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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 

Reżim RozWażny
Warszawa staje na linii trze-

ciego ataku Covida-19. Szpital 
Narodowy zwiększa liczbę łó-
żek, oręż wzbogacił się o Szpi-
tal Południowy, choć tam po-
noć brakuje personelu. Trochę 
czasu jednak minie, nim dotrze 
do nas, że znów trzeba się dać 
zamknąć w domach i przecze-
kać zawieruchę.

Nie dziwię się, że nieufnie 
podchodzimy do komunikatów, 
że jest gorzej. Nikt tu nie za-
służył na poważne traktowanie. 
Ani rządzący, którzy zamykali 
lasy i nie byli w stanie podać 
rzeczywistych liczb zainfeko-
wanych. Ani fachowcy, którzy 
najpierw twierdzili, że przyłbica 
jest świetna, a teraz nie drga 
im powieka, gdy rekomendują 
nawet dwie maseczki jednocze-
śnie. I moi koledzy dziennikarze: 
byłem ostatnie dwa weekendy 
w Zakopanem – widziałem to 
polowanie z kamerą na zbioro-
wisko, na maseczki pod brodą, 
byle by pasowało do tezy, że je-
steśmy mało odpowiedzialni.

A my jesteśmy po prostu 
już zmęczeni i uodpornieni. Nie 
na wirusa, lecz na propagan-
dę. Rację bytu mają konkretne 
obostrzenia, stosowane tam, 
gdzie jest groźnie: np. w małych 
sklepach, urzędach, tam gdzie 
trudno zachować dystans. 

Więc albo generalnie uma-
wiamy się, że przez jakiś czas 
siedzimy w domach (ale to stan 
wyjątkowy!), albo wprowadza-
my reżim rozważny. Nie ten 
„dla alibi”.  Tomasz Szymański dokończenie na str. 2
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Więcej łóżek na narodoWym!

Trzecia fala epidemii sTała się fakTem. zakażeń przybywa w szybkim Tempie i coraz więcej osób wy-
maga hospiTalizacji. szpiTal Tymczasowy na sTadionie narodowym, kTóry przez długi czas świecił 
pusTkami, za chwilę nie będzie mógł pomieścić pacjenTów. aby nie dopuścić do Takiej syTuacji, od-
powiedzialny za Tę placówkę cenTralny szpiTal kliniczny mswia, podjął decyzję o zwiększeniu 
liczby łóżek i zaTrudnieniu dodaTkowego personelu. 

Fo
t. 

Sz
pit

al 
Na

ro
do

wy

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
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Przyjdź i rozlicz z nami swój PIT
 rozliczenia roczne  usługi księgowe

Biuro Rachunkowe JPK 
ul. Szaserów 38 lok. 8

 biuro.jpk.waw@gmail.com
 22 870 00 61    691 287 769

BIURO RACHUNKOWE
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kronika PoLicyjna
PŁaCiŁa nie SWoJą KaRTą

Została skradziona karta płatnicza i w krótkim czasie jej 
nowy posiadacz dokonał nią blisko 20 transakcji na łączną 
kwotę ok. 900 zł. Karta była głównie używana do zakupu 
większych ilości biletów komunikacji miejskiej. Południo-
woprascy policjanci namierzyli sprawczynię – to 32-letnia 
kobieta. Została zatrzymana, przy sobie karty już nie miała, 
bo po licznych zakupach ją wyrzuciła… Policja wyjaśnia 
także, jak 32-latka weszła w posiadanie karty.

niSzCzyLi HuLaJnoGi
Tuż po północy operatorzy monitoringu miejskiego za-
uważyli, że dwóch mężczyzn niszczy hulajnogi sto-
jące w pobliżu przystanku autobusowego. W to miej-
sce ruszył policyjny patrol. Po krótkim pościgu został  
zatrzymany 18-latek – był pijany. Drugi sprawca uciekł, po-
licja go poszukuje. Zniszczone zostały trzy hulajnogi.

BiŁ mamuSię
Do komisariatu w Rembertowie zgłosiła się starsza kobieta. 
Miała już dość doświadczania przemocy ze strony swojego 
43-letniego syna, który ją bił, wyrzucał z domu, groził, że 
pozbawi ją życia. Agresywny zaczynał być po przyjęciu 
środków odurzających, a brał je często… Mężczyzna trafił 
na 3 miesiące do aresztu tymczasowego.

PRzyWŁaSzCzyŁa SPRzęT BuDoWLany
Policjanci z ulicy Grenadierów zostali powiadomieni, że 
„ktoś” przywłaszczył sobie sprzęt budowlany wartości 
prawie 9 tys. zł. Praca operacyjna doprowadziła do aresz-
towania… 27-letniej kobiety, która była pomysłodawczynią 
kradzieży. Została zatrzymana. Policjanci ustalają, kto jej 
w tym pomagał.

KRaDŁ PeRFumy
We wrześniu ub. roku nieznany sprawca dwukrotnie ukradł 
w perfumerii łącznie 4 flakony atrakcyjnych perfum o war-
tości blisko 1300 zł. Dochodzenie doprowadziło do wykrycia 
sprawcy – 24-letniego mężczyzny. Został zatrzymany.

policja.waw.pl
REKLAMA REKLAMA

Dokończenie ze str. 1
Liczby mówią same za sie-

bie. W ciągu 7 dni do Szpitala 
Narodowego przyjęto 113 pa-
cjentów z COVID-19. W tym 
samym czasie wypisano 
z niego tylko 37 osób. Liczba 
zakażeń wciąż wzrasta i we-
dług przewidywań rozwój 
epidemii w najbliższym 
czasie będzie dynamiczny. 
Dlatego rozpoczęło się uru-
chamianie kolejnych unitów 
(moduły na które podzielony 
jest szpital na Narodowym). 
Dotychczas były cztery, 
w których mogło być leczo-

nych 166 osób, a od 2 marca 
działa też piąty. Na tym nie 
koniec, bo w razie potrzeby 
otwierane będą kolejne. 

– Dalszy wzrost liczby pa-
cjentów wymaga uruchamia-
nia kolejnych unitów, a do 
ich obsługi niezbędne jest 
zwiększenie liczby personelu 
medycznego. Dlatego zespół 
CSK MSWiA już dziś apeluje 
do wszystkich osób zaintere-
sowanych pracą w szpitalu 
tymczasowym o zgłaszanie 
gotowości do pełnienia dy-
żurów. Co ważne, wszystkie 
zgłaszające się osoby są we-

Więcej łóżek 
na narodoWym!

ryfikowane. Szpital spraw-
dza, czy dana osoba nie 
odchodzi ze swojej dotych-
czasowej placówki, a jeżeli 
traktuje szpital tymczasowy 
jako dodatkowe zajęcie, to 
czy ma zgodę szefa przełożo-
nego z macierzystej placówki 
na dyżurowanie w Szpitalu 
Narodowym (i czy zatrudnie-
nie tej osoby w szpitalu tym-

czasowym nie osłabi ich po-
tencjału) – informuje Szpital 
i podkreśla, że bardzo ważne, 
aby była wystarczająca liczba 
personelu gotowego do sta-
wiania się na dyżurze. To 
pozwoli na szybkie reagowa-
nie w przypadku dynamicz-
nego wzrostu zakażeń – na  
uruchamianie następnych 
modułów.                 Jan Paśnik

PeRSoneL SzPiTaLa naRoDoWeGo W LiCzBaCH
Szpital podzielony jest 
na moduły – czyli tzw. 
„unity”. Każdy unit skła-
da się z 28 łóżek i jed-
norazowo może w nim 
przebywać 28 pacjen-
tów. Pracownicy Szpitala 
Narodowego pracują na 
12-godzinnych zmianach 

w „systemie 3/3” – po 3 godzinach pracy w kombinezonie 
w strefie brudnej pracownik udaje się na 3-godzinny odpo-
czynek. Wtedy zastępuje go inny pracownik, a po kolejnych 
3 godzinach znowu dochodzi do zamiany.
Jednym unitem (28 pacjentami) w każdym momencie opie-

kują się: 1 lekarz, 3–4 pielęgniarki, 1 opiekun medyczny, czyli 
do zapewnienia pełnej opieki przez 12 godzin potrzebnych 
jest: 2 lekarzy, 6–8 pielęgniarek oraz 2 opiekunów medycz-
nych. Szpital zawarł ramowe umowy cywilnoprawne, które 
umożliwiają tworzenie zespołów niezbędnych do pracy, we-
dług zasady opisanej powyżej. Liczba personelu pracującego 
w danym momencie w szpitalu jest uzależniona od liczby 
uruchomionych unitów – uruchamianie kolejnych modułów 
wymagać będzie zwiększenia liczby personelu medycznego.
W szpitalu jest też punkt szczepień, w którym wykonywanych 
jest do 1000 szczepień dziennie. Aby było to możliwe, w cią-
gu jednego dnia potrzebnych jest: 7–8 lekarzy, 5–7 osób 
personelu pielęgniarskiego/ratowników, 6 osób personelu 
administracyjnego (rejestracja).

Fot. Szpital Narodowy

Fot. Szpital Narodowy

Na hasło „MiesZKaNieC” MoNtaż gratis! 

Czysta, świeża WODA wolna od wirusów i bakterii – bezpieczna dla dzieci i dorosłych

t                 propoNUJeMy                  t

FILTR AQUAPHOR RO-31 
Przefiltrowana woda trafia bezpośrednio do dzbanka. Jest 
to rozwiązanie dla osób, które mają mało miejsca w szafce 
pod zlewem. 
Woda jest oczyszczona i zmineralizowana  
Mg2+ oraz Ca2+.
Wymiary: 
10 x 26,5 x 36,5 cm

FILTR AQUAPHOR RO-70
Przefiltrowana woda trafia bezpośrednio do 5 litrowego, 
wbudowanego zbiornika, znajdującego się pod zlewem. 
Woda jest dostępna w każdej chwili poprzez oddzielnie za-
montowany przez nas kranik. 
Woda jest oczyszczona 
i zmineralizowana  
Mg2+ oraz Ca2+.
Wymiary:  
27,1 x 19 x 49,5 cm

Tylko
799 zł

Dbając o jakość wody w domu  
– dbamy o zdrowie naszej rodziny.

Wybierając filtry do wody, montowane  
pod zlewozmywakiem, dbają Państwo 

o środowisko rezygnując z butelek  
plastikowych oraz oszczędzają pieniądze. 

WoDa Do piCia prosto Z KraNU!

Cena
699 zł

Filtry Aquaphor redukują z wody wszelkie zanieczyszczenia, 
poprawiając: 3 barwę 3 smak 3 zapach wody

Filtry z odwróconą osmozą, które redukują z wody:  antybiotyki  bakterie i wirusy  
 aktywny chlor  siarczany  azotany  metale ciężkie  zanieczyszczenia mechaniczne

 +22 417 68 48  
  787 999 835

 4aQa, ul. płowiecka 42  
04-501 Warszawa

 www.aquaphor-dystrybucja.pl
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– To była ta wielka życiowa 
droga. ale przecież obok niej jest 
droga telewizyjna: „Pora na Te-
lesfora” (144 odcinki) i „Piątek 
z Pankracym” (ponad 300 emi-
sji). można to nazwać „służbą 
dla dzieci”, pasją życiową…

– Tak. To wielka rzecz 
i ogromna satysfakcja. 
Uśmiechy dzieci, podzię-
kowania, tysiące, tysiące 
listów z całego kraju, które 
nosiłem do domu w walizce. 
A zaczęło się to wszystko 
wiele lat temu, gdy nasza te-
lewizja dopiero się rodziła. 
Rok bodaj 1954, w studio 
przy ul. Ratuszowej miałem 
rolę narratora w nowelce 
Gogola. To jeszcze nie było 
dla dzieci, ale stanowiło 
początek współpracy z te-
lewizją. A praca dla dzieci 
zaczęła się w IV w r. 1956 
od „Kącika wujka Zyg-
munta” i „Przedszkolaka”. 
Potem był teatrzyk „Hulaj-

noga” w Domu Towarowym 
„Smyk”. Dawaliśmy tam po 
trzy przedstawienia, matki 
z dzieciakami czekały na 
schodach w kolejce. A po-
tem „Telesfory” i „Piątki 
z Pankracym”… Nie tylko 
występy przed kamerami, 
ale spotkania z dziećmi 
w całej Polsce. Ileż uciechy 
im to sprawiło, a mnie sa-
tysfakcji! Ile było podzięko-
wań, listów, telefonów od ro-
dziców, nauczycieli. Można 
by opowiadać do rana… 

– I to trwa? 
– Nie, po prostu na 

wszystko nie starcza sił 
i czasu. Przecież nadal moją 
główną drogą jest teatr. Ale 
obok niego najważniejsze 
miejsce zajęła akcja „Dać 
Szansę”. To Fundusz, który 
powstał na rzecz dzieci nie-
pełnosprawnych, słabo roz-
winiętych, potrzebujących 
większej troski i opieki… 

– Jak to się zaczęło? Kiedy 
wpadł Pan na pomysł utworze-
nia tego Funduszu? 

– Dosyć przypadkowo. 
Właśnie tu, w naszej dziel-
nicy byłem na spotkaniu 
z dziećmi, jak to się nazywa 
„specjalnej troski” przy ul. 
Kordeckiego. Zauważyłem, 
że te dzieci słuchają mnie 
jakoś inaczej, nie reagują 
tak jak w innych szkołach. 
Wtedy zdałem sobie sprawę, 
że potrzebne jest inne, jesz-
cze bardziej delikatne i ser-
deczne podejście do nich. 
Jedna z dziewczynek zaczęła 
śpiewać, ale po swojemu, 
swoimi słowami… Pod-
chwyciłem to, choć odbiegało 
od melodii i słów, które tam 
prezentowałem. Po chwili 
śpiewały wszystkie dzieci, 
a na koniec gromadnie mnie 
otoczyły, tuliły się, garnęły 
– uzyskałem z nimi niezwy-
kły, wzruszający kontakt. Od 

nich, od tych dzieci z Kordec-
kiego zaczęła się moja akcja 
„Dać szansę”. Właśnie takim 
dzieciom chcemy dać szansę, 
pomóc im rozwijać się, żyć, 
wchodzić w otoczenie. To 
było 8 lat temu. Dostałem na-
grodę 100 tys. zł. Złożyłem je 
w TPD na rzecz tych dzieci 
i tak zrodził się Fundusz 
„Dać Szansę”. Przyjmujemy 
pieniądze od wszystkich, ce-
nimy każdy grosz. Pamiętam 
datki od emerytek stojących 
w kolejce, które ofiarowy-
wały po 500 złotych i gest 
pana M. na „Balu milione-
rów”, który po prostu wyjął 
41 milionów i wręczył mi na 
ten Fundusz. Sam zresztą 
przyznał, że jego miliony na 
wadze mniej by ważyły niż te 
emeryckie 500 zł. Dziś Fun-
dusz „Dać Szansę” to cała 
wielka i stale rozwijająca się 
instytucja. Prowadzimy ba-
dania, diagnozowanie, reha-

bilitację. Oprócz Warszawy 
powstał wielki i bardzo dobry 
ośrodek „Dać Szansę” w Bia-
łymstoku przy tamtejszym 
szpitalu i Akademii Medycz-
nej. Działa na rzecz trzech 
województw: białostockiego, 
łomżyńskiego i suwalskiego. 
Dziś właśnie podpisałem 
umowę na stworzenie ta-
kiego ośrodka w Pszczynie. 
Akcja trwa, pięknie się roz-
wija i – co najważniejsze 
– przynosi wiele pożytku 
dzieciom. To moja wielka 
satysfakcja, to właśnie ten 
„ślad”, który człowiek zosta-
wia. A poparcia i środków od 
licznych sponsorów nie bra-
kuje. Krzepi mnie to i raduje, 
bo mam oto dowód, że nie jest 
z ludźmi tak źle, że potrafią 
pomyśleć nie tylko o sobie, 

ale i o innych, potrzebujących 
pomocnej ręki czy wsparcia 
materialnego…

Tematów do rozmowy z zyg-
muntem Kęstowiczem starczy-
łoby na wiele, wiele stron, ale 
wszak to mieszkaniec naszej 
dzielnicy, więc wypada go za-
pytać, jak się tu czuje, jak żyje 
wśród prażan po dziesiątkach 
lat spędzonych w innej dzielnicy, 
bliżej centrum, odpowiada: 

– Żona czasem trochę 
tęskni za centrum, ale ja je-
stem ogromnie zadowolony. 
Już mówiłem, że mieszkam 
bliżej ukochanego Wilna. 
A poważnie to powiem, że 
otaczają mnie ludzie życz-
liwi, często widzę uśmiech, 
słyszę miłe słowo. To bar-
dzo, bardzo ważne i – proszę 
napisać koniecznie! – jestem 
za to współmieszkańcom 
ogromnie wdzięczny… 

Stanisław marczak 
(Fot. F. myszkowski) 

zygmunt kęstoWicz

zygmunt Kęstowicz (ur. 
24 stycznia 1921 w Szakach, 
zm. 14 marca 2007 w War-
szawie) – aktor teatralny, 
filmowy i telewizyjny. 

Źródło: wikipedia.pl

Rozmowa z zygmuntem Kęstowiczem, aktorem, społecznikiem, wielkim przyjacie-
lem dzieci, zaczęła się od sprawy stworzonego przez niego Funduszu na Rzecz Dzie-
ci niepełnosprawnych „Dać Szansę”. mimo wszystko jednak, na początek należy się 
Czytelnikowi kilka szczegółów biograficznych tej nadzwyczaj popularnej postaci. 

5 wzorów, 
damskie i męskie

od S do XXXL, 2 kolory

Redakcja „Mieszkaniec”
ul. Grenadierów 10 

04-062 Warszawa
pn.-pt. 10.00-16.00

tel. 698-676-886
Odbiór osobisty

po wcześniejszym uzgodnieniu

które łączą ludzi
cena

sklep internetowy: www.pragaunited.pl

oGŁoSzenie
BuRmiSTRz DzieLniCy PRaGa-PÓŁnoC m.st. WaRSzaWy

zgodnie §12 Zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta  
m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad 

najmu lokali użytkowych
oGŁaSza 

na DzieŃ 7.04.2021 r. o godz. 12:00
PiSemny nieoGRaniCzony PRzeTaRG 

(okres najmu 10 lat)
na naJem LoKaLu użyTKoWeGo znaJDuJąCeGo Się 

W zaSoBaCH LoKaLoWyCH m.ST. WaRSzaWy na 
TeRenie DzieLniCy PRaGa-PÓŁnoC

Ogłoszenia z listą lokali wystawionych do przetargu wywieszone 
są na stronie internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl,  
Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń www.eto.um.warszawa.pl, Zakładu 
Gospodarowania Nieruchomościami www.zgn-praga-pn.waw.pl 
oraz na lokalach przeznaczonych do najmu. 
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Lokali 
Użytkowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami 
w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, przy ul. Jagiellońskiej 23, 
p. 22, tel. 22 205-41-28, 98, 88, 24 w godzinach pracy Zakładu .

Mieszka w wysokim bloku na Osiedlu Ostro-
bramska. Przedtem był mieszkańcem centrum 
stolicy. Sam mówi o swoich przenosinach 
żartobliwie tak: „Przeniosłem się tutaj z cen-
trum z dwóch powodów. Po pierwsze, jestem 
teraz o kilkanaście kilometrów bliżej Wilna, 
a po wtóre – osiedle nazywa się »Ostrobram-
ska« – to mówi samo za siebie”. 
A więc Wilniuk. Duszą i ciałem. I aktor od 
pięćdziesięciu lat. Najpierw chciał studio-
wać prawo na Uniwersytecie im. Stefana 
Batorego, ale wojna uniemożliwiła te zamia-
ry. Pozbawiony rodziców wywiezionych na 
Wschód rozpoczął pracę, ale ciągnęło go do 
teatru. Poszedł więc „Na Pohulankę” staty-
stować. Robił to także w teatrze „Lutnia”, 
nota bene z p. Janiną, swoją żoną po dzień 
dzisiejszy. Zdarzyło się wówczas, że pies 

pogryzł dotkliwie aktora. Dyrektor teatru zde-
cydował, że właśnie młody Zygmunt może 
zastąpić ofiarę psiej agresji. „Byłem nieod-
powiedzialny, więc się zgodziłem” – żartuje 
dziś p. Kęstowicz. Tak został partnerem Han-
ki Ordonówny, z którą grał przez dwa lata. 
I tak się zaczęło… Potem już życie potoczyło 
się wielkim teatralnym szlakiem. Skończył 
w Wilnie konspiracyjną Szkołę Teatralną. 
W 1944 r. przeniósł się do Białegostoku już 
wyzwolonego spod okupacji niemieckiej. Da-
lej był Kraków – teatry Słowackiego i Stary, 
następnie – już na stałe – Warszawa, a tu te-
atry: Narodowy, Ludowy, Polski, Klasyczny, 
Współczesny, Komedia, Ochoty i wreszcie 
sam Ateneum (gdzie gra obecnie i właśnie 
wyjechał do Anglii na występy z „Mazepą” 
Słowackiego).
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żyCie na oDWyRTKę
– Witam, panie Eustachy. Witam!
Kazimierz Główka, emeryt, kordialnie 
przywitał się z Eustachym Mordziakiem, 
kupcem handlującym na pl. Szembeka 
damskimi dessous. 
– Cieszę się, że widzę pana w dobrym 
zdrowiu, panie Kazimierzu. Zaszczepio-
ny?
– Niech pan sobie wyobrazi, zadzwonili, 
umówili i zaszczepili. 
– W Siedlcach czy w Ostrołęce?
– Nie, na Szaserów, bo tam w kolejce 
czekałem. Czekałem długo, ale jak już we-
zwali, to poszło szybko. Ale i tak, co się 
napatrzyłem, to się napatrzyłem. 
– A na co, że zapytam z ciekawości? Na 
doktorów?
– Najwięcej jest tam personelu pomocni-
czego. A biegają, a pędzą – jedna pcha 
wózek z lekami, druga wózek pusty, ta 
z pacjentem, tamta z papierami… Włos 

rozwiany, obcasy wybijają niepokojący 
rytm niczym afrykańskie bębny. Są i leka-
rze, owszem, głównie młodzi. Tych poznać 
można po głuchym stukocie drewnianych 
sabotów, które noszą na białe skarpety. 
No i po stetoskopie przewieszonym przez 
szyję. Ale ja, powiem panu, patrzyłem na 
gablotę… Taką zwykłą, ze zdjęciami róż-
nych szpitalnych gadżetów. 
– Znaczy, co: kule, chodziki, kaczki w róż-
nych kolorach?…
– Otóż nie. Szpital, podążając za modną 
obecnie kreatywnością, zachwala gadżety 
szpitalne, które można sobie kupić na pa-
miątkę – np. pobytu w sali pooperacyjnej 
albo na prezent. Dajmy na to z Zakopa-
nego ciupaga, a ze szpitala strzykawka 
z plastrami (20 zł), znad morza – wisiorek 
z bursztynu, a ze szpitala podręczna ap-
teczka (20 zł), z Mazur żaglówka z mu-
szelek, a ze szpitala dzielnik leków (7 zł). 
Wszystko oczywiście z firmowym na-
drukiem „Wojskowy Instytut Medyczny”, 
żadnej lipy. 

– Panie Kaziu, a nie uważa pan, że świat 
wokół nas zwariował jednak? Do tej pory 
myślałem, że tylko Poczta Polska kuku na 
muniu dostała. Bo gdzieby pana wzrok 
nie pobiegł, to natrafi na napoje, słodycze 
i długopisy, na pobożne gazety, na książki 
i poradniki kulinarne, których autorkami 
są głównie zakonnice. O znaczki trzeba 
pytać… 
– Czasy mamy nerwowe, bo przecież ten 
Covid wszystko niszczy. A każdy chce za-
robić. Handlują ludzie czym mogą i gdzie 
mogą. 
– Ale mnie chodzi o to, że całe nasze życie 
do góry nogami się wywraca. Wszystko 
na odwyrtkę, nic nie jest takie samo. 
– Podziwiam pana wrażliwość, panie Eu-
stachy, ale chyba jednak trochę pan prze-
sadza. Choć przy okazji dowcip mi pan 
przypomniał, że tak powiem a propos: 
– Marcin, musimy porozmawiać.
– Mam na imię Maciej…
– No właśnie, co bym nie powiedziała, 
zawsze coś ci nie pasuje!…         Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– radca prawny Marcin Kluś 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'SoLe TRzeźWiąCe

Tu i teraz jest najważniejsze.
Przeszłość została już za 

nami, nie zmienimy w niej nic. 
Było, minęło. Koniec. Jeśli da-
wała nam jakieś szanse, sko-
rzystaliśmy z nich albo nie, dzi-
siaj nie mamy już na to żadnego 
wpływu.

Jutro? Tak, warto przewi-
dywać, warto szykować sobie 
takie czy inne zabezpieczenie. 
Niektórzy uważają, że koniecz-
nie trzeba mieć szczegółowe 
plany „na zaś”. Nie do końca się 
z tym zgadzam. Nie da się prze-
cież – nawet najmądrzejszym 
– przewidzieć przyszłości! Na-
gły wypadek, choroba, zdrada, 
wygrana na loterii potrafią 
wywrócić wszystko do góry 

nogami. Bez naszej woli, nieza-
planowanie i z zaskoczenia.

Przet rwasz, jeśl i masz 
przygotowane dobre zaplecze, 
a nie – jeśli miałeś przedtem 
najlepszy plan. Jakie zaple-
cze? Oszczędności, które po-
zwolą na skuteczne leczenie. 
Serdecznie życzliwe ci osoby, 
jeśli doświadczysz zdrady czy 
odejścia kogoś bardzo waż-
nego. Nawyk oceniania ludzi 
nie po tym, ile mają kasy i jak 
fajnie nią szastać, jeśli wygrasz 
milion. Świat pełen jest niedaw-
nych szczęściarzy, którzy roz-
trwonili wszystko i zanim się 
obejrzeli wylądowali z pustymi 
kieszeniami, a nierzadko w dłu-
gach. Jeśli nie zachłyśniesz się 
wygraną, wygrałeś podwójnie, 
bo rozsądnie zagospodarujesz 
ten nagły przypływ gotówki nie 

odmawiając sobie, oczywiście, 
przyjemności, lecz zachowując 
rozsądek.

Tak ie j  wygranej ż yczę 
każdemu z nas, ale póki co, 
w większości utrzymujemy się 
z codziennej pracy. Kiedyś było 
o nią łatwiej, prostsze były też 
różne formy zatrudnienia.

Dziś wiele osób, zwłaszcza 
młodych, daje się łatwo skusić 
na przyjęcie – zamiast etatu 
– umowy, która nie gwarantuje 
ani prawa do płatnego urlopu, 
ani do „trzynastki”, wczasów 
pod gruszą, ani do emerytury, 
nierzadko nie zapewniając na-
wet ubezpieczenia.

To świetnie, dopóki wszystko 
się układa. Ale co, kiedy złamiesz 
nogę? Kto zapłaci za leczenie, za 
czas zwolnienia? Ty, niestety. 
Jasne, przy takiej umowie „na 

rękę” dostajesz o wiele więcej 
niż na etacie. Ale czy warto?

Pracodawcy kuszą „korzy-
ściami”, wygodnymi zwłaszcza 
dla nich (np. błyskawicznie i bez 
dodatkowych kosztów można 
się pozbyć takiego pracownika), 
lecz gdybyśmy się na to nie go-
dzili, rynek pracy miałby inne 
oblicze. Ale mimo wszystko, 
szanujmy się. Bo mieć więcej 
i więcej dziś, bez analizy skutków 
takich decyzji, to ryzykowne.

Gdy nieodwołalnie (kiedyś) 
przyjdzie TEN moment, czy 
będą wspominać, jaki miałeś 
drogi zegarek, luksusowy sa-
mochód czy może, jakim byłeś 
człowiekiem? Będą pamiętać 
czas wspólnie spędzony i to, co 
robiłeś dla innych.

Nie dla siebie. Bo finalnie, aku-
rat to nikogo nie obchodzi.   żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Jakie warunki muszę spełniać, aby uzyskać 
rentę po zmarłym mężu i jaka będzie jej 
wysokość? 

Zgodnie z art. 65 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku, renta rodzinna przysługuje upraw-
nionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo 
do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki 
wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty 
przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Prawo do renty rodzinnej przysługujące wdowie reguluje art. 70 ww. Usta-
wy. Zgodnie z tym przepisem wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:
1. w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy, 
albo
2. wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione 
do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci 
się w szkole – 18 lat życia, lub
3. sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do sa-
modzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do 
renty rodzinnej.

Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 
50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż 
w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania ww. osób. 

Wdowa, która nie spełnia w/w warunków i nie posiada niezbędnych źródeł 
utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej, tj. przez okres jednego 
roku od chwili śmierci męża albo w okresie uczestniczenia w zorganizowanym 
szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarob-
kowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża.

Zgodnie z art. 73 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku, renta rodzinna wynosi:
1) dla jednej osoby uprawnionej – 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby 
zmarłemu;
1) dla dwóch osób uprawnionych – 90 proc. świadczenia, które przysługiwałoby 
zmarłemu;
1) dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95 proc. świadczenia, które przy-
sługiwałoby zmarłemu.

W przypadku zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń (np. prawa 
do emerytury i prawa do renty rodzinnej) wypłaca się jedno z tych świadczeń 
– wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. Z kolei, gdy uprawnionych do 
renty rodzinnej jest więcej osób, wszystkim członkom rodziny przysługuje jedna 
łączna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest w równych czę-
ściach pomiędzy uprawnionych.

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

informacje o szczegółach przetargu zawarte są  
na stronie internetowej Spółdzielni  

www.miedzynarodowa.waw.pl

S.m. „międzynarodowa”  
Warszawa, ul. międzynarodowa 44 

oGŁaSza PRzeTaRG nieoGRaniCzony na: 
1. Remont pomieszczeń technicznych: pralni, suszar-

ni, rowerowni, monitoringu w budynkach Międzyna-
rodowa 64/66 A, 58/60 A, 58. 

2. Malowanie klatek schodowych wraz z uporządkowa-
niem przewodów elektrycznych i teletechnicznych 
i wymiana pochwytu PCV balustrady schodowej na 
poręcz drewnianą w budynku Brazylijska 16 A. 

3. Remont tynków kominów wraz z pokryciem czap 
kominowych papą i uszczelnieniem obróbek bla-
charskich w budynkach Londyńska 12, 14. 

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

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

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

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

tel. 504 429 091
Polub nas na

www.koliberek-karmy.pl
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uWaga na martWe 
Ptaki

Rosyjskie służby podały informację o wykryciu 
wirusa ptasiej grypy u ludzi, co wskazuje na to, 
że H5n8 może być dla nas kolejnym zagrożeniem 
w czasie wszechobecnego koronawirusa. niedaw-
no chorego, martwego łabędzia znaleziono w Ka-
nale żerańskim. Czy mamy się czego obawiać?

Skargę do WSA złożyła 
Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Praga” 
kwestionując sposób ustala-
nia opłat za gospodarowanie 
odpadami. RSM „Praga” 
podkreśliła, że miesięczna 
stawka dla gospodarstwa do-
mowego wzrasta o 253 proc. 
– średnio, bo w tym są jed-
noosobowe gospodarstwa, 
które według nowych prze-
pisów muszą zapłacić jesz-
cze więcej – stawki dla nich 
wzrosły aż o 550 proc. Spół-
dzielnia zwróciła też uwagę 
m.in. na niesprawiedliwe 
przyjęcie jednakowej stawki 
opłaty od każdego gospodar-
stwa domowego, podkreśla-
jąc, że takie rozwiązanie 
opiera się na założeniu, że 
„wszystkie gospodarstwa 

niezależnie od liczby osób je 
tworzących produkują tyle 
samo śmieci, co jest oczy-
wistą i rażącą nieprawdą”.

27 stycznia br. Woje-
wódzki Sąd Administra-
cyjny wydał orzeczenie, 
w którym wypunktował 
wady uchwały Rady Miasta 
z 19.12.2020 r., ale nie zgodził 
się ze wszystkimi zarzutami 
RSM „Praga”. Rada Miasta 
mogła ustalić stawkę należną 
od gospodarstwa domowego, 
ale powinna być uchwalona 
jedna stawka, a nie dwie, 
tak jak jest w uchwale, bo 
dodatkowym kryterium jest 
rodzaj zabudowy, od którego 
zależą opłaty. 

Władze Warszawy pla-
nują złożyć skargę kasacyjną 
do NSA, bo nie zgadzają 

się z wyrokiem w kilku  
kwestiach.

„Art. 6j ust. 2a ustawy 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach wprost 
wskazuje, że rada gminy może 
zróżnicować stawki opłaty 
w zależności od powierzchni 
lokalu mieszkalnego, liczby 
mieszkańców zamieszkują-
cych nieruchomość, odbie-
rania odpadów z terenów 
wiejskich lub miejskich, 
a także od rodzaju zabudowy. 
Rada Gminy może stosować 
łącznie różne kryteria różni-
cujące stawki opłaty. Dotych-
czasowe orzecznictwo sądów 
dokładnie wskazywało na 
swobodę kształtowania przez 
gminę stawek opłaty i według 
dostępnych źródeł to pierw-
szy wyrok, który kwestionuje 

możliwość różnicowania sta-
wek w zależności od rodzaju 
zabudowy, a tym samym 
kwestionujący zapis wyraź-
nie wynikający z ustawy” 
– czytamy w oświadczeniu 
Urzędu Miasta, którego pełną 
treść można znaleźć na naszej 
stronie www.mieszkaniec.pl

Kolejna skarga dotycząca 
nowego systemu gospodarki 
odpadami w mieście, kwe-
stionująca m.in. naliczanie 
opłat w zależności od zużycia 
wody, została złożona do sądu 
administracyjnego przez Pro-
kuraturę Okręgową w War-
szawie, która wnioskowała 
o wstrzymanie wykonania 
uchwały. WSA odmówił, a to 
oznacza jedno: nowa uchwała 
śmieciowa zacznie obowią-
zywać od 1 kwietnia br.     nm

Piętno epidemii odciska się 
na każdej płaszczyźnie życia. 
Kryzys nie ominął też sys-
temu Veturilo, który w 2021 
roku miał zostać zmodernizo-
wany i rozbudowany. Plany, 
które powstały po wielu 
dyskusjach, konsultacjach 
społecznych i analizach, za-
kładały duże zmiany, które 
rozwinęłyby jeszcze bardziej 
całą sieć Warszawskiego Ro-
weru Miejskiego. Ponad 500 
stacji, 6 tys. 500 rowerów, 
wiele nowości i usprawnień 
– zapowiadało się naprawdę 
imponująco, a skończyło na 
oszczędnym wariancie „po-
mostowym”, który ma pomóc 
przetrwać czas do powrotu 
normalności. 

– Z budżetu Miasta zo-
stanie sfinansowanych 300 
stacji rowerów miejskich. 
Oprócz tego, tak jak dotych-
czas, dostępne są osobne 

stacje zawierające rowery 
ze wspomaganiem elektrycz-
nym (10 stacji) i dziecięce 
(6 stacji). Łącznie do dys-

mniej roWeróW miejskich
Tradycyjnie, jak co roku, Veturilo ruszyło na po-
czątku marca. Ten sezon jednak będzie inny, bo 
w kryzysowej odsłonie. zamiast planowanych 500 
stacji, jest 300. Po cięciach nie znajdziemy żadne-
go miejsca z rowerami w Rembertowie.

STaCJe VeTuRiLo W noWyCH mieJSCaCH:
n Abrahama – Kapelanów AK  Bora-Komorowskiego 
– Abrahama 52°13’35.2"N 21°05’01.0"E
n Afrykańska – Egipska: zmiana lokalizacji w obrębie skrzy-
żowania bez zmiany nazwy 52°13’30.5"n 21°04’16.7"e
n Bora-Komorowskiego – Umińskiego  Bora Komorow-
skiego – Fieldorfa „Nila” 52°13’33.6"n 21°05’35.8"e
n Park Bródnowski (Veturilko): zmiana lokalizacji w obrębie 
parku bez zmiany nazwy: 52°17’32.6"n 21°02’25.9"E 
n Skarbka z Gór – Magiczna na Świderska  Świętosław-
skiego 52°19’00.3"n 20°57’06.2"e
n Al. „Solidarności” – Szwedzka  Metro Szwedzka 
52°15’45.6"n 21°02’40.1"E 
n Al. Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska: zmiana  
lokalizacji w obrębie skrzyżowania bez zmiany nazwy  
52°14’08.8"n 21°04’49.1"e
n Plac Szembeka: zmiana lokalizacji w obrębie skrzyżowa-
nia 52°14’33.7"n 21°06’09.1"E, zmiana tymczasowa, pla-
nowany jest powrót stacji do pierwotnej lokalizacji na placu

pozycji jest dokładnie 4560 
rowerów – wylicza Zarząd 
Dróg Miejskich i dodaje, 
że musiały zostać podjęte 
trudne decyzje o likwidacji 
niektórych stacji albo ich 
zmniejszeniu, aby utrzymać 
ciągłość Veturilo.

Ważne dla wszystkich 
mieszkańców serce miasta, 

czyli Śródmieście, straciło 
trzy miejsca dla rowerów: 
Ordynacka – Uniwersytet 
Medyczny, Pałac Kultury 
i Nauki, Aleja Armii Lu-
dowej – Rektorska, a dwie 
zostały zmniejszone o po-
łowę: Krakowskie Przed-
mieście – Traugutta i Plac 
Politechniki. 

Z dzielnic poznikały sta-
cje, które w poprzednich la-
tach finansowały ich urzędy. 
Oznacza to, że pomniejszony 
o 31 stacji system Veturilo, 
wrócił do rozmiaru z 2016 r. 
Na prawym brzegu Wisły 
rowerów nie znajdziemy 
w ośmiu miejscach, które 
funkcjonowały od 2017 do 
2020 roku. Na Targówku nie 
ma „rowerowego parkingu” 
Łabiszyńska – OSiR Targó-
wek, a w Rembertowie nie 
zamontowano w tym sezonie 
żadnego. 

Są też drobne zmiany, 
o których warto wiedzieć, 
zanim wybierzemy się na ro-
werową przejażdżkę – 13 sta-
cji zmieniło lokalizację, 
a niektóre też nazwę.    KaSa

Śmieci do 
PoPraWki

Wojewódzki Sąd admi-
nistracyjny unieważnił 
częściowo uchwa-
łę śmieciową. nie 
oznacza to jednak, że 
miasto zwróci miesz-
kańcom pieniądze ani 
wstrzymania nowych 
przepisów. zgodnie 
z planem wchodzą one 
w życie od 1 kwietnia.

W lutym na wysokości 
ul. Bobrowej 14 w Kanale 
Żerańskim znaleziono 
martwego łabędzia. Jak 
informuje Urząd Dzielnicy 
Białołęka, powiadomiono 
o tym Powiatowego Lekarza 
Weterynarii, który spraw-
dził przyczynę śmierci 
ptaka. Okazało się, że ła-
będź był zakażony wirusem 
ptasiej grypy H5N8, który 
jest bardzo niebezpieczny 
dla ptaków i aby się nie roz-
przestrzeniał, konieczne są 
szybkie i konkretne działa-
nia – usuwanie i utylizacja 
martwych ptaków.

Ten przypadek został 
potraktowany jako poje-
dynczy, a nie ognisko cho-
roby, więc jest nadzieja, że 

więcej w tym miejscu ich 
nie będzie, ale pewności 
nie ma. Musimy natomiast 
pamiętać, że wszyscy mamy 
obowiązek zgłaszania każ-
dego znalezionego martwego 
ptaka. najlepiej zrobić to 
dzwoniąc na alarmowy numer 
telefonu 536 310 809.

Sensacyjne i jednocze-
śnie przerażające doniesie-
nia rosyjskich służb (w cza-
sie pandemii informacja 
o każdym kolejnym wirusie 
paraliżuje cały świat), po-
stanowili sprawdzić polscy 
naukowcy przy współpracy 
z unijnym laboratorium 
w Padwie. Na szczęście 
dotychczasowe badania nie 
potwierdzają „rewelacji” 
zza wschodniej granicy. aG

Fot. MPO

Fot. UD Białołęka

www.naczynia-polska.pl  

¥
503 13 93 93
LIKWIDACJA

WYPRZEDAŻ
OD -20% DO -50%

FALENICA
UL. KĘDZIERZYŃSKA 5
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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

REKLAMAREKLAMA

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

MIESZKANIEC
GAZETA WARSZAWSKA

Gazeta mieszkańców Pragi Południe, Pragi Północ, Wawra, Rembertowa, Wesołej, Białołęki, Targówka. 
Redaguje zespół dziennikarzy przy współudziale mieszkańców. Redaktor naczelny: Barbara Nowosielska-Piszczyk. Redakcja: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, 

tel. 22 813-43-83, e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl, www.mieszkaniec.pl Wydawca: Grupa ST-ART, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 22 813-43-83.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Za treść ogłoszeń, listów i artykułów sponsorowanych (AS) Redakcja i Wydawca nie odpowiadają. 

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

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
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

informacje o szczegółach przetargu zawarte są  
na stronie internetowej Spółdzielni www.miedzynarodowa.waw.pl

S.m. „międzynarodowa” Warszawa ul. międzynarodowa 44  
ogłasza przetarg nieograniczony na: 

1. Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej: wymiana wewnętrznych linii 
zasilających, rozdzielnic głównych, rozdzielnic piętrowych i linii zasilających 
do lokali mieszkalnych w budynku Międzynarodowa 46/48 A.

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 * 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

auTo-moTo – Kupię
n Autoskup. Wszystkie marki. 
Uratuję klasyki.  
Tel. 696-800-500

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

Dam PRaCę
n Opieka z zamieszkaniem nad 
osobą starszą. Tel. 502-154-326

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

n Kupię książki, płyty winylowe. 
Dojazd do klienta.  
Tel. 798-631-511

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

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

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

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 oPieKa naD GRoBami 
W WaRSzaWie – Tanio 
i SoLiDnie.  
TeL. 500-336-607

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

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

n Przeprowadzki i magazyno-
wanie 24h/7. Wywóz i 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, lakie-
rowanie, 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 – uPRaW-
nienia. TeL. 504-618-888

n Gaz, HyDRauLiKa. 
naPRaWy, monTaż, PRze-
RÓBKi – 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.  
TeL. 502-031-257

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

n Hydraulik solidnie.  
Tel. 888-329-094

n Klimatyzacja, wentylacja, 
oddymianie – montaż, projek-
towanie, 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, zaBuDo-
Wy, 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 Abc Malowanie, kafelki itp. 
remonty małe i duże.  
Tel. 509-306-279

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
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REKLAMA REKLAMA

z miasta
Ruszyła przebudowa centrum 

Warszawy. Miasto rozpoczęło 
metamorfozę placu u zbiegu ulic 
Brackiej, Chmielnej, Kruczej, 
Zgoda i Szpitalnej (tzw. plac pięciu 
rogów) oraz ogłosiło konkurs ar-
chitektoniczny na ulicę Chmielną. 
Zmiany na tej ważnej historycznie 
ulicy obejmą odcinek od ul. Nowy 
Świat do pasażu Stanisława Wie-
checkiego „Wiecha” i ul. Bracką 
(na odcinku od Alej Jerozolimskich 
do zbiegu ulic Bracka, Chmielna, 
Krucza, Zgoda i Szpitalna). Mia-
sto chce też poznać koncepcje na 
ul. Widok. Zakres prac w ścisłym 
centrum wiąże się z utrudnieniami. 
Na bieżąco można je sprawdzać na 
stronie: www.plac5rogow.pl 

***
3 marca został otwarty nowy bu-

dynek Stołecznego Centrum Opie-
kuńczo-Leczniczego przy ul. Me-
hoffera 72/74 na Białołęce. Nowy 
budynek to 88 pokoi (82 dwuoso-
bowe i 6 jednoosobowych), każdy 
ma łazienkę i są dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami.  W placówce znajdują się 

sale rehabilitacyjne (pracownia 
fizykoterapii i kinezyterapii), po-
koje lekarskie i pielęgniarskie oraz 
pomieszczenia administracyjne 
i pomocnicze. Działalność SCOL 
na Białołęce polega na udzielaniu 
całodobowych świadczeń zdro-
wotnych i opiece długoterminowej. 
Obejmują swoim zakresem pielę-
gnację i rehabilitację pacjentów nie 
wymagających hospitalizacji. 

***
150 uczniów z klas 1-3 uczy się 

już stacjonarnie w nowym, dobudo-
wanym obiekcie przy ul. Samary-
tanka 11A na Zaciszu. Dwupiętrowy 
budynek stanął w miejscu siłowni 
plenerowej i dawnego placu zabaw, 
obok szkolnego boiska. Nawiązuje 
architektonicznie do zabytkowej 
siedziby szkoły. Jego budowa roz-
poczęła się w maju ubiegłego roku, 
a już na początku lutego 2021 r. in-
westycja była gotowa do użytkowa-
nia. Dzięki temu władze Targówka 
mogły zrezygnować z wynajmu 
dodatkowych pomieszczeń i zli-
kwidować dwie filie SP nr 52. Już 
wkrótce szkoła przejdzie na naukę 
w systemie jednozmianowym.  

***
Lasy Miejskie prowadzą prace 

na terenie rezerwatu Olszynka 
Grochowska i do 15 marca będą 
czasowe ograniczenia w dostęp-
ności szlaków pieszych. Chodzi 
o wycięcie 25 drzew oraz usunięcie 

martwych konarów na 30 drzewach 
wzdłuż ww. szlaków, bo zagrażają 
one bezpieczeństwu. Jak zaznaczają 
Lasy Miejskie, sprawdzono drzewa 
pod kątem ewentualnych gniazd 
czy dziupli lęgowych.

***
4 marca, w 121. rocznicę urodzin 

Jana Zachwatowicza, odsłonięto 
pomnik upamiętniający profesora, 
któremu zawdzięczamy uratowa-
nie po II wojnie światowej wielu 
zabytków. To właśnie on był ini-
cjatorem odbudowy m.in. Starego 
i Nowego Miasta. Jak wspomniała 
wiceprezydent Renata Kaznowska 

podczas odsłonięcia pomnika, już 
w styczniu 1945 r. podjęto decyzję 
o odbudowie zniszczonego miasta, 
w miesiąc później powołano Biuro 
Odbudowy Stolicy. Jan Zachwato-
wicz od początku działał w struk-
turach tej instytucji i od początku 
z uporem domagał się, by Stare 
Miasto było wierną rekonstruk-
cją historyczną z wprowadzonymi 
elementami nowego osiedla, a nie 
całkowicie współczesną kreacją. 
A w początkach odbudowy, wśród 

decydentów, takie stanowisko wcale 
nie było oczywiste. 

Walczył o Starówkę i to na niej 
stanął jego pomnik: postać Jana 
Zachwatowicza odlana z brązu 
i tablica: „1900-1983 Jan Zachwa-
towicz architekt odbudowanej 
Warszawy”.

***
Trzy biblioteki na Targówku zy-

skały nowe siedziby. Dwa oddziały 
przeniesione z ul. Kuflewskiej 6 znaj-
dują się w nowym budynku TBS 
przy ul. Radzymińskiej 121. W po-
przedniej lokalizacji nie mogły 
zostać ze względu na fatalny stan 
budynku, który przeznaczony jest 
do rozbiórki. Udało się też znaleźć 
pieniądze na remont i przenieść Wy-
pożyczalnię dla Dorosłych i Mło-
dzieży nr 85 z małego pomieszcze-
nia, mieszczącego się w Domu Kul-
tury „Świt” przy ul. Wysockiego 11, 
do dwa razy większego lokalu przy 
ul. Jórskiego 1. Wszystkie biblioteki 
są dostosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych.

***
Do 22 marca potrwają Praskie 

Dni Teatru, czyli przegląd arty-
styczny, w których biorą udział 
teatry z Pragi. Transmisje wszyst-
kich przedstawień dostępne będą 
bezpłatnie on-line na oficjalnym 
profilu Urzędu Dzielnicy Praga- 
-Północ. W sumie zaprezentuje się 
osiem grup, będą spektakle za-

równo dla dorosłych, jak i dla dzieci. 
Przed każą transmisją odbywają się 
rozmowy z aktorami. Najbliższe 
przedstawienie: 12.03 godz. 19, Off 
i Cyna zaprezentuje „Inkantacje”. 
Szczegóły dotyczące nowego pro-
jektu kulturalnego można znaleźć 
w wydarzeniu na fb „Praskie Dni 
Teatralne”.

***

Do 15 kwietnia można przesyłać 
prace do konkursu fotograficznego 
„Wpływ zmian klimatu na metro-
polię warszawską”. Zdjęcia z krót-
kim opisem mają dokumentować 
zmiany, które zaszły w ostatnich 
latach (np. pobliski staw, który 
z roku na rok jest coraz mniejszy) 
albo wskazywać, jakie działania 
pomagają w walce ze skutkami 
globalnego ocieplenia (np. drzewa 
i krzewy przed blokiem posadzone 
po to, aby pochłaniały dwutlenek 
węgla). Regulamin i formularze 
zgłoszeniowe są dostępne na stro-
nie Europe Direct.  Do wygrania 
m.in. cyfrowe aparaty fotogra-
ficzne, mikroskopy, czytniki do  
e-booków. Wyniki zostaną ogłoszone 
22 kwietnia – w Dzień Ziemi.  opr. KB
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ŚLubny Pat?
ona jest w ciąży, on leży w szpitalu, a ślub plano-
wali w kwietniu. nie zdążyli dopełnić formalności. 
Co dalej?

Dwa lata temu prezydent 
Rafał Trzaskowski podpi-
sał Warszawską Deklarację 
LGBT+ przygotowaną przez 
Stowarzyszenie Miłość Nie 
Wyklucza, która zakłada 
poprawę jakości życia tej 
grupy społecznej w stolicy. 
Dyskryminacja, przemoc 
i prześladowanie – to wciąż, 
pomimo wielkich słów o pol-
skiej tolerancji, codzienność 
wielu osób LGBT+. Dlatego, 
jak podkreślają organizacje 

społeczne, tak ważne jest 
wsparcie i pomoc ze strony 
Miasta. 

Przez długi czas po pod-
pisaniu dokumentu, nic się 
nie działo, a Stowarzyszenie 
zaczęło wypominać prezy-
dentowi, że jedyne, co zrobił, 
to objął patronatem Paradę 
Równości, a zobowiąza-
nia, które konkretnie miały 
wpłynąć na poprawę życia 
osób LGBT+ w Warszawie, 
nie zostały dotrzymane. 

tęczoWy hosteL

od kwietnia zacznie działać hostel interwencyjny 
dla osób LGBT+, które znalazły się w trudnej sy-
tuacji życiowej. Warszawa jest trzecim miastem 
w Polsce, które oferuje wsparcie dla tej grupy spo-
łeczności. 

Dwa tygodnie temu za-
częło się to zmieniać. Ogło-
szono konkurs na zapowia-
dany już jakiś czas temu 
hostel dla osób LGBT+, 
które znajdują się w bardzo 
trudnej sytuacji życiowej 
i potrzebny jest im dach nad 
głową, wsparcie psycho-
logiczne i inna pomoc na 
zasadzie interwencji, która 
często ratuje życie m.in. ofia-
rom przemocy czy osobom 
dotkniętym bezdomnością. 
Dlaczego to takie ważne?

– Osoby LGBT+ są szcze-
gólnie narażone na przemoc, 
bezdomność oraz trudności 
ze znalezieniem pracy. Do-
tyczy to zarówno młodych 
osób wyrzucanych z domu 
lub doświadczających prze-
mocy ze strony rodziny, osób 
dorosłych prześladowanych 
w swoim miejscu zamiesz-
kania, jak i osób transpłcio-
wych przechodzących proces 
uzgodnienia płci. (…) Szuka-
nie pomocy wiąże się często 
z koniecznością powiedzenia 
o swojej orientacji i tożsa-
mości oraz kontaktem z nie 
zawsze przychylnymi pra-

cownikami i pracowniczkami 
oraz innymi klientami placó-
wek pomocowych – wyjaśnia 
Stowarzyszenie Miłość Nie 
Wyklucza.

Wiceprezydent Warszawy 
Aldona Machnowska-Góra, 
która jako pierwsza poinfor-
mowała o ogłoszeniu kon-
kursu na prowadzenie ho-
stelu, podkreśliła, że to ważna 
placówka, której w mieście 
brakuje, bo jest komplek-
sowy system wsparcia dla 
samotnych matek z dziećmi, 
wsparcie otrzymują ofiary 
przemocy domowej, są 
mieszkania chronione, po-
moc dla bezdomnych. Osoby 
LGBT+ również muszą 
otrzymać wsparcie, miejsce, 
gdzie znajdą ratunek, dach 
nad głową i pomoc, dzięki 
której mocniejsze wrócą do 
życia w społeczeństwie.

Hostel będzie działał 
w miejskim budynku, nie 
będą miały do niego do-
stępu osoby postronne (lo-
kalizacja przynajmniej na 
razie jest nieznana). Pierw-
szeństwo w przyjęciu będą 
miały osoby z meldunkiem 

w Warszawie. Pierwszy, 
pilotażowy rok działalno-
ści hostelu rozpocznie się 
1 kwietnia i potrwa do końca 
2021 roku. Na adaptację bu-
dynku i pierwsze dziewięć 
miesięcy przeznaczone jest 
ponad 260 tys. zł, a na ko-
lejne dwa lata zaplanowano 
po 256 tys. zł za każdy rok.

Osoby, które zostaną przy-
jęte do ośrodka, będą mogły 
w nim przebywać maksymal-
nie 3 miesiące. 

W Warszawie był już po-
dobny ośrodek, prowadziła 
go Lambda Warszawa i Fun-
dacja Trans-Fuzja. Jak opi-
suje Stowarzyszenie Miłość 
Nie Wyklucza, w krótkim 
czasie działalności, bo od 
lutego 2015 do października 
2016 roku, do placówki zgło-
siło się 70 osób z całej Polski, 
które otrzymywały nie tylko 
dach nad głową, ale też opiekę 
psychologiczną oraz pomoc 
w usamodzielnieniu się. Nie-
stety, z powodu problemów 
z finansowaniem, placówkę 
zamknięto i od tamtej pory 
w całym kraju nie było żad-
nego ośrodka tego typu. Kilka 

Co oznaCza LGBT+ 
W wielkim uproszczeniu, bo 
dyskusje o tym, kto może 
uznawać siebie za część 
społeczności LGBT trwają 
od lat, warto wyjaśnić, o co 
dokładnie chodzi w używa-
nym powszechnie skrócie. 
Powstał on w Stanach Zjed-
noczonych w latach 60. XX 
wieku, ale do powszechne-
go obiegu wszedł dopiero 
30 lat później. 
LGBT+ jest rozszerzeniem 
skrótowca LGBT, a ten po-
wstał z angielskich słów: 
Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender (lesbijki, geje, 
biseksualiści, osoby trans-
płciowe). Dodany na koń-
cu „+” oznacza wszystkie 
inne podgrupy, dzięki cze-
mu ma obejmować całe 
spektrum seksualności 
i tożsamości płciowych 
odmiennych od heterosek-
sualnej.

miesięcy temu na wsparcie 
mieszkań interwencyjnych 
zdecydowały się władze 
Krakowa i Poznania. Hostel 
w Warszawie będzie trze-
cim w kraju.     alina Gruszka

z        gazeta mieszkaniec

4 marca br. minął rok, od-
kąd w Polsce odnotowano 
pierwszy przypadek zakaże-
nia koronawirusem. To był 
dzień, od którego wszystko 
się zaczęło – nasze życie 
wywróciło się do góry no-
gami. W gruzach legły wa-
kacyjne plany, odwiedziny 
u dziadków, pożegnaliśmy 
się z tradycyjnymi, rodzin-
nymi świętami i… wese-
lami, bo do dzisiaj w znanej 
nam od zawsze formie nie 
powróciły. Nie ma też szans 
na ślub cywilny, w którym 
weźmie udział cała rodzina. 
Wielu narzeczonych odwo-
łało uroczystości, mając na-
dzieję, że wkrótce sytuacja 
wróci do normy. 

Od miesięcy w uroczy-
stości może uczestniczyć 
5 osób, w tym para młoda 
i świadkowie. To oznacza, że 
na sali ślubów nie mogą być 
nawet rodzice i rodzeństwo 
pary młodej (zakładając, że 
nie są oni świadkami). A to, 
jak podkreślają najbliżsi, 
jest okrutne.

– Jak się czuje matka pa-
trząc na ślub córki zza okna 
przesłoniętego f iranką? 
Bezsilna, bezradna i zrozpa-
czona. Moment, który miał 
być dla nas wielką radością, 

stał się ogromną katorgą 
– wspomina Kasia i dodaje, 
że ślub córki był przekładany 
na początku epidemii, drugi 
raz nie chciała do tego dopu-
ścić ze względu na młodych, 
którzy wyczekiwali na ślub 
jak na upragnioną pierwszą 
gwiazdkę.

O kolejnych problemach 
(niby sprawa oczywista, ale 
w czasach „covidowych” 
szczególnie uciążliwa) na-
pisała do nas na fb Kaja.

– Narzeczony od kilku ty-
godni leży w szpitalu na uro-
logii. Pobyt się przedłuża, bo 
ciągle „coś” jest nie tak. Je-
stem w ciąży, wymarzyliśmy 
sobie ślub 1 kwietnia, tak 
przekornie na Prima Aprillis 
i zaplanowaliśmy wszystko 
tak, aby zdążyć w tym termi-
nie. Formalności są proste, 
bo przecież tylko złożenie 
oświadczenia o braku prze-
szkód do zawarcia małżeń-
stwa w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego i po miesiącu można 
zmieniać stan cywilny. Wy-
szło inaczej… Zamiast tygo-
dnia w szpitalu, są już trzy 
i nie wiadomo ile jeszcze, ale 
zapewniono nas, że „przed 
świętami sałatkę będzie już 
kroił”. Wygląda więc na to, 
że 1 kwietnia byłby jak naj-

bardziej realny, ale na dro-
dze naszego szczęścia stają 
albo przepisy, albo upór 
urzędników, którzy nimi się 
zasłaniają, mówiąc, że nie 
ma mowy, aby oświadcze-
nie przyszłego męża zostało 
przyjęte bez jego obecności 
w USC. To jak mamy to zro-
bić? Wziąć ślub w szpitalu?! 
Przecież też się nie uda, bo 
Paweł nie jest umierający, 
a do tego jest epidemia! Jak 
jest faktycznie, bo zupełnie 
już się w tym pogubiłam?! 
Chodzi o ignorancję ze 
strony USC czy bezduszne 
przepisy sporządzone „na 
kolanie”, nieuwzględnia-
jące takich przypadków?  
– napisała Kaja w wiadomo-
ści na fb.

Zbieg okoliczności, pech 
– całą sytuację nazywać 
można różnie, a wiado-
mość nas zaintrygowała, 
więc zapytaliśmy stołeczny 
ratusz o to, jakie są możli-
wości w takich i podobnych 
przypadkach, które niczym 

nadzwyczajnym przecież 
nie są, bo zachorować nagle 
może każdy z nas. Niestety, 
przepisy są mało łaskawe 
dla narzeczonych w tych 
kwestiach.

– Narzeczeni zgodnie 
z przepisami winni złożyć 
zapewnienie o braku prze-
szkód do zawarcia małżeń-
stwa i wówczas ustalony 
zostaje termin ślubu. Zgod-
nie z ustawą Prawo o aktach 
stanu cywilnego, kierownik 
USC przyjmuje oświadcze-
nia o wstąpieniu w związek 
małżeński poza urzędem 
w sytuacji zagrożenia życia 
lub zdrowia – podkreśla 
Karolina Gałecka rzecznik 
Urzędu Miasta i zaznacza, 
że od momentu ogłoszenia 
stanu epidemii taka bardzo 
wyjątkowa, nagła sytuacja 
miała miejsce jeden raz. 
Wcześniej zdarzało się ich 
w ciągu roku kilka.

Oczywiście, nie ma moż-
liwości złożenia oświad-
czeń o wstąpieniu w zwią-

zek małżeński przez osoby 
przebywające w szpitalach 
jednoimiennych lub na od-
działach covidowych. Osoby 
zakażone oraz przebywa-
jące na kwarantannie nie 
mogą ustalić terminu ślubu 
oraz nie mogą uczestniczyć 
w uroczystościach ślubnych, 
ale to wynika z przepisów 
epidemicznych i nikt nawet 
nie zakłada, że mogłoby być 
inaczej. 

Czy jest jakieś wyjście 
w sytuacjach podobnych do 
tej, opisanej przez Kaję? Oka-
zuje się, że tak, ale przepisy, 
które o tym mówią, są tak 
nieprecyzyjne, że wszystko 
zależy od dobrej woli kie-
rownika danego USC. To on 
może zezwolić na zawarcie 
małżeństwa przed upływem 
ustawowego terminu (mie-
siąc od chwili złożenia za-
pewnienia o braku przeszkód 
do zawarcia małżeństwa), 
ale tylko z ważnych przy-
czyn. I na tym koniec, więc 
kwestią dyskusyjną jest co 

dla danego urzędnika okaże 
się ważne. Najczęściej takie 
przyspieszenia terminów 
spowodowane są ciążą albo 
chorobą, ale tak naprawdę 
powody mogą być różne, bo 
czy sama wielka miłość nie 
jest ważnym powodem?…

Warszawa nie prowadzi 
rezerwacji terminów ślubów, 
co jest praktykowane w nie-
których miastach. Ustalany 
jest on przy składaniu 
oświadczeń. Decydując się 
na załatwianie formalności 
teraz, związek małżeński 
zostanie zawarty na po-
czątku maja – w normalnym 
trybie tyle trzeba poczekać, 
bo skończył się czas, kiedy 
narzeczeni wstrzymywali 
się z uroczystościami ze 
względu na obostrzenia. 
A patrząc na liczby, nie ma 
wątpliwości, że wiele par 
liczyło na szybki powrót do 
normalności w urzędach 
i rezygnowało z wcześniej 
zaplanowanych ślubów. 

– Z uwagi na dużą liczbę 
rezygnacji z uroczystości 
w okresie bezpośrednio po 
ogłoszeniu stanu epidemii 
liczba rejestracji aktów mał-
żeństw (cywilne i konkorda-
towe) w terminie 16 marca 
2020 – 1 marca 2021 była 
mniejsza w stosunku do 
analogicznego okresu roku 
poprzedniego (6045 za 
2019 r., 4533 za 2020 r.) – wy-
licza Karolina Gałecka.   

 mikołaj mikos


