateczna decyzja o li-
kwidacji klasy VIIb, jak 
informuje Aleksandra Sło-
wińska, rzecznik prasowy 
Urzędu Dzielnicy Wawer, 
nie została podjęta. Ro-
dzice zapowiadają, że będą 
walczyli o klasę, a przede 
wszystkim o swoje dzieci do 
samego końca. 

– Podejmiemy wszystkie 
możliwe kroki, aby do roz-
wiązania klasy nie doszło. 
Dotrzemy wszędzie, gdzie 
będzie to możliwe. Tu chodzi 
o dobro naszych dzieci – prze-
konuje jeden z rodziców. 

Marcin Kalicki

Los dzieci w rękach burmistrza

?

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

AKADEMIA SŁYSZENIA Ã  bAlAMY MItY  ApArAtACH SŁuCH wYCH!
CZY ApArAtY 

SŁuCH wE Są DrogIE?
CZY ApArAtY  

SŁuCH wE Są DużE?

Jak to Jest być  
osobą niedosłyszącą?

Jak nasz wzrok się pogarsza, sami bardzo szyb-
ko zauważamy problem, kiedy nie możemy prze-
czytać codziennej gazety. W przypadku słuchu – 
częściej to nasi najbliżsi zauważają niekomfortowe 
sytuacje dla obu stron. Jedną z nich jest moment, 
kiedy telewizor gra już naprawdę głośno lub kiedy 
nie rozumiemy, co mówią inni. To znaczy słyszymy, 
ale nie rozumiemy słów. Nie raz prosiliśmy, aby 
nasi bliscy powtórzyli jeszcze raz. Ale ile razy wsty-
dziliśmy się o to poprosić? 

W takich sytuacjach tylko się uśmiechałem i przy-
takiwałem. Niestety, to zdarzało mi się coraz częściej. 
Z czasem unikałem kontaktu z bliskimi, nasza rozmo-
wa była krótka, na Wigilii się właściwie nie odzywa-
łem. Właśnie wtedy mój syn porozmawiał ze mną, że 
najwyższy czas, aby zrobić badanie słuchu i wypró-
bować aparat słuchowy. Oczywiście powiedziałem, 
że nie będę nosił wielkiego aparatu słuchowego, bo 
to wstyd. Obiecałem jednak synowi, że na badanie 
pójdę. Syn znalazł w Internecie Akademię Słyszenia 
– gabinet protetyki słuchu na ul. Ostrobramskiej 126 
w Warszawie, poczytał opinię na ich temat i właśnie 
tam zapisaliśmy się na badanie słuchu. Okazało się, 
że moje rozumienie mowy jest już bardzo słabe, a jak 
nic z tym nie zrobię, to będzie tylko gorzej.

Bardzo się zdziwiłem, kiedy pan Tomasz Staszew-
ski pokazał mi przykładowy aparat dla mnie. On był 
naprawdę mały! Wypożyczyłem bezpłatnie aparat 
na tydzień na testy akurat na Wielkanoc. Okazało 
się, że telewizor już gra ciszej, a syn mi powiedział, 
że dawno tyle nie rozmawialiśmy przy stole. Cieszę 
się, że trafiłem do Akademii Słyszenia i jednak kupi-
łem aparaty słuchowe. Uważam, że każdy powinien 
chociaż spróbować, zwłaszcza że próbowanie nic nie 
kosztuje. Polecam Akademię Słyszenia.

p. Andrzej Stępniewski, lat 74

Gdzie iść, Jeżeli mam  
problem ze słuchem?

– Jeżeli czujemy, że nie słyszymy, ludzie mó-
wią do nas głośniej i telewizor ustawiamy coraz 
głośniej – powinniśmy się zgłosić do protetyka 
słuchu. Dlaczego nie do laryngologa? Laryngo-
log na wizycie nie wykona nam badania słuchu, 
a jedynie zajrzy do uszy, a na badanie i tak prze-
kieruje do protetyka słuchu. Protetyk słuchu wy-
kona badanie, które jest bezbolesne i trwa około  
20 minut. Na tej podstawie dowiemy się, jak duży jest 
ubytek słuchu oraz czy już powinniśmy nosić aparaty 
słuchowe – wyjaśnia Tomasz Staszewski, protetyk 
słuchu i właściciel Akademii Słyszenia na ul. Ostro-
bramskiej 126 w Warszawie.

– Na badaniu słuchu zakładamy pacjentowi odpo-
wiednie słuchawki i emitujemy dźwięki odpowiedniej 
głośności na odpowiedniej częstotliwości. Kolej-
nym etapem jest wykonanie badania drogą kostną 
(inne słuchawki), za pomocą którego oceniamy, 
czy w uszach występują choroby lub jakieś zmiany 
patologiczne, mogące wpłynąć na pogorszenie sły-
szenia. To proste i nieinwazyjne badania – opowia-
da protetyk słuchu. – Następnie omawiamy wynik 
z pacjentem.

kiedy moGę liczyć  
na dofinansowanie z nfz?

Jeśli badanie wykaże ubytek słuchu powyżej  
40 decybeli, wtedy możemy liczyć na dofinanso-
wanie z NFZ. 

– W Akademii Słyszenia tłumaczymy naszym 
pacjentom gdzie się udać, aby uzyskać dofinanso-
wanie (szczegóły w ramce obok). Cała procedura nie 
jest skomplikowana, jeżeli mają Państwo pytania 
zachęcamy do kontaktu pod numerem 517 224 111  
– zapewnia zespół Akademii Słyszenia.

ile kosztuJe aparat słuchowy?
W ofercie Akademii 
Słyszenia znajdą 

Państwo aparatu 
słuchowe prawie 
każdej firmy do-
stępnej w Polsce 

np. Oticon, Phonak, 
Bernafon itd.

Aparat słuchowy to koszt od 1000 zł. Pamię-
tajmy, że często można ubiegać się o dofinan-
sowanie z NFZ lub innych miejsc, jak np. PCPR, 
PFRON, MOPS. Dla przykładu dofinansowanie 
z PCPR w Warszawie obecnie wynosi 1950 zł  
+ 700 zł z NFZ. Możemy uzyskać nawet 2650 zł  
dofinansowania na jeden aparat słuchowy, 
czyli 5300 zł na oba aparaty. Wystarczy za-
dzwonić do Akademii Słyszenia pod numer  
517 224 111 i zapytać, jak można skorzystać 
z dofinansowania.

Ceny wszystkich dostępnych aparatów 
znajdziecie Państwo na stronie

www.akademiaslyszenia.pl
lub pod numerem telefonu 517 224 111

A jAki ApArAt będzie nAjlepszy?
W tym pomoże protetyk słuchu podczas roz-

mowy, w której wyjaśnimy na czym nam napraw-
dę zależy i jakie brzmienie dźwięku jest dla nas 
najlepsze. Protetyk zarekomenduje konkretny 
model aparatu, ale to pacjent finalnie podejmu-
je decyzję, który aparat kupi. Zespół Akademii 
Słyszenia dokładnie opowiada, jakie są różnice 
pomiędzy aparatami i jakie korzyści ma z nich 
pacjent...

– Najważniejszy jest wynik badania i wywiad, 
jaki przeprowadzamy z pacjentem, bo musimy 
ustalić, w jakich sytuacjach aparat będzie mu po-
trzebny. Nie będziemy „wciskać” komuś, kto korzy-
sta z niego sporadycznie podczas oglądania TV, naj-
droższego urządzenia. To nieetyczne. Najlepszym 
sposobem na dobranie aparatu jest przetestowanie 
danego modelu. U nas jest to możliwe bezpłatnie.  
Wypożyczamy aparat na tydzień, 
później spotykamy się 
i omawiamy jego dzia-
łanie. Albo zmieniamy 
lekko ustawienia, 
albo dajemy inny na 
kolejne dni próby – 
tłumaczy Tomasz 
Staszewski.
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– Nie wszyscy wiedzą, że jest Pani 
mieszkanką Wawra! Od dawna mieszka 
Pani w tej dzielnicy?

– Rzeczywiście dzielnica to Wa-
wer, ale ja zawsze mówię, że miesz-
kam w Międzylesiu. Zamieszka-
łam tu w 1957 roku. Kiedy się tu 
sprowadziłam – na tę część War-
szawy mówiono jeszcze niekiedy 
Kaczy Dół i pamiętano o nim jako 
o części trasy marszu Napoleona 
na Moskwę. Były tu wtedy pola 
pełne zboża, a po lesie chodziły 
swobodnie krowy. To był fragment 
najpiękniejszej, warszawskiej zie-
leni. Mamy tu dziś Mazowiecki 
Park Krajobrazowy. Nieustannie 

walczymy, by nam nie wycinano 
lasu, by nie budowano wszędzie 
nowych domów. No, ale niestety, 
deweloperzy weszli już po części 
w nasz las.

– Mieszka Pani tuż obok Centrum 
Zdrowia Dziecka…

– Gdy nastał stan wojenny nie 
można było się swobodnie prze-
mieszczać. Ciężko chore dzieci 
z całej Polski zostały same, ro-
dzice nie mogli ich odwiedzać. 
Wraz z harcerkami i harcerzami 
zorganizowaliśmy wtedy akcję 
przychodzenia do pacjentów CZD 
– siedzieliśmy z nimi, czytaliśmy 
im bajki. Tak, żeby rodzice mieli 

Wanda Traczyk-STaWSka

Urodzona 7 kwietnia 1927 roku w Warszawie. Psycholożka, dzia-
łaczka społeczna, nauczycielka, członkini Szarych Szeregów, 
uczestniczka walk Powstania Warszawskiego (ps. „Pączek”, 
„Atma”), przewodnicząca Społecznego Komitetu ds. Cmentarza 
Powstańców Warszawy, Warszawianka Roku 2021. 

świadomość, że ich dzieci nie są 
same w szpitalu, że ma kto się 
nimi zaopiekować, poza lekarzami. 
Starałam się też zbierać pieniądze 
na potrzeby CZD. Brałam rysunki 
pacjentów i organizowałam au-
kcję w POSK-u w Londynie, gdzie 
mieszka moja córka.

– Jak się Pani czuje jako Warsza-
wianka Roku?

– Jest to dla mnie wielki za-
szczyt, choć uważam, że na ten 
tytuł zasługiwałaby bardziej 
osoba młodsza, energiczna, mo-
gąca wiele dla Warszawy zrobić. 
Ja mam do zrobienia jeszcze tylko 
jedną, ale bardzo ważną rzecz – za-
kończenie wykonywania rozkazu, 
który mnie i mojemu koledze, nie-
żyjącemu już Andrzejowi Koryc-
kiemu „Sokołowi” dał nasz ostatni 
dowódca oddziału, porucznik Ste-
fan Berent, bardzo troszczący się 
o pamięć o poległych. Rozkazem 
tym było odszukanie i upamięt-
nienie wszystkich kolegów, którzy 
zginęli. Pierwszego sierpnia tego 
roku chciałabym móc zameldo-
wać wykonanie rozkazu i prosić 
o przejście w stan spoczynku.

– Co ma Pani na myśli mówiąc o wy-
konaniu tego rozkazu w tym roku?

– Na Woli jest Cmentarz Po-
wstańców Warszawy, na którym 
spoczywa przeszło sto cztery ty-
siące warszawiaków. A na tym 
cmentarzu jest kamienny kurhan. 
Leżą pod nim prochy kilkudzie-

sięciu tysięcy ludzi – powstańców, 
żołnierzy, ale przede wszystkim 
ludności cywilnej, która jest naj-
ważniejszym bohaterem powsta-
nia. Na tej mogile postawiliśmy 
najpierw krzyż z żelaznych rur. 
Stał tam do 1973 roku, gdy ogło-
szono konkurs na pomnik, który 
wygrał Gustaw Zemła. Jego rzeźba 
jest znakomita, tylko brak na niej 
jakiegokolwiek elementu sakral-
nego. Podobnie jak na całym kur-
hanie. Nikt nie czyta napisu, że 
ten pomnik stoi na grobie, ludzie 
przychodzą tam na spacery, na-
wet z psami. Namalowaliśmy na 
kamieniach krzyż, ale to zwykła 
farba, która się zmywa pod wpły-
wem deszczu. Jest przepiękny pro-
jekt krzyża leżącego, wykonanego 
z materiału, który za dnia zbiera 
światło, a nocą świeci. Chcemy, 
jako Społeczny Komitet ds. Cmen-
tarza Powstańców Warszawy, by 
to światło promieniowało w niebo, 
jak gdyby prochy zamordowanych 
wołały o pokój na całym świecie, 
co jest szczególnie ważne dzisiaj. 
My, którzyśmy przeszli powstanie, 
cierpimy nieprawdopodobnie oglą-
dając obrazy z Ukrainy. Jesteśmy 
w sporze z panem wojewodą, który 
chce po prostu postawić krzyż, co 
zaburzyłoby piękno całej kompo-
zycji pomnika. Podobno nie ma 
środków na nasz projekt. Skoro tak, 
to jestem gotowa sama zbierać na 
niego pieniądze.

– Jaka jest Pani recepta na dobrą 
formę przez długie lata?

– Przede wszystkim poczucie 
humoru. Po drugie – działanie. 
Choćby czytanie książki. Najgor-
sze, to siedzieć i się na coś bez-
myślnie gapić albo dłubać w zę-
bach. Aktywność ćwiczy umysł. 
Ciało może być niesprawne, ale 
jeśli mózg wciąż zachowuje spraw-
ność, to człowiek ma poczucie wła-
snej godności i chce mu się działać 
dalej.

– Dziękuję za rozmowę.
– Chcę jeszcze powiedzieć coś 

ważnego. Niedawno był 2 maja. 
Dzień Flagi, o której Gałczyński 
pięknie pisał w wierszu „Pieśń 
o f ladze” słowami „Biała jak 
śnieżna lawina, czerwona jak pu-
char wina, biało-czerwona”. Pod-
czas powstania w każdym wyzwo-
lonym kawałku Warszawy od razu 
pojawiały się flagi. Zastanawiali-
śmy się, skąd one się wzięły? Prze-
cież za ich posiadanie groził obóz 
koncentracyjny. Dziś, gdy możemy 
być dumni z naszej wolności, którą 
wywalczyliśmy dzięki „Solidar-
ności” bezkrwawo, gdy wobec 
wydarzeń w Ukrainie szczególnie 
trzeba zamanifestować, że Polska 
jest wolna, tych flag prawie nie ma. 
Bardzo mi smutno, gdy na to pa-
trzę i chciałabym zaapelować, by 
w następnym roku było ich o wiele, 
wiele więcej.

Rozmawiał Rafał Dajbor
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TAKIE CZASY
– Widzę, że nie ma co narzekać, ruch jak 
w ulu. 
Pan Kazimierz Główka, emeryt i stały 
klient bazaru na placu Szembeka, zna-
cząco potoczył wzrokiem po targowisku. 
Faktycznie – byli wszyscy: Ormianie han-
dlujący narzędziami, wędkami, latarkami, 
artykułami gospodarstwa domowego, 
Wietnamczycy, których ledwo widać zza 
stosów ubrań i butów, pan od naprawiania 
rowerów, panowie ze starzyzną, no i kwia-
ciarze, jak to przed „zimną Zośką”. 
– Powiem panu, panie Kaziu, że z tym 
ruchem to i tak, i nie. Ludzi sporo, tyle że 
chodzą, oglądają, biorą do ręki i odkładają. 
– Ale kolejki jednak są, nie powie pan, że 
nie. Wszystkie budy z mięsem oblężone, 
z warzywami też. 
– Bo przed weekendem pan przyszedł. 
Niech pan przyjdzie w zwykły dzień 
– można się urwać z nudów.

– Ale za to wieczorem, jak się w telewizji 
dzienniki zaczynają, zabawa się rozkręca. 
– Dla jednych zabawa, a drugich krew 
zalewa.
– Fakt, świat spokojny nie jest.
– Co tam świat, nie widzi pan, co się u nas 
dzieje? Kredytów ludzie nabrali, a kredyty 
coraz droższe. Wszystko zresztą drożeje! 
Zapłacisz pan ratę, świadczenia i co da-
lej? Za co żyć?
– Kredyty trzeba spłacać, powiedział je-
den ważny polityk. 
– Ciekaw jestem, co będzie mówił, jak już 
przestanie być ważnym politykiem. 
– No dobrze, może ludzie młodzi rzeczy-
wiście nie mają teraz lekko, ale dajmy na 
to emeryci nie narzekają.
– Też zależy, jak który. 
– Znam takich, którzy na prawo i lewo 
opowiadają, że dopiero na emeryturze 
żyją po królewsku. 
– Przez pierwszy tydzień. A w drugim, 
trzecim, czwartym?
– Oddają się swoim pasjom może? Na 

przykład Internetowi. Wie pan, jak Internet 
ludzi wciąga? Niejeden może nie jeść, nie 
pić, byleby zasięg miał. Ludzie nabierają 
takiej wprawy w przebieraniu palcami po 
klawiaturze, że aż niewiarygodne. 
– Tylko, że mówić przestali, rozmawiać ze 
sobą. Dziś albo mailują, albo esemesują. 
Ale nie rozmawiają.
– Signum temporis, panie Eustachy. Znak 
czasu. Książki przegrały z Internetem, roz-
mowy przegrały z Internetem, podobno 
jeszcze tylko seks broni się, ale też już 
resztkami sił.
– Powiem panu panie Kaziu, że coś w tym 
jest. Ja to już nie za bardzo pamiętam, co 
tak właściwie znaczy takie na przykład 
określenie jak „szalona noc”. 
– To ja panu przypomnę, panie Eustachy. 
Kiedyś szaleństwo – dajmy na to w piąt-
kowy wieczór – oznaczało imprezę do 
białego rana kończoną na ogół kolejnym 
szaleństwem w łóżku. Dziś jesteśmy sza-
leni, jeśli obejrzymy film i uda się nam nie 
zasnąć w połowie. Takie czasy…  Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'MOżNA CZY TRZEBA?

Kto pamięta, kim byli Kargul 
i Pawlak? Pewnie chętnie oglą-
damy powtórki tych filmów, 
znając na pamięć każde słowo.

No dobrze, ale kto pamięta, 
o co im przed laty, na ojcowej 
ziemi, poszło? Skąd zażarta 
nienawiść, które doprowadziła 
do eskalacji konfliktu i emigra-
cji Jaśka Pawlaka do USA, czyli 
w nieznane? Tak, chodziło o coś 
tam z miedzą czy gruszką. Ale 
o co?

To w zasadzie bez znaczenia, 
skoro film, a nawet cała seria, są 
niezapomniane. W życiu bywa 
podobnie. Kogoś nie lubimy „od 
zawsze”, choć dziś nie pamię-
tamy, od czego się zaczęło. Są-

siad, współpracownik czy sprze-
dawczyni w sklepie, który od 
pewnego czasu omijamy szero-
kim łukiem. Dlaczego? Właśnie.

Tak jest z naszą pamięcią 
i uczuciami. Pewna starsza pani 
nie cierpiała swojego zięcia i za-
wsze chętnie dawała temu wyraz, 
mimo że wnuki miały już po 14–16 
lat. Wreszcie, podczas kolejnej 
Wigilii, zięć życzył teściowej, by 
po tylu latach znalazła czas i od-
wagę, by mu wyjaśnić, o co jej 
chodzi! Po namyśle powiedziała: 
Wiesz Kaziu, ja właściwie nie 
pamiętam, o co mi poszło. Ale 
jak tak myślę i myślę, to jesteś 
najlepszym z moich czterech 
zięciów. Od tej pory zapanowała 
idylla, a Kazio był najulubieńszy.

Trochę podobnie jest z Pla-
cem Szembeka. Remont przed 

laty nie był żadną samowolą, 
lecz odpowiedzią na liczne po-
stulaty mieszkańców. Wiele się 
zmieniło, lecz nie wszyscy byli 
zadowoleni. Jedni uważali, że 
można było lepiej wydać te pie-
niądze, na przykład na remont 
starych, zapuszczonych kamie-
nic. Remont kolejnych kamienic 
komunalnych postępuje, plac 
na szczęście zdobi od lat. Nadal 
nie każdemu przypada do gustu 
projekt, choć prosty i nowocze-
sny, ale większość narzekań do-
tyczy obecności niechcianych 
„lokatorów” – mam na myśli 
zdegenerowanych, brudnych, 
wiecznie pijanych, traktujących 
ławki jak własną kawalerkę, 
gdzie można biesiadować, 
spać, załatwiać potrzeby fizjo-
logiczne, a na koniec zostawiać 

brudne butelki, puszki, śmieci, 
bo ktoś przyjdzie i sprzątnie. Na 
wieczór będzie czyściej.

Szczerze mówiąc, nie spo-
tkałam osoby, której by się to 
podobało.

Rano plac jest sprzątany, ale 
nie zawsze dokładnie. Nie za-
wsze odważamy się korzystać 
z lepkich przykro pachnących 
ławek. Przyczyną nie jest remont 
placu, lecz ci, którzy przedtem 
w krzakach, a dziś na ławkach, 
nadal okupują go utrudniając 
normalne użytkowanie.

W tej sytuacji może lepiej za-
dbać o przyczynę, nie o skutek. 
Mamy dziarską Straż Miejską, 
funkcjonującą całodobowo. To 
jedno z oczywistych zadań dla 
nich. Konsekwencji i systema-
tyczności nam trzeba!         żu

KobIECyM oKIEM

Co tAM pANIE NA prAdZE...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

REALIZUJEMY 

INDYWIDUALNE 

ZAMÓWIENIA

WWW.MEBLESOSNOWE.EU

Warszawa-Wawer
ul. Płowiecka 25

(róg Świeckiej)
tel./fax 22 815 35 98

meble@meblesosnowe.eu

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

MŁODZIEŻOWE ●  ZESTAWY ●  I INNE

DOM KULTURY „PRAgA” TWORZY PRASKIE ARCHIWUM SPOŁECZNE
Po wieloletnich staraniach opuszczony i zaniedbany Pałacyk Konopackiego odzyskał swój blask.  
Od września 2021 roku, po przekazaniu go Domowi Kultury „Praga” i uroczystym otwarciu, stał się 
dostępny dla wszystkich. 
Poszukiwane są indywidualne historie prażan i prażanek związane z Pałacykiem Konopackiego. 
Pamiętacie Pałacyk z dawnych lat? A może macie zdjęcia, które chcecie pokazać? Wasze opowieści 
staną się częścią archiwum, które pokaże, jak budynek zmieniał się przez lata. 
Kontakt: tel. 507 808 470, sekretariat@dkpraga.pl.
Wasze historie są ważne!

Udział w uroczystości od-
słonięcia tablicy i nadania 
imienia wzięli przedstawi-
ciele m.st. Warszawy, artyści 
teatru, członkowie rodziny 
aktora oraz jego przyjaciele 
oraz zespół Teatru Kwadrat. 

Data nie była przypad-
kowa – w tym dniu bowiem, 
aktor, gdyby nadal żył, ob-
chodziłby swoje 88. uro-
dziny.

Tablicę odsłonił dyrektor 
Teatru Kwadrat Andrzej 

Nejman. Ceremonię uświet-
nił wieczór wspomnień o ak-
torze, który poprowadziły 
Teresa Drozda i Lucyna  
Malec.                                   JN

Jan Kobuszewski to niekwe-
stionowany król polskiej sce-
ny teatralnej. Ze stołecznym 
Teatrem Kwadrat związany był 
przez blisko 40 lat – dołączył 
do zespołu w 1976 roku i po-
został w nim do końca swojej 
kariery scenicznej.

Jan kobuszewski na tabLicy

19 kwietnia br. scena kameralna Teatru Kwadrat 
otrzymała imię Jana Kobuszewskiego, znakomi-
tego aktora oraz mieszkańca Saskiej Kępy. 

Fo
t. 

UM

Złożyłem pozew przeciwko dłużnikowi, ale 
okazuje się, że prawdopodobnie sprawę 
przegram. Czy mogę cofnąć pozew i jakie są 
tego skutki?

Zasady według jakich można cofnąć pozew określa art. 203 k.p.c. 
Pozew może zostać cofnięty w całości lub części do czasu wydania prawo-

mocnego wyroku.
Jeżeli powód cofa pozew przed rozpoczęciem rozprawy to może to zrobić 

bez żadnych dodatkowych warunków, a jeżeli po rozpoczęciu rozprawy to 
wówczas powinien wskazać, czy jego oświadczenie w powyższym zakresie 
obejmuje zrzeczenie się roszczenia. 

W przypadku, kiedy powód nie zrzeka się roszczenia to wówczas pozwany 
musi na tą czynność wyrazić zgodę w terminie dwutygodniowym liczonym od 
powiadomienia go o tym przez sąd. Niezłożenie przez pozwanego żadnego 
oświadczenia w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody. W tym 
samym terminie pozwany może również złożyć do sądu wniosek o zasądzenie 
na swoją rzecz od powoda kosztów procesu.

Cofnięty pozew nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wy-
toczeniem powództwa, co w szczególności oznacza, że nie następuje przerwa-
nie biegu przedawnienia roszczenia objętego wniesionym pozwem. 

Wyrażenie zgody na cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia, może 
w przyszłości skutkować ponownym wniesieniem przez powoda powództwa 
w zakresie objętym pierwotnym pozwem. Natomiast w przypadku zrzeczenia 
się roszczenia powód definitywnie taką możliwość traci. 

Dla skutecznego cofnięcia pozwu nie jest wymagana zgoda sądu. Jednakże 
zgodnie z art. 203 §4 k.p.c. sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie po-
zwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności 
sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasa-
dami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Jeżeli cofnięcie pozwu nastąpiło przed wysłaniem odpisu pozwu pozwa-
nemu to sąd z urzędu zwraca powodowi całą uiszczona opłatę, a połowę tej 
opłaty w przypadku kiedy doręczenie pozwu już nastąpiło. 

Po oświadczeniu powoda o cofnięciu pozwu złożonym przed wydaniem 
wyroku sąd umarza postępowanie, a jeżeli po jego wydaniu, ale przed uprawo-
mocnieniem to sąd uchyla wyrok i również umarza postępowanie. Oświadczenie 
powoda o cofnięciu pozwu można wycofać do uprawomocnienia się postano-
wienia o umorzeniu postępowania, którego dotyczyło cofnięcie pozwu.

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

roszczeniach z „umów frankowych”
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Pierwszy etap rekrutacji 
zakończył się w ostatnich 
dniach kwietnia. Rodzice 
najmłodszych mieszkańców 
stolicy wiedzą już, czy i do 
jakiej placówki dostały się 
ich pociechy. Teraz opieku-
nowie przedszkolaków mu-
szą potwierdzić wolę zapisu. 
Rodzice dzieci nieprzyjętych 
natomiast mają szansę na od-
wołanie się od tej decyzji. 

białołęka 
W rekrutacji na Białołęce 

brało udział 1864 dzieci, co 
oznacza, że miejsc w przed-
szkolach było w dzielnicy 
więcej niż złożonych wnio-
sków. Mieszkańcy, których 
pociechy nie dostały się do 
wybranej placówki, znajdą 
miejsce w innej. Jak za-
pewniają władze dzielnicy 
jest jeszcze wiele wolnych 
miejsc. 

– W tym roku wszystkie 
dzieci dostały się do przed-
szkoli publicznych. Nie było 
problemów w żadnej gru-
pie wiekowej! Oczywiście 
zdarzają się pojedyncze 
przypadki, że dziecko nie 

dostało się do konkretnego 
przedszkola, a rodzic wy-
brał tylko jedną placówkę. 
Dobra wiadomość jest taka, 
że po rekrutacji mamy jesz-
cze dużo wolnych miejsc 
w innych przedszkolach. 
Dlatego zapewnimy wszyst-
kim dzieciom miejsce – albo 
na etapie wskazywania, albo 
w rekrutacji uzupełniającej 
w czerwcu – mówi Izabela 
Ziątek, zastępca burmistrza 
Białołęki. 

– Do przeszłości należą 
sytuacje, kiedy białołęc-
kie dzieci nie dostawały się 
do publicznych placówek. 
(...) W większości jest to za-
sługa wolnych miejsc ofero-
wanych przez przedszkola 
konkursowe – placówki 
niepubliczne, które oferują 
miejsca publiczne, za które 
w 100 proc. płaci samorząd. 
Te przedszkola zaoferowały 
1256 wolnych miejsc, nato-
miast w przedszkolach sa-
morządowych mieliśmy ich 
686, a w zerówkach w szko-
łach podstawowych były 482 
wolne miejsca – dodaje wice-
burmistrz Ziątek.

GdzIe dO PrzedSzkOLa?
Zakończył się pierwszy etap rekrutacyjny do 
przedszkoli. W niektórych placówkach brakuje 
miejsc, w innych jest ich bardzo dużo. Jak wygląda  
sytuacja w prawobrzeżnej Warszawie?

Praga-Południe
Na terenie Pragi-Połu-

dnie łącznie do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 
ubiegało się 6166 dzieci, 
z czego 4348 to dzieci kon-
tynuujące edukację przed-
szkolną, a 1753 – to nowe 
dzieci. 65 rodziców nie po-
twierdziło woli przyjęcia do 
przedszkola. 

– Na etapie  listy dzieci za-
kwalifikowanych i niezakwa-
lifikowanych brakowało nam 
30 miejsc dla trzylatków, ale 
te dane nie są ostateczne. 
Liczba dzieci nieprzyjętych 
może zmienić się, wzrosnąć 
o liczbę dzieci – naszych 
mieszkańców, które apliko-
wały do przedszkoli w in-
nych dzielnicach i nie zo-
stały przyjęte – powiedział 
Andrzej Opala, rzecznik 
prasowy Urzędu Dzielnicy 
Praga-Południe. 

Praga-Północ
Do placówek pierwszego 

wyboru na terenie Pragi Pół-
noc nie dostało się 31 dzieci. 

– Wciąż mamy 140 wol-
nych miejsc w przedszkolach 
i 53 miejsca w oddziałach 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych – zapewnia 
Karolina Jakobsche, rzecz-

nik prasowy północno-pra-
skiego urzędu.

W połowie czerwca ro-
dzice będą mieli kolejną 
szansę na złożenie wniosków. 

– Warto zaznaczyć, że na 
Pradze Północ mamy pra-
wie 1,5 tys. miejsc dla dzieci 
w wieku przedszkolnym. 
Rodzicom przypominamy, 
że rekrutacja uzupełniająca 
rozpoczyna się 15 czerwca 
– wówczas w elektronicz-
nym systemie rejestracji 
pojawi się lista placówek 
wraz z liczbą wolnych miejsc 
– mówi Karolina Jakobsche. 

rembertów
282 miejsca przygotowała 

dla najmłodszych mieszkań-
ców dzielnica Rembertów. 
211 dzieci zostało zakwa-
lifikowanych do przyjęcia, 
a faktycznie przyjętych 
zostało 198 pociech. Z listy 
wybranej przez rodziców 
nieprzyjętych jest 35 dzieci.  

– Rozpoczęła się proce-
dura odwoławcza trwająca 
do 25 maja br. W między-
czasie tj. między 16 maja 

a 10 czerwca następuje 
wskazanie miejsc przez bur-
mistrza dla dzieci nigdzie 
nie przyjętych, które rodzic 
może zaakceptować lub nie. 
Dopiero 15 czerwca opu-
blikowane będą faktycznie 
wolne miejsca – przekonuje 
Elwira Wiechecka z Urzędu 
Dzielnicy Rembertów. 

wesoła 
– W dzielnicy Wesoła re-

krutowało się i potwierdziło 
chęć uczęszczania do przed-
szkoli i oddziałów przed-
szkolnych 377 dzieci, w tym 
176 dzieci do przedszkoli 
i 201 dzieci do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych – mówi 
Renata Mroczkowska, Na-
czelnik Wydziału Oświaty 
i Wychowania dla Dzielnicy 
Wesoła. Do placówek nie do-
stało się 27 dzieci, z czego 18 
do przedszkoli oraz 9 do od-
działów przedszkolnych. 

Mimo prośby, niestety nie 
otrzymaliśmy informacji na 
temat rekrutacji w dzielni-
cach: Targówek i Wawer. MK

„rOWerOWy maJ” 
kierowco uważaJ!

Ruszyła piąta edycja nie-
zwykle popularnej akcji 
„Rowerowy Maj”. 

Podczas tej akcji tysiące 
uczniów z 340 stołecznych szkół 
podstawowych oraz przedszkoli 
dociera do placówek oświato-
wych i wraca z nich do domów 
na rowerach, rolkach, hulajno-
gach czy deskorolkach. Kampa-
nia społeczno-edukacyjna dla 
dzieci promuje przede wszystkim 
zdrowy styl życia. 

Każdy uczeń, który w maju 
dotrze do swojej szkoły lub 
przedszkola w aktywny sposób, 
otrzyma każdorazowo specjalne 
naklejki. Najaktywniejsi uczest-
nicy, ale również klasy i placówki 
otrzymają atrakcyjne nagrody. 

Jeżdżące dzieci do i ze szkoły 
czy przedszkola nie są wytrawnymi 
użytkownikami drogi, ponadto 
nierzadko są rozkojarzone i pod-
ekscytowane, dlatego prosimy 
o wzmożoną czujność u kierowców.                   

                      Marcin Kalicki 

PRAWDZIWA HISTORIA
Taką osobą była nasza pa-

cjentka, Pani Ania, która trafiła 
do Focus Clinic wierząc, że tylko 
nowoczesna stomatologia może 
pomóc. Jak mówi: „Urodziłam się 
w latach 70-tych, a co za tym idzie 
zdarzało się, że zabiegi odbywały 
się bez znieczulenia. Spowodowa-
ło to mój głęboki uraz i lęk przed 
dentystą. W późniejszych latach 
leczenie kończyło się ekstrakcją 
zębów, ponieważ już się do niego 
nie nadawały, a luki zostały uzu-
pełnione ruchomymi, niekomfor-
towymi protezami”. 

NOWOCZESNA STOMATOLOgIA  
– ROZWIąZANIEM DLA 

TRUDNYCH PRZYPADKóW
W Focus Clinic codziennie przyj-

mujemy pacjentów z podobnymi 
do Pani Ani obawami. Począwszy 

od częstego strachu przed bólem, 
skończywszy na pytaniach doty-
czących efektu końcowego. Kie-
rujemy się fundamentalną zasa-
dą, że ważny jest zarówno efekt 
leczenia, jak i komfort związany 
z jego przebiegiem. Dzięki sze-
rokiemu zespołowi lekarzy, za-
awansowanemu sprzętowi oraz 
autorskim procedurom możemy 
sprostać najśmielszym oczeki-
waniom (w tym leczenie bez bólu, 
uzupełnienie wszystkich zębów, 
przywrócenie funkcji zgryzu). 

PRZEBIEg LECZENIA  
I EfEKT KOńCOWY  

= KONIEC KOMPLEKSóW
By pomóc Pani Ani, przede 

wszystkim przeprowadziliśmy 
precyzyjną diagnozę oraz przy-
gotowaliśmy kompleksowy plan 
leczenia Focus Complex w au-

NAWET PO WIELU LATACH MOżNA ODBUDOWAĆ ZęBY I PRZYWRóCIĆ ESTETYKę UŚMIECHU
torskiej formule Focus System. 
Z uwagi na strach przed bólem, 
podczas leczenia wykorzystali-
śmy systemy znieczulania kom-
puterowego – Calaject® oraz 
QuickSleeper® i niemal bezbo-
leśnie wprowadziliśmy implanty 
szwajcarskiej marki Nobel®, na 
których po okresie wgojenia zo-
stała umieszczona finalna praca 
protetyczna – do złudzenia przy-
pominająca prawdziwe zęby. Taki 
efekt mogliśmy osiągnąć dzięki 

ultranowoczesnym materiałom 
(porcelanowym licówkom, pełno-
ceramicznym koronom). 

 – Kształt i kolor koron konsulto-
wałam z lekarzem aż do perfekcji. 
Na bieżąco dostawałam odpowie-
dzi na wszystkie moje pytania, co 
dawało mi poczucie bezpieczeń-
stwa. W Focus Clinic odbudowa-
li moje zaufanie do dentystów, 
sprawili, że szeroko się uśmie-
cham, a moje kompleksy zniknęły 
– wspomina Pani Anna.

Wiele osób urodzonych w latach 60. czy 70., jest „ofiarami” 
niegdysiejszej stomatologii i podejścia w kwestii leczenia.  
Z uwagi na przeżycia latami unikały dentystów, pogłębiając 
swoje problemy, powodujące kompleksy czy konieczność zakry-
wania nieładnych zębów.
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fot. UM Radek Zawadzki

Od kilku lat inspiracją 
pokazów multimedialnych 
są warszawskie legendy. Po 
opowieściach o syrenach, 
Księciu Niedźwiedziu, War-
sie i Sawie, przyszedł czas 
na legendę o Złotej Kaczce. 
Świetlnej historii o tym, 
co w życiu najważniejsze 
– miłość czy bogactwo – to-
warzyszyć będzie muzyka 
Kory i zespołu Maanam. 

Zabrzmią m.in. „Wyjątkowo 
zimny maj”, „Cykady na 
Cykladach” i „Nie poganiaj 
mnie, bo tracę oddech”.

Spektakle odbywają się 
w piątki i soboty o godz. 
21.30 do końca lipca, w sierp-
niu o 21.00, a we wrześniu 
o 20.30.

Wstęp na pokazy jest bez-
płatny. Najlepiej je podzi-
wiać ze skarpy wiślanej.  Ag

Światło, dźwięk i złota kaczka
Już można zobaczyć Złotą Kaczkę wyczarowaną ze 
świateł i rozpylonej wody – po dwuletniej przerwie 
wróciły spektakle w Multimedialnym Parku fontann.

żej tężni solankowej) znaj-
dującej się przy obecnym 
placu zabaw siłowni plene-
rowej oraz nowe nasadzenia 
roślinności.

Pierwotnie kosztorys 
przebudowy opiewał na 430 
tys. zł, obecnie budżet inwe-
stycji przekracza 1,2 mln zł. 

Jacek Narożniak

więceJ zabaw na PLacu zabaw
W tej chwili plac zabaw dla dzieci na Placu Hallera 
na Pradze Północ prezentuje się dość skromnie. 

Pierwsza znajduje się 
przy ul. Fabrycznej w Starej 
Miłosnej, niedaleko stacji 
uzdatniania wody, druga 
na terenie TKKF Wesoła 
przy ul. Armii Krajowej 32. 
Obie wykonane są z drewna 
świerkowego z wypełnie-
niem tarniną. 

W ich wnętrzach wytwa-
rza się mikroklimat zbliżony 
do nadmorskiego, poprzez 
parowanie solanki. Inhala-
cja z wykorzystaniem soli 
pozwala się zrelaksować, 
ale pomaga też w profilak-
tyce schorzeń górnych dróg 
oddechowych, takich jak 
astma. Taka kuracja ułatwia 
oddychanie i nawilża błonę 
śluzową gardła oraz nosa, 
przez co wzmacnia jej ba-
rierę ochronną. 

W tężn iach solanka 
spływa w dół przez gałęzie 
tarniny i ulega odparowaniu. 
W ten sposób wokół niej two-
rzy się mikroklimat porów-
nywalny do nadmorskiego. 
Inhalatoria solankowe dzia-
łają jak duże filtry powietrza, 
oczyszczając je z zanie-
czyszczeń oraz nawilżając. 
Takie powietrze jest wolne 
od kurzu, roztoczy i pełne 
cennych minerałów oraz 
mikroelementów. Tężnie so-
lankowe nie są wskazane dla 
osób, które obecnie przeby-
wają infekcję wirusową lub 
bakteryjną, mają gorączkę, 
są po zawale serca, cierpią na 
choroby układu krążenia czy 
leczą się onkologicznie.

Korzystanie z obiektów 
jest bezpłatne.                   SZ

tężnie soLankowe
W Wesołej, po zimowej przerwie, udostępniono do 
użytkowania dwie tężnie solankowe. 

Na wypełnionej piaskiem 
przestrzeni znajdują się: pia-
skownica, zjeżdżalnia, dwie 
huśtawki, huśtawka równo-
ważna oraz mały drewniany 
słonik. Stoją tu też dwie 
ławki dla dorosłych, którzy 
towarzyszą najmłodszym. 

Po zakończeniu remontu, 
którego zakończenie pla-
nowane jest na koniec tego 
roku, plac zabaw na Placu 
Hallera ma się zmienić 
nie do poznania. Jego po-

wierzchnia zwiększy się 
blisko dwukrotnie. Mają się 
na nim pojawić nowe urzą-
dzenia do zabawy dla młod-
szych i starszych dzieci, 
w tym 3-stanowiskowa 
huśtawka, zestaw 3 tram-
polin, karuzela, wiklinowe 
szałasy, tablica kredowa, lu-
neta i megafon. Wymieniona 
zostanie też nawierzchnia 
– gumę zastąpi piasek.

Zakres robót obejmuje 
również przeniesienie (bli-

nowe boiska w Parku PicassaDobra informacja dla mieszkańców Białołęki: 
w najbliższych dniach rozpocznie się długo wycze-
kiwany remont obiektów sportowo-rekreacyjnych 
w Parku Picassa.
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fot. UD Wesoła

Z Parku Picassa znikną 
nieużywane korty tenisowe, 
które zastąpią nowoczesne 
wielofunkcyjne boiska oraz 
przestrzeń do uprawiania pię-
ciu dyscyplin sportowych.

– Przyszły wykonawca 
najpierw przeprowadzi ro-
boty rozbiórkowe, później 
w miejscu starych kortów 
zbuduje łącznie 3 boiska: 
2 wielofunkcyjne: jedno do 

koszykówki, siatkówki i te-
nisa, drugie do siatkówki 
i tenisa – oba z nawierzchnią 
syntetyczną EPDM. Ponadto 
powstanie boisko o betono-
wej nawierzchni – tylko do 
koszykówki – informują bia-
łołęccy urzędnicy.

Tuż obok nowych boisk 
znajdzie się miejsce do gry 
w darta oraz przestrzeń do 
street workoutu.

– Nowa strefa sportu 
w sercu Tarchomina to 
świetne miejsce do aktyw-
nego spędzania czasu. Cieszę 
się, że przez lata nieużywane 
korty wreszcie wrócą do 
mieszkańców, a oprócz gry 
w tenisa będzie też można 
uprawiać inne dyscypliny. To 
będzie miejsce aktywności 
dla mieszkańców w każdym 
wieku i o różnych umiejęt-

nościach – mówi Grzegorz 
Kuca, burmistrz Białołęki.

Prace mają potrwać mak-
symalnie 65 dni, co oznacza, 
że nowe obiekty powinny 
być gotowe na początku lipca 
tego roku. Łączny koszt prac 
to 2 308 710 złotych. Niemal 
milion złotych z tej kwoty to 
dotacja z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Mazowieckiego.               MK

Teren obecnego Parku 
im. Obwodu Praga Armii 
Krajowej od dziesięcioleci 
pełnił funkcje rekreacyjne. 
Zaprojektowany po II wojnie 
światowej przez architekta 
Zygmunta Hellwiga nosił 
imię Hanki Sawickiej aż do 
2005 roku, kiedy to został 
przemianowany, decyzją 
Rady m.st. Warszawy, na 
Park Obwodu Praga AK. 

Obszar ograniczony uli-
cami: Podskarbińską, Ko-
bielską, Weterynaryjną 
i Grochowską jest częstym 

miejscem spotkań młodzieży, 
jak i dorosłych. Niestety, co-
raz częściej dochodzi w nim 
do przykrych wydarzeń. 

– Odkąd zrobiło się ciepło, 
można zauważyć coraz więk-
szy problem z zachowaniem 
czystości w parku. Rano wy-
gląda dobrze, ale czym dalej 
w dzień, tym jest coraz gorzej. 
Może nie raziłoby to mnie aż 
tak bardzo, gdyby nie fakt, 
iż pozostawione na stole czy 
ławkach pety, butelki po al-
koholu czy kubki po kawach, 
nie znajdowały się w po-

bliżu placu zabaw dla dzieci 
– mówi Anna Wieczorek. 

– Wszystko jest dla ludzi, 
ale gdzieś są granice. Po-
zostawianie po sobie śmieci 
w miejscu ogólnodostępnym, 
gdzie obok są kosze i można 
je tam wyrzucić jest niczym 
innym, jak brakiem kultury. 
Jeżeli sami po sobie nie po-
sprzątamy i nie zadbamy 
o nasze najbliższe otoczenie, 
to kto to zrobi? – zastanawia 
się Dominika Ryszkowska. 

Pomimo zainstalowanego 
monitoringu i tak dochodzi 
w parku do przykrych sy-
tuacji. 

– Kamera monitoringu 
miejskiego została zamon-
towana w parku OPAK 
i obsługiwana jest przez Za-
kład Obsługi Systemu Mo-

nitoringu m.st. Warszawa. 
Monitoring nie jest jednak, 
jak widać, receptą na prze-
ciwdziałanie nagannym 
postępowaniom osób ko-
rzystających z przestrzeni 
parkowej. Z podrzutami 
śmieci i pozostawianiem 
różnego rodzaju odpadów 
komunalnych, w tym butelek 
szklanych i puszek po alko-
holu, mamy dość często do 
czynienia w różnych prze-
strzeniach publicznych, tj. 
terenach otwartych – jest to 
niestety nagminne zarówno 
w parkach, jak i w pasach 
drogowych. Park OPAK jest 
sprzątany codziennie, z re-
guły w godzinach rannych, 
dzięki czemu licznie odwie-
dzające go dzieci tego nie 
widzą – tłumaczy Andrzej 

Opala, rzecznik prasowy 
Urzędu Dzielnicy Praga- 
-Południe. 

Jeżeli sytuacja nie poprawi 
się mogą zostać podjęte bar-
dziej radykalne kroki. 

– Do tej pory nie była przez 
nas rozważana likwidacja 
stolików w parku. Mogłoby 
to spotkać się z protestem 
części mieszkańców, któ-
rzy z nich korzystają. Wy-
dział Ochrony Środowiska 

otrzymał natomiast prośbę 
o rozważenie likwidacji al-
tany, w której do późnej nocy 
hałasuje młodzież – mówi 
Andrzej Opala. Rzecznik 
wskazuje jednocześnie, co 
zrobić, aby takie sytuacje nie 
miały miejsca. – Jeśli chodzi 
o unikanie pozostawiania 
śmieci na stołach – jedynym 
lekarstwem jest przeprowa-
dzenie edukacji młodzieży 
w szkołach.     Marcin Kalicki

edukacJa dLa Śmiecących
Park Obwodu Praga Armii Krajowej na grochowie 
to bardzo popularne miejsce wśród młodszych, 
i starszych mieszkańców Pragi Południe. Ostatnio 
jednak odwiedzających zaniepokoiły widoki śmie-
ci pozostawionych na ławkach oraz stole przy 
placu zabaw.
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n Domofony, naprawa pralek, 
instalacje elektryczne.  
Tel. 601-93-68-05

n ELEKTRYCZNE.  
TEL. 504-618-888

n gAZ, HYDRAULIKA. 
NAPRAWY, MONTAż, 
PRZERóBKI – 24 H. TANIO. 
TEL. 22 610-88-27,  
604-798-744

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

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

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

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

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

n Klimatyzacja, wentylacja, 
oddymianie – montaż, projek-
towanie, serwis 24 h, sprzedaż 

nastęPne wydanie 26.05.2022

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

NIERUCHOMOŚCI  
– Mam do wynajęcia

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

NIERUCHOMOŚCI  
– Sprzedam

n Działkę budowlaną 1000 mkw.  
k. Sulejówka, 3 km od granicy 
z Warszawą. W okolicy domy 
jednorodzinne, las, rzeka.  
Tel. 519-555-801

n Umińskiego 3p/Ipiętro, 
57mkw po remoncie, tanio, 
pilnie. Tel. 697-707-352

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

n Złom odbiorę – zapłacę.  
Tel. 609-805-821

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

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

n Przeprowadzki i 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

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 wenty-
lacyjno-klimatyzacyjnych.  
Tel. 502-904-708

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

Wykonanie czyszczenia instalacji metodą hydrodynamiczno-chemiczną 
poziomów i pionów w budynkach Meksykańska 5 i 9, Wandy 14, 

Zwycięzców 30 i 32.
Informacje o szczegółach przetargów zawarte są  

na stronie internetowej Spółdzielni www.miedzynarodowa.waw.pl

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

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

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

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

* 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

n Mycie okien, pranie dy-
wanów i mebli tapicerowa-
nych. 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, mon-
taż paneli, wymiana armatury. 
Tel. 665-879-100

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

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

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

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

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

urządzeń, kompleksowa 
obsługa, doradztwo technicz-
ne, 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 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, ro-
lety antywłamaniowe – produk-
cja, naprawa. Tel. 602-228-874

n STOLARZ – SZAfY, ZABU-
DOWY, gARDEROBY I PAWLA-
CZE. TEL. 602-126-214

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

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

USŁUgI – Budowlane

n Geodeta. Tel. 783 640 323

USŁUgI – Komputerowe

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

USŁUgI – Porządkowe

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

ZRÓB ZAKUPY PRZEZ INTERNET

DOSTAWA NAWET W 4 GODZINY

WEJDŹ NA STRONĘ

www.dhtonline.pl

KiEłbasa 
szynKoWa 

Extra 
OleWNIk

1 kG 

21 99
PlN

39 99
PlN

szynKa 
WłosKa 

DOlOmIte 
soKołóW 

1 kG 

39 99
PlN

25 99
PlN

KiEłbasa 
brocKa 

soKołóW 
1 kG 

4 99
PlN

szynKa KrólEWsKa, 
scHab KrólEWsKi 
OleWNIk
1 kG 

ZAREJESTRUJ SIĘ I OBIERZ 5% rAbAtU  

NA PIERWSZE ZAKUPY Z DOSTAWĄ

Promocje obowiązują w dniach 12.05-26.05.2022 r.

loDy na PatyKu: MilKa, orEo, DaiM, toblEronE, lion, 100Ml - 110Ml; 

rożEK ball toP: MilKa, orEo, 110Ml FronEri 


