
REKLAMA

Nr 23 (767) | ISSN 1231-7993 3.12.2020 www.mieszkaniec.pl | facebook.com/gazetamieszkaniec

Bezpłatna gazeta mieszkańców prawej strony Wisły, ukazuje się od 1991 r.

REKLAMA

 
 

   

  
  
 

uWAGA!
   

  
 Promocyjna cena 

rkoron po celanowych
ina metalu  cyrkonie

Szwedzka 37

czynne 9-20
Tel. 22 818 07 91 

 protezy elastyczne
 implanty

 leczenie w narkozie
 RTG

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
PE£NY ZAKRES PRZEGL¥DÓW REJESTRACYJNYCH

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
  720 888 001

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

KryzyS meNtalNy
Rozumiem, że jest ciężko, że 

brakuje ludzi, że bezmiar nieszczę-
ścia, a tu głowę zawracają…

O czym mówię? O szpitalach 
zamkniętych dla odwiedzają-
cych. Czyli o sytuacji, gdy rodzi-
ny są odcięte od podstawowej 
i niezwykle ważnej informacji 
– w jakim stanie są ich najbliż-
si! Lekarze nie odbierają telefo-
nów (rozumiem), pielęgniarki 
z rzadka i mają przykazane, 
że informacje o stanie zdro-
wia udzielają… lekarze. Można 
spróbować do salowych, ale te 
mogą zakończyć informowanie 
stwierdzeniem ogólnym… a tak, 
leży w łóżku.

I aż się prosi: posadzić kogoś 
kumatego przy telefonie, niech 
już będzie jednego na oddział, od 
8.00 do 20.00, niech ma podgląd 
(choćby tylko do dokumentacji), 
co się dzieje z pacjentami. I niech 
odpowiada: tak – stabilnie, dziś 
lepiej, dostaje antybiotyki, nie 
gorączkuje, można przynieść 
świeżą piżamę i zostawić na por-
tierni. 

Nie wiem, dlaczego taki naj-
prostszy mechanizm nie został 
wprowadzony, gdy podjęto de-
cyzję o zamknięciu oddziałów. 
Ale to dla mnie dowód, kolejny, 
że służba zdrowia jest naprawdę 
w zapaści. Finansowej, kadrowej 
i mentalnej.

Tomasz Szymański

  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
Kupno - Sprzedaż
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610-65-23

zaprasza codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i dorosłych
 challange  turnieje

NOWE OŚWIETLENIE!
Rezerwacja kortów na sezon zimowy: 

osobiście, telefonicznie lub on-line

K    RTY TENISOWE

www.tenis-olszynka.pl

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
OKULARY TYLKO 49 ZŁ

Oprawa + szkła + robocizna 
(sph. od – 4.0 do +4.0 dpr.) 

HURTOWNIA OPTYCZNA 
OPTA SUN

Warszawa, ul. Majdańska 7
Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE
TYLKO 199 zł
„Trzy w Jednym” (dal, komputer, czytanie)

Sfera –2 do +3,0
Dodatek do bliży 1– 3

Rejestracja u optometrysty 
¥ 534 044 333

BADANIE WZROKU

TYLKO 60 zł
PRZEZ SPECJALISTĘ – OPTOMETRYSTĘ

Pracujemy pon.-pt. 10-18 
sobota od 9 do 13

CO SŁYCHAĆ W WARSZAWIE 

Park jak marzenie str. 5
P&R Bródno kameralny,  
ale ekskluzywny str. 5
Rowerem przez Gocław str. 6
Sport zamiast zGN str. 6
Świetliste niespodzianki str. 7

Od wody do śmieci str. 7
Kłopoty „Drukarni” str. 8
Możliwości  
niePEŁNOsprawności str. 9
Przedszkole dla dzieci  
z autyzmem str. 9
Co będzie w budynku B  
Szpitala Praskiego? str. 10
KrONIKa POlICyJNa str. 2

MIEjSCE Z DuSZą str. 3
Strzałkowscy – cukiernia mistrzów

KOBIeCym OKIem str. 4

CO TAM PANIE NA PRADZE str. 4

PRAWNIK RADZI str. 4

W numerze:

mIESZKAŃCY mIESZKAŃCOm

KONKuRS
Do wygrania torty z Cukierni 
Strzałkowscy str. 3

KOLIBEREK
NAJLEPSZE KARMY DLA ZWIERZĄT
 ul. Płowiecka 27 (róg Świeckiej)

tel. 731 224 464 
 ul. gen. R. aBRaHaMa 1e

tel. 504 429 091
www.koliberek-karmy.pl

Polub nas na

Ta akcja z roku na rok budzi coraz większe zainTeresowanie mieszkańców, kTórzy hojnie przyłączają 
się do zbiórki – wigilijna pomoc sąsiedzka, czyli wspólne Tworzenie prezenTów dla dzieci z domów 
dziecka i sąsiadów, kTórzy szczególnie w święTa poTrzebują naszego wsparcia. czytaj na str. 2

OGŁOSZENIA DROBNE str. 11

W
izualizacja: M

ultidecor
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KRONIKA POLICYJNA
OKRADŁA KOBIETę W SKlEPIE

W jednym z dużych sklepów spo-
żywczych pewna kobieta została 
okradziona z torebki, w której były 
pieniądze, karta płatnicza i doku-
menty. Kradzież zgłosiła ochro-
nie sklepu. Policjanci wspólnie 
z ochroną wytypowali podejrzaną 
– szybko udało się ustalić jej ad-
res zamieszkania. Natychmiast 
podjechał tam patrol i zatrzymano 
kobietę oraz odzyskano torebkę 
wraz z najcenniejszą zawartością. 
Kobieta tłumaczyła się, że torebki 
nie ukradła, a tylko… znalazła. 

CHCIAŁ uNIKNąĆ SPOTKANIA
Przejeżdżający ulicą Grochowską 
patrol zwrócił uwagę na mężczy-
znę, który na widok policjantów 
gwałtownie skrył się w bramie i po 
chwili zaczął oddalać się w kierunku 
bloków pobliskiego osiedla. Patrol 
ruszył za nim. 23-latek miał w kie-
szeni zawiniątko z brązową sub-
stancją, którą wzięto do badań, ale 
przede wszystkim okazało się, że 
zatrzymano poszukiwanego przez 
dwie prokuratury i jeden sąd! Trafił 
oczywiście do aresztu.

WPADŁ DIlER
Policja od dawna podejrzewała 
48-latka, że handluje narkotykami. 
Funkcjonariusze złożyli mu więc 
wizytę w jego w mieszkaniu: odkryli 

marihuanę, amfetaminę i mefedron. 
Mężczyzna został zatrzymany.

PRZESTęPCZA PARA
Policjanci postanowili „przyjrzeć” się 
kobiecie podejrzewanej o kradzież 
dwóch rowerów. Podejrzewali też, 
że i jej partner może mieć sporo na 
sumieniu. Przez kilka dni prowadzili 
obserwację miejsca zamieszkania 
i w końcu zatrzymali 35-latkę i 42-lat- 
ka. Kobiecie został przedstawiony 
nakaz prokuratora o przymuso-
wym doprowadzeniu. Z mężczyzną 
natomiast dokonano przeszukania 
mieszkania i piwnicy. Zabezpieczono 
prawie 40 gramów amfetaminy i… 
amunicję. Również mężczyzna zo-
stał zatrzymany.

ZAATAKOWAŁ DZIECIAKA
Do komendy przy ul. Grenadierów 
wpłynęło zgłoszenie dotyczące 
sytuacji, która miała miejsce na jed-
nym z osiedli. Mężczyzna zaczepił 
9-latka i zaczął go szarpać, bo nie 
spodobał mu się kolor jego skóry. 
Interweniowali ochroniarze, zostali 
zawiadomieni policjanci. Śledczy 
zgromadzili materiał dowodowy 
i doprowadzili 37-latka do prokura-
tury. Tam mężczyzna usłyszał zrzut 
stosowania gróźb i przemocy wobec 
chłopca na tle jego odmiennej przy-
należności rasowej i etnicznej. 

policja.waw.pl
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Codziennie, w godzinaCh 10-12, Seniorzy 65+ mogą zakupić baterie do aparatów SłuChowyCh 6 Szt. w Cenie 9,00 zł

www.strefasluchu.pl
Jeśli jednak  

wolisz pozostać  
w domu  

– umów wizytę 
domową

wizyty  
pacjentów  
planujemy  

w bezpieczny  
sposób

Stosujemy 
rękawiczki 
ochronne

używamy  
maseczek 

oraz przyłbic  
ochronnych

gabinety 
i sprzęt medyczny 

dezynfekujemy 
przed i po każdej 
wizycie pacjenta

po aparat 
przyjedź  
do nas  

taksówką na 
nasz koszt

ZadZwoń i Zapytaj o dodatkowe ułatwienia i promocje – tel. 505 383 187 lub 602 668 037

trudnośCi użytkowników aparatów SłuChowyCh 
Spowodowane noSzeniem maSeCzek

ul. poborzańska 37
(róg ul. Rembielińskiej,

przystanek Poborzańska)
03-368 Warszawa

pn.– pt. 9.00–18.00, sob. 9.00–13.00
tel. 22 831 10 31, tel. kom. 602 668 037

al. Solidarności 53
(wejście od Jagiellońskiej,

przy Metrze Wileńska)
03-402 Warszawa

pn.– pt. 9.00–17.00, sob. 9.00–13.00
tel. 22 404 64 64

tel. kom. 505 383 187

al. Jana pawła ii 32
(niedaleko Hali Mirowskiej,

róg Elektoralnej)
00-141 Warszawa

pn.– pt. 9.00–18.00, sob. 9.00–13.00
tel. 22 400 11 66

ul. Chałubińskiego 8
(obok oddziału NFZ,

przy sklepie rehabilitacyjnym)
00-613 Warszawa

pn.– pt. 8.00–16.00
tel. kom. 512 656 816

ul. Sapieżyńska 3
(Centrum Medyczne

Bonifratrów, gab. nr 14)
02-215 Warszawa

pn.– pt. 9.00–17.00
tel. kom. 510 905 474

noszenie maseczek znacznie wpłynęło na komfort i ro-
zumienie mowy u osób, które na co dzień noszą aparaty 
słuchowe. protetycy słuchu musieli zmierzyć się z proble-
mami dotychczas nieznanymi. Sytuacja wymusiła poszu-
kiwanie nowych rozwiązań i narzędzi, dzięki którym użyt-
kownicy aparatów słuchowych mogą poczuć się pewniej.

aparat słuchowy, okulary i maseczka – założenie wszyst-
kiego naraz jest bardzo uciążliwe wtedy, kiedy aparat słucho-
wy znajduje się za uchem. Ponadto ciągłe nakładanie i zdej-
mowanie maseczki często stanowi ryzyko przypadkowego 
wysunięcia się aparatu słuchowego. W ostatnim czasie w ten 
sposób wiele aparatów zostało zagubionych. Z tego powo-
du warto rozważyć wykonanie aparatu słuchowego w wersji 
wewnątrzusznej lub wewnątrzkanałowej. Takie rozwiązania 

poprawiają znacznie komfort użytkowania, a w najmniejszych 
wersjach IIC (Invisible In the Canal) są całkowicie niewidocz-
ne. Pozostając przy wersjach zausznych warto rozważyć apa-
raty słuchowe wyposażone w funkcję „znajdź mój aparat”, 
która może pomóc w znalezieniu zagubionego aparatu słu-
chowego. 

rozumienie mowy, gdy rozmówca jest w maseczce jest 
znacznie gorsze nawet dla osób dobrze słyszących. Maseczka 
powoduje ograniczenie słyszenia wysokich częstotliwości, co 
odpowiada zanikom spółgłosek bezdźwięcznych (np. p,s,f,t,c 
itd.). Przez to mowa staje się mniej wyraźna. Ponadto wiele 
osób z niedosłuchem pomaga sobie w zrozumieniu mowy 
patrząc na usta. Gdy nasz rozmówca jest w maseczce, ma 
zasłonięte usta, do tego mówi szybko, użytkownicy aparatów 
słuchowych mają duże problemy z porozumiewaniem się. 

Rozwiązaniem, które może przynieść korzyść, są aparaty 
słuchowe ze specjalną aplikacją, gdzie przy pomocy smart-
fona możemy sterować pracą aparatów słuchowych. Jednym 
z najnowocześniejszych rozwiązań jest aplikacja ze specjalnym 
programem „rozmowa w maseczce”. Jedno kliknięcie powo-
duje poprawę zrozumienia mowy. Gdy nie możemy skorzystać 
z aplikacji, protetyk słuchu może zaproponować konfigurację 
specjalnego programu słyszenia dedykowanego właśnie dla 
takiej sytuacji.

w gabinetach StreFy SłucHu znajdziecie Państwo audio-
protetyków z doświadczeniem, odpowiednimi kompetencjami 
i determinacją w znalezieniu najlepszego rozwiązania. Na bieżą-
co obserwujemy i wdrażamy wszystkie nowości po to, aby spro-
stać Państwa wymaganiom nawet w tych trudnych czasach. 

To już tradycja, że od lat, 
w dużych sklepach na Bia-
łołęce, w okresie mikołaj-
kowym pojawiają się wo-
lontariusze w czerwonych 
czapkach świętego Mikołaja, 
z koszami oklejonymi plaka-
tami, informującymi o trwa-
jącej właśnie Wigilijnej Po-
mocy Sąsiedzkiej. Od lat też 
„Mieszkaniec” patronuje 
temu wielkiemu poruszeniu 
ludzkich serc, bo idea jest na-
prawdę wyjątkowa.

Do specjalnych koszyków 
sklepowych zbierane są pro-
dukty, z których później two-
rzone są świąteczne paczki, 
które trafiają do dzieciaków 
z białołęckich domów dziecka. 
To nie wszystko, bo podarki 
otrzymują też najbardziej po-
trzebujące osoby z dzielnicy, 
nie „idą” w przypadkowe ręce, 
ale tam gdzie są naprawdę nie-
zbędne. 

W akcję włączyć może 
się każdy. Wystarczy kupić 
w czasie, kiedy trwa zbiórka 
w danym sklepie jakiś produkt 
(lista w ramce obok) i włożyć 
go do oznakowanego kosza. 

Tegoroczna WPS rozpoczęła 
się 27 listopada i potrwa do 
13 grudnia. Szczegółowa lista 
miejsc i terminów zbiórek jest 
dostępna na fb w wydarzeniu 
WigilijnaPomocSasiedzka. 

Projekt charytatywny Wigi-
lijna Pomoc Sąsiedzka organi-
zują: Stowarzyszenie Razem 
dla Białołęki oraz Społeczność 
Chrześcijańska Północ.

Święta Bożego Narodzenia 
w tym roku będą wyjątkowo 
trudne. Epidemia to ciężki 
czas dla wszystkich, jednak są 
osoby, które odczuły ją szcze-
gólnie ciężko, a teraz dodat-
kowo, nie mają nawet szansy 
na chwilę radości i nadziei. 
Podarujmy im ją.         NM

mIESZKAŃCY mIESZKAŃCOm, 
CZYLI WIgILIJNA POmOC SąSIEdZKA

CO MOżEMY PODAROWAĆ
Artykuły spożywcze o prze-
dłużonej dacie ważności (kon-
serwy, kakao, herbata, słody-
cze, kasze, mleko) i artykuły 
dla dzieci (mydło, oliwka, 
pasta, szczoteczka do zębów, 
pampersy, artykuły szkolne, 
gry i zabawki) oraz artykuły 
chemiczne i środki czystości.
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miejsce z duszą

spędzał w niej mnóstwo czasu, 
więc tak naprawdę nie mo-
gło być inaczej – musiał pójść 
w ślady ojca. – Szkoła, praktyki 
u taty, papiery mistrzowskie. 
Tak, mam to we krwi – śmieje 
się Tomasz Strzałkowski i do-
daje, że podobnie jest z drugim 
z braci, Krzysztofem.

Cukiernia szybko zyskała 
grono stałych klientów, dzięki 
uporowi pana Kazimierza, 
który nie korzystał z pojawiają-
cych się na rynku polepszaczy 
ułatwiających życie w branży 
cukierniczej. „Chemiczne” do-
datki, dzięki którym ciasta mo-
gły wyglądać na świeże przez 
kilka dni, nigdy nie były nawet 
brane pod uwagę w tym zakła-
dzie. Podobnie było i jest z pół-
produktami czy różnego typu 
maszynami. Tam gdzie można, 
wszystko było i jest robione od 
podstaw, ręcznie.

– Nie da się wyczuć odpo-
wiedniej konsystencji ciasta 
używając miksera, dlatego na 
przykład sernik MUSI być wy-
rabiany ręcznie. Krem do napo-
leonki trzeba ugotować z mąki, 
mleka, a nie z gotowego budyniu 
– wtedy naprawdę jest dosko-
nały. To są te „kruczki”, na które 
od zawsze kładł nacisk tata. 
I miał rację – tłumaczą mistrzo-
wie Strzałkowscy. – Był praco-
holikiem. To trzeba powiedzieć 
wyraźnie, ale też podkreślić, że 
praca była jego wielką pasją. 
Układał receptury, dobierał 
składniki. W czasach PRL-u mu-
siał kombinować, żeby zdobyć 
cukier, mąkę i inne produkty, bo 
wszystko było na kartki.

Rodzinna firma przechodziła 
różne okresy. Bywało kiepsko, 
szczególnie wtedy, gdy war-
szawiacy zachłysnęli się tanimi 
produktami z marketów. Wtedy 
jednak senior Strzałkowski uspo-
kajał synów tłumacząc, że jakość 
zawsze zwycięży. Tak też się 
stało. Klienci szybko wrócili. 

Pan Kazimierz wprowadzał 
Tomasza i Krzysztofa w tajniki 
sztuki cukierniczej, akceptu-
jąc ich nowoczesne podejście 
do biznesu, jednak nie pozwa-
lając na wprowadzanie zmian 
w jakości. Synowie szkolili się, 
ojciec z czasem coraz bardziej 
ograniczał się do nadzorowania. 
W niedziele otwierał cukiernię, 
aby wciąż mieć kontakt z klien-
tami, którzy go uwielbiali. Dwa 
lata temu oficjalnie przekazał 
zakład swoim następcom. 

– Taty nie ma już wśród nas, 
odszedł miesiąc temu, ale za-
wsze będziemy kultywować tra-
dycje zakładu. I nie chodzi tylko 
o jakość naszych wyborów. Ko-
lejną jest pomaganie, bo taki 
był ojciec. Nasze ciasta trafiały 
do wielu potrzebujących osób 
– mówią Strzałkowscy. 

W czasie świątecznym cukier-
nia przekazuje zawsze wyroby 
do placówki dla bezdomnych 
Caritas, wsparła też kilkukrotnie 
Stowarzyszenie Praskie Patrz 
Sercem, m.in. ofiarując tort dla 
chorego na nowotwór chłopca 
czy imprezę dla seniorów. Słod-
kości z Kawęczyńskiej znają 
dzieciaki z okolicznych szkół 
i przedszkoli.

– Uwielbiam to miejsce. Dla 
mnie to swoiste „pogotowie 

tortowe”, bo urato-
wali mnie z opresji 
– opowiada jedna 
z klientek cukierni. 
–  Zapomnia łam 
o urodzinach sio-
strzeńca, a zobowią-
załam się kupić tort. 
Nie dość, że zrobili 
mi „na cito”, to jesz-
cze domówiliśmy 
składniki, których ze względu 
na alergię maluch jeść nie może! 
Obsługa rewelacyjna, a ciastka 
bezowe – niebo w gębie!

Właśnie ciastka bezowe 
z marakują i truskawką od lat 
są uwielbiane przez klientów 
cukierni Strzałkowscy. Hitem 
niezmiennie pozostają też pączki 
(oczywiście ręcznie zawijane), 
napoleonki i torty, bo tych wybór 
jest niesamowity.

– Najmodniejsze są teraz torty 
śmietanowe obłożone kremem 
maślanym i polane czekoladą. 
Dla dzieci rodzice zamawiają 
najczęściej urodzinowe ze 
Świnką Pepą, Ciuchcią Tomek, 
SpongeBob-em i Elsą. Mogą 
być zarówno na opłatku, jak 
i z masy cukrowej oraz marce-
panowej, ale też szprycowane. Te 
są najbardziej pracochłonne, bo 
wykonane z „kropelek” kremu. 
To taki swojego rodzaju drob-
niutki „haft” zrobiony kremem, 
jego wykonanie zajmuje nawet 
2-3 godziny – opowiada Krzysz-
tof, który jest prawdziwym arty-
stą w tej pracowni.

Przed nami święta, więc czas 
tradycyjnych polskich wypieków. 
Jakie królują w domu Strzałkow-
skich na stole? Rolada makowa, 

keks, szarlotka i oczywiście 
uwielbiane przez wszystkich ser-
niki i piernik. Pytanie: jaki powi-
nien być dobry sernik (każdy kto 
próbował go robić wie, że wielką 
sztuką jest upiec go tak, by sma-
kował naprawdę wyśmienicie)? 
W czym tkwi sekret?

– Przede wszystkim z tłu-
stego sera. Mielimy, wyrabiamy 
RĘCZNIE z cukrem (do smaku), 
dodajemy rodzynki, skórkę po-
marańczową, jajka, śmietanę 
i odrobinę mąki. Jak ciasto jest 
„tępe” można dołożyć masło. 
To wszystko. W czym tkwi se-
kret? Nie trzymamy się sztywno 
przepisów, bo za każdym razem 
śmietana czy ser są odrobinę 
inne. Mieszamy ręcznie, spraw-
dzamy, próbujemy i dodajemy 
tyle wszystkiego, ile potrzeba. 
Wtedy Sernik Krakowski wy-
chodzi najlepszy! – podkreślają 
bracia Strzałkowscy. 

Klara Bartuszek

StRZAłKOWSCY – CuKIERNIA mIStRZóW

Kiedy kilkadziesiąt lat temu Kazimierz Strzałkowski przy-
jechał z Radomia na Pragę Północ, by założyć tu małą pra-
cownię cukierniczą przy ul. Kawęczyńskiej, pewnie nawet 
mu wtedy przez myśl nie przeszło, że to historyczna chwi-
la. Stworzył miejsce, które pokochało niemal całe miasto, 
a niewielki zakład po latach stał się kultowym. „Cukiernia 
Strzałkowscy” – tutaj wszystko powstaje z pasją. 

Razem z Cukiernią Strzałkow-
scy mamy dla Was na fb Gaze-
ta Mieszkaniec konkurs, w któ-
rym do wygrania są trzy torty 
wykonane przez Mistrzów. 
Szczegóły już 4 grudnia.

Pan Kazimierz Strzałkow-
ski, który w Radomiu ukończył 
szkołę cukierniczą i tam prowa-
dził swój mały biznes, postano-
wił spróbować swoich sił w War-
szawie. Tutaj możliwości były 
większe. Przyjechał na Pragę 
Północ, wynajął lokal przy ul. 
Kawęczyńskiej 4. 

– Początki nie były łatwe, 
lokal wymagał odpowiedniego 

przystosowania zarówno do 
produkcji, jak i sprzedaży wyro-
bów cukierniczych, a tata miał 
do pomocy tylko jednego pra-
cownika. Dali radę – opowiada 
syn Tomasz. – Niewiele później 
my z mamą i siostrą również 
dołączyliśmy do taty. Tak już 
zostało – wspomina i dodaje, że 
cukiernia od zawsze jest w tym 
samym miejscu. Od dziecka 

Pan Kazimierz, nigdy nie korzystał z pojawiających się 
na rynku polepszaczy ułatwiających życie w branży 
cukierniczej.

Ciastka, ciasta i torty od lat 
są uwielbiane przez klientów 
cukierni Strzałkowscy.
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Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Radca prawny Marcin Kluś specjalizuje się w sprawach cywilnych,  
o błędy medyczne i szkody komunikacyjne.

PRAWNIK
RADZI'GRuDNIOWE NASTROjE

Andrzejki za nami! Udało się wam 
lać wosk? Ciekawe, co wyszło?

Pamiętam, jak kiedyś podzielił 
nas ciekawy kawałek wosku: jedni 
uważali, że to serce, niosące piękną 
miłość i wszystko, co najlepsze, 
a inni, że to cztery litery o wydat-
nych pośladkach, którymi los wy-
pina się do osoby wróżącej sobie.

Innym razem koleżance „wylał 
się” but z cholewą, mało foremny. 
Dla wszystkich było jasne, że 
zwiąże się z rolnikiem i będzie bie-
gać w gumiakach po błocie. Ale to 
nie była prawda. Poznała Włocha, 
dziennikarza-korespondenta w Pol-
sce, za którego potem wyszła za 
mąż i wyjechała na Półwysep Ape-

niński, który ma kształt wysokiego 
buta! Lepiej być ostrożnym w in-
terpretacjach i nie podpowiadać 
losowi, co ma dla nas szykować.

Zaraz Mikołajki – święto nie-
spodzianek, słodyczy, drobnych 
prezentów – a przed nami Boże 
Narodzenie! Może będzie takie, o ja-
kim marzy wiele osób – z bieluśkim, 
chrupiącym pod butami śniegiem 
rozmigotanym milionem iskierek, 
lekkim mrozkiem, mocno pachnącą 
żywicznym lasem zieloną choinką, 
bombkami, lampkami, siankiem pod 
obrusem, opłatkiem i koniecznie 
karpiem w galarecie, za to bez tego 
znienawidzonego od wielu miesięcy 
dziada (chodzi mi o COVID). 

Co będziecie podawać? Każdy 
dom ma swoje własne tradycje, 

często inne niż tradycje regionalne. 
Na jednych stołach pojawi się zupa 
z suszonych grzybów z klusecz-
kami, na innych – też z kluseczkami, 
lecz rybna. U nas tradycyjnie mocny, 
wyrazisty czerwony barszcz ze 
specjalnymi pierogami do zagryza-
nia. Specjalnymi, bo farsz to pół na 
pół kapusta biała surowa i kiszona 
plus dużo suszonych podgrzybków, 
lecz ciasto z odrobiną drożdży, bo 
ich nie gotujemy, lecz smażymy 
w głębokim tłuszczu, jak pączki. 
Taka rodzinna od pokoleń tradycja, 
być może z dawnych naszych ziem 
wschodnich lub z Małopolski.

Koniecznie śledź w śmietanie 
i śledź w cytrynach, karp w ga-
larecie i smażony, sałatka jarzy-
nowa z majonezem, zwana kiedyś 

włoską. Ale prawdziwym hitem 
są zawsze tzw. grzyby w cieście, 
pieprzne, składające się głównie 
z aromatycznych, suszonych grzy-
bów i cebuli. To jedno z tych dań, 
którego od kiedy pamiętam, jest za 
mało i za mało.

W niektórych domach Wigilia 
przypomina elegancką kolację i nie 
ma w tym nic złego, niech każdy 
buduje swoją świąteczność tak, jak 
lubi. Ale u nas – ani mięsa, ani no-
winek kulinarnych. Tradycja i tylko 
tradycja. Bo kiedy, jak nie tego wła-
śnie dnia?

I jeszcze, nie zapomnijcie przy-
gotować duuużo, dużo wyjątko-
wych, pięknych myśli i dobrych 
słów zwłaszcza dla tych, którzy są 
dla was najważniejsi.               żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...
DZIuRY W MóZGu

– Witam, panie Eustachy! – Kazimierz Głów-
ka, stały klient bazaru na pl. Szembeka, był 
szczerze uradowany widokiem Eustachego 
Mordziaka, jednego z tutejszych tuzów han-
dlu straganiarskiego. – Wrócił pan jednak! 
A ostatnio interes chciał pan zwijać… 
Eustachy Mordziak, podsuwając panu Kazi-
mierzowi jego ulubiony zydelek, odparł: 
– Naprawdę nie wiedziałem, co mam ze sobą 
zrobić. COVID, obostrzenia, klientów jak na 
lekarstwo. Wydawało mi się, że to koniec, na 
bezrobocie trzeba będzie iść. 
– No, widzi pan – Polska to taki kraj, w którym 
nic nie jest zrobione od początku do końca. 
Dlatego nam się pierwsza wolność nie za bar-
dzo udała i druga. Nawet socjalizm wyszedł 
jakiś taki nasz. 
– To znaczy?
– To znaczy Gierek z Breżniewem się całował, 
ale autobusy francuskie robiliśmy, a samocho-
dy włoskie na ten przykład. Tak że spokojnie. 
COVID też nas do końca nie zegnie. 

– Jednak żniwo zbiera, panie Kaziu.
– Ano zbiera, zbiera, w końcu epidemię mamy. 
Nie my jedni cierpimy. Ale to minie, głowa do 
góry… 
– Szkoda tylko, że z tą Unią tak nam nie za bar-
dzo idzie. Coś mi się zdaje, że nas spuszczą 
w końcu po brzytwie… 
W tym momencie oko panu Kazimierzowi bły-
snęło jakby trochę filuternie… 
– Choć z drugiej strony – wszedł Eustachemu 
w słowo – powiem panu, że kupcom to może 
i spodobałoby się?… 
– Co pan takie rzeczy? 
– Jakby granice zamknęli, to tego zachodniego 
towaru nie byłoby tyle, co teraz. 
– Jakby zamknęli…
– Właśnie. A przecież za peerelu też zamknięte 
były, a mimo to ludzie chodzili modnie ubrani, 
zachodni sprzęcior mieli – radia i w ogóle… 
– No mieli. 
– A skąd?
– Z paczek. Od rodzin.
– No właśnie! Teraz panie Eustachy po całej 
Europie rozsianych jest dwa miliony roda-

ków. Niech każdy raz na pół roku jedną pacz-
kę do rodziny wyśle. To w roku przyjedzie tu 
4 miliony paczek pełnych różnego dobra. Co 
ludziska z tym zrobią? Trochę zatrzymają, 
trochę przejedzą, a resztę handlarzom od-
sprzedadzą! 
– Znakiem tego na Szembeku znowu „ciuchy” 
mogłyby być?
– Tak jest! Wróciłyby tu złote czasy!…
Eustachy Mordziak, tak jak był uśmiechnięty 
od ucha do ucha, w sekundzie spoważniał 
jednak: 
– Gdybym pana nie znał, panie Kaziu, to może 
i bym uwierzył, że pan rzeczywiście tak myśli. 
Przecież to okropne, gdyby miało do czegoś 
takiego dojść. Bylibyśmy jakieś 60 lat do tyłu! 
I wie pan, co jest najgorsze – niektórym by się 
to podobało. A przecież ta Unia to dar z nieba 
dla nas jest! 
– Fakt – nie brakuje takich, nie brakuje… 
Jak to mówią, panie Eustachy, co głupie-
mu po koronkach, kiedy dla niego to same  
dziury…

Szaser 
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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

Ostatnio kierowałem autem znajomej i spowodo-
wałem kolizję drogową. Czy jako kierowca cudze-
go auta i sprawca kolizji będę odpowiadał osobi-
ście za naprawienie związanej z tym szkody?

Zgodnie z art. 35 Ustawy o ubezpieczeniach obo-
wiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwa-
rancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komuni-

kacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku, ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując 
pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, 
wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. 

Zatem jeśli Pan wyrządził szkodzę pojazdem znajomej, to wówczas powinna 
zostać ona naprawiona z ubezpieczenia OC tego pojazdu. 

Jednak należy pamiętać, że od powyższego są pewne wyjątki. Zgodnie z art. 43 
w/w ustawy, zakładowi ubezpieczeń, w którym było wykupione ubezpieczenie OC 
pojazdu, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym 
zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicz-
nych odszkodowania, jeżeli kierujący:

1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub wstanie nie-
trzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub 
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; 

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa; 
3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mecha-

nicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub 
mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią 
przestępstwa; 

4) zbiegł z miejsca zdarzenia.
Zatem w powyższych sytuacjach może Pan odpowiadać za kolizję w ramach 

roszczenia regresowego. Warto jednak w tym miejscu podkreślić, że w ewentual-
nym postępowaniu sądowym, sąd nie będzie związany wysokością odszkodowania 
wypłaconego przez zakład ubezpieczeń i kierowca pojazdu może kwestionować 
zakres i wysokości wypłaconego świadczenia. Wykazanie przez kierowcę, że zakład 
ubezpieczeń zbędnie lub zbyt dużo wypłacił poszkodowanemu w celu naprawienia 
szkody, będzie skutkowało oddaleniem lub obniżeniem wysokości roszczenia regre-
sowego zakładu ubezpieczeń do kierowcy, który spowodował kolizję. 

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „REDOM” ul. Walecznych 76

tel./fax (22) 617-23-33, tel. 693-377-081
e-mail: redom@redom.pl, www.redom.pl

WYKONUJE:
 renowację tapicerki i stolarki 

mebli stylowych i współczesnych 
  
 

   nowe meble na wymiar (wersalki, 
tapczany, fotele, naro¿niki, stela¿e itd.) 

      p³yt meblowych zabudowy z
i meble uzupe³niaj¹ce

Zapraszamy: pon.-pt. w godz. 8.00-17.00
   POSIADAMY WYBÓR TKANIN I TRANSPORT

Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne
Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 100 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

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

Warszawa ul. Grenadierów 51/59

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

 
   skup  sprzeda¿

   
 sim-locki

    akcesoria

    naprawy

    CH Szembeka
ul. Zamieniecka 90 paw. 311
czynne pn.-pt. 9.30-18.00

tel. 22 333-23-11, 501 51 66 60

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

www.krasphone.pl

TADEX 
 OPONY

  Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i
 
sprzeda¿ opon 

 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         
tel. 22 610 60 05
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strefa odpoczynku dla miesz-
kańców. Dodatkowo, na dachu 
budynku A mają być zamonto-
wane panele fotowoltaiczne, 
a na budynku B proponowany 
jest skatepark oraz siłownia na 
wolnym powietrzu, tzw. street 
workout – opisuje Karolina Ga-
łecka z Urzędu Miasta.

Ważna informacja dla 
mieszkańców, którzy obawiali 
się o przyszłość pobliskiego 
bazarku – nie zostanie zlikwi-
dowany. – W pobliżu parkingu 
pozostanie też bazarek. Zarząd 
Transportu Miejskiego odstąpił 
część nieruchomości przezna-
czonej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzen-
nego na parking. Zagospoda-
rowanie tej części terenu bę-
dzie leżało po stronie kupców 
– zapowiada ZTM i zachęca 
do udziału w ankiecie dotyczą-
cej przedstawionej koncepcji, 
która jest dostępna na stronie 
www.ztm.waw.pl, w zakładce: 
planowane inwestycje.   JP

Trwa budowa ostatniego 
wschodniego odcinka drugiej 
linii metra. Przy ostatniej sta-
cji – Bródno, w sąsiedztwie 
skrzyżowania ul. Rembieliń-
skiej z Kondratowicza, będzie 
parking przesiadkowy „Parkuj 
i jedź”. Latem Zarząd Transportu 
Miejskiego ogłosił przetarg na 
wykonanie koncepcji architekto-
niczno-budowlanej tego obiektu. 
Właśnie ją poznaliśmy. 

Pracownia „Innebo Sp. z o.o”. 
zaproponowała swój pomysł na 
to miejsce. Ciekawy, lecz trudno 
nie zauważyć, że nieco odbiega-
jący od oczekiwań mieszkańców, 
którzy przede wszystkim chcą 
wielu miejsc parkingowych i na 
nie przede wszystkim liczyli.

Tymczasem, przy stacji 
Bródno, w dwóch budynkach 
połączonych podziemnym 
przejazdem, będzie łącznie 

475 miejsc postojowych, w tym 
m.in. miejsca dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych i punkty do 
ładowania aut elektrycznych. 
Dla rowerów planowane jest 
116 miejsc. Patrząc na miejsca 
parkingowe P&R na końcowej 
stacji M1 – Metro Młociny, gdzie 
miejsc parkingowych dla aut jest 
1010, a cykliści mają do dyspo-
zycji 208 stanowisk, trudno się 
dziwić zaskoczeniu mieszkań-
ców Targówka, że w przypadku 
ostatniej stacji M2 będzie zupeł-
nie inaczej.

Tyle o miejscach parkingo-
wych, bo reszta koncepcji wy-
gląda naprawdę intrygująco. 
Parking będzie przyjazny śro-
dowisku naturalnemu. – Na 
dachach obu budynków, wcho-
dzących w skład parkingu, pla-
nowane jest zasadzenie roślin, 
dzięki czemu mogłaby powstać 

P&R BRódNO 
KAmERALNY, ALE EKSKLuZYWNY

Dwa budynki, a na nich zielony dach, siłownia i skatepark. 
Brzmi dość niewiarygodnie biorąc pod uwagę, że mówimy o… 
parkingu przy stacji metra. Taki właśnie ma być P&R Bródno.
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Na ten moment czekali 
wszyscy. Park na Szmulowiź-
nie przy ulicy Kawęczyńskiej 
na Pradze Północ był niewiel-
kim zieleńcem, sąsiadującym 
z Dzielnicowym Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji oraz terenem 
zabytkowego Młyna Michla 
i od dawna wymagał zmiany, 
do której przygotowywano się 
od jakiegoś czasu. 

Dwa lata temu przeprowa-
dzone zostały konsultacje spo-
łeczne, dzięki którym powstała 
cała wizja zagospodarowania 
terenu, nazywanego parkiem 
Michałowskim. Właśnie za-
kończył się 1. etap moderniza-
cji i mieszkańcy zyskali nową, 
atrakcyjną przestrzeń do spę-
dzania wolnego czasu.

Tak jak zaplanowano, 
w samym środku parku latem 
będzie można rozłożyć koce, 
urządzić piknik, poleniucho-
wać z całymi rodzinami na 
trawce. Wokół tego miejsca 
na pikniki, gry i zabawy mają 
wiosną zakwitnąć kwiaty. Ci, 
którzy nie lubią leżenia, a wolą 
relaks na ławkach, będą mieli 

też taką możliwość, 
bo dzięki projektowi 
z budżetu obywatel-
skiego, zostały one również 
ustawione. 

– Pojawiła się też całkowicie 
nowa alejka wykonana z mate-
riału przepuszczającego wodę 
do gleby. Przylegają do niej ta-
rasy, na których zainstalowano 
tablice edukacyjne z historycz-
nymi ciekawostkami o Pradze 
Północ. Najmłodsi mogą już 
skorzystać z wyposażonego 
placu zabaw. Dla poprawy 
bezpieczeństwa zainstalowano 
dodatkowe oświetlenie – mówi 
Karolina Jakobsche, rzecznik 
Urzędu Dzielnicy.

Jest też dobra wiadomość dla 
właścicieli czworonogów – psi 
wybieg, a na nim zabawki dla 
domowych pupili. Ten teren 
jednak będzie otwarty dopiero 
wiosną, bo trzeba poczekać na 
wyrośnięcie trawy.

Dosadzono zieleń, aby miej-
sce stało się prawdziwą oazą. 
Jest 25 nowych drzew, ponad 
2360 krzewów i 3000 sztuk 
bylin oraz pnączy.

Inwestycję prowadził Za-
rząd Praskich Terenów Pu-
blicznych. 

Co dalej? W następnym roku 
przy parku powstanie ogród 
społeczny do uprawy warzyw 
i ziół, sad owocowy oraz fon-
tanna. Młyn Michla, po kom-
pleksowej modernizacji, stanie 
się siedzibą artystów i rzemieśl-
ników, a jego przestrzenie zajmą 
pracownie oraz warsztaty. 
W parterze budynku znajdzie 
się miejsce na kawiarnię i sa-
nitariaty dostępne również dla 
użytkowników parku.       KS

Plac zabaw, wybieg dla psów, ławki – nowe obli-
cze „parku Michałowskiego” zachwyciło miesz-
kańców Szmulowizny. A to dopiero początek.

PARK JAK mARZENIE

MŁYN MICHlA
Obiekt przy ul. Objazdo-
wej 2 to pozostałość dawne-
go kompleksu przemysłowe-
go, który powstał w 1899 r. 
Zakład należał do Towarzy-
stwa Aukcyjnego „Warszaw-
ski Młyn Parowy” Ludwika 
Michla. Od 2010 r. jest wpi-
sany do rejestru zabytków.

Fot. UM

MATERIAŁ INFORMACYJNY UD WAWER

Zespół ponownie odkrywa Mazowsze. Tym ra-
zem daje się ponieść nurtom rzeki, inspirując się 
tak Wisłą, jak i Urzeczem – historycznym pod-
warszawskim mikroregionem etnograficznym, 
rozciągającym się po obydwu brzegach Wisły.

„Rzeka ze swoimi dopływami jest jak część 
krwiobiegu, to wytchnienie współczesnego mia-
sta. Chcieliśmy to uchwycić w muzyce – mówi 
o inspiracjach skrzypaczka i wokalistka zespołu 
Sylwia Świątkowska – z drugiej strony Wisła 

była dawniej ważniejszym kanałem komunika-
cji. Flisackie tratwy zapewniały Mazowszu kon-
takt z całą Polską i światem, przynosiły tchnienie 
wolności, nowoczesności i niezależności, two-
rząc w rezultacie bogatą i różnorodną mozaikę 
kulturową”.

W tytułowym Uwodzeniu zespół łączy siły ze 
spławionym w tym celu z Krakowa, poetą i wo-
kalistą Marcinem Świetlickim.

Impulsem do powstania płyty było skompono-
wanie przez kapelę w 2019 roku muzyki do filmu 
dokumentalnego „Zaginione Urzecze” w reżyse-
rii Adama Rogali i zdjęciami Wiktora Strumiłło. 
W specjalnej, limitowanej edycji film będzie do-
łączony do albumu.

„Muzyczne wiry i strumienie, w które wpadli-
śmy, to dźwięki charakterystycznych dla zespołu 
akustycznych instrumentów: cymbałów, skrzy-
piec, fideli, barabanu, kobiecych głosów. I tym 
razem również pięknie brzmiących i wysmako-
wanych ręką producenta Mariusza Dziurawca 
ze Studia As One” – podsumowuje cymbalistka 
i wokalistka Magda Sobczak.

Premierowy koncert on-line odbędzie się  
6 grudnia. Transmitowany będzie kanałami spo-
łecznościowymi zespołu wprost z Wawerskiego 
Centrum Kultury.

dZIELNICA WAWER mECENASEm 
NOWEgO ALBumu KAPELI  

ze Wsi WarszaWa
Kapela Ze Wsi Warszawa powraca z nową płytą. „uwodzenie” ukazało się 30 listopada 
2020. urząd Dzielnicy Wawer jest Mecenasem tego wydawnictwa. Ruszyły już zdjęcia 
do teledysku, który zostanie nakręcony właśnie w Wawrze.
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W końcu jest sporo dobrych 
wieści dla rowerzystów z Gocła-
wia. Drogowcy wzięli się ostro do 
pracy i jeśli pogoda nie spłata psi-
kusa, wkrótce jednośladem będzie 
można pokonywać naprawdę spore 
odcinki bez konieczności zmiany 
strony jezdni czy rozglądania się za 
bezpiecznym miejscem do jazdy. 
Zakończyła się budowa drogi dla 
rowerów na ul. Jugosłowiańskiej. 
Ruszyła inwestycja, dzięki której 
będzie wygodne rowerowe połą-
czenie aż od Trasy Siekierkow-
skiej do Łazienkowskiej. A to nie 
koniec rowerowych planów w tej 
części Pragi Południe.

Zrealizowany już projekt do-
tyczący ul. Jugosłowiańskiej 
nie tylko poprawił komfort, ale 
przede wszystkim bezpieczeń-
stwo użytkowników jednośladów. 
Wyznaczone zostały dwa braku-
jące przejazdy rowerowe i wyre-
montowana istniejąca droga dla 
rowerów dookoła skrzyżowa-
nia Jugosłowiańska – Fieldorfa. 
Zmodernizowano też sygnali-
zację. Na odcinku od Fieldorfa 
do Kwiatkowskiego powstała 
ścieżka, dzięki czemu teraz układ 
dróg rowerowych jest bardziej 

spójny i praktyczny. 
Powstał też przejazd 
rowerow y przez 
rondo na ul. Kwiat-
kowskiego, co po-
zwala rowerzystom 
zaoszczędzić czas 
– nie muszą już stać na światłach 
przy ul. Fieldorfa. 

To nie wszystko, bo powstały 
również nowe chodniki m.in. 
w miejscu „przedeptów” na wy-
sokości stacji benzynowej oraz 
przystanku autobusowego „Meis-
snera 04”. Wybudowano oświetle-
nie – chodnik i droga dla rowerów 
mają własne latarnie.

To już jest. Teraz rozpoczęły się 
kolejne prace na Gocławiu oraz na 
Saskiej Kępie.

Jak informuje na fb Pełnomoc-
nik Prezydenta ds. Inwestycji Ro-
werowych, będzie wybudowana 
droga po północnej stronie ciągu 
ulic Saska – Egipska (roboty obej-
mują odcinek Lizbońska-Afrykań-
ska). Przy okazji wyremontowane 
zostaną fragmenty chodnika.

W najbliższym czasie drogowcy 
zaczną też modernizować sygnali-
zację na skrzyżowaniu Bora-Ko-
morowskiego – Egipska – Afry-

kańska. W ramach tego zadania 
powstaną przejazdy rowerowe 
przez 3 ramiona skrzyżowania, 
wybudowane będą łączniki rowe-
rowe do jezdni ul. Afrykańskiej po 
południowej stronie skrzyżowania 
oraz wyremontowany chodnik 
przy skrzyżowaniu.

– Przypominamy, że działamy 
też na ulicy Bora-Komorowskiego. 
Trwa budowa drogi dla rowerów 
na odcinku Abrahama-Fieldorfa. 
Została już wybudowana droga 
dla rowerów na odcinku Afrykań-
ska-Abrahama (będzie oddana do 
użytku po zakończeniu budowy 
pozostałych odcinków). W tym 
roku przed nami jeszcze prace na 
ulicy Meissnera, gdzie zostaną 
wyznaczone pasy rowerowe. Będą 
dociągnięte do skrzyżowania z ul. 
Fieldorfa. Wybudujemy też krótkie 
łączniki pomiędzy nimi a nowymi 
przejazdami rowerowymi – zapo-
wiada ZDM.                 Jan Paśnik

ROWEREm PRZEZ gOCłAW
Rowerem od Trasy Siekierkowskiej do Trasy Ła-
zienkowskiej? już wkrótce to będzie możliwe. 

Budynek przy ul. Strażac-
kiej 96 w Rembertowie został 
wybudowany na początku XX 
wieku. Przez lata pełnił różne 
funkcje. W ostatnim czasie 
użytkowania, do paździer-
nika 2013 roku, swoją siedzibę 
miał tu dzielnicowy Zakład 
Gospodarowania Nierucho-
mościami. Po wyprowadzce 
ZGN obiekt stoi pusty. 

Jak wspomina radny Ma-
ciej Iwanicki, pytając w swo-
jej interpelacji o przyszłość 
nieruchomości, poprzedni 
zarząd dzielnicy informo-
wał, że były podejmowane 
próby wynajmu budynku 
przy Strażackiej. Niestety, 
bezskuteczne. 

W 2018 roku zlecono eks-
pertyzę budowlaną obiektu, 
aby zorientować się, na 
ile opłacalny jest remont, 
czyli przeprowadzenie prac 
modernizacyjno-adaptacyj-
nych z przeznaczeniem na 
cele usługowo-publiczne. 

Wyniki okazały się dru-
zgocące, jakiekolwiek zain-

westowane pieniądze w re-
mont tej nieruchomości by-
łyby po prostu zmarnowane. 
Stan budynku oceniono jako 
„średni/zadowalający”, koszt 
NIEZBĘDNYCH prac re-
montowo-modernizacyjnych 
oszacowano wówczas na po-

nad 1,5 mln zł. Warto zazna-
czyć, że mówimy o wycenie 
z lipca 2018 roku i chodzi 
tylko o podstawowe prace, 
które doprowadziłyby obiekt 
do stanu zgodnego z przepi-
sami.

Ekspertyza wykazała m.in. 
liczne uszkodzenia ścian, brak 
zabezpieczenia przeciwpoża-
rowego konstrukcji głównej. 
Podkreślono konieczność wy-

SPORt ZAmIASt ZgN
W miejscu niszczejącego budynku po ZGN Rember-
tów, powstanie obiekt sportowy. Niestety, jeszcze 
nie teraz…

konania instalacji elektrycz-
nej, centralnego ogrzewania 
wraz z kotłownią zasilaną 
z sieci gazowej. 

– Na podstawie ekspertyzy 
zarząd dzielnicy zdecydował, 
że racjonalnym sposobem 
zagospodarowania tej nie-
ruchomości (już uzbrojo-
nej w media) jest rozbiórka 
budynku i budowa nowego 
z przeznaczeniem np. na 
dzielnicowy OSiR – mówi 
Elwira Wiechecka, rzecznik 

Urzędu Dzielnicy i podkre-
śla, że obecnie procedowany 
jest nowy plan miejscowy 
obszaru Centrum Rember-
towa, w którym proponowane 
przeznaczenie to F3.3 U. – Po 
uchwaleniu planu przewiduje 
się podjęcie prac zmierzają-
cych do wykorzystania tego 
terenu pod budowę kubatu-
rowego obiektu sportowego.

Wiktoria Czupurek 

Fot. GoogleMaps

Fot. ZDM
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Epidemia wymusiła wpro-
wadzenie oszczędności i trady-
cyjna iluminacja, którą kochają 
warszawiacy, rozbłyśnie, ale 
w znacznie mniejszym zakresie 
niż w ubiegłych latach. Niestety, 
światełek nie będzie m.in. w Al. 
Jerozolimskich, a wcześniej 
świetlne ozdoby były zamonto-
wane od Dworca Centralnego, 
przez most Poniatowskiego do 
ronda Waszyngtona. Nie rozbły-
sną również w Al. Solidarności, 
tak jak w poprzednie święta umi-
lając nam czas na odcinku od pl. 
Bankowego do pl. Wileńskiego. 
Bez ozdób pozostanie także 
m.in. ul. Targowa.

W ubiegłym roku ilumina-
cje łącznie miały 20 km, a ich 
główną osią był Trakt Królew-
ski – od pl. Zamkowego przez 
Krakowskie Przedmieście, 
Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży 
i Al. Ujazdowskie aż do Belwe-
deru. Teraz wygląda to dużo 
skromniej: główną osią będzie 
stosunkowo krótki odcinek, od 
ronda de Gaulle’a do pl. Zam-
kowego.

Iluminacja – choć mocno okro-
jona – ma być niespodzianką, 
która pozytywnie wszystkich 
zaskoczy, ale już uchylono rąbka 
tajemnicy. Tej zimy na stołeczne 
ulice powróci duch przedwojen-
nej Warszawy! Jak zapowiada 
Urząd Miasta, w najbliższy 
weekend, ulice Nowy Świat 
i Krakowskie Przedmieście 
rozbłysną dziesiątkami świecz-
ników zdobionych zielonymi gir-
landami z wpiętymi w nie bomb-
kami i czerwonymi kwiatami.

– Całość iluminacji zepną 
dekoracje na pl. Zamkowym. 
Tam stanie wysoka na 27 me-
trów choinka do złudzenia 
przypominająca naturalny 
świerk. Drzewko, ozdobione 
klasycznymi bombkami w kolo-
rach złota, srebra i czerwieni, 
przywoła najwspanialsze świą-
teczne wspomnienia. Na placu 
pojawią się też świetlne dekora-
cje w kształcie baloniarza i ka-
taryniarza, które będą dosko-
nałą scenerią do pamiątkowych 
zdjęć – mówi Karolina Gałecka 
z Urzędu Miasta.              NM

Od 1 grudnia br. miesz-
kańcy Warszawy mieli zacząć 
płacić za śmieci według no-
wego systemu – zależnie od 
ilości zużytej wody. Uchwała 
w tej sprawie została jednak 
zakwestionowana przez Re-
gionalną Izbę Obrachunkową 
i potrzebne były poprawki 
w dokumencie, aby mogła 
wejść w życie. RIO nie podwa-
żyła jednak samego sposobu 
naliczania opłat, choć ten dla 
wielu mieszkańców jest wciąż 
nie do końca zrozumiały. 

– Przechodzimy na metodę 
„od wody”, ponieważ pozwala 
odzwierciedlić realną liczbę 
osób zamieszkujących lokal lub 
dom. Żadna z dopuszczalnych 
przez ustawę metod nie jest 
bezpośrednio powiązana z ilo-
ścią produkowanych śmieci. 
Na tym systemie skorzystają 
osoby mieszkające samotnie 
oraz te, które rozsądnie korzy-
stają z tzw. kranówki – wyja-
śnia Michał Olszewski, wice-
prezydent Warszawy.

Ponieważ w uchwale do-
tyczącej nowych stawek za 
odbiór odpadów zakwestio-
nowano dowolność w de-
klarowaniu zużycia wody, 
stołeczni radni na sesji nad-
zwyczajnej uszczegółowili te 
zapisy. Teraz jednoznacznie 
określają, co jest źródłem in-
formacji o ilości zużytej wody 
w konkretnych sytuacjach, np. 
kiedy uwzględnia się odczyt 
z wodomierza.  

Alina Gruszka

ŚWIEtLIStE 
NIESPOdZIANKI

W pierwszy weekend grudnia, tradycyjnie w Warszawie 
rozbłyśnie świąteczna iluminacja. W tym roku jednak bo-
żonarodzeniowych światełek nie zobaczymy po prawej 
stronie Wisły. 

Od WOdY dO ŚmIECI
Dopiero od 1 kwietnia 2021 roku zmienią się stawki 
i zasady naliczania opłat za odbiór odpadów. 

WAżNE TERMINY
n Opłatę należy wnieść do 
28. dnia każdego miesiąca. 
Opłaty nowych stawek będą 
obowiązywać od kwietnia.
n Nową deklarację trzeba 
będzie złożyć do 10 maja 
2021 r. Obowiązek ten do-
tyczy właścicieli budynków 
jednorodzinnych, a także 
zarządców nieruchomości 
wspólnych, m.in. spółdzielni 
i wspólnot mieszkaniowych.
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Redakcja „Mieszkaniec”, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, pn.-pt. 10.00-16.00, tel. 22 813 43 83, 698-676-886. 
Odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu do 22.12.2020 r. Wysyłka możliwa do 18.12.2020 r.

KOSZULKA DOBRA NA SWIETA’ 39 ZŁ

U NAS
BLACK FRIDAY

TRWA DO 22.12!
KOSZULKA 
ZA 29 ZŁ

sklep internetowy: www.pragaunited.pl
REKLAMAREKLAMA
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WSPOmNIENIE
24 listopada 2020 r.  

Oddział ZNP Warszawa Praga Południe 
Wawer Wesoła pożegnał 

Koleżankę dANutę duBIELAK, 
zasłużoną Nauczycielkę, członkinię Oddziału, 

wieloletniego Dyrektora szkoły,  
byłego Prezesa Oddziału.

W latach 1965-1966 kierowała Ogniskiem Kadry Kierowniczej Inspektoratu 
Oświaty Praga Południe. Od 1966 r. do odejścia na emeryturę pełniła funkcję Dyrek-
tora Szkoły Podstawowej nr 255. 

Szczególną troską otaczała młodzież trudną, wymagającą specjalnego zaintere-
sowania i pomocy. Swoimi doświadczeniami nt. planowania pracy wychowawczej 
w szkole dzieliła się w audycjach radiowych i telewizyjnych, a także publikując na 
łamach czasopism pedagogicznych. Cieszyła się niekwestionowanym autorytetem 
środowiska oświatowego, nawet wśród Wizytatorów Kuratorium Oświaty. 

W okresie 40-letniej pracy zawodowej brała aktywny udział w działalności spo-
łeczno-politycznej i związkowej. W latach 1963-1967 – członek Sekcji Pedagogicznej 
Zarządu Oddziału ZNP Praga Południe, a w latach 1972-1980 (kierując jednocześnie 
szkołą) pełniła funkcję Prezesa Oddziału. Wspólnie z Wydziałem Oświaty i Oddziałem 
ZNP organizowała uroczyste pożegnania pracowników oświaty odchodzących na 
emeryturę, opiekę nad byłymi pracownikami, jubileusze itp.

Za swoje zasługi zawodowe i pracę na rzecz środowiska lokalnego otrzymała 
wysokie odznaczenia, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Ko-
misji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę ZNP, Odznakę „Przyjaciel Dziecka”, Srebrną 
Odznakę Honorową „Za zasługi dla Warszawy” 

Pamiętamy Ją nie tylko jako wspaniałego i kompetentnego pedagoga z powo-
łania, ale również jako Prawego Człowieka, pełnego życzliwości i wyrozumiałości, 
zawsze śpieszącego z pomocą i radą.

Brak Jej odczuliśmy wszyscy. W naszej pamięci i sercach pozostanie na zawsze.

Koleżanki i Koledzy 
z Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
Warszawa Praga Południe Wawer Wesoła

Sytuacją lokali przy ul. Miń-
skiej 65 zainteresowali nas 
mieszkańcy, którzy zaobserwo-
wali, że z restauracji wynoszona 
jest część wyposażenia, a gdy się 
zajrzy przez okienko (lokal jest 
zamknięty i prowadzi jedynie 
sprzedaż z dowozem), to widać 
dziwne ustawienie sprzętów 
i mebli. Zachowanie to wydawało 
im się nietypowe, gdyż te lokale 
dość trwale zapisały się już na 
gastronomiczno-rozrywkowej 
mapie Warszawy. Po wspo-
mnianym „mocnym otwarciu” 

klubu, na którym śpiewali Ania 
Rusowicz i (!) Andrzej Supron, 
w klubowych przestrzeniach 
koncertowali m.in. Krzysztof 
Krawczyk, Sławek Uniatowski, 
Igor Herbut, Margaret, Reni Ju-
sis, JWP2 czy Anna Karwan. 
Restauracja także przyciągała 
gości, zarówno smacznym menu, 
stylową aranżacją, fachową 
obsługą, jak i dedykowanymi 
przestrzeniami – choćby częścią 
lunchową czy ogrodową.

Podejrzewano, że jeśli fak-
tycznie Drukarnia ma duże 

KłOPOtY „dRuKARNI”
Mocnym uderzeniem, dokładnie trzy lata temu, przy 
Restauracji Drukarnia na Kamionku, został oficjalnie 
otwarty klub muzyczny. Obecnie, zarówno klubowi, jak 
i restauracji grozi likwidacja.

problemy, to są one związane 
z pandemią COVID-19. Rze-
czywistość okazała się bardziej 
prozaiczna… 

– Z samą pandemią i wynika-
jącymi z niej ograniczeniami, 
jeszcze sobie radzimy – mówią 
właściciele lokalu. – Większym 
problemem jest sposób spra-
wowania zarządu i administra-
cji obiektem Mińska 65, który 
wpływa także na kondycję naszej 
firmy i naszego lokalu wynajmo-
wanego od spółki Mińska 65. 
Przez obecny zarząd najemcy 
traktowani są jak intruzi, a nie 
partnerzy biznesowi. 

Spółka Mińska 65 powstała 
kilka lat temu. Zarządza ponad 
20 tys. metrów kw. budynków 

i hal, które znajdują się u zbiegu 
ul. Mińskiej i Chodakowskiej.  

– Kłopoty zaczęły się, gdy 
nastała nowa prezes spółki – 
przyznaje Dariusz Jakubow-
ski, jeden z współwłaścicieli 
Drukarni. – Obecny zarząd 
ignoruje decyzje poprzedniego 
zarządu. Czy wyobraża Pan so-
bie, że od niemal półtora roku 
nie mamy podpisanej stałej 
umowy najmu, a jedynie pod-
pisujemy, bez prawa do nego-
cjacji, comiesięczne aneksy? 
W takiej sytuacji prowadzenie 
biznesu jest wręcz niemożliwe. 
A przecież nikt nie inwestuje 
takich ogromnych środków 
w interes, który trzeba będzie 
zamknąć po trzech latach… 
Jeśli faktycznie dojdzie do li-
kwidacji lokalu, to pracę straci 
ok.30 pracowników. 

Właściciele wymieniają też 
długą listę uwag i utrudnień, 
z jakimi muszą się borykać 
w kontaktach z panią prezes, 
która jednoosobowo sprawuje 
zarząd spółki.

Niestety nie możemy przed-
stawić stanowiska zarządu, po-

nieważ do chwili oddania gazety 
do druku nie otrzymaliśmy żad-
nej odpowiedzi na naszego maila 
z pytaniami w tej sprawie. 

Czas pokaże, czy z kultural-
nej mapy stolicy zniknie kolejne 
kultowe miejsce? 

Adam Rosiński

Biuro Poselskie 
katarzyny Marii 

Piekarskiej 
uPrzejMie inforMuje 

o najBliższych 
terMinach dyżurów  

	  10.12.2020  godz. 11.00 – 14.00  
    – bezpłatne porady prawne 
	  14.12.2020  godz. 11.00 – 15.00  
    – dyżur poselski  
  17.12.2020  godz. 11.00 – 14.00  
    – bezpłatne porady prawne 
  07.01.2021  godz. 11.00 – 14.00 
    – bezpłatne porady prawne 
  21.01.2021  godz. 11.00 – 14.00 
    – bezpłatne porady prawne

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejszy 
kontakt telefoniczny i zapisanie się na dyżury  

pod numerem   606 751 751
Ze względu na Państwa bezpieczeństwo chcemy, aby w biurze przebywała jedna 

osoba zapisana na konkretną godzinę.

Adres biura: ul. Nowy Świat 39, I piętro, 00-029 Warszawa

email: katarzyna.piekarska@sejm.pl
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REKLAMAREKLAMA

ności” ma m.in. pokazać, że 
osoba z dysfunkcją ma takie 
same szanse na karierę jak 
osoba w pełni sprawna. Pano-
wie szybko wzięli się do pracy. 
Dopełnili niezbędnych formal-
ności – zgłosili swój projekt, 
stworzyli logo, fanpage i zaczęli 
działać. Organizowali spotkania 
z osobami niepełnosprawnymi, 
które osiągnęły zawodowy suk-
ces – z ludźmi, którzy opowia-
dając o własnym życiu, stano-
wili najlepsze świadectwo tego, 
że nie można się poddawać. 

Wtedy udało się, chłopaki 
zdobyli tytuł „Złotego Wilka” 
na Mazowszu i, jak podkreślają, 
wiedzą, że dotarli do wielu osób, 
ale to wciąż za mało. Każdy 
powinien uwierzyć w siebie 

i swoje możliwości, dlatego po-
nownie zgłosili się do „Zwol-
nionych z teorii” i ponownie 
z projektem „MOŻLIWOŚCI 
niePEŁNOsprawności”. 

Tym razem zadanie jest trud-
niejsze ze względu na epidemię. 
Wszystko odbędzie się w in-
ternecie, a pierwsze spotkanie 
z Małgorzatą Szumowską, au-
torką Niewidzialnej Wystawy, 
już 3 grudnia. Całość będzie na-
grywana i dostępna w mediach 
społecznościowych oraz na ka-
nale You Tube od stycznia. 

W styczniu na Białołęce rusza pierwszy darmowy 
w Warszawie terapeutyczny punkt przedszkolny dla 
dzieci z autyzmem. Placówka ukierunkowana na ma-
luchy z zaburzeniami będzie zupełnie bezpłatna. Dar-
mowy Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Abateam” 
rozpoczął rekrutację.

Nie ma dokładnych danych 
dotyczących osób z auty-
zmem. Szacuje się, że dotyka 
on ok. 30 tys. osób w Polsce 
(w tym 20 tys. dzieci). Wczesna 
diagnoza przed 3. rokiem życia 
dziecka i intensywna terapia 
są niezbędne, by osoby z auty-
zmem miały szansę na normalne 
życie. Dlatego miejsca takie jak 
to przy ul. Myśliborskiej 85 są 
bardzo ważne dla rodziców ma-
luchów. 

„Abateam” – Terapeutyczny 
Punkt Przedszkolny, przezna-
czony jest dla dzieci od 2,5 lat. 
To właśnie najlepszy czas, by 
zacząć pracować z dzieckiem, 
u którego obserwowane są 
pierwsze oznaki zaburzeń i sta-
wiana jest diagnoza. 

Placówka została stworzona 
przez nieprzypadkowe osoby 
– ludzi, którzy od lat pracują 
z dziećmi z autyzmem i dosko-
nale wiedzą, że takich miejsc 
jest zdecydowanie za mało, 
a te do których jest szansa się 
dostać, okazują się dla wielu 
rodzin po prostu zbyt drogie. 
Dlatego „Abateam” oferuje 
darmową terapię dla swoich 
podopiecznych.

– Zbyt wiele jest przypadków, 
kiedy rodziny rezygnują z po-
mocy dzieciom, bo ich zwyczaj-
nie na nią nie stać. Chcemy to 
zmienić. Zaczynamy od placówki 
na ul. Myśliborskiej, ale mamy 
ambitne plany – mówi Irmina 
Grabek, właściciel „Abateam” 
i zapowiada, że placówka będzie 
wyróżniała się indywidualnym 
podejściem do dzieci.

Każde dziecko „na wejściu” 
będzie miało przeprowadzaną 

tzw. diagnozę funkcjonalną, co 
pozwoli na poznanie jego moc-
nych stron. 

– Na podstawie diagnozy 
(przeprowadzonej narzędziem 
VB MAPP) stworzymy indywi-
dualny program edukacyjno-te-
rapeutyczny. W naszym „ipecie” 
(indywidualny program eduka-
cyjno-terapeutyczny) nie znaj-
dują się tylko opisy ćwiczeń, ale 
też opisy systemów motywacyj-
nych, struktury zajęć, stosowane 
podpowiedzi w czasie nauki, itp. 
– wyjaśnia Ewa Myzik-Lasek, 
dyrektor ds. merytorycznych 
„Abateam”.

Dlaczego malucha z zaburze-
niem autyzmu warto wysłać do 
terapeutycznego punktu przed-
szkolnego? Tutaj grupy są małe, 
więc terapeuci (psychologowie, 
logopedzi, fizjoterapeuci) kon-
centrują swoją uwagę na każ-
dym dziecku. Specjaliści pra-
cują opierając się na standardach 
i zasadach stosowanej analizy 
zachowania (czyli tzw. terapii 
behawioralnej) – jednej z nielicz-
nych metod z udokumentowaną 
skutecznością w terapii dzieci 
z autyzmem. 

Najważniejsze: podstawowy 
pakiet terapeutyczny, czyli za-
jęcia grupowe, terapia indywi-
dualna, zajęcia z logopedą i fi-
zjoterapeutą – wszystko przez 
5 dni w tygodniu jest zupełnie 
darmowe. Nie ma nawet cze-
snego. 

Kontakt z terapeutycznym 
punktem przedszkolnym „Aba-
team”: ul. Myśliborska 85, tel. 
731-021-343, mail: przedszkole@
abateam.pl, www.abateam.pl

Alina Gruszka

PRZEdSZKOLE dLA 
dZIECI Z AutYZmEm

mOżLIWOŚCI niePEłNOsprawności
Rusza druga edycja projektu „MOżlIWOŚCI niePEŁ-
NOsprawności”. Pięciu uczniów z 50. liceum przy ul. 
Burdzińskiego na Pradze Północ nie ustaje w stara-
niach, by przekonać wszystkich, że każdy ma równe 
szanse zarówno na rynku pracy, jak i w codziennym 
życiu. 

Wszystko zaczęło się je-
sienią ubiegłego roku, kiedy 
Mateusz, Szymon, Kuba, Sta-
siek i Wojtek, wówczas pierw-
szoklasiści, zobaczyli plakat 
informujący o olimpiadzie 
„Zwolnieni z teorii”, polega-
jącej na tworzeniu projektów 
społecznych, dzięki którym 
życie innych może stać się lep-
sze i chociaż trochę łatwiejsze 
i zaczęli drążyć temat.

 Z pomocą przyszła Be-
ata Cegłowska, nauczycielka 

podstaw przedsiębiorczości. 
Wspólnie wybrali temat.

– Osoby niepełnosprawne 
jeszcze w liceum są w swojego 
rodzaju inkubatorze. Tutaj 
mają opiekę. Później są rzu-
cane na głęboką wodę i to jest 
bardzo trudne – mówiła rok 
temu Beata Cegłowska. 

Temat nie wziął się znikąd 
– 50. LO jest szkołą integra-
cyjną i są tu niepełnosprawni 
licealiści. A projekt „MOŻ-
LIWOŚCI niePEŁNOspraw-

licealiści chcą przekonać wszystkich, że każdy 
powinien uwierzyć w siebie i swoje możliwości. 

Teraz w ramach projektu jest 
również na bieżąco aktualizo-
wany Instagram, profil na fb, na 

którym znajdziemy mnóstwo 
ciekawostek dotyczących osób 
niepełnosprawnych.     KaSa
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ZAWIADOMIENIE O WYDANIu DECYZjI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 
zawiadamia o wydaniu:

- decyzji nr 48/CP/2020 z 19 października 2020 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie treści ostatecznej Decyzji nr Nr 27/
CP/2020 z 15 czerwca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla in-
westycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV wraz z budową złą-
cza kablowego SN (węzeł SN) na częściach działek ew. nr 44/7, 44/8 i na dz. ew. nr 47/1, 
47/2 z obrębu 4 02–26 oraz na części dz. ew. nr 1/2 i na dz. ew. nr 1/1, 3/2 z obrębu 
4 02–35 przy ul. Chlubnej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, w zakresie pkt. 3 uzgod-
nienia Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Białołęka z 30 kwietnia 2020 r., na wiosek 
innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, reprezentowanej 
przez pełnomocnika, złożony 28 sierpnia 2020 r.
- decyzji nr 49/CP/2020 z 19 października 2020 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przewodu wodociągowego w ul. 
Dwusiecznej oraz w drodze dojazdowej włączonej do ul. Dwusiecznej na odcinku od pro-
jektowanego przewodu wodociągowego w ul. Dwusiecznej do hydrantu za ostatnim pla-
nowanym przyłączem wodociągowym, na częściach działek ewid. nr 18/14, 18/18 oraz 
na działce ewid. nr 52 z obrębu 4 17–05 przy ul. Dwusiecznej w dzielnicy Białołęka m.st.  
Warszawy, na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. 
Warszawie SA, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, reprezentowanego przez pełno-
mocnika, złożony 23 lipca 2020 r.
- decyzji nr 50/CP/2020 z 19 października 2020 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwesty-
cji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji DN 200 mm Lca 185,0 m wraz z od-
cinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych w ul. 
Zegarynki od wysokości dz. nr ew. 40 z obr. 4-05-06 oraz w ul. Żyrardowskiej na odcinku 
od wysokości dz. nr ew. 55 z obr. 4-05-06 do wysokości dz. nr ew. 32/1 obr. 4-05-10, na 
dz. nr ew. 78/12, 83/32, 83/33, 83/34, 83/8, 82/5, 82/4, 81/26, 81/28, 81/29, 81/30, 82/3, 
82/1, 81/27, 81/6, 81/25, 81/24, 77/12, 77/10, 77/11 z obrębu 4-05-10; dz. nr ew. 48/10, 
48/11, 48/12, 18/41, 18/43, 18/42, 48/13 z obrębu 4-05-06 na terenie Dzielnicy Białołęka 
m.st. Warszawy., na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.
st. Warszawie SA, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, reprezentowanego przez pełno-
mocnika, złożony 17 lipca 2020 r. i zmieniony 3 sierpnia 2020 r.

POuCZENIE
Osoby, które są stroną postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydzia-
le Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197, po telefonicznym 
uzgodnieniu przybycia, telefon: 22 44 38 292.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia 
publicznego jej ogłoszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo-
łanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania 
będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Odwołania od decyzji należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy 
Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni 
od publicznego ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy 
Białołęka ul. Modlińska 197 (licząc od daty ostatniego ogłoszenia).

ZAWIADOMIENIE O WYDANIu DECYZjI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 
zawiadamia o wydaniu:

- decyzji nr 51/CP/2020 z 28 października 2020 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji in-
westycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych sieci średniego 
napięcia SN 15 kV w rejonie ul. Płochocińskiej, ul. Smugowej na części dz. nr ew. 90 
z obrębu 4-07-18 przy ul. Płochocińskiej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 
na wniosek inwestora Innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, 
reprezentowanego przez pełnomocnika, złożony 23 lipca 2020 r. i zmieniony 7 sierpnia 
2020 r.
- decyzji nr 52/CP/2020 z 28 października 2020 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego polegającej na budowie przewodu wodociągowego na dz. nr ew. 
3/1, 3/2, 3/6, 55/20 z obrębu 4-16-22 przy ul. Zdziarskiej, Chudoby na terenie Dzielnicy 
Białołęka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Firmy Budowlanej „Marek Antczak”, 
ul. Metalowców 13–19, 62-800 Kalisz, reprezentowanego przez pełnomocnika, złożony 
21 lipca 2020 r. i zmienionego 5 sierpnia 2020 r.
- decyzji nr 53/CP/2020 z 30 października 2020 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji in-
westycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 
0,5 MPa o długości ok. 220 m Ø40 na dz. nr ew. 59/39, 59/32(cz.), 59/22(cz.), 48/2(cz.) 
z obrębu 4-16-37 przy ul. Ostródzkiej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na 
wniosek inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 
Tarnów, reprezentowanego przez pełnomocnika, złożony 13 sierpnia 2020 r.
- decyzji nr 54/CP/2020 z 30 października 2020 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji in-
westycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 
0,5 MPa o długości ok. 35 m, na częściach działek ew. nr 92/9, 92/11 z obrębu 4-17-07 
w liniach rozgraniczających drogi bez nazwy włączonej do ul. Wyganowskiej w dzielnicy 
Białołęka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., 
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanego przez pełnomocnika, złożony 
6 sierpnia 2020 r.

POuCZENIE
Osoby, które są stroną postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydzia-
le Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197, po telefonicznym 
uzgodnieniu przybycia, telefon: 22 44 38 274.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia 
publicznego jej ogłoszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo-
łanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania 
będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Odwołania od decyzji należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy 
Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni 
od publicznego ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy 
Białołęka ul. Modlińska 197 (licząc od daty ostatniego ogłoszenia).

ZAWIADOMIENIE O WSZCZęCIu POSTęPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 293 ze zm.),

Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 
zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Ak-
cyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika, 
złożony dnia 9 września 2020 r. i uzupełniony dnia 26 października w sprawie o ustalenie 
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji ogólnospławnej 
w ul. Liczydło odc. Ekspresowa – Powałów, Tarasowej na dz. nr ew. 40, 43/1, 58/1, 67/1, 
67/2, 68, 94, 101/1, 104/1, 105/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/1, 140/3 z obrębu 4-06-35  
na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Pouczenie
Osoby, które są stroną postępowania mogą złożyć swoje uwagi i wnioski w terminie 
14 dni (licząc od dnia dokonania zawiadomienia) za pośrednictwem Wydziału Obsługi 
Mieszkańców do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka oraz zapo-
znać się ze złożoną dokumentacją w Wydziale, ul. Modlińska 197.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia 
w prasie, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Dzielnicy Białołęka (ul. Modlińska 197, Warszawa) – licząc od ostatniej daty uka-
zania się zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZęCIu POSTęPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 293 ze zm.),

Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 
zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Ak-
cyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika, 
złożony dnia 9 września 2020 r. i zmieniony dnia 26 października w sprawie o ustalenie 
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji ogólnospławnej 
w ul. Mirocińskiej (w drodze dojazdowej do ul. Leszczynowej) odc. Leszczynowa – Lesz-
czynowa 11 C na dz. nr ew. 119/10, 120/4, 120/1, 103/8, 103/7, 120/2, 120/3, 120/5, 
119/11, 119/21 z obrębu 4-06-32 oraz dz. nr ew. 23/19 z obrębu 4-06-33 na terenie 
dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Pouczenie
Osoby, które są stroną postępowania mogą złożyć swoje uwagi i wnioski w terminie 
14 dni (licząc od dnia dokonania zawiadomienia) za pośrednictwem Wydziału Obsługi 
Mieszkańców do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka oraz zapo-
znać się ze złożoną dokumentacją w Wydziale, ul. Modlińska 197.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia 
w prasie, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Dzielnicy Białołęka (ul. Modlińska 197, Warszawa) – licząc od ostatniej daty uka-
zania się zawiadomienia.

REKLAMAREKLAMA

Szpital Praski to ważna pla-
cówka medyczna, dlatego wia-
domość o tym, że w budynku 
„B”, znajdującym się na terenie 
szpitala, ma znaleźć się ośrodek 
dla bezdomnych i narkomanów 
wzbudziła ogromny sprzeciw 
społeczny. Mieszkańcy Pragi 
Północ nie potrafią zrozumieć, 
dlaczego akurat w ich dzielnicy 
kolejny raz planowany jest tego 
typu punkt. Największy sprze-
ciw budzi to, że osoby uzależ-
nione będą tu poddawane lecze-
niu substytucyjnemu. 

JAKI JESt PLAN?
W modernizowanym bu-

dynku „B” planowane jest 
również uruchomienie specja-
listycznej placówki dla osób 
w kryzysie, w tym bezdom-
nych, starszych, z niepełno-
sprawnościami i wymagających 
całodobowej opieki. Charakter 
placówki będzie zbliżony do 
działalności hospicjum, ponie-
waż wszystkie zaplanowane 
działania będą się koncentro-
wały m.in. na pomocy lekar-
skiej, usługach medycznych 
i o charakterze medycznym.

Planowana placówka nie łą-
czy się z budynkiem szpitala, 
ale jego sąsiedztwo gwarantuje 
szybką pomoc medyczną. Użyt-
kownicy budynku „B” będą 
wchodzili na teren placówki 
wydzielonymi wejściami od 
ulicy Panieńskiej i Jasińskiego.

Budynek będzie niezależny 
od kompleksu szpitalnego, nie-
mniej sąsiedztwo Szpitala Pra-
skiego daje gwarancję szybkiego 
dostępu do pomocy medycznej. 
– Dodatkowo w placówce pla-
nowane jest również utworzenie 
Centrum Redukcji Szkód dla 
osób uzależnionych, które bę-
dzie stanowiło formę opieki me-
dycznej m.in. w leczeniu substy-
tucyjnym. To działanie uzyskało 
aprobatę Krajowego Biura ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii. 
Od początku realizacji przed-
sięwzięcia w prace koncepcyjne 
zaangażowaliśmy komisję dia-
logu społecznego oraz człon-
ków Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. Rekomendacje 
do stworzenia centrum zostały 
zawarte również w Deklaracji 
Warszawskiej z 2016 roku za-
wierającej zbiór rekomendacji 

Trwa modernizacja budynku „B” Szpitala Praskiego. 
Znajdzie się tam placówka na kształt hospicjum dla osób 
bezdomnych i ośrodek dla uzależnionych leczący sub-
stancjami podobnymi do tych, które wywołały uzależnie-
nie (leczenie substytucyjne). Mieszkańcy są oburzeni.

do wdrażania w samorządach 
europejskich miast – tłumaczy 
Karolina Gałecka, rzecznik 
Urzędu Miasta.

JAK tO SIę ZACZęłO?
Prace dotyczące opracowa-

nia koncepcji funkcjonalnej bu-
dynku rozpoczęły się w 2016 r. 
(została zawarta umowa z wy-
konawcą).

Początkowo za prace moder-
nizacyjne oraz proces budow-
lany odpowiadał Zarząd Mienia, 
a od 2020 r., jest to Stołeczny 
Zarząd Rozbudowy Miasta.

We wrześniu 2020 r. SZRM 
wyłonił wykonawcę na wy-
konanie robót budowlanych. 
Wykonawca rozpoczął prace 
przygotowawcze pod inwesty-
cję. Jako główny użytkownik 
zostało wskazane Warszawskie 

Centrum Integracji „Integra-
cyjna Warszawa”. Inwestycja, 
która jest obecnie realizowana, 
została oszacowana na kwotę 
ponad 30 mln zł. Finansowanie 
części przedsięwzięcia w kwo-
cie blisko 5 mln zł będzie po-
chodziło ze środków Funduszu 
Dopłat z Banku Gospodarstwa 
Krajowego, o które Miasto 
wnioskowało. Zakończenie 
przeprowadzenia moderniza-
cji budynku planowane jest na 
przełomie 2022/2023 r.

PSYChIAtRIA PRIORYtEtEm
Mieszkańcy są oburzeni, tym 

bardziej, że od dawna mówi 
się o ogromnej potrzebie utwo-
rzenia na terenie Pragi Północ 
oddziału psychiatrii dziecięcej. 
Dramatyczna sytuacja w tej 
dziedzinie znana jest wszyst-

jacek Wachowicz – prezes  
Stowarzyszenia Kocham Pragę: 
Za utworzeniem psychiatrii i pediatrii opo-
wiedziało się 82,3 proc. osób uczestniczą-
cych w ankiecie. Ten wynik utwierdził nas 
tylko o słuszności naszej propozycji przed-
stawionej władzom Warszawy. 
Bardzo niepokoi mnie fakt, że „etatowi aktywiści miejscy i ich 
zastępy” zaczęły na portalach społecznościowych atakować 
radnych z Kocham Pragę, jak i protestujących przeciwko planom 
schroniska w „budynku B” szpitala. Zarzuca się nam piętnowa-
nie osób potrzebujących i uzależnionych. Jest to nieuprawnione 
i krzywdzące stwierdzenie, bowiem mieszkańcy Pragi, jak i radni 
z KP wielokrotnie dawali przykład swojej otwartości i tolerancji. 
Nasuwa się tu inny wniosek – dlaczego to mieszkańcy Pragi są 
dyskryminowani i piętnowani? Dlaczego umieszcza się na terenie 
dzielnicy Praga-Północ liczne ośrodki dla bezdomnych i uzależ-
nionych. Czy inne dzielnice nie mają podobnych problemów, czy 
też Praga Północ jest odgórnie zaszufladkowana i etykietowana 
łatką patologii? Chcemy wierzyć, że tak nie jest. Stowarzyszenie 
Kocham Pragę skierowało list otwarty do Prezydenta Warszawy. 
Mamy nadzieję i jesteśmy o tym przekonani, że Pan Prezydent 
przyjrzy się raz jeszcze planom lokalizacji ośrodka i zechce się 
wsłuchać w głos mieszkańców. Liczymy także na to, że w reali-
zacji działań trudnych społecznie Miasto będzie starało się zacho-
wywać równowagę między dzielnicami, nie obciążając jednych 
ponad miarę, a inne zwalniając z kłopotliwych inwestycji. 
Z pewnością kilkanaście placówek wybudowanych lub przystoso-
wanych dla potrzebujących (uzależnionych, bezdomnych) w róż-
nych dzielnicach Warszawy będzie zdecydowanym lepszym roz-
wiązaniem niż kumulowanie ww. działań w jednym miejscu. 

kim i jeszcze do niedawna była 
nadzieja, że właśnie w budynku 
„B” mógłby powstać oddział dla 
dzieci i młodzieży potrzebującej 
pomocy specjalistów z tej dzie-
dziny. Stowarzyszenie „Kocham 
Pragę” przeprowadziło wśród 

mieszkańców ankietę na ten te-
mat i jej wynik jednoznacznie 
wskazuje, czego chcą miesz-
kańcy i jakie są potrzeby dziel-
nicy. Ponad 80 proc. chce, aby 
w szpitalu powstała psychiatria 
dla dzieci i pediatria.         MM

CO BędZIE W BudYNKu „B”?
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ZAMÓW W INTERNECIE:
www.mieszkaniec.pl/reklama/ogloszenia-drobne/ 

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

MIESZKANIEC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Gazeta mieszkańców Pragi Południe, Pragi Północ, Wawra, Rembertowa, Wesołej, Białołęki, Targówka. 
Redaguje zespół dziennikarzy przy współudziale mieszkańców. Redaktor naczelny: Barbara Nowosielska-Piszczyk. Zdjęcia: Leszek Pogorzelski. Redakcja: ul. Grenadierów 10, 
04-062 Warszawa, tel. 22 813-43-83, e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl, www.mieszkaniec.pl Wydawca: PWU VARIA ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 22 810-64-12. 
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Za treść ogłoszeń, listów i artykułów sponsorowanych (AS) Redakcja i Wydawca nie odpowiadają. 

NIERuCHOMOŚCI – Mam do 
wynajęcia

n Miejsce postojowe platforma garaż 
podziemny Wysokiego Targówek – 180 zł. 
Tel. 607-883-099

ODDAM ZA DARMO

n Pianino.  
Tel. 697-707-352

PraCa

n Opieka Niemcy Legalnie.  
Tel. 725-248-935

PRAWNE

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

n Doradca Podatkowy – kontrole 
podatkowe i sprawdzające, porady, 
wszystkie podatki, spadki, 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, spadkowe, rozwody.  
Wawer-Anin ul. Ukośna.  
Tel. 22 613-04-30, 603-807-481

SPRZEDAM

n Biblioteczkę 105 cm x 160 cm.  
Tel. 501-67-64-65
n Maszynę do szycia Łucznik  
w ciemnej szafce.  
Tel. 501-67-64-65

AuTO-MOTO – Kupię

n Autoskup absolutnie każdy.  
Tel. 696-800-500

KuPIę

n Antyki, obrazy, meble, książki, pocz-
tówki, szable, bagnety, odznaczenia. 
Tel. 601-336-063

MEDYCZNE

Alkoholowo-narkotykowe odtrucia, 
Esperal.  
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37

n PROTEZY DENTYSTYCZNE  
Na NFz Bez KOleJKI.  
tel. 22 810-10-10

NAuKA

n Angielski, niemiecki.  
Tel. 601-20-93-41

n Matematyka, dojazd.  
Tel. 691-870-045
n Pomoc i nauka w obsłudze kompu-
tera, internetu i komórki. Osoby starsze 
– promocja! Student. Tel. 533-404-404

NIERuCHOMOŚCI – Kupię

n KuPIę ZA GOTóWKę KAżDą 
NIERuCHOMOŚĆ, DO REMONTu, 
Z PROBlEMEM PRAWNYM, 
ZADŁużONą, uDZIAŁ.  
tel. 786-805-828

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

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

traNSPOrt

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

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

n Przeprowadzki. Wywóz gruzu 
i mebli. Tel. 722-990-444
n Transport – przeprowadzki  
– samochód o wymiarach  
3,9 dł./2,0 wys. – kontener, kraj, 
zagranica, konkurencyjne ceny.  
Tel. 502-904-708

uSŁuGI

n AAAA Automatyczne pralki, zmy-
warki – krajowe, zachodnie. Naprawa. 
Tel. 609-105-940

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, lakierowanie  
– Jacek Szpakowski.  
Tel. 22 872-93-03, 502-920-316

n Cyklinowanie, układanie,  
lakierowanie, przekładanie parkietów  
– Jan Grzybowski.  
Tel. 22 810-70-88, 609-542-545
n Cyklinowanie, układanie, lakierowanie, 
reperacje parkietów – Stefan Słomski. 
Tel. 501-126-177, 500-240-976.

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

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

n Domofony, naprawa pralek, insta-
lacje elektryczne. Tel. 601-93-68-05
n ElEKTRYCZNE INSTAlACjE NOWE, 
WYMIANA – uPRAWNIENIA.  
tel. 504-618-888

n GAZ, HYDRAulIKA. NAPRAWY, 
MONTAż, PRZERóBKI  
– 24 H. TANIO.  
TEl. 22 610-88-27, 604-798-744

n HYDRAulICZNE INSTAlACjE, 
remONty. tel. 504-618-888

n Hydrauliczne, gazowe, solidnie.  
Tel. 22 610-81-21, 607-773-106
n HYDRAulIK SOlIDNIE.  
tel. 888-329-094

n HYDRAulIK.  
tel. 502-031-257

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

n Klimatyzacja, wentylacja, oddy-
mianie – montaż, projektowanie, 
serwis 24 h, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, doradztwo 
techniczne, szybkie terminy realiza-
cji, gwarancja. Tel. 502-904-708

n lODóWEK NAPRAWA.  
TEl. 22 842-97-06, 602-272-464
n Malowanie, remonty, montaż 
paneli, wymiana armatury.  
tel. 665-879-100

n NAPRAWA MASZYN  
DO SZYCIA. DOjAZD GRATIS. 
tel. 508-081-808

n PANElE, uKŁADANIE.  
tel. 504-618-888

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 an-
tywłamaniowe – produkcja, naprawa. 
Tel. 602-228-874

n STOlARZ – SZAFY, ZABuDOWY, 
GARDEROBY I PAWlACZE.  
tel. 602-126-214

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

n Złota rączka, elektryka, składanie 
mebli. Tel. 503-150-991
n Żaluzje, verticale, rolety,  
moskitiery – naprawy, pranie verticali. 
Tel. 22 610-54-19

uSŁuGI – Budowlane

n rOlety. tel. 514-165-445
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uSŁuGI – Komputerowe

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

uSŁuGI – Porządkowe

n Pranie dywanów i mycie okien. 
Tel. 796-371-666

uSŁuGI – Remontowe

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

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

n MAlOWANIE, TAPETOWANIE. 
GŁOWACKI. TEl. 504-618-888

n Malowanie, tapetowanie.  
Tel. 501-028-073, 22 566-17-16

n OKNA – NAPRAWY,  
DOSZCZElNIENIA. TEl. 787-793-700

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

n REMONTY KOMPlEKSOWO. 
GŁOWACKI. TEl. 504-618-888

n Rolety. Tel. 514-165-445
n Wykończenia Remonty Adaptacje. 
Tel. 501-955-735

ZWIERZęTA

n THE DOG SPA FRYZjER DlA 
PSóW, ul. GEN. A.E. FIElDORFA 10 
lOKal 324. tel. 691 426 801 
zaPraSzamy

zatrudni pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy  
na stanowisko: 

GOSPODARZ DOMu 
Wymagania: 

– doświadczenie na podobnym stanowisku (mile widziane 
doświadczenie w spółdzielni mieszkaniowej). 
Oferty zawierające CV wraz z podpisaną klauzulą RODO dla 
osób starających się o pracę (klauzula znajduje się w zakładce: 
https://miedzynarodowa.waw.pljrodo) należy składać w zapie-
czętowanych kopertach z dopiskiem: „Dokumenty aplikacyjne 
na stanowisko Gospodarz domu” w sekretariacie Spółdzielni. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” w Warszawie 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny:  
22 617 29 80 lub 22 617 22 12 wew. 117, 113  

oraz mailowo: spoldzielnia@miedzynarodowa.waw.pl

* 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 SBM „ATEŃSKA” 
WYNAjMIE lOKAl  

PRZY ul. EGIPSKIEj 4/I PIęTRO O POW. 135,20 m²
TEl. KONTAKTOWY:  

603 703 870, 22 672 03 24 wew. 5

ZAWIADOMIENIE O WSZCZęCIu POSTęPOWANIA
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1363, ze zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 511 ze zm.), art. 1 ust. 1 
ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1817), 

zawiadamia się,
o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza Dzielnicy Białołęka działającego z upo-
ważnienia Prezydenta m.st. Warszawy złożony 7 września 2020 r. w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w dzielnicy Białołęka m.st. 
Warszawy, polegającej na budowie odcinka drogi publicznej gminnej oznaczonej 
„Projektowana 2D” (klasa drogi: dojazdowa).
Z wniosku inwestora wynika, że w ramach inwestycji występują również obowiązki:
1. przebudowy drogi publicznej lokalnej – ulicy Płużnickiej,
2. obowiązek przebudowy i budowy sieci uzbrojenia terenu:

- budowa kanalizacji ogólnospławnej,
- budowy kanału technologicznego, 

3. rozbiórki i budowy napowietrznej sieci telekomunikacyjnej.
Zakres inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi gminnej obejmuje 
działki ewidencyjne z obrębu 4-06-27 o nr:  114 (po podziale dz. ewid. nr 114/4), 115 
(po podziale dz. ewid. nr 115/2), 116 (po podziale dz. ewid. nr 116/2), 117 (po podziale 
117/2) z obrębu 4-06-27.
Inwestor we wniosku wskazał nieruchomości lub ich części, które planowane są do 
przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy, a mianowicie 
działki z obrębu 4-06-27 o numerach ewidencyjnych: 114/4, 115/2, 116/2 i 117/2 
(powstałe po podziale działek ewid. nr 114, 115, 116, 117). 
Inwestor we wniosku wskazał nieruchomości, na których przewidziane jest wprowa-
dzenie ograniczeń w korzystaniu dla realizacji obowiązków: przebudowy drogi – ulicy 
Płużnickiej, oraz budowy, przebudowy i rozbiórki sieci uzbrojenia terenu (kanalizacji 
ogólnospławnej z odwodnieniem, kanału technologicznego, sieci telekomunikacyjnej) 
polegające na czasowym zajęciu terenu, a mianowicie: 
- nr 119/3 i  119/9 obręb 4-06-27,
-nr  101/2 i  101/8 z obrębu 4-06-30.
Stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrze-
żeń w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy 
Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel.: 0–22 44 38 283, pokój nr 404 A, 
w godzinach poniedziałek 8–16, czwartek 14–16, do czasu wydania decyzji, nie krócej 
niż 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej. 
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1 grudnia 2020 r. roz-
poczyna się składanie 
projektów do budżetu 
obywatelskiego. Zapra-
szamy do korzystania 
z dyżurów pracowników 
urzędu Dzielnicy Wa-
wer m.st. Warszawy 
(lista dostępna na stro-
nie https://twojbudzet.
um.warszawa.pl/) poma-
gających w wypełnianiu 
wniosków. Dodatkowo 
mamy też zaproszenie 
dla Państwa do udziału 
w warsztatach: 
Budżet Obywatelski / 
Inicjatywa lokalna / 
Spotkania Sąsiedzkie

MATERIAŁ INFORMACYJNY UD WAWER MATERIAŁ INFORMACYJNY UD WAWER

Na warsztatach 
dowiedzą się Państwo:

 jak szukać dobrych 
pomysłów,

 gdzie znaleźć 
merytoryczne i finansowe 

wsparcie projektów,

 jak zrealizować 
koncepcję krok po kroku!

 
Warsztat dla dorosłych

09.12.2020 r. (środa) 
godz. 18:30 – 21:00.

Warsztat dla młodzieży

10.12.2020 r. (czwartek) 
godz. 18:00 – 21:00.

Spotkanie dla seniorów

12.12.2020 r. (sobota) 
godz. 12:00 – 14:30.

Warsztat z elementami 
design thinking (DT)

16.12.2020 r. (środa) 
godz. 18:30 – 21:00.

Warsztat dla młodzieży 
z elementami design 

thinking (DT)

19.12.2020 r. (sobota) 
godz. 12:00 – 15:00. 

 
Pytania i zgłoszenia na: 

wawer.sasiedzi@
um.warszawa.pl, 
tel. 22 443 68 69.

 
www.wawer.warszawa.pl/

sasiedzi


