
1

REKLAMA

 

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

REKLAMA

Nr 3 (771) | ISSN 1231-7993 11.02.2021 www.mieszkaniec.pl | facebook.com/gazetamieszkaniec

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



  
tel.
ul. Wspólna 49 obok Bomisu 

22 773-97-29 : 
0

0

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

sobota w godz. 800-150

: 
0

0

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

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

PROTEZY 
DENTYSTYCZNE 
NA NFZ 
BEZ KOLEJKI

Klinika Stomatologiczna 

IMARI

www.imari.pl

\ 22 810 10 10

Bezpłatna gazeta mieszkańców prawej strony Wisły.

ukazuje się od 1991 r.

 
 

   

  
  
 

   
  

 

uWAGA!
Promocyjna cena 

rkoron po celanowych
ina metalu  cyrkonie

Szwedzka 37

czynne 9-20
Tel. 22 818 07 91 

 protezy elastyczne

 leczenie w narkozie
 implanty  RTG

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY

STACJA KONTROLI POJAZDÓW do 3,5 t DMC 
ul. Korkowa 77 

(przy rondzie) ZaprasZaMy 
pon.-pt. 7-20 
sobota 8-16

www.stacjastacja.pl 22 613-13-00 

Pomaganie 
Przez 

morsowanie
Prasy lokalnej – czyli „Mieszkań-

ca” – ten protest wielkich nadawców, 
sprzeciwiających się planowanemu 
nałożeniu na nie daniny, pozornie nie 
dotyczy. Ale tylko pozornie.

My bowiem już od kilku lat do-
świadczamy tego, co może dotknąć 
kolejnych niezależnych nadawców 
i wydawców. Brak pieniędzy dusi 
prasę lokalną, za chwilę może 
udusić też prywatnych nadawców 
radiowych, telewizyjnych i wydaw-
ców. Nas przestały finansować 
samorządy: efekt widzicie Państwo 
namacalnie: „Mieszkaniec” nie-
gdyś standardowo miał 16 stron, 
jak reklam było więcej – to nawet 
i 24. Teraz z trudem, sięgając do 
najgłębszych kieszeni, finansujemy 
(bo jesteśmy gazetą bezpłatną) 
8-stronicowe wydania.

Pandemia wstrzymała aktyw-
ność reklamodawców prywatnych: 
przestaliśmy od nich otrzymywać 
zamówienia reklamowe. Ocena sy-
tuacji budżetowej i decyzje politycz-
ne z kolei wstrzymują zamówienia 
od samorządów. Gazety lokalne, 
które tak chętnie wspierają samo-
rządy w organizowaniu aktywności 
społecznej mieszkańców, zachę-
cają do korzystania z infrastruktury 

kulturalnej i sportowej, zostały wy-
łączone z dofinansowań i z reklam 
samorządowych.

Tak się żyć nie da. Polska – kraj 
i Polska – samorządowa są wspól-
nym dorobkiem nas wszystkich. 
Prasa lokalna paradoksalnie najlepiej 
się miała w latach 90., gdy samo-
rządność dopiero się budziła. Teraz 
przestano doceniać jej wagę, prze-
staliśmy – zdaniem samorządów 
– być partnerem. Są media „wła-
sne”– tam idą pieniądze. I wymaga-
nia takie, których prasie niezależnej 
nie można postawić.

Wielcy nadawcy właśnie dostali 
zapowiedź, że będzie z nimi podob-
nie. Zostaną podduszeni finansowo. 
Część z nich wycofa się z rynku, 
część sprzeda udziały państwu. 
Wolności nadawania i swobody 
wypowiedzi w tym nowym układzie 
nie będzie. Będzie słusznie, spokoj-
nie, bez afer, ale też i bez ludzkich 
inicjatyw, mobilizacji w dobrych 
sprawach, poruszania w chwilach 
przełomowych.

Dlatego solidaryzujemy się 
z większymi nadawcami. Bo my już 
wiemy, czym to grozi.

Barbara Nowosielska-Piszczyk
Redaktor Naczelna

To morsowanie przejdzie do hisTorii jako jedno z najbardziej… gorących, pomimo dużego mrozu! 
wszysTko dzięki aTmosferze, kTórą zawdzięczamy organizaTorom: sTowarzyszeniu „ogromna 
pomoc” i sTowarzyszeniu praskiemu „paTrz sercem”. Trudno zliczyć amaTorów zimowych kąpieli, 
kTórzy skorzysTali z uroków lodowaTej wody po To, by pomóc małemu kubusiowi, bo Taki był cel 
– zebranie pieniędzy na leczenie chłopca. czytaj na str. 7

ProTesT 
mediÓw

LisT oTwarTy na 
www.mieszkaniec.PL 

Dlaczego soliDaryzujemy się  
z Większymi PryWatNymi NaDaWcami?

DokończeNie Na str. 2

waLenTynki 2021
tegoroczne Walentynki spędzimy w domach. oczywi-
ście związane jest to z epidemią, ale czy tak jak w przy-
padku innych świąt, mamy powody do niezadowolenia? 
tak naprawdę nie, bo czy można wymarzyć sobie Dzień 
zakochanych spędzony inaczej niż w domowym zaciszu 
przy blasku świec podczas romantycznej kolacji? 
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kronika PoLicyjna
ukraDł samochóD… żoNie 

Mąż ukradł… żonie samochód. Dopowiedzmy: żonie, z którą 
ma rozdzielczość majątkową. Kobieta, mieszkająca w Rem-
bertowie, zorientowała się, że zginął jej opel, policjantom 
zgłosiła, że podejrzewa o ten czyn swojego małżonka. Poli-
cjanci poszli tym tropem i rzeczywiście potwierdzili podej-
rzenia żony, a auto odnaleźli w Śródmieściu. Mąż usłyszał 
zarzut kradzieży z włamaniem.

Włoskie toyoty W Polsce
Policjanci z południowopraskiej komendy wspólnie z funk-
cjonariuszami Straży Granicznej odnaleźli dwie toyoty skra-
dzione w Italii. Oba samochody miały przerobione numery, 
zostały już zalegalizowane w Polsce. Nowi właściciele aut 
– jak się obecnie wydaje – nie mieli pojęcia, że kupują kra-
dzione pojazdy. Śledztwo ma wykazać, kto je sprowadził do 
Polski z Włoch i jak dokonano legalizacji pojazdów w kra-
jowym systemie.

a tam czekały zBiry
Trzy kobiety wsiadły do taksówki, kazały się zawieźć pod 
wskazany adres. Tam czekali na nie dwaj mężczyźni, mało 
trzeźwi, którzy zaatakowali kierowcę samochodu. Pobili, 
poobtłukiwali samochód pałką teleskopową. Kierowca 
zgłosił sprawę policjantom, podając adres, pod jaki zawiózł 
pasażerki. Wysłany wóz patrolowy zastał dobrze rozwija-
jącą się imprezkę, którą jednak przerwali. 28- i 35-letni pijani 
napastnicy zostali zatrzymani.

oDNalezioNo starszą PaNią
Policjanci z Rembertowa odnaleźli na swoim terenie zagi-
nioną kobietę z Piastowa. Starsza pani wyszła z domu (ma 
kłopoty z pamięcią) i najprawdopodobniej komunikacją 
miejską dojechała do Rembertowa. Patrol zauważył jej za-
gubione zachowanie – najwyraźniej nie wiedziała, dokąd ma 
iść. Sprawdzono jej dane osobowe, a policjanci z Piastowa 
potwierdzili, że od kilku godzin szukają tej pani. Została przez 
bliskich odebrana z komisariatu w Rembertowie.

uciekał z DWóch PoWoDóW
Policjanci z wydziału kryminalnego, pełniący służbę w oko-
licach Dworca Wschodniego, zwrócili uwagę na pewnego 
33-latka, Ten, gdy zauważył, że jest obserwowany, zaczął 
uciekać. Schwytany podał dane swojego nieżyjącego brata. 
Okazało się, że przyczyny ucieczki były dwie: był poszu-
kiwany od 6 lat(!) mając do odbycia łącznie karę 2,5 roku 
więzienia i miał przy sobie sporą ilość narkotyków. Trafił 
do aresztu śledczego.                                    policja.waw.pl
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Dokończenie ze str. 1
Modne stało się odwie-

dzanie restauracji, ale czy do 
końca o to w tym wszystkim 
chodzi? 

– Paradoksalnie cieszę się 
z tego, że tym razem 14 lutego 
spędzę z narzeczoną w domu. 
Zawsze szliśmy coś zjeść do 
restauracji. Z jednej strony 
fajnie, bo uroczyście, ale 
z drugiej brakowało jednego 
– bliskości i prawdziwego 
romantyzmu, bo trudno to 
znaleźć akurat w Walentynki, 
gdzie wszędzie roi się od za-
kochanych par – tłumaczy 
Karol i podkreśla, że ma po-
mysł na tegoroczne święto-
wanie: kolacja przy świecach, 
właśnie w domu. Do tego na 
pewno jakiś upominek – bez 
tego nie może się obyć.

Czy to oznacza, że będzie 
trudniej niż zawsze, bo same 
zakupy zajmą pół dnia i trzeba 
zjechać pół miasta, żeby do-
stać wszystkie niezbędne 
rzeczy? Oczywiście, że nie! 
Podpowiadamy – wszystko 
jest w zasięgu ręki w jednym 
miejscu: Centrum Handlo-
wym Szembeka.

Ponieważ to panowie naj-
częściej są organizatorami 
walentynkowych wieczo-
rów, dlatego Karol zdradził 
nam szczegóły swoich pla-
nów na niedzielę (imię za-
przyjaźnionego z redakcją 
młodego mężczyzny zostało 
zmienione, aby nie psuć szy-
kowanej niespodzianki).

Jaki jest plan? Oczywiście 
bukiet kwiatów – czerwone 
róże sprawdzają się zawsze, 

waLenTynki 2021

a ma być ich dziewięć. Ta 
liczba ma znaczenie, bo jak 
tłumaczy nasz bohater, ozna-
cza „na zawsze razem”, a jego 
tegoroczne Walentynki mają 
być szczególne, więc kolejne 
kroki skieruje do stoiska z bi-
żuterią. Nie będzie jednak 
patrzył na bransoletki, łań-
cuszki czy kolczyki, których 
jest duży wybór, a skupi się 
na… pierścionkach! Tak, to 
będzie dzień, w którym po-
prosi swoją ukochaną o rękę.

Oprócz najważniejszego, 
przygotowane będą też tra-
dycyjne drobiazgi, czyli 
uwielbiane przez dziewczynę 
misie, pluszowe serduszko, 

a może urokliwa bielizna? 
Tego jeszcze Karol nie wie, 
rozważy wszystko podczas 
zakupów, już na miejscu.

Ważnym elementem wie-
czoru będzie oczywiście 
kolacja. Jakie menu? Z pew-
nością dużo warzyw, a te 
zawsze w CH Szembeka są 
świeże, więc każda sałatka to 
murowany sukces. Wcześniej 
jednak danie główne. Oboje 
kochają włoską kuchnię, 
więc spaghetti to optymalny 
wybór. Pomidory, bazylia 
– wszystko pachnące i naj-
lepszej jakości. Podobnie 
mięso – również świeże i od 
polskich hodowców. Zostają 
świece, aby stworzyć nie-
powtarzalny klimat i chęci, 
a tych przecież nie brakuje 
i Walentynki 2021 uznajemy 
za udane. Ba! Wręcz wyjąt-
kowe!                               AS

Idea tej akcji, która została 
zapoczątkowana w Warsza-
wie i szybko przeniosła się 
do innych miast, jest bardzo 
prosta. Marzniesz? Weź so-
bie ubranie! Chcesz pomóc? 
Zostaw ciepłą kurtkę na wie-
szaku. 

Wieszaki są ustawione 
w miejscach dostępnych przez 
całą dobę, często np. przy 
urzędach dzielnic, i są spe-
cjalnie oznakowane. Każdy 
może wziąć stąd to, czego 

potrzebuje. Każdy może też 
przyjść i powiesić tu ciepłe 
rzeczy, jemu nieprzydatne, 
które mogą posłużyć innym. 
Ważne, żeby wszystko było 
czyste i niezniszczone. W ak-
cji nie chodzi tylko o osoby 
bezdomne, ale też te, które są 
np. w trudnej sytuacji finan-
sowej lub po prostu są zbyt 
lekko ubrane i jest im zimno. 

Na wieszakach wieszamy: 
kurtki, płaszcze, polary, 
bluzy, swetry. Obok stoją kar-

wymieniaj się ciePłem
kolejny rok w całym mieście trwa akcja „Wymiana 
ciepła”. o co w tym chodzi? Na wieszakach zosta-
wiamy swoje ubrania albo bierzemy z nich te, które 
są nam potrzebne. gdzie w dzielnicach znajdziemy 
punkty wymiany?

tony lub szafki, do których 
możemy wkładać czapki, 
szaliki i rękawiczki.

Na targówku wieszak sta-
nął przy Przychodni Rejo-
nowo-Specjalistycznej ul. 
Rembielińska 8.

Na Białołęce działają dwa 
punkty wymiany ciepła. 
Pierwszy jest przed Urzę-
dem Dzielnicy przy ul. Mo-
dlińskiej 197, a drugi we 
wschodniej części dzielnicy 
– przed Białołęckim Ośrod-
kiem Kultury przy ul. Głę-
bockiej 66

Do akcji w tym roku do-
łączył też Wawer. Wieszaki 
znajdują się przy OPS Wa-
wer przy ul. Włókienniczej 

i przy Wawerskim Centrum 
Kultury w Międzylesiu (przy 
wejściu do biblioteki). 

W rembertowie natomiast 
mieszkańcy mogą wymie-
niać się ciepłymi ubraniami 
na wieszaku przy Urzędzie 
Dzielnicy, Aleja Generała 
Antoniego Chruściela „Mon-
tera” 26.                   jan Paśnik
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WYWIADY 30-LECIA mieszkaNiec Nr 20/1995

ryszard szurkowski 
Najsławniejszy polski ko-

larz, mistrz świata, wielo-
krotny uczestnik i zwycięzca 
Wyścigu Pokoju oraz innych 
wyścigów kolarskich. Repre-
zentował w tej dyscyplinie 
sportu najwyższą światową 
klasę. Dziś właściciel sklepu 
z rowerami na Woli przy ul. 
Ciołka. Ma dwóch synów. 
Mieszka na Saskiej Kępie. 

– Panie ryszardzie, zanim 
opowiemy o tym, co w pańskim 
życiu najważniejsze, może za-
czniemy od naszych południo-
wopraskich spraw. jest Pan na-
szym mieszkańcem, ale jeździł 
Pan we wrocławskiej drużynie 
„Dolmelu” i w końcu przeniósł 
się Pan do nas. jak to się stało? 

– W 1978 roku przepro-
wadziłem się z Wrocławia 
do Warszawy, na Pragę Pół-
noc i tam mieszkałem przez 
10 lat. Dopiero po tym okre-
sie przeniosłem się na Pragę 
Południe, teraz mieszkam na 
Afrykańskiej, we własnym 
domku w RSM „Osiedle 
Młodych”. 

– zadowolony Pan jest z tego 
miejsca i mieszkania u nas? 

– Tak. Nie porównuję Pragi 
Północ z Pragą Południe. Po 
prostu nie miałem czasu, aby 
rozejrzeć się i osądzać, która 
dzielnica jest „lepsza” czy 
ciekawsza. W każdym razie 
jest to dobre miejsce i wszę-
dzie bliżej.

– jest Pan bardzo znaną po-
stacią, a tacy ludzie wzbudzają 
zainteresowanie, ciekawość 
mieszkańców, sąsiadów. jak 
zachowują się ludzie na pański 
widok? 

– Zapewne ludzie coś 
niecoś mówią, robią jakieś 
uwagi, spoglądają, ale takie 
zachowania mają to do sie-
bie, że zainteresowana osoba 
po prostu tego nie słyszy, no 
i całe szczęście… 

– zawsze Pan był i jest nadal 
człowiekiem skromnym, można 
to wywnioskować po pańskiej 
odpowiedzi, było to zauwa-
żalne także wcześniej podczas 
licznych rozmów i wywiadów 
z Panem. Wróćmy do tego, co 
najważniejsze. czy rower, jazda 
na nim, to całe pańskie życie? 

– Na pewno dwie trzecie. 
– Proszę przypomnieć czy-

telnikom, zwłaszcza młodym, 
swoje największe sukcesy i po-
wiedzieć, z czego Pan jest naj-
bardziej dumny? 

– Chyba najbardziej 
dumny jestem z tego, że 
spełniłem swoje dziecinno- 
-młodzieżowe marzenia, że 
zostałem kolarzem, kolarzem 
dobrym. Co do osiągnięć? 
Owszem, było ich sporo. 
Starsi pamiętają, młodszym 
przypominam, że to były 
lata siedemdziesiąte, myślę, 

że jednak szczęśliwe dla 
naszego narodu, bo ludzie 
– oprócz innych dziedzin 
życia – mieli możliwość ra-
dowania się ze wspaniałych 
osiągnięć naszych sportow-
ców. Właśnie lata siedem-
dziesiąte w każdej dziedzi-
nie sportu były wybitne. 

– Daleko nam dzisiaj do tych 
osiągnięć… 

– Bardzo daleko. 
– Wróćmy do Pana… 
– No cóż, z moich osią-

gnięć na pierwszym miejscu 
muszę wymienić najsłyn-
niejszy amatorski wyścig, 
Wyścig Pokoju. Startowałem 
w nim aż 6 razy. Cztery razy 
wygrywałem, a raz byłem 
drugi. Startowałem tylko 
6 razy, mimo że dwanaście 
lat ścigałem się w wysokim 
wyczynie. To „tylko” 6 razy 
wzięło się stąd, że Wyścig 
Pokoju był bardzo presti-
żowy, miał niezwykle wy-
soką rangę i moja odporność 
psychiczna bywała czasem na 
wyczerpaniu. Rozumiejąc to, 
nie chciałem zawieść siebie 
i moich kibiców. W związku 
z tym startowałem wówczas 
w innych wyścigach, też 
bardzo wysokiej rangi i rów-
nież na nich wygrywałem. 
Głównie koncentrowałem 
się na mistrzostwach świata 
i olimpiadach. Oprócz tych 
czterech zwycięstw i jednego 
drugiego miejsca w Wyścigu 
Pokoju, wygrałem mistrzo-
stwo świata indywidualnie 
w 1973 roku, a rok później, 
czyli w 1974 wicemistrzostwo 
świata. Prócz tego dwa razy 
mistrzostwo świata w dru-
żynie, na 100 kilometrów 
w 1973 raz, w 1975 drugi raz. 
Dwa razy wicemistrzostwo 
olimpijskie – w 1972 i 1976 
roku. W sumie, na około 450 
wyścigów wygrałem kilka-
naście mistrzostw Polski, kil-
kanaście dużych wyścigów 
klasycznych w Polsce i za 
granicą. Dużo tego było… 
Trudno mi nawet zliczyć. 

– czy uważa Pan tę karierę za 
całkowicie zakończoną? 

– Oczywiście, jako spor-
towiec-wyczynowiec już 
nie uczestniczę w wyści-
gach, to chyba zrozumiałe. 
Ale, jak każdy człowiek 
mający predyspozycje i fi-
zyczne i psychiczne (bo to 
są bardzo spójne rzeczy), 
uważam, że mam jeszcze 
inne rzeczy do wykonania. 
Przez pewien okres byłem 
trenerem kadry narodowej, 
w latach 1984–88, i wtedy 
moi zawodnicy dobrze się 
spisywali, a konkretnie Pia-
secki zdobył mistrzostwo 
świata i wygrał Wyścig Po-
koju, a drużyna prowadzona 

przeze mnie zdobyła mi-
strzostwo olimpijskie w jeź-
dzie drużynowej na czas 
na 100 km w Seulu. Potem 
jakby nieco „zdałem broń”, 
bo czas było nadrobić zale-
głości w życiu cywilnym, 
pozasportowym. 

– to był definitywny rozwód 
z kolarstwem? 

– Niezupełnie. Teraz nadal 
udzielam się na niwie sporto-
wej, prowadzę swoją grupę 
kolarzy w oparciu o sponso-
rów. Jest to grupa składająca 
się z różnych zawodników, 
ale w międzyczasie zdoby-
liśmy kilka tytułów mistrza 
Polski, dwa lata temu wygra-
liśmy Puchar Polski… I po-
wiem, że daje mi to pełną 
satysfakcję. Gdyby czas po-
zwolił, to pewnie pracował-
bym w tej dziedzinie więcej, 
ale nie robię niczego „na 
siłę”, a prócz tego trzeba żyć. 
W każdym razie to wszystko 
daje mi pełne zadowolenie. 

– jest to dowód, jak dosłow-
nie najsławniejszy polski kolarz, 
nawet po zakończeniu swej za-
sadniczej kariery sportowej, 
może z powodzeniem i pożyt-
kiem kontynuować to, co kocha. 
tego można Panu z całego serca 
pogratulować. ale czy nie brak 
Panu czasem tych dwóch kółek? 
Nie przychodzi chętka wsiąść na 
rower i przejechać się? 

– Co do tego, nie mam 
żadnych oporów. Kiedy 
tylko mam czas, to siadam 
i jeżdżę. Nie tyle co kiedyś, 
ale po parę godzin tygo-
dniowo – tak. 

– a synowie? czy poszli pań-
skim śladem? 

– Niekoniecznie. Ale nie 
zmuszam ich do tego. 

– Panie ryszardzie, mieszka 
Pan przy afrykańskiej, a sklep 
z rowerami (co też stanowi ja-
kąś ciągłość pańskich zaintere-
sowań) ma Pan hen na Woli przy 
ul. ciołka. jak Pan się czuje w tej 
nowej roli? 

– Jest to ok. 14 kilome-
trów, ale nie stanowi to dla 
mnie przeszkody. Nie uwa-
żam się za biznesmena, ta 
nazwa nawet do mnie nie 
pasuje. Ale cóż, jest to coś, 
co daje mi środki na życie, 
robię to, by stale nie uganiać 
się za groszem… Mam teraz 
swobodę…

– z tego wynika, że na kolar-
stwie majątku Pan nie zrobił… 

– Myślę, że w tamtych 
czasach nikt majątku nie 
zrobił, a było nas sporo i wy-
grywaliśmy dużo wyścigów, 
nawet tych największych na 
świecie. Satysfakcja, wów-
czas osiągana – była za wy-
nik, nie za pieniądze. Była 
to radość zwycięstwa, a nie 
radość z powodu dużej za-

płaty. Teraz przyszły inne 
czasy i obecnie bierze się za 
to pieniądze, niekiedy bar-
dzo duże… 

– Na koniec pytanie może 
nieco niedyskretne. kto był 
pańskim największym konku-
rentem? czy szozda? 

– Myślę, że potrafiliśmy 
sobie podzielić pola działa-
nia. To była konkurencja po-
zytywna, która wyzwalała 
w nas mobilizację po, żeby 
nie być gorszym od tych trze-
cich. A więc współpracowa-
liśmy i współpracujemy do 
dzisiaj. Zresztą cała nasza 
grupa spotyka się przy róż-
nych okazjach, kilka razy do 

roku, istnieje między nami 
stała koleżeńska więź i to jest 
bardzo sympatyczne. 

– to piękne, co Pan mówi. 
tym bardziej, że nawet wówczas 
przed laty widać było tę koleżeń-
ską współpracę między Panem 
a szozdą. 

– Było paru takich zawod-
ników ściśle i po koleżeńsku 
współpracujących: Mytnik, 
Brzeźny, Matusiak, Nowicki, 
może jeszcze paru powinie-
nem wymienić. W każdym 
razie była to grupa, która 
wiedziała, po co jeździ na ro-
werze, po co staje na starcie. 
Właśnie po radość z walki 
i zwycięstwa. 

REKLAMA REKLAMA

sPółDzielNia BuDoWlaNo-mieszkaNioWa „greNaDieróW”
Poszukuje kaNDyDatóW Na staNoWiska:

koNserWator-elektryk
Miejsce pracy: Warszawa

oPis staNoWiska:
1. Bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej 

(również tej z lat 80-tych) w budynkach.
2. Zapewnienie ciągłej i prawidłowej pracy wen-

tylacji mechanicznej – elektrycznej.
3. Dokonywanie napraw i usuwanie awarii in-

stalacji elektrycznej w zasobach SBM „GRE-
NADIERÓW”.

4. Wykonywanie innych poleceń przełożonych.

WymagaNia:
1. Wykształcenie zawodowe, średnie kierunek 

elektryk.
2. Uprawnienia SEP w zakresie do 1 kw. 
3. Doświadczenie na podobnym stanowisku co 

najmniej 5 lat.
4. Znajomość zagadnień dotyczących wentyla-

cji mechanicznej – elektrycznej.
5. Umiejętność podłączania instalacji elektrycz-

nych w budownictwie mieszkaniowym.
6. Umiejętność czytania rysunku technicznego.
7. Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy umowę o pracę na cały etat.
Wynagrodzenie do omówienia przy rozmowie 
kwalifikacyjnej.

oferty prosimy kierować mailowo na adres: sekretariat@sbm-grenadierow.com.pl 
lub osobiście, bądź pocztą na adres:  

spółdzielnia Budowlano-mieszkaniowa „greNaDieróW”,  
al. stanów zjednoczonych 40, 04-036 Warszawa

iNsPektor  
Ds. człoNkoWsko-mieszkaNioWych

Miejsce pracy: Warszawa

oPis staNoWiska:
1. Prowadzenie rejestru członków spółdzielni.
2. Opracowywanie wniosków w zakresie za-

gadnień członkowsko-mieszkaniowych.
3. Przygotowywanie dokumentów do sporzą-

dzania umów w formie aktów notarialnych, 
związanych z przeniesieniem własności 
i ustanowieniem odrębnej własności lokali.

4. Prowadzenie korespondencji z mieszkańca-
mi jak również z organami zewnętrznymi.

WymagaNia:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Znajomość zagadnień z zakresu działania 

spółdzielni mieszkaniowych.
3. Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodo-

we.
4. Samodzielność, odpowiedzialność i komuni-

katywność.
5. Umiejętność obsługi komputera w zakresie: 

MS Office, mile widziana znajomość progra-
mu S.bit.

6. Umiejętność pracy w zespole.

Wynagrodzenie do omówienia przy rozmowie 
kwalifikacyjnej.

– Dziękuję za rozmowę i życzę 
sukcesów w każdej dziedzinie, 
także w pracy z młodymi kola-
rzami. 

stanisław goszczurny

ryszard jan szurkowski (ur. 12 stycz-
nia 1946 w Świebodowie, zm. 1 lu-
tego 2021 w Radomiu) – polski ko-
larz szosowy, dwukrotny wicemistrz 
olimpijski, czterokrotny medalista 
mistrzostw świata oraz dwunasto-
krotny mistrz Polski, najbardziej 
znany ze zdominowania przez kilka 
lat z rzędu Wyścigu Pokoju, poseł na 
sejm Prl iX kadencji, trener, dzia-
łacz sportowy, handlowiec, były pre-
zes Polskiego związku kolarskiego. 
W 1996 r., głosami naszych czytel-
ników, został laureatem plebiscytu 
„zacny mieszkaniec”.

Źródło: wikipedia.pl
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WięzieNie PółotWarte
– Zimno…
– Jak zima, to zimno.
Panowie Eustachy Mordziak, kupiec bieliź-
niany na pl. Szembeka i emeryt, bywalec 
tutejszy, wymienili na dzień dobry uwagi 
oczywiste. Wokół śnieg, mróz, luty… 
– Pamiętam, jak się za mojej młodości mó-
wiło: idzie luty, obuj ciepłe buty. 
– Tak było. I do szkoły się nie chodziło 
z powodu mrozów. 
– Teraz też dzieciaki w domach siedzą, tyle 
że przez wirusa. 
– Szlag by go trafił panie Eustachy, ilu ludzi 
na to świństwo umiera. 
– Przeczytałem gdzieś, że w tej smutnej 
statystyce bijemy rekordy. To może być 
prawda, bo przecież nie tylko COVID ludzi 
zabiera z tego świata, ale sam fakt, że on tu 
się tak panoszy.
– Jak to?
– Ano tak, że ludzie chorzy na raka, na ser-

ce czy na jakieś choroby neurologiczne nie 
są leczeni jak należy, bo szpitale zajęte na 
walkę z COVIDEM, bo brakuje w związku 
z tym lekarzy, no i bo w tej sytuacji boją się 
ludziska iść do szpitala.
– Bo boją się zarazić?
– Tak jakby.
– To znaczy, że boją się COVIDA i dlatego 
zaniedbują leczenie raka?
– Na to wychodzi…
– To absurd jakiś jest, panie Eustachy.
– A bo to jeden? A propos – pan to już chy-
ba zaszczepiony. Pan jest przecież 70+, 
nie wymawiając.
– Nie jestem. 
– Jak to?
– Tak to, że jestem przypisany do nas, na 
Szaserów. A tam najpierw personel cały 
musieli zaszczepić, a potem 80-latków. 
Podobno teraz nasza kolej. Wie pan, jak to 
jest – z wojskiem się nie dyskutuje. Tym 
bardziej cywil banda, taka jak ja. Zresztą 
podskoczę i co mi to da? Przecież i tak 
muszę się tam leczyć? To mają mi poka-

zywać na każdym kroku, gdzie mnie mają? 
Nie kalkuluje mi się, wolę siedzieć cicho 
i czekać. Może doczekam. 
– Ja ich poniekąd rozumiem, panie Kaziu. 
Lekko nie mają. Sami ryzykują. To logiczne, 
że najpierw doktorów się szczepi, bo co by 
to było, jakby taki chory lekarz pacjentów 
przyjmował. Nikt by od niego zdrowy nie 
wyszedł. A, że sytuacja ogólnie nerwowa 
jest, to też fakt. 
– Wie pan, czasem mi się zdaje, że i ta izo-
lacja na ludzi nie bardzo działa. Przecież my 
już rok siedzimy jak we więźniu. Niby w ta-
kim półotwartym, że można wychodzić od 
czasu do czasu, ale jednak we więźniu. 
I ludziom różnie na głowę to robi. 
– Niektóre rodziny już patrzeć na siebie nie 
mogą. Taki dowcip słyszałem. Pyta koleś 
kolesia:
– Gdybyś na koniec lockdownu miał do wy-
boru jeden wieczór z kolegami, ze stekiem 
i piwem, albo tydzień z żoną na wakacjach, 
to co byś wybrał: A: dobrze wysmażony, 
B: średnio wysmażony, C: krwisty? Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– radca prawny Marcin Kluś 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'hu, hu, ha!

Kto pamięta „prawdziwe”, 
surowe zimy? Jeśli już, to chyba 
najbardziej tę 1978/79, gdy 
niespodziewanie, po deszczo-
wo-lodowym sylwestrowym 
przedpołudniu, wieczorem 
błyskawicznie spadała tempe-
ratura i sypał oszałamiająco 
gęsty śnieg. Mimo że, jak mó-
wią, śniegowe chmury trochę 
chronią nas przed mrozem.

A tu – psikus. 
Był ogromny śnieg i nieby-

wały mróz. Nawaliło wszystko, 
co mogło. Drogi nieprzejezdne. 
Ulice europejskiej stolicy w XX 
wieku też sromotnie przegrały 
walkę ze śniegiem, a sieć cie-
płowniczo-wodociągowa z wiel-
kim mrozem. No i jak tu żyć, gdy 

w domu, mimo wszechobecnej 
wówczas farelki i włączonego, 
otwartego piekarnika kuchenki, 
temperatura wynosiła w dzień 
15 stopni, w nocy jeszcze 
mniej. 

Kto miał w domu niemowlaka, 
trzymanego w ciepłej czapce 
i grubo przykrytego, i kto mu 
kilka razy dziennie zmieniał 
pieluchę, starając się nie prze-
ziębić maleństwa? Jednym 
z patentów było dmuchanie na 
nóżki suszarką do włosów, pod-
czas gdy druga osoba w tempie 
błyskawicznym dokonywała 
„przepakowania” rozbawionego 
maluszka.

Ale zapewniam Was, że jesz-
cze gorzej było w roku 1928, 
gdy temperatura spadła do -45 
stopni i Bałtyk zamarzł. Prawie 
cały. Warto przy tym pamiętać 

o jakości ówczesnego budow-
nictwa, o nieszczelnych, tzw. 
podwójnych oknach, gdzie 
między skrzydło zewnętrzne 
i wewnętrzne upychano watę, 
by ograniczyć straty ciepła. 
Nikt nie słyszał o termomoder-
nizacji, a mury, nawet grube, 
przemarzały jak chciały. Nie 
było ubrań „termo”, tylko weł-
niane kalesony, futrzane pelisy 
i obszerne mufki (jeśli kogoś 
było stać na te luksusy). Brrr. 
Świadków tamtych wydarzeń 
brak, czas płynie…

Brak też naocznych świad-
ków jeszcze sroższych zim, 
tych sprzed 600 czy 400 lat, 
gdy niezwykle gruba tafla lodu 
pokrywała niemal cały Bałtyk! 
Tak gruba, że do Szwecji prze-
prawiano się saniami, a zapo-
biegliwi zadbali też o popas, 

stawiając na twardej, lodowej 
tafli karczmy i stajnie. Ciekawe, 
ile z nich utonęło w odmętach 
Bałtyku, gdy mróz zelżał. Strach 
pomyśleć!

Warto wiedzieć, że najniższą 
na Ziemi temperaturę odnoto-
wano wcale nie w zimie, lecz 
21 lipca 1983 roku na Antarkty-
dzie: -89,2 stopnia, co zapisano 
w Księdze Rekordów Guinessa!

Zima, zima… Po prostu jest, 
śnieżna ku uciesze dzieci i nar-
ciarzy (np. biegowych), ku utra-
pieniu drogowców i kierowców. 
Normalna przez setki lat w kli-
macie, w którym mieszkamy. 
Przez wielu wytęskniona. Przez 
niektórych, po latach bez zim, 
niechciana.

Ośnieżony świat wygląda 
kompletnie inaczej. Raz na jakiś 
czas…                                  żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:  
22 277 33 75 lub mailowo: sekretariat@ops-pragapoludnie.pl.

zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:  
www.ops-pragapoludnie.pl

ośrodek Pomocy społecznej  
Dzielnicy Praga-Południe  

m.st. Warszawa 
aktywnie realizuje działania w ramach wolontariatu. 

celem tych działań jest wsparcie najbardziej 
potrzebujących mieszkańców.

jaką Pomoc oferujemy? 
n pomoc w robieniu zakupów
n wsparcie w realizacji recept
n organizowanie czasu wolnego dla Seniorów 

i osób niepełnosprawnych
n dostarczanie paczek żywnościowych dla osób potrzebujących
n pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
n wspieranie dzieci w nauce (również online)
W związku z trwającym stanem epidemiologicznym, dbając  
o zdrowie osób powyżej 70. roku życia, bierzemy udział 
w licznych akcjach organizowanych w ramach współpracy 
z Urzędem Dzielnicy.
Dodatkowo pomagamy osobom przebywającym na kwaran-
tannie w bieżących potrzebach m.in.: w robieniu zakupów, 
wyprowadzaniu zwierząt czy wyrzuceniu śmieci.
zapraszamy do współpracy osoby chętne do niesienia 

pomocy, a także potrzebujące wsparcia na terenie 
dzielnicy Praga-Południe m.st. warszawy!

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Z którego przepisu wynika, że właściciel 
nieruchomości ma obowiązek odśnieżania 
chodnika wokół swojej posesji?

Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 4 
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach z dnia 13 września 1996 roku. Zgodnie z tym przepisem właściciele nieru-
chomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez uprzątnięcie 
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości. Należy jednocześnie zaznaczyć, że za taki chodnik uznaje się 
wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpo-
średnio przy granicy nieruchomości. Powyższe oznacza, że właściciel nierucho-
mości nie będzie zobowiązany do odśnieżania chodnika, jeżeli chodnik ten nie 
przylega bezpośrednio do jego nieruchomości, lecz oddziela go np. pas zieleni, 
trawnika i dopiero za tym pasem znajduje się chodnik. 

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, 
na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samocho-
dowych. W takiej sytuacji obowiązek uprzątnięcia śniegu i lodu będzie ciążył 
na gminie zgodnie z art. 5 ust. 5 w/w ustawy. Do obowiązków gminy należy 
bowiem uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojaz-
dów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie się odpadów 
zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym 
chodniku i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym.
Jaka kara grozi za niewykonanie tego obowiązku przez właściciela 
posesji?

Sankcję za niewykonanie powyższego obowiązku określa przede wszyst-
kim art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 
13 września 1996 roku. Z przepisu tego wynika, że właściciel nieruchomości, 
który nie wykonuje obowiązków uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości, podlega karze grzywny. Postępowanie 
w powyższej sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia, więc grzywna może wynosić od 20,00 złotych 
do 5000,00 złotych. 

Za zaniedbanie obowiązków w powyższym zakresie, właściciel posesji może 
zostać pociągnięty również do odpowiedzialności cywilnej. Potencjalny prze-
chodzień, który przewróci się i złamie rękę na nieodśnieżonym lub oblodzonym 
chodniku, będzie miał prawo domagać się od właściciela posesji odszkodowa-
nia. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości może ponieść odpowiedzialność 
m.in. na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że kto z winy 
swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. 

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

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
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

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

 
   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

* 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
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nasTęPne wydanie 25.02.2021

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

różNe
n Drewno kominkowe 150 zł. 
Tel. 609-805-821

n Zrobię zakupy starszym 
osobom. Tel. 796-371-666

SPRZEDAM
n Książki Wojciecha 
Sumlińskiego.  
Tel. 796-371-666

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

toWarzyskie
n Poznam panią 50+ 
z Warszawy.  
Tel. 792-882-505

auto-moto – kupię
n Autoskup. Wszystkie marki. 
Uratuję klasyki.  
Tel. 696-800-500

n KUPIĘ STARE MOTOCYKLE. 
TEL. 601-709-388

kuPię
n Antyki, obrazy, meble, książki, 
pocztówki, szable, bagnety, 
odznaczenia.  
Tel. 601-336-063

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

Nauka
n Angielski korepetycje.  
Tel. 500-214-057

n Angielski, niemiecki.  
Tel. 601-209-341

n Matematyka korepetycje.  
Tel. 500-214-057

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 bezpośrednio 
– agencjom dziękuję; płatność 
gotówką, Warszawa i okolice  
– Marki, Radzymin itp.  
Proszę o kontakt  
w godz.8 00-17.00.  
Tel. 502-904-708

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 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 – 
osobiście Jacek Szpakowski.  
Tel. 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, 
instalacje 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 kominiarskie. 
Uprawnienia. Tel. 694-747-213

n klimatyzacja, wentylacja, 
oddymianie – montaż, 
projektowanie, serwis 24 h, 
sprzedaż urządzeń, kompleksowa 
obsługa, doradztwo techniczne, 
szybkie terminy realizacji, 
gwarancja. tel. 502-904-708

n loDóWek NaPraWa.  
tel. 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 
antywłamaniowe – 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 Zabiorę nieodpłatnie książki, 
gazety. Tel. 796-371-666

n Żaluzje, verticale, rolety, 
moskitiery – naprawy, pranie 
verticali. Tel. 22 610-54-19

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 Gładzie, malowanie.  
Tel. 669-834-024

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

WyPoczyNek
n Wczasy dla Seniora – Krynica 
Morska – 8 dni od 770 zł/os., 
Stegna – 8 dni od 749 zł/os.  
Tel. 22 834-95-29 

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
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CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

 
tel. 22 810-87-32

502 995 082

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

Płatność kartą
Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne
Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 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

oBWieszczeNie WojeWoDy mazoWieckiego
Działając na podstawie 9 i 10 §1 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  
dalej Kpa, oraz art. 9ac ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043), informuję, iż w dniu 30 grudnia 
2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie 
zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie „zmiany” decyzji 
Wojewody Mazowieckiego Nr 462/II/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. znak: 
WI-II.7840.9.2.2018.MS2(MS1), o pozwoleniu na budowę dla inwestycji  
pn.: „Budowa II linii metra w Warszawie – II etap realizacji odcinka 
wschodniego – północnego, od szlaku z a stacją C18 „Trocka” do torów 
odstawczych za stacją C21. Zamierzenie budowlane nr W4 w zakresie 
hektometraży od od L 208+53.770, P 208+78.795 do L 210+57.917, 
P 210+75.561, polegające na budowie wentylatorni szlakowej V20  
(ul. Blokowa ~ pomiędzy ul. Czerwińską a ul. Kanałową), budowie tuneli, 
budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących 
w tym czerpnio-wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu 
drogowego wynikającego z budowy metra”, sprostowanej postanowieniem 
Wojewody Mazowieckiego Nr 947/II/2018 z dnia 5 października 2018 r. 
Adres zamierzenia budowlanego: 
jednostka ew. 146511_8, Dzielnica Targówek, w m. Warszawa, 
województwo mazowieckie
obręb 4-09-13: 133/2, 133/3;
obręb 4-09-12: 3/141, 3/142, 3/146. 

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, stronami 
w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz 
właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości 
znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Jednocześnie na podstawie art. 123 Kpa, art. 35 ust. 3 ustawy Prawo 
budowlane, zawiadamia się, że w dniu 22 grudnia 2020 r. Wojewoda 
Mazowiecki wydał postanowienie Nr 1254/SAAB/2020, w którym 
nałożył na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości 
i braków w projekcie budowlanym, w terminie 90 dni od dnia otrzymania 
postanowienia.

Na powyższe postanowienie Wojewody Mazowieckiego nie służy 
zażalenie.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (plac Bankowy 3/5, 
00-950 Warszawa), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do 
czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie. 

Wi-ii.7840.9.2.2018.ms2/ms1(mP)zm.

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
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„Dopóki walczysz, jesteś 
zwycięzcą” i oni walczą 
– kiedyś w najtrudniejszych 
misjach wojennych, a dzisiaj 
życiowych – o zdrowie naj-
młodszych. Stowarzyszenie 
„oGROMna pomoc”, czyli 
byli żołnierze specjednostki 
z pomocą dzieciom. Motorem 
napędowym większości dzia-
łań w okolicy Warszawy jest 
Tomek Libner. To on i tym 
razem jako pierwszy rozru-
szał całą machinę pomocy. 
Szybko dołączyła Agnieszka 
i Darek, czyli Praskie Sto-
warzyszenie „Patrz sercem” 
i dużo innych osób. 

Wszyscy spotkali się w so-
botę, 6 lutego, w Cegielni 
koło Radzymina. Miało być 
kilka osób, a… finalnie było 
ich bardzo dużo: z Radzy-
mina, Warszawy, Wołomina 
i całej okolicy. Przyjechali 
byli żołnierze GROM-u, 
wśród nich współtwórcy 
tej specjednostki: płk An-

drzej Kruczyński oraz ppłk 
Krzysztof Przepiórka, ale 
również członkowie klubów 
morsów i mieszkańcy, którzy 
biorąc udział w akcji, chcieli 
pomóc małemu chłopcu. 

Pomimo zimna, nikt nie 
narzekał, bo paliło się ogni-
sko, a dzięki gorącej herbacie 
można było zapomnieć, że 
temperatura szybko spada, 
chociaż tak naprawdę nikt 
nie przywiązywał do tego 
wielkiej uwagi, bo nastroje, 
nawet u najmłodszych, były 
znakomite. 

Pomaganie Przez morsowanie

Tomek Libner został do-
ceniony za swoje działania 
i dostał wyjątkowe prezenty: 
tort zrobiony specjalnie dla 
niego przez kultową praską 
cukiernię Strzałkowscy (na 
zdjęciu) oraz podziękowania 
podpisane przez dowódcę 
GROM-u gen. Romana Po-
lko. Od niego też były pa-
miątkowe odznaczenia.   NM

Pomóżmy kuBusioWi
kubuś urodził się z niedo-
rozwojem kości udowej. 
choroba pociąga za sobą 
szereg innych nieprawi-
dłowości w budowie sta-
wu biodrowego, a także 
znaczną różnicę w długo-
ści nóżek. obecnie wynosi 
ona 8 centymetrów. co 
gorsza, ostateczna róż-
nica ma wynieść aż 21 
centymetrów! ratunkiem 
dla kubusia są opera-
cje, a na nie potrzebne 
są pieniądze. szczegóły 
dotyczące problemów 
zdrowotnych chłopca 
i o tym, jak można mu 
pomóc znajdziecie na por-
talu www.siepomaga.pl/ 
kubusiowa-nozka

Nie ulega wątpliwości, 
że uruchomiona przez 
stołeczny ratusz wyszuki-
warka SegregujNa5, która 
ruszyła jesienią 2019 r., 
jest strzałem w dziesiątkę. 
To najprostszy sposób, aby 
w przypadku wątpliwo-
ści sprawdzić do jakiego 
worka wyrzucić śmieci 
oraz najważniejsze zasady 
segregacji, takie jak m.in.: 
„Nie myjemy opakowań, 
słoików i innych odpadów” 
czy „Segregujemy tylko 
czysty papier, brudny trafia 
do zmieszanych”. 

Jak dokładnie to działa? 
Na stronie internetowej (na 
komputerze lub w telefonie) 
www.segregujna5.um.war-
szawa.pl wpisujemy np. 
butelka po oleju i dosta-
jemy odpowiedź do jakiego 
pojemnika powinniśmy 
wyrzucić odpad, a czasami 
też dodatkową podpowiedź 
– np. w przypadku blistrów 
po lekach: przetermino-
wane leki oddajemy do 
punktu w aptece.

– Jeśli w wyszukiwarce 
nie ma szukanego przed-
miotu, to użytkownik może 
przesłać do nas pytanie 
i wtedy dodamy do niej 
szukany odpad – podkreśla 
Urząd Miasta.

Zainteresowanie wyszu-
kiwarką jest bardzo duże. 
W ubiegłym roku skorzy-
stano z niej aż 3,5 mln razy. 
Okazuje się, że najczęściej 
warszawiacy zastanawiają 
się, gdzie powinien zna-
leźć się karton po mleku. 
Właśnie takie zapytanie 
pojawiło się najwięcej, bo 
aż 73 tys. razy. Wiele osób 
ma również problem z bli-
strami po lekach – pytano 
o nie ponad 50 tys. razy. 
Kolejne wpisywane hasła 
to: plastikowa butelka po 
oleju (ponad 47 tys.), opa-
kowanie po jogurcie (po-
nad 41 tys.) oraz styropian 
opakowaniowy (ponad 36 
tys.).

Miejska wyszukiwarka 
jest ciągle uzupełniana 
o nowe pozycje, które inte-

resują mieszkańców. Na po-
czątku pandemii wpisano 
do niej hasła, o których 
wcześniej nawet nikt nie 
pomyślał, czyli: jednora-
zowe rękawiczki, maseczki 
czy opakowania po żelu 
do rąk. Teraz znajdziemy 
w niej ok. 800 pozycji.

Od niedawna na www.
segregujna5.um.warszawa.
pl jest też nowa opcja: 
Eko Sztuczka. Przy opi-
sach wybranych odpadów 
są dodatkowe informacje, 
mówiące np. jak można te 
odpady wykorzystać po-
nownie, jak przechowywać 
żywność, żeby dłużej była 
świeża czy informacje o ja-
dłodzielniach.             AG

segreguj na PiąTkę
kolejny rok segregujemy odpady i wciąż mamy 
problemy z niektórymi śmieciami. zapamiętanie 
wszystkiego graniczy z cudem, więc chętnie ko-
rzystamy z pomocy wyszukiwarki segregujNa5. 
z czym najwięcej mieszkańców ma problem?

Więcej zdjęć 
na naszej stronie  

www.mieszkaniec.pl
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bieg wedLa 2021

oBWieszczeNie  
WojeWoDy mazoWieckiego

Działając na podstawie 9 i 10 §1 i 61 ustawy z dnia 14  
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) dalej Kpa, oraz art. 9ac 
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1043), informuję, iż w dniu 
30 grudnia 2020 r., zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne, w sprawie zmiany decyzji Wojewody 
Mazowieckiego w sprawie „zmiany” decyzji Wojewody 
Mazowieckiego Nr 453/II/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r., 
znak: WI-II.7840.9.5.2018.MP, o pozwoleniu na budowę 
dla inwestycji pn.: „Budowa II linii metra w Warszawie 
– II etap realizacji odcinka wschodniego – północnego, 
od szlaku za stacją C18 „Trocka” do torów odstawczych 
za stacją C21. Zamierzenie budowlane nr W3 w zakresie 
hektometraży od L 200+54.500, P 200+70.000 do  
L 208+53.770, P 208+78.795, polegające na budowie 
Stacji C19 (ul. Figara / ul. Rolanda), budowie tuneli 
wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie 
infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących 
w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni, 
budowie palisady zabezpieczającej istniejące budynki 
i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu 
drogowego wynikającego z budowy metra. 
Adres zamierzenia: 
obręb 4-09-19: 260/1, 260/5, 260/11, 260/10, 260/7 262/1, 
262/5, 262/6, 262/7, 264/4, 264/5, 264/6, 264/7, 266/5, 
266/7, 269/7, 271/1, 271/3, 273/1, 273/3, 274/1, 274/3, 
275/1, 275/3, 276/3, 276/5, 302/2, 302/3, 303/2, 374, 
378/1, 379/14, 379/15, 379/16, 379/24, 389, 390, 410;
obręb 4-09-12: 20/6, 22/1, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 
23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 23/21, 
23/22, 23/23, 23/24, 23/25, 23/26, 23/27, 23/28, 23/29, 
23/30, 23/31, 23/34, 23/35, 23/36, 23/37, 23/42, 23/44, 
23/7, 23/8, 23/9, 24/7, 24/6, 24/4, 24/5, 24/8, 25/1, 
3/142, 3/243, 3/246, 3/189, 3/190, 3/191, 3/192, 3/193, 
3/249, 3/250, 3/195, 3/196, 3/197, 3/198, 3/241, 3/242, 
31/28, 31/29, 31/30, 31/31, 31/32, 31/33, 31/34, 31/35, 
31/36, 32, 33, 42, 45/1, 45/10, 47, 48, 71, 72, 73/1, 
73/2, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83/2, 83/26, 83/27, 83/28, 
83/29, 83/30, 83/39, 83/52, 83/51;
obręb 4-09-20: 12/1, 12/2, 12/3, 15/1, 16/1, 16/2, 17/4, 
17/3, 17/2, 21/11, 21/13, 21/14, 62/10, 62/5; 
obręb 4-09-13: 133/3, 133/4, 133/5, 223/1, 223/2, 
236/3, 237/2, 240/1, 240/2, 294/1, 294/2; jednostka ew. 
146511_8, Dzielnica Targówek, w m. Warszawa, 

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 
stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na 
budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy 
wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się 
w obszarze oddziaływania obiektu.

Jednocześnie na podstawie art. 123 Kpa, art. 35 
ust. 3 ustawy Prawo budowlane, zawiadamia się, że 
w dniu 22 grudnia 2021 r. Wojewoda Mazowiecki 
wydał postanowienie Nr 15/SAAB/2021, w którym 
nałożył na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych 
nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym, 
w terminie 90 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Na powyższe postanowienie Wojewody Mazowieckiego  
nie służy zażalenie.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale 
Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie (plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt 
Obsługi Klienta pokój nr 7, w godzinach 13-16 – pon.,  
8-12 – czw.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi 
i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się 
za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego 
ogłoszenia w niniejszej sprawie. 

Wi-ii.7840.9.5.2018.mPzm.

W tym roku, ze względu na 
wyjątkowe warunki organi-
zacji, nie było oficjalnego po-
miaru czasu biegaczy. Uczest-
nicy potwierdzali udział i re-
jestrowali wyniki na stronie 
internetowej. Z nich stworzono 
honorową listę najlepszych 
uczestników.

Jak podkreśla kierownik 
Biegu Wedla, Andrzej Kroch-
mal, impreza była przygotowy-
wana w reżimie sanitarnym, 
zmiana przepisów spowodo-
wała nowe wyzwania organiza-
cyjne. Mimo obostrzeń prawie 
wszystkie punkty regulaminu 
zostały zrealizowane choć cza-
sami w zmienionej formie. 

– Staraliśmy się z niczego nie 
rezygnować, a jedynie dopa-
sować do sytuacji. Przekona-
liśmy się, że na naszych part-
nerów możemy liczyć w każdej 
sytuacji. Dopuszczalna liczba 
startujących, w stosunku do 
poprzedniego roku, została 
zmniejszona o 50 proc. i w ca-
łości została wykorzystana. 
Pozytywnie byliśmy zasko-
czeni tym, że w grupie dzieci 
i młodzieży utrzymało się wy-
sokie zainteresowanie. Mniej 
osób wystartowało na długich 
dystansach, bo wielu biegaczy 
nie mogło przyjechać do War-
szawy. Porównując Bieg Wedla 
do innych imprez wirtualnych, 

XVi Bieg Wedla za nami. tegoroczna edycja odbyła się 
w zmienionej formule ze względu na pandemię i tak 
naprawdę trwała dziewięć dni, bo od 30 stycznia do 
7 lutego. 

to nasza impreza cieszyła się 
dużą popularnością, zapewne 
dzięki marce uzyskanej w po-
przednich latach – mówi An-
drzej Krochmal. Dodaje też, 
że biorąc pod uwagę dzisiejsze 
możliwości, XVI Bieg Wedla 
przechodzi do historii jako 
udany i wyjątkowy, na pewno 
ta edycja zostanie zapamiętana 
przez wszystkich na długo.

– Niestety, bardziej uro-
czyste obchody 170-lecia po-
wstania zakładów E.Wedel, ze 
względu na pandemię, nie mo-
gły być w pełni przedstawione, 
a to planowaliśmy od dawna 
– tłumaczy kierownik biegu 
i przedstawia pierwsze, gorące 
podsumowanie Biegu Wedla 
(dane wciąż spływają).

Zgłosiło się 758 uczestni-
ków w tym ok. 110 osób to 
dzieci i młodzież, 425 biega-
czy wystartowało na dystansie 
5 i 9 km, 60 – 5 km w nordic 

walking, 50 na trasie o-run, 108 
w biegu na orientację na 3 tra-
sach oraz 31 osób w marszach 
na orientację.

Upominki od Urzędu Dziel-
nicy Praga-Południe i torciki 
wedlowskie rozdano star-
tującym na poszczególnych 
dystansach. Na trasie o-run 
wręczono puchary od Rady 
Osiedla Kamionek. Najwięcej 
zawodników było z Warszawy 
i okolic, ale wielu uczestników 
biegało też w różnych zakąt-
kach Polski. Wystartowała 
również 9-osobowa grupa Ja-
pończyków.

Tradycyjnie na wszystkich 
startujących w pijalniach czeko-
lady E.Wedel czekał gratisowy 
kubek gorącej czekolady. kB

zdjęcia z biegu są dostępne  
na naszej stronie  

www.mieszkaniec.pl


