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Będę analogoWy
Żegnamy się z najcięższy-

mi „socjalnymi” obostrze-
niami covidowymi. Wkrótce 
ruszą ogródki restauracyjne 
oraz hotele i kwatery w reżi-
mie sanitarnym. 

To będzie zachłyśniecie się 
wolnością. Nie trzeba wielkiej 
wyobraźni, by być prorokiem: 
bez względu na pogodę w Pol-
skę ruszą tłumy. A jak będzie 
ślicznie – to wielkie tłumy. Do-
cenimy i odkryjemy na nowo 
wieczorne spotkania ze znajo-
mymi przy dużej kawie i ma-
łym piwie czy lampce wina. 
Zadymią przyjacielskie grille. 
Będzie tłumnie, gwarnie.

Bać się tego? Tylko trochę. 
Coraz więcej z nas jest już za-
szczepionych, mamy już wy-
robione odruchy, by (dopóki 
alkohol nie załomocze w tęt-
nicach) witać się zdawkowym 
skinieniem głowy i nie przytu-
lać trzy razy. Więc – wydaje 
mi się – wielkiej transmisji 
koronawirusa nie będzie (no 
chyba że weselisko na 200 
osób w zamkniętej sali), 
a szansa na odbudowę psy-
chiczną i zsocjalizowanie się 
powtórne – ogromna.

Ja się na to bardzo cieszę. 
I czekam z wytęsknieniem. 
Chętnie zamknę wideoczat 
na całe tygodnie. Zrobię się 
analogowy. 

Tomasz Szymański
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tel. 22 610 60 05

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

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

spis poWszechny W urzędach

Trwa spis powszechny i wielu seniorów chęTnie korzysTa ze sTanowisk przygoTowanych do samospisu 
w urzędach dzielnic. czy znajdują Tam pomoc? jak funkcjonują dzielnicowe punkTy do wypełniania 
ankieT gus? CZYTAJ NA STR. 3

dokończenie nA STR. 6

1 maja sezon rozpoczęły Warszawskie linie Tury-
styczne. na swoje trasy wróciły zabytkowe autobusy 
i tramwaje, na Wisłę wypłynęły promy. niestety na 
liście znowu nie ma promu Turkawka łączącego Bia-
łołękę z Łomiankami.

ruszyły promy  
po Wiśle
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Fot. UD Praga Północ

ul. Osowska 15, tel. 22 610-65-23
zaprasza codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i dorosłych
 challange  turnieje

K    RTY TENISOWE
„OLSZYNKA GROCHOWSKA”

www.tenis-olszynka.pl

NOWA KAWIARNIA GEM
Rezerwacja kortów na sezon letni: 
osobiście, telefonicznie lub on-line
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kronika policyjna
UkRadŁ I koRZySTaŁ Z kaRTy PŁaTnICZEJ

Mieszkańcowi Wawra skradziono portfel z m.in kartą płatni-
czą. Złodziej posłużył się nią kilkukrotnie. Policjanci wytypowali 
sprawcę: pewnego 44-latka. Pojawili się u niego w mieszkaniu. 
Trafili bezbłędnie, a… przy okazji znaleźli u niego ukryte trzy 
porcje heroiny.

aMaToRZy CUdZEgo RoWERU
27- i 39-latkowie ukradli rower z jednego z podziemnych garaży 
w bloku na Grochowie. Policjanci nie zbagatelizowali zgłosze-
nia i stosunkowo szybko ustalili, kto może być sprawcą tej 
kradzieży. Nieco dłużej zajęło odnalezienie obu panów, jednak 
gdy tylko wpłynęła informacja, gdzie zwykle się spotykają, 
sprawy potoczyły się błyskawicznie. Obaj złodzieje roweru 
zostali zatrzymani.

WylEgITyMoWany ZaCZąŁ UCIEkaĆ
Patrolujący ulice Pragi Południe policjanci dostrzegli dwóch 
mężczyzn dość nerwowo zachowujących się przy zaparko-
wanym samochodzie. Funkcjonariusze podejrzewali, że chcą 
go okraść. Po wylegitymowaniu 27-letni mężczyzna… zaczął 
uciekać. Wskoczył do tramwaju, ale wcześniej wrzucił pod 
tramwaj zawiniątko. Nim wóz ruszył, policjanci go zatrzymali, 
a chwilę później na torowisku odnaleźli skarpetę, w której było 
21 porcji marihuany. Mężczyzna został zatrzymany.

kRadlI Z PoMoCą dZIECka
26-letnia kobieta, jej o dwa lata starszy partner z dwójką dzieci 
wybrali się… na kradzież do sklepu perfumeryjnego. Łącznie 
próbowali „zwinąć” zapachy o wartości ponad tysiąca złotych, 
a w kradzieży pomagało im starsze dziecko. Policjanci udowod-
nili im winę i postawili zarzut dokonania wspólnie i w porozu-
mieniu (także z nieletnim dzieckiem) kradzieży.

aUTo MIaŁo TRaFIĆ na ZŁoM
Południowoprascy policjanci specjalizujący się w przeciwdzia-
łaniu kradzieżom samochodów zatrzymali dwóch mężczyzn, 
którzy za pomocą lawety ukradli fiata brawo. Samochód miał 
być rozebrany i trafić w częściach na złom. Jeden z zatrzy-
manych był poszukiwany. Nie stawił się do odbycia rocznej 
kary więzienia.                                            policja.waw.pl
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„Warszawa szczepi” – pod 
taką nazwą miał ruszyć duży 
program miejskich punktów 
szczepień powszechnych, za-
kładający 13 punktów w róż-
nych dzielnicach, co umożli-
wiłoby wielu mieszkańcom 
szybki dostęp do szczepionek 
przeciwko COVID-19. 

Z szerokich planów jed-
nak nic nie wyszło. Punkty 
powstaną, ale tylko cztery 
i zostaną uruchomione mie-
siąc później niż zapowiadały 
władze Warszawy. 

– Byliśmy gotowi do uru-
chomienia 13 miejskich 
punktów szczepień po-
wszechnych. Nasze założe-

nia oparliśmy o informacje 
władz centralnych, że już 
w kwietniu do Polski trafią 
nieograniczone ilości szcze-
pionek. Teraz będziemy mogli 
stworzyć cztery warszawskie 
punkty szczepień powszech-
nych. Termin ich uruchomie-
nia uzależniliśmy od dostaw 
szczepionek. Szczepienia 
w nowych punktach planu-
jemy rozpocząć w połowie 
maja – mówi prezydent Ra-
fał Trzaskowski.

Łącznie w tych czterech 
warszawskich punktach 
szczepień, po osiągnięciu 
pełnej zdolności operacyj-
nej, będzie można szczepić 

WarszaWa szczepi
Cztery miejskie punkty szczepień powszechnych 
ruszają w połowie maja. Trzy z nich będą w dziel-
nicach prawobrzeżnej Warszawy.

blisko 9 tys. osób dziennie, 
czyli ponad 60 tys. tygo-
dniowo – jeśli oczywiście 
punkty otrzymają wystar-
czającą liczbę szczepionek.

Miasto uruchomiło stronę 
internetową: warszawasz-
czepi.pl. Można na niej zna-
leźć informacje o programie 
szczepień, zarejestrować się 
w centralnym rejestrze czy 
pobrać gotowy do wydruko-
wania kwestionariusz kwali-
fikacyjny. 

Największy z nowych 
punktów szczepień znajdzie 
się na stadionie Legii, przy 
ul. Łazienkowskiej 3, a po-
zostałe będą w prawobrzeż-
nych dzielnicach:
n  w hali sportowej OSiR 
Targówek przy ul. Ossow-
skiego 25,
n  w Wawerskim Centrum 
Kultury przy ul. Żegańskiej 1,
n w Białołęckim Ośrodku 
Sportu przy ul. Strumyko-
wej 21.                             kaSa

poznaj flagę mazoWsza!
od najmłodszych lat znamy flagę Polski, herby na-

szych miast i miasteczek, a tak naprawdę mało kto 
wie, jaką flagę ma Mazowsze, a ta nie zmieniła się 
od 2006 roku.

Władze Mazowsza chcą, aby flaga na dobre zago-
ściła w życiu mieszkańców, dlatego w najbliższym 
czasie będzie ona wieszana w wielu miastach i so-
łectwach.

dzięki decyzji Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
flaga województwa może być używana bez ograniczeń 
co do miejsca i czasu, jako symbol służący identyfika-
cji i promocji województwa mazowieckiego.             ag

Czerwony płat tkaniny o proporcjach 5:8; 
kolor czerwony dominuje we wszystkich 
znakach województwa mazowieckiego

Biały orzeł bez 
korony, o złotym 

dziobie i szponach, 
wzorowany na herbie 
książąt mazowieckich 

z dynastii Piastów 
(stąd brak korony). 
orzeł to artystyczna 

wizja odwołująca 
się do historycznych 
symboli Mazowsza 
i przypomina, jak 

długa, bogata 
i burzliwa była jej 

historia. 

27 zł
30

cena promocyjna !
39 zł

00

Redakcja „Mieszkaniec”, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, 
pn.-pt. 10.00-16.00, tel. 604 77 55 98. Odbiór osobisty: po wcześniejszym uzgodnieniu

UWAGA! W PODZIĘKOWANIU ZA ŻYCZENIA KOLEJNYCH 30 LAT PRZEDŁUŻAMY PROMOCJĘ!
30% RABATU NA 30. URODZINY GAZETY                       PRZEZ KOLEJNE 30 DNI*

*RABAT NA KAŻDĄ KOSZULKĘ. PROMOCJA TRWA OD 8.05 DO 6.06.2021 R.

które łączą ludzi

JAK OTRZYMAĆRABAT?  Wejdź do sklepu  www.pragaunited.pl 
wpisz kod promocyjny:  30URODZINY  przy finalizacji zakupu. Gotowe!
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Samospisu można dokonać 
wszędzie, gdzie jest komputer 
z dostępem do internetu. Jeśli 
nie mamy go w domu (a naj-
częściej tak jest w przypadku 
osób starszych), można sko-
rzystać z punktów do samo-
spisu w dzielnicowych urzę-
dach. Czy tam mieszkańcy 
otrzymują pomoc w wypeł-
nianiu formularza GUS? 

W urzędzie dzielnicy na Pra-
dze Północ niemal codzien-
nie ok. 6–8 osób korzysta ze 
stanowisk do samospisu. Są 
dwa miejsca: jedno do samo-
pisu, drugie jest wykorzy-
stywane, kiedy pojawia się 
osoba, która nie radzi sobie 
z obsługą. Wtedy pracownik 
urzędu krok po kroku prze-

prowadza taką osobę przez 
cały internetowy spis.

– Od 7 kwietnia odwiedziło 
nas 48 osób. Na przyszły ty-
dzień mamy zapisanych ko-
lejnych 20. Doliczyć należy 
także osoby, które spisały 
się same – mówi Karolina 
Jakobsche, rzecznik Urzędu 
Dzielnicy. – Wyznaczonych 
zostało trzech pracowników 
do wsparcia przy spisie. Po-
magamy przy logowaniu, 
tłumaczymy pytania, jeśli 
jest taka konieczność.

Pierwszy komputer znaj-
duje się przy stanowisku 
nr 13. To zamknięty, kame-
ralny pokój, w którym urzęd-
nik pomaga mieszkańcowi 
w dokonaniu samospisu. 
Drugi komputer – ogólno-
dostępny – znajduje się przy 
Informacji w Wydziale Ob-
sługi Mieszkańców. 

A jak wygląda to w Rember-
towie? Do tej pory z punktu do 

samospisu w urzędzie dziel-
nicy skorzystało 45 osób.  
Wszyscy pot rzebujący 
wsparcia urzędnika, otrzy-
mają go, jednak nie od ręki, 
bo obowiązują zapisy.

W Rembertowie komputer 
z internetem znajduje się na 
parterze budynku. Przy sta-
nowisku wydrukowana jest 
także instrukcja, w której 
opisane jest każde pytanie 
i możliwości odpowiedzi.

– Codziennie pojawiają 
się osoby – głównie starsze 
– do samospisu. I zazwyczaj 
potrzebują wsparcia tech-
nicznego. Pomocy udzielają 
pracownicy Delegatury 
Biura Administracji i Spraw 
Obywatelskich. Przycho-
dzące osoby od nas dowia-
dują się, że spisać ich może 
również wnuczek, córka czy 
syn na swoim komputerze 
w domu. Bardzo często nie 
ma potrzeby, aby przycho-

dzili do nas do urzędu i wi-
dzimy, że nie są tego świa-
domi. Po otrzymaniu takiej 
informacji zazwyczaj wra-
cają do domu i deklarują, 
że poproszą kogoś z rodziny 
w spisie przez internet – tłu-
maczy Elwira Wiechecka, 
rzeczniczka Urzędu Dziel-
nicy Rembertów.

Wawerski Urząd dzielnicy 
stanowisko do samospisu 
zorganizował w sali BAiSO 
(Biuro Administracji i Spraw 
Obywatelskich).

– Skorzystanie ze stanowi-
ska wymaga posiadania pro-
filu zaufanego lub wygenero-
wania jednorazowego hasła 
do systemu. Pracownicy 
delegatury kierują osoby do 
stanowiska, pomagają przy 
generowaniu pierwszego ha-
sła oraz służą pomocą w ra-
zie potrzeby – mówi Alek-
sandra Słowińska, rzecznik 
Urzędu Dzielnicy Wawer.

Dziennie zgłasza się ok 
10-20 osób, które samo-
dzielnie dokonują spisu. Do 
tej pory nie było większych 
problemów, ale wszyscy 

zdają sobie sprawę z tego, że 
to dopiero początek. Brana 
jest pod uwagę możliwość 
skierowania jednego z pra-
cowników urzędu na stałe 
do pomocy przy spisie.

– Szczególnie mamy na 
uwadze osoby starsze, które 
mogą mieć problem z ob-
sługą komputera lub zrozu-
mieniem pytań – podkreśla 
rzeczniczka.

na Białołęce, która jest 
najmłodszą dzielnicą War-
szawy pod względem wieku 
mieszkańców, najbardziej 
popularną metodą spisu jest 
opcja internetowa.

– Nasi seniorzy są wy-
jątkowo sprawni, jeśli cho-
dzi o nowe technologie. 
Białołęcka Rada Seniorów 

jako jedyna rada senio-
rów w Warszawie w czasie 
pandemii odbywa wszyst-
kie posiedzenia on-line. 
Zainteresowanie punktem 
do samospisu w urzędzie 
jest jak dotąd znikome. Od 
1 kwietnia z urzędowego 
komputera skorzystało kilka 
osób – mówi rzeczniczka 
Urzędu Dzielnicy Marzena 
Gawkowska i zaznacza, że 
trzeba pamiętać, iż samo-
spisu w punkcie w urzędzie 
dokonujemy samodzielnie 
na urzędowym sprzęcie. Co 
ważne – urzędnicy pomagają 
w sprawach technicznych do-
tyczących aplikacji do spisu. 
Jednak nie mają uprawnień 
do uzupełniania formularza 
za inne osoby.    Jan Paśnik

Wielu mieszkańców udział w spisie powszechnym traktuje jako swój obowią-
zek i chociaż odwiedziny w domach rachmistrzów ze względu na epidemię na 
razie zostały wstrzymane, chętni już od jakiegoś czasu mogą wypełnić ankiety 
w formie elektronicznej. 

n Białołęka
22 443-83-51
22 443-83-51 

n Praga-Południe
22 443 51 11
22 443 51 10

n Praga-Północ
22 443 80 65
22 443 80 64

n Rembertów
22 443 38 72 
22 443 38 76

n Targówek
22 443 87 76
22 443 87 68

n Wawer
22 443 69 78
22 443 81 42

n Wesoła
22 443 40 83 
22 443 40 80

nUMERy TElEFonóW W URZędaCH dZIElnICoWyCH do konTakTU W SPRaWIE SaMoSPISU PodanE PRZEZ URZąd M.ST. WaRSZaWy

Wawerski Urząd dzielnicy stano-
wisko do samospisu zorganizo-
wał w sali BaiSo.

W Rembertowie komputer z internetem znajduje się na parterze budynku.

spis poWszechny W urzędach
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 naSZE WaTERloo
– Kłaniam się panu Kaziowi szanowne-
mu… – Eustachy Mordziak, witał swo-
jego kolegę z niecodzienną galanterią. 
Zdziwiony tym nieco pan Kazimierz, by-
walec bazarowy, wyciągnął rękę do za-
przyjaźnionego kupca tutejszego. Zaraz 
ją zresztą cofnąć musiał, bo maseczka 
niecnota w najbardziej nieodpowiednim 
momencie zsuwała mu się z nosa. Wi-
dząc to pan Eustachy pospieszył z pocie-
szeniem:
– Już niedługo tej naszej udręki.
– Niedługo? Rok z okładem minął, jak pan 
premier zamknął kraj na dwa tygodnie.
– Faktycznie… Bo wie pan, ja kupiec je-
stem, pamięci do dat to nie za bardzo. Za 
to kasę policzę w try miga. O na przykład, 
że wtedy pan premier wybory pocztowe 
ogłosił, to pamiętam jakby wczoraj, bo 
nas to sto baniek z okładem kosztowało. 

– A to już rok, panie Eustachy. Już rok… 
– Patrz pan, a ilu ludzi przez ten czas się 
zawinęło?
– Ponad pół miliona… Aż wierzyć się nie 
chce, że w tych czasach coś takiego mo-
gło się zdarzyć. 
– Ja to sobie myślę prosto: jak wszyst-
ko było w normie, to jakoś szło. Kulało, 
ale do przodu w sumie. Ale jak przyszła 
zaraza, to w warunkach nadzwyczajnych 
okazało się, że król jest nagi. Przez to nie-
jedna łza w niejednym domu spadła. 
– Żal. Ale jak mówił poeta: Trzeba z ży-
wymi naprzód iść… Zauważyłem panie 
Eustachy, że wam konkurencja rośnie. 
Cała Zamieniecka od Grochowskiej, aż 
do bramy bazaru, to jeden wielki stragan. 
Starzyzna, obrusy, jajka, warzywa, jed-
nym słowem wszelkie badziewie, jakie 
tylko można sobie wyobrazić. No i kupcy, 
nie powiem. Niektórzy od samego rana 
naprani, inni dopiero pod koniec dnia nie 
za bardzo z chodnika mogą się podnieść. 

– To od kasy zależy – ile kto ma. Jak jest 
za co się zaprawić, to nie ma co cze-
kać!… Chyba, że nie ma za co. Wtedy 
jeden pilnuje „towaru”: starych butów, 
latarek, sfilcowanych sweterków, ob-
rusów, a kolesie krążą wokół niczym 
sępy. Papieroskami się dzielą, jak który 
ma, spierzchnięte wargi wysuszonym 
językiem próbują zwilżyć, okiem złym, 
głodnym, niecierpliwym toczą dookoła za 
kimś, kto kupi cokolwiek. A nawet niech-
by nie kupił, niechby tylko na piwo dał… 
Tak że jak był pan w tamtych stronach po 
południu, to było już Waterloo kończące-
go się dnia. Niedobitki. 
– Raczej niedopitki, panie Eustachy. 
Ochotę by jeszcze mieli, ale siły źle roz-
łożyli. 
– To poniekąd, jak z naszym seksem.
– Znaczy?
– 90 proc. Polaków uprawia seks 
przed ślubem. Więcej niż po ślubie…     

Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– radca prawny Marcin Kluś 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'Tak ByWa…

Poprzednia władza usilnie 
próbowała ocieplić wizerunek 
milicjanta. Najlepiej – trafiają-
cymi do każdego i często „ły-
kanymi” bez zastanowienia fil-
mami: Kapitan Sowa na tropie, 
Wiosna panie sierżancie czy 
niezapomniany 07 zgłoś się 
z porucznikiem Borewiczem, 
k tórego odtwórcę, Broni-
sława Cieślaka, pożegnaliśmy 
dopiero co.

Co prawda w ukryciu, żeby 
nie powiedzieć w podziemiu, 
lecz jednak zawsze z próbą 
ominięcia służalczej wnikli-
wości cenzora, powstawały 
utwory o innym charakterze, 
np. Chłopcy radarowcy nieza-
pomnianego Andrzeja Rosie-
wicza – utwór, który kiedyś 

znała i śpiewała cała Polska, 
z przedszkolakami włącznie.

Było, minęło. Od lat nie ma już 
milicji, jest policja, a wkrótce po 
jej powołaniu zaczęła się moda 
na to, by jej nie lubić, wyrażana 
często w dość niewybredny 
sposób wulgarnymi napi-
sami HWDP, które pojawiały 
się zwłaszcza na murach. Co 
prawda mundurowi dowodzili, 
że to (choć z błędem) znaczy 
„chwała wszystkim dzielnym 
policjantom”, ale ulica i tak 
wiedziała swoje. Niezliczonym 
autorom tych grafik nie prze-
szkadzało jednak wcale, by 
w razie kradzieży np. roweru 
czy portfela biec do „jaskini 
wszelkiego zła”, czyli na komi-
sariat i uprzejmie prosić o po-
moc i schwytanie złoczyńców, 
przykładne ich ukaranie oraz 
zwrot mienia. Osobiście nigdy 

nie słyszałam o przypadku, 
żeby ktoś manifestujący na po-
ziomie własnej kultury osobistej 
niechęć do tej instytucji, gdy zo-
stał poszkodowany, dumnie nie 
domagał się działań funkcjona-
riuszy. Przeciwnie.

Słusznie, że się jednak do-
magał, ponieważ jest to insty-
tucja utrzymywana z naszych 
podatków, podobnie, jak cały 
aparat państwowy i nie tylko, 
a każdy obywatel ma prawo do 
ochrony i pomocy. 

Z początkiem XXI wieku Po-
licja rozpoczęła rozmaite dzia-
łania, mające na celu ocieplenie 
jej wizerunku, między innymi 
kładąc znacznie większy nacisk 
na prewencję, niż na karanie. 
Szło to w naprawdę dobrym 
kierunku, aż coś się zmieniło 
i zmienia do dziś, na naszych 
oczach.

Weźmy ostatni weekend: 
dawno nie widziałam tylu funk-
cjonariuszy w całym mieście. 
Zupełnie, jakby to nie cała 
Warszawa wyjeżdżała ode-
tchnąć w Polskę, tylko cała 
Polska waliła jak w dym do 
Warszawy. Policjanci patro-
lujący pieszo, w radiowozach 
oznaczonych i nieoznaczo-
nych, stojący (po dwie sztuki) 
na wiaduktach nad Trasą Ła-
zienkowską (pewnie nie tylko, 
ale to widziałam). 

Nie wiem, co miałoby się 
wydarzyć, bo nie wydarzyło się 
nic. Tylu pracownikom zmarno-
wano długi weekend…

Wiem, co się dzieje ostat-
nio. Ale tę służbę podejmują 
naprawdę różni ludzie. I wła-
śnie niektórych z nich bardzo, 
bardzo mi żal.  

żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Kto jest zobowiązany do zapobiegania sze-
rzenia się zakażeń w publicznych szpitalach 
i jakie ma obowiązki w tym zakresie?

Podmioty zobowiązane do zapobiegania sze-
rzenia się zakażeń w publicznych szpitalach i ich 

obowiązki w tym zakresie wynikają m.in. z art. 11 ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 roku.

Zgodnie z tym przepisem podmiotami zobowiązanymi do podejmowania 
działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych są kierownicy 
podmiotów leczniczych (osoby kierujące podmiotem leczniczym lub upoważnione 
przez nich podmioty) oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych. Działa-
nia te obejmują w szczególności:

1) ocenę ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem świad-
czeń zdrowotnych;

2) monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych świadczeń;

3) opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zaka-
żeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 
w tym dekontaminacji:

a) skóry i błon śluzowych lub innych tkanek,
b) wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wypo-

sażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnosty-
ki in vitro i aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, oraz powierzchni 
pomieszczeń i urządzeń;

4) stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w celu zapobieżenia 
przeniesieniu na inne osoby biologicznych czynników chorobotwórczych;

5) wykonywanie badań laboratoryjnych oraz analizę lokalnej sytuacji epide-
miologicznej w celu optymalizacji profilaktyki i terapii antybiotykowej;

6) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji działań zapobiega-
jących szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. 

Pandemia spowodowana wirusem SARS-CoV-2 jest także przykładem opraco-
wania szczególnych wytycznych, sporządzonych m.in. przez Polskie Towarzystwo 
Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Agencję oceny technologii me-
dycznych i taryfikacji, które określają standardy postępowania szpitali w dobie 
pandemii.

Uchybienie ww. obowiązkom i zaleceniom, może doprowadzić do odpowie-
dzialności jednostki medycznej. Nastąpi to wówczas, gdy będzie można powiązać 
dane zdarzenie (np. zakażenie organizmu pacjenta) z udzielanymi świadczeniami 
zdrowotnymi.

Powyższe dotyczy również zakażenia pacjenta wirusem SARS-CoV-2 (COVID-
19) w sytuacji, gdy źródło zakażenia tym wirusem związane było ze świadczeniem 
opieki zdrowotnej (np. zakażenie pochodziło od lekarza lub pielęgniarki, a nawet 
od innego pacjenta, jeśli ten nie został należycie odizolowany).

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

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

* USŁU GI
* Narożniki wg wymiarów klienta     
* Ma te ria ły obi cio we
Warszawa, ul. Krypska 52/54

     przy GRO CHOW SKIEJ 179
(pa wi lon po go to wia we te ry na ryj ne go)

Za kład prze nie sio ny z ul. Zna  niec kie go 8

Tel. 22 612-53-88
691-75-50-50

TAPICER

 
   skup  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
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Znali go wszyscy ci, któ-
rzy kochają Warszawę i jej 
historię – Jarosław Zieliń-
ski – pisarz, varsavianista, 
a przede wszystkim nie-
zwykle ciepły, wyjątkowy 
człowiek, który już po 
chwili rozmowy zjednywał 
sobie ludzi i zaciekawiał ich 
tym, co na pierwszy rzut 
oka mogłoby wydawać się 
strasznie nudne.

Był autorem i współauto-
rem kilkudziesięciu książek, 
publikacji o stolicy, w tym 
15-tomowego „Atlasu daw-
nej architektury ulic i pla-
ców Warszawy”. Miasto nie 

miało przed nim tajemnic, 
poznawał każdy jego zaka-
marek i opisywał w prze-
wodnikach historycznych. 

Był doceniany i nagra-
dzany za to, co robił dla mia-
sta i mieszkańców. W 2008 
roku otrzymał Nagrodę Li-
teracką m.st. Warszawy za 
przewodnik „Żoliborz”, pięć 
lat później został laureatem 
Nagrody Klio III stopnia, 
w 2014 II stopnia (nagroda 
przyznawana od 1995 za 
wybitny wkład w badania 
historyczne). Przez lata 
zasłużonych nagród było 
wiele, kolejna to Nagroda 

m.st. Warszawy za Zasługi 
dla Miasta, była też nagroda 
ZAiKS-u. W ubiegłym roku 
otrzymał nominację do Na-
grody Literackiej m.st. War-
szawy. 

Aktywnie uczestniczył 
w życiu stolicy, przez 10 
lat był członkiem Zespołu 
Nazewnictwa Miejskiego 
(1992–2012).

Ostatnio varsavianista 
był w trakcie przygotowy-
wania kolejnej książki, ja-
kiej jeszcze nie było – o hi-

storii wieżowców. Włożył 
mnóstwo pracy w to, by 
„przekopać” publikacje 
z różnych zakątków świata, 
znaleźć najdrobniejsze 

wzmianki o wysokich bu-
dynkach, które powstawały 
w naszym mieście. Powoli 
gromadził informacje, tłu-
maczył, spisywał, zbierał 
w jedną całość. Książka 
miała zostać wydana za 
oceanem. Jednak plany po-
krzyżował złośliwy los… 

Jarosław Zieliński, który 
w tamtym roku pokonał 
nowotwór i wrócił do ak-
tywnego życia, 11 kwietnia 
trafił do szpitala z podejrze-
niem COVID-19. Było groź-
nie, ale nikt nie spodziewał 
się tego, co nastąpiło dalej. 
Diagnoza została posta-
wiona kilka dni później: na-
ciek nowotworowy na ukła-
dzie moczowo-płciowym 
oraz wiele ognisk: w płu-
cach 75 proc., w wątrobie, 
oskrzelach, jelitach...

Zmarł 27 kwietnia 2021 r.  
w wieku 63 lat.             nM

Radny Dzielnicy Praga-Północ 
m.st. Warszawy
Karol Szyszko

wraz z Komitetem Prawa i Sprawiedliwości Praga-Północ

Poseł na Sejm RP
Paweł Lisiecki

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci

ŚP.
Jarosława Zielińskiego

wybitnego varsavianisty, 
historyka architektury, pisarza i publicysty

Rodzinie oraz Najbliższym składamy  
najszczersze wyrazy współczucia

MATERIAŁ INFORMACYJNO-PRASOWY

wsPomnienie

Z głębokim smutkiem 
żegnamy 

kolegę

Jarosława Zielińskiego
wybitnego varsavianistę i historyka, 

człowieka pełnego pasji i miłości do warszawskiej Pragi, 
współautora projektów na temat historii Pragi i detalu 

architektonicznego, zaangażowanego w opiekę  
i popularyzację dziedzictwa kulturowego Pragi-Północ

Ilona Soja-Kozłowska, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ 
wraz z Zarządem

W imieniu swoim, warszawianek i warszawiaków 
dziękujemy za twórczą pracę.

jarosłaW zieliński
varsavianista, historyk
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Fot. archiwum
 prywatne

Prace związane z przygotowaniami do budowy III li-
nii metra są kontynuowane. Rozbudowa sieci metra 
w Warszawie umożliwi sprawną obsługę komunikacyj-
ną osiedli, położonych na trasie: kamionek, grochów 
Centrum, grochów kinowa, grochów-Południe, gocław. 

iii linia metra na pradze

Przed nami kolejne ważne kroki w procesie poprzedza-
jącym budowę. 

Trwają zaawansowane prace związane ze sporządzeniem 
dokumentacji przetargowej dotyczącej szerokiego zakresu 
prac przygotowawczych, które przybliżą termin rozpoczę-
cia budowy. Wyłoniony w przetargu Wykonawca opracuje 
dokumentację przedprojektową, na którą składają się m.in. 

analizy oddziaływania na obiekty położone wzdłuż trasy me-
tra, dokumentacja geologiczna oraz projekt koncepcyjny. 

Opracowano dokumentację pozwalającą na złożenie 
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach realizacji inwestycji.

Budowa 6 stacji metra na terenie dzielnicy Praga- 
-Południe zapewni nie tylko szybki i komfortowy prze-
jazd pomiędzy tymi przystankami, ale również możli-
wość wygodnej przesiadki do innych środków transpor-
tu publicznego. Zapewni impuls rozwojowy dla terenów 
położonych na Pradze Południe, a także dogodne sko-
munikowanie dla błoń Stadionu Narodowego. Przyjęty 
miejscowy plan zagospodarowania zakłada powstanie 

w tym miejscu ponad 200 tys. metrów kwadratowych biur  
i usług w nowoczesnych budynkach. 

gdZIE PoWSTaną STaCJE METRa
Linia M3 zostanie poprowadzona z funkcjonującej już od 

kilku lat stacji Stadion Narodowy, która stanie się węzłem 
komunikacyjnym i skrzyżowaniem M2 i M3. Przesiadka po-
między liniami zajmie zaledwie 1,5 minuty. Takie rozwiąza-
nie zapewni atrakcyjną częstotliwość kursowania pociągów 
na obu liniach. Z tej stacji pojedziemy w kierunku Dworca 
Wschodniego, gdzie powstanie pierwsza stacja linii M3. 
Zlokalizowana zostanie wzdłuż ulicy Kijowskiej, na wprost 
budynku Dworca PKP Warszawa Wschodnia. Stąd ruszy-
my na stację Mińska – wzdłuż ulicy Podskarbińskiej, na 
północ od skrzyżowania z ciągiem Stanisławowska-Dwer-
nickiego. Następnie dojedziemy do Ronda Wiatraczna, gdzie 
przystanek metra znajdzie się po północnej stronie ronda, 
wzdłuż ul. Grochowskiej. Kolejna stacja, Ostrobramska, 
zlokalizowana zostanie wzdłuż ul. Zamienieckiej, przy skrzy-
żowaniu z Ostrobramską. Stamtąd ruszymy na stację Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego, która powstanie wzdłuż Fieldor-
fa, pod skrzyżowaniem Nowaka-Jeziorańskiego/Fieldorfa. 
I etap budowy linii M3 zakończy się stacją Gocław, wzdłuż  
ul. Fieldorfa, na skrzyżowaniu z ul. Bora-Komorowskiego. 
Dla sprawnej obsługi trzeciej linii metra, powstanie również 
Stacja Techniczno-Postojowa Kozia Górka.

RoZWóJ dZIElnICy I SPRaWny TRanSPoRT
Dzielnica Praga-Południe to druga pod względem liczby 

mieszkańców dzielnica Warszawy, z bardzo intensywną 
zabudową mieszkaniową. Jej obsługa transportowa pod-
dana została wnikliwej analizie. Budowa linii M3 na Pra-
gę Południe umożliwi sprawną obsługę komunikacyjną. 
Mieszkańcy tej dzielnicy dojadą do śródmieścia Warszawy 
w około 20 minut.
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Dokończenie ze str. 1
Pogoda nas nie rozpiesz-

cza i wszyscy czekamy na 
moment, kiedy z pokładu 
promów będziemy mogli 
podziwiać nasze miasto. We-
dług zapowiedzi synoptyków 
cieplej zrobi się w połowie 
miesiąca, więc za około dwa 
tygodnie relaks na wodzie, na 
który wielu z nas wyczekuje 
od jesieni, będzie jak najbar-
dziej możliwy. 

Promy zaczęły znowu kur-
sować od 1 maja. Pokonują 
trzy trasy: 1. Cypel Czernia-
kowski (pomost pływający) 
– Saska Kępa (plaża), 2. Most 
Poniatowskiego (nabrzeże) 
– Stadion Narodowy (plaża), 
3. Podzamcze Fontanny 
(pomost pływający) – ZOO 
(plaża). 

Jak zapowiada ZTM, do 
30 czerwca promy będą kur-
sowały w soboty, niedziele 
i święta oraz dodatkowo w dni 

powszednie 1 i 4 czerwca. 
W tym czasie Pliszka, Wilga 
i Słonka wykonają po 30 kur-
sów dziennie.

W okresie wakacyjnym, 
czyli od 1 lipca do 31 sierp-
nia promy będą wypływały 
codziennie. We wrześniu na-
tomiast połączą brzegi Wi-
sły znów tylko w weekendy. 
Ważna informacja dla ama-
torów dwóch kółek: promami 
można przewozić rowery.

Niestety, znowu na liście 
nie ma promu Turkawka kur-

sującego pomiędzy Białołęką 
a Łomiankami, z którego 
bardzo chętnie korzystali 
zarówno mieszkańcy stolicy, 
jak i tej podwarszawskiej 
miejscowości, bo w sezonie 
stanowił on doskonałe połą-
czenie, którego tak brakuje 
na co dzień. Okazuje się, że 
do przetargu na obsługę tej 
przeprawy promowej na No-
wodworach (odcinek Nowo-
dwory (nabrzeże) – Łomianki 
(nabrzeże) ok. 526 km Wisły), 
nie zgłosił się żaden chętny. 
Przetarg ma zostać powtó-
rzony przed wakacjami.

Warszawskie Linie Tury-
styczne to również zabyt-
kowe tramwaje linii 36 oraz 
autobusy linii 100. Szczegó-
łowe informacje o ich tra-
sach są dostępne na stronie  
www.wtp.waw.pl                 kB

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi  
została zarejestrowana w 2004 roku, a jej 
głównym celem jest pomoc osobom nie-
pełnosprawnym w uzyskaniu i utrzymaniu 
zatrudnienia na rynku pracy lub podjęciu 
działalności gospodarczej. Działamy w myśl 
zasady „Mierz wyżej, sięgaj po więcej”. 
W naszych działaniach na rzecz osób z nie-
pełnosprawnością stosujemy najnowsze 
standardy krajowe i międzynarodowe, w tym 
filozofię wsparcia zawartą w Konwencji ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych i para-
dygmat praw człowieka w rozumieniu czym 
jest niepełnosprawność. 

Corocznie z usług Agencji korzysta około 
400–500 osób z niepełnosprawnością, z cze-
go co najmniej 200 osób podejmuje zatrudnie-
nie. Nasi klienci pozytywnie oceniają wsparcie 
ze strony Agencji, o czym mówi Pan Andrzej: 
„Dzięki Fuga Mundi zrobiłem kurs ECTL, który 
bardzo przydaje mi się w życiu. W przypadku 
problemów ze znalezieniem pracy, od razu idę 
do Was!”, zaś Pani Anna ocenia je „jako bardzo 
pomocne, w miłej atmosferze, gdzie nie braku-
je kontaktu z potencjalnym pracodawcą”. 

Klienci mają możliwość skorzystania 
z usług psychologa, doradcy zawodowego, 
trenera pracy, pośrednika pracy i prawnika. 

Poprzez współpracę ze specjalistami, wy-
pracowaną diagnozę potrzeb i Indywidualny 
Plan Działania, a także poradnictwo zawodowe 
i prawne, klient otrzyma wsparcie w procesie 
zatrudnienia na stanowisku uwzględniającym 
zarówno predyspozycje osobowościowe, za-
wodowe i zdrowotne, jak również możliwości 
i preferencje. Finalnym efektem naszej pracy 
jest podjęcie zatrudnienia przez klienta na 
otwartym rynku pracy.

Klienci będą mieli również możliwość sko-
rzystania z projektów integracyjnych, których 
celem jest aktywizacja społeczna oraz wspar-

cie motywacyjne. W ra-
mach projektu oferujemy 
poradnictwo społeczne, 
psychologiczne, 
prawne, a także 
naukę obsługi 
komputera oraz 
udział w zajęciach rekreacyjnych.

Oferujemy również projekt obejmujący 
wsparcie psychologiczne, którego celem jest 
minimalizowanie negatywnych skutków zwią-
zanych ze zdrowiem psychicznym spowodo-
wanych sytuacją pandemii COVID-19. Działa-
nia skierowane są do osób, które w wyniku 
wprowadzonych obostrzeń zostały zmuszone 
do przejścia w tryb pracy lub nauki zdalnej 
oraz osób, które ze względu na pandemię 
utraciły możliwość korzystania z różnego ro-
dzaju spotkań w ramach grup wsparcia, gru-
powych zajęć terapeutycznych, psychoterapii, 
a także różnego rodzaju treningów i integracji 
sensorycznej.

Do udziału w naszych projektach zaprasza-
my osoby posiadające aktualne orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności, nieaktywne za-
wodowo w tym bezrobotne i poszukujące pracy 
oraz będące w wieku aktywności zawodowej. 

W Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mun-
di realizujemy również wolontariat. Zaprasza-
my osoby, które chcą poświęcić trochę wol-
nego czasu, jednocześnie robiąc coś dobre-
go. Istnieje możliwość zarówno bezpośredniej 
pomocy naszym Klientom w codziennych ak-
tywnościach, jak i wsparcia z domu – poprzez 
wolontariat zdalny. 

ZaPRaSZaMy JUż dZIś!
PoMagaMy BEZPŁaTnIE

agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi
ul. krucza 16/22; warszawa@ffm.pl;  

tel. 739 970 204

agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi zaprasza 
osoby z niepełnosprawnością do udziału w nowych 

projektach zatrudnieniowych i integracyjnych!

REKLAMA REKLAMA

ruszyły promy po Wiśle

z        gazeta mieszkaniec

trudny temat – śmieci
Nowy sposób naliczania 

opłat za odpady obowiązuje 
od 1 kwietnia i dopiero na 
dobre zaczynają się pro-
blemy związane z opłatami. 
Chociaż nie brakuje miesz-
kańców, którzy po zmia-
nach mają niższe rachunki, 
są też tacy, którzy załamują 
ręce, bo dla nich zmiana 
oznacza katastrofę w domo-
wych budżetach. O takiej 
skrajnie beznadziejnej sy-
tuacji napisała do nas pani 
Małgosia w wiadomości na 
fb @GazetaMieszkaniec:

Mieszkam w małym 
domku sama z córką, która 
ma problemy urologiczne. 
Bywa różnie, co jakiś czas 
problemy zdrowotne (prze-
ciekający mocz) nasilają 
się do tego stopnia, że mu-
szę włączać pralkę nawet 
5 razy dziennie, a do tego 
kilka razy dziennie córka 
musi brać szybki prysznic. 
Nietrudno wyobrazić sobie, 
ile zużywamy wody i jak bę-
dzie wyglądała opłata za nią. 
Kosmiczne rachunki za wodę 
i prąd, a teraz jeszcze za 
śmieci, których produkujemy 
znikome ilości!? Dlaczego 
mam płacić bardzo dużo za 
śmieci, chociaż naprawdę 
wyrzucamy ich symboliczne 
ilości? To jest sprawiedliwy 
sposób, naprawdę??? Co ja 

mam teraz zrobić??? Całe 
życie łatam dziury, nie pro-
sząc o pomoc opieki społecz-
nej, teraz nagle przez śmieci 
mam iść żebrać???

Ponieważ opisany pro-
blem, chociaż jest wyjąt-
kowo dramatyczny, to nie 
ma wątpliwości – podobny 
niespodziewanie może 
zdarzyć się każdemu z nas, 
bo życie jest nieprzewidy-
walne, zapytaliśmy Urząd 
Miasta, czy przepisy prze-
widują odstępstwa w po-
dobnych przypadkach. 

– Każdy mieszkaniec, 
który jest w trudnej sytu-
acji materialnej i życiowej, 
może otrzymać zasiłek ce-
lowy. Zasiłek celowy jest 
przyznawany od miesiąca, 
w którym złożono wniosek 
z tym, że może uwzględniać 
bieżące koszty utrzymania 

budynku/lokalu mieszkal-
nego ponoszone za okres 
co najmniej dwóch mie-
sięcy. Każdy wniosek jest 
rozpatrywany indywidual-
nie przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Jest to forma 
pomocy, z której korzysta 
wielu warszawiaków – od-
powiedziała Edyta Mydłow-
ska-Krawcewicz z Biura 
Marketingu Miasta.

Dopytaliśmy również 
o kolejną sprawę związaną 
z opłatami za śmieci, o któ-
rej sporo mówi się przy 
okazji tego tematu – ustale-
nie limitu opłaty, aby przy 
dużym zużyciu wody nie 
sięgała ona astronomicznej 
kwoty, bo o takich przypad-
kach już wiadomo. Niestety 
mamy złą wiadomość: oka-
zuje się, że wprowadzenie 
górnej granicy opłat jest 
tylko pogłoską.

 – Nie mamy obecnie moż-
liwości prawnych, by nało-
żyć taki limit. Ustawa tego 
nie przewiduje. Rząd ma 
możliwość obniżenia opłat, 
jakie warszawiacy będą 
płacić za śmieci. Wystarczy, 
że wprowadzi większą odpo-
wiedzialność producentów 
za produkowane opakowa-
nia, tak jak w krajach UE 
– tłumaczy Edyta Mydłow-
ska-Krawcewicz.

PRZyPoMInaMy, żE do 
10 MaJa MUSIMy ZŁożyĆ 
dEklaRaCJE śMIECIoWE. 
obowiązek mają np. wła-
ściciele budynków jedno-
rodzinnych, a w przypadku 
budynków wielolokalowych 
– wspólnoty mieszkaniowe 
bądź spółdzielnie mieszka-
niowe. Mieszkańcy bloków 
(budynków wielolokalo-
wych) nie składają deklara-
cji samodzielnie.

Fo
t. 

ZT
M

Fo
t. 

ZT
M

Twoje mieszkanie jest zadłużone? 
Stanowi przedmiot zastawu lub innych zabezpieczeń?
Została wszczęta procedura komornicza?

• nEgoCJaCJE Z WIERZyCIElaMI  
• SPRaWy SPadkoWE • oddŁUżanIE  
• SkUP SPadkóW • SkUP UdZIaŁóW  

W nIERUCHoMośCIaCH
• ZaMIana nIERUCHoMośCI

• SPRZEdaMy koRZySTnIE  
TWoJą nIERUCHoMośĆ 

• ZnaJdZIEMy dla CIEBIE  
WyMaRZoną nIERUCHoMośĆ

PoMożEMy CI

SkUP – SPRZEdaż – ZaMIana
PośREdnICTWo W oBRoCIE
nIERUCHoMośCIaMI

501 089 898 
biuro@tadwil.pl            www.tadwil.pl

Bezpłatna pomoc prawna
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Akcję „Różowa skrzy-
neczka” w ubiegłym roku 
rozpoczęło stowarzysze-
nie Dolnośląski Kongres 
Kobiet. Ma ona na celu 
zwrócenie uwagi na sam 
temat menstruacji, który 
chociaż jest naturalnym 
procesem biologicznym 
(kobieta średnio menstruuje 
od 350 do 480 razy w ciągu 
życia, a to łącznie od 7 do 
9 lat!) i jak podkreśla sto-
warzyszenie, doświadcza 
go niemal połowa naszego 
społeczeństwa, jest wciąż 
tematem tabu. Dlatego 
tak ważny jest dostęp do 
bezpłatnych środków hi-
gienicznych w przestrzeni 
publicznej. 

Inicjatywa szybko na-
brała rozmachu i po kilku 
różowych skrzynkach na 
Śląsku, zaroiło się od na-
stępnych w całym kraju. 
W Warszawie jest ich obec-
nie 32. Na początku kwiet-
nia postawiono specjalnie 
oznakowany pojemnik 
w Pałacu Kultury i Nauki, 
kilka dni później skrzynka 
pojawiła się też w Multime-
dialnej Bibliotece dla Dzieci 

i Młodzieży nr XXXI przy 
ul. Tynieckiej 40a na Moko-
towie. Jedna z mieszkanek 
powiesiła też skrzyneczkę 
na płocie przy ul. Filtro-
wej 28. Dzień po dniu punk-
tów przybywa, na bieżąco 
ich lokalizację można spraw-
dzać na specjalnej mapie 
(link można znaleźć na fb 
Różowa Skrzyneczka).

Do akcji włączyła się 
dzielnica Śródmieście. Już 
wkrótce w 34 podstawów-
kach i szkołach średnich 
zawisną wypełnione po 
brzegi podpaskami i tam-
ponami skrzyneczki.

Prawobrzeżna Warszawa 
na razie ma tylko trzy 
miejsca z różowymi skrzy-
neczkami: na Białołęce 
przy ul. Chlubnej 9A-9D 
w Ośrodku Wsparcia dla Ko-
biet z Małoletnimi Dziećmi 
i Kobiet w Ciąży „Etezja” i na 
Pradze Północ: w Centrum 
Kreatywności Targowa (ul. 
Targowa 56) oraz w restau-
racji Kuchnia Czerwony 
Rower działającej przy Sto-
warzyszeniu Otwarte Drzwi 
(Targowa 82), gdzie jest od 
ponad pół roku.

– Zainteresowanie skrzy-
neczką jest bardzo duże. 
Kuchnia Czerwony Rower 
postanowiła włączyć się do 
akcji mając na względzie 
dobro klientów, szczegól-
nie tych o niższym statusie 
materialnym, będących 
w kryzysie bezdomności czy 
osoby z niepełnosprawno-
ścią. Zdajemy sobie sprawę, 
jak istotnym problemem jest 
brak szerokiego dostępu 
do środków higienicznych, 
prowadzący do ubóstwa 
menstruacyjnego, a tym sa-
mym wykluczenia społecz-
nego – mówi Marta Skro-
backa ze Stowarzyszenia 
Otwarte Drzwi. Dlaczego 
Stowarzyszenie włączyło się 
w tę akcję? – Od ponad 25 lat 
wspieramy osoby zmagające 
się z różnego dyskryminacją 
czy wykluczeniem społecz-
nym, dlatego włączamy się  
bardzo chętnie we wszelkie 
inicjatywy, które te pro-
blemy zmniejszają. A ta jest 
wyjątkowa i mamy nadzieję, 
że różowych skrzynek będzie 
coraz więcej, bo powinny 
znaleźć się w każdym za-
kątku miasta!     nina Miętus

tajemnica różoWej 
skrzyneczki

W ponad 30 miejscach w Warszawie, w tym 
w trzech na prawym brzegu Wisły, pojawiły się ró-
żowe skrzyneczki ze środkami higienicznymi nie-
zbędnymi w czasie menstruacji. To efekt akcji, któ-
ra staje się coraz popularniejsza w całym kraju. 

Wykonawca właśn ie 
ruszył z pracami przy Ja-
giellońskiej. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, 
w miejscu, gdzie dzisiaj jest 
zaniedbany i zarośnięty te-
ren w sąsiedztwie bloków 
komunalnych, za niewiele 
ponad 3 miesiące, będą bo-
iska wraz z infrastrukturą 
sportową.

– Roboty budowlane 
obejmują oprócz budowy 
boiska do koszykówki (pow. 
522 m kw.) oraz boiska do 
siatkówki (312 m kw.) o na-
wierzchni poliuretanowej 
także wykonanie odwodnie-
nia boisk, budowę chodnika 
oraz utworzenie dodatko-
wych miejsc parkingowych. 
Zamontowane zostaną także 
elementy małej architektury 
(ławki i kosze), powstanie 
sześć stanowisk rowerowych, 
a cały kompleks zostanie 
oświetlony, by mieszkańcy 
mogli rozgrywać mecze 

golędzinóW z kompleksem

także po zachodzie słońca 
– mówi Karolina Jakobsche, 
rzeczniczka Urzędu Dziel-
nicy Praga-Północ.

Zanim jednak to wszystko 
powstanie, trzeba uporząd-
kować działkę, bo dzisiaj jest 
na niej po prostu bałagan. 
Nieużytkowany od lat teren 
wymaga oczyszczenia i re-
kultywacji. Poza tym jednym 
z większych przedsięwzięć 
dla wykonawcy jest wybu-
rzenie starego parterowego 
budynku gospodarczego.

Inwestycja będzie wyma-
gała wycięcia drzew, jed-
nak udało się zaplanować ją 
tak, że ograniczono do nie-
zbędnego minimum straty 
w zieleni – powierzchnia 
kompleksu obejmie 2500 
metrów kw., z czego ponad 
połowę zajmą tereny zielone. 

Pierwotna wersja projektu 
zakładała budowę boisk 
równolegle do ulicy, jednak 
po rozmowach z ekologami 
i architektem, zdecydowano 
o wprowadzeniu zmian i fi-
nalnie boiska będą ułożone 
do siebie prostopadle. Dzięki 
temu z dwóch drzew trzeba 
będzie przesadzić tylko 
jedno, a zamiast 10 wyciąć 
5 drzew. Na terenie kom-
pleksu sportowego wyko-
nawca przeprowadzi także 
nasadzenia zastępcze.

– Jeszcze w te wakacje 
z boisk będą mogli skorzy-
stać nie tylko mieszkańcy 
Golędzinowa, ale także ca-
łej Pragi Północ. Inwestycja 
ma się zakończyć do końca 
lipca – zapowiada Karolina 
Jakobsche i dodaje, że koszt 
inwestycji to 640 tys. zł.   kS

W połowie wakacji 
mieszkańcy będą mo-
gli korzystać z nowego 
kompleksu sportowe-
go na golędzinowie. 

REKLAMAREKLAMA

Karta Ucznia pozwala 
uczniom szkół podstawo-
wych jeździć za darmo środ-
kami Warszawskiej Komuni-
kacji Miejskiej. Wydawana 
jest przez ZTM i obowiązuje 
w 1. i 2. strefie biletowej, 
a także można z nią podróżo-
wać autobusami linii strefo-
wych „700” poza stolicą, linii 
lokalnych L oraz pociągami 
Kolei Mazowieckiej i War-
szawskiej Kolei Dojazdowej 
w ramach oferty „Wspólny 
bilet ZTM-KM-WKD”.

Uczniowie klas IV-VII muszą 
koniecznie wymienić swoje 
karty, które są ważne do 30 wrze-
śnia 2021. do 23 maja br. trwa 
przyjmowanie wniosków. Prze-
dłużenie jest bezpłatne. 

Uczniowie otrzymają już 
nowe karty z wzorem wy-
branym podczas głosowania 
w konkursie  „Moja Karta 
Miejska”, który wygrali  
Zofia Kotte – uczennica III 
klasy bielańskiej szkoły pod-
stawowej (w kategorii klas 

I-IV) oraz Kacer Ciechowski 
– uczeń V klasy szkoły pod-
stawowej w Ursusie (w kate-
gorii klas V-VII).

jak złożyć Wniosek 
o przedłużenie? 

n PRZEZ InTERnET
1. Potrzebny jest link do 
strony www, przesłany przez 
szkołę, do której uczęszcza 
dziecko.
2. Należy przygotować 
obecny numer karty oraz 
zdjęcie dziecka (format JPG/
PNG, w minimalnej roz-
dzielczości 200x259 pikseli, 
zdjęcie powinno być aktualne 
i wykonane w ciągu ostatnich 
sześciu miesięcy).
3. Po wejściu na stronę in-
ternetową należy wybrać 
wniosek o przedłużenie ter-
minu ważności i wypełnić 
pojawiające się pola, dodać 
zdjęcie i wysłać wniosek. 
4. Na podany wcześniej adres 
e-mail przyjdzie informacja 
o rozpatrzeniu wniosku, 

jak  przedłużyć kartę ucznia?
do 23 maja należy złożyć wniosek o przedłużenie 
ważności karty Ucznia. gdzie i jak to zrobić?

a następnie o gotowej karcie 
do odbioru w szkole.
n W SZkolE

Wniosek można rów-
nież złożyć w formie pa-
pierowej w szkole dziecka. 
Konieczne jest dołączenie 
zdjęcia legitymacyjnego 
w rozmiarze 3,5x4,5 cm.
n W PUnkTaCH oBSŁUgI 

klIEnTa
 przy siedzibie ZTM – ul. 
Żelazna 61,  na Dworcu 
Wschodnim,  w CH Blue 
City,  na stacjach metra na 
linii M1: Młociny, Pl. Wil-
sona, Dw. Gdański, Ratusz 
Arsenał, Centrum, Politech-
nika i Służew,  na stacjach 
metra na linii M2: Dw. Wi-
leński, Księcia Janusza. 

Warszawskie dzieci uczące 
się poza miastem powinny 
wyrobić kartę w Punktach 
Obsługi Pasażera. Należy 
przyjść ze specjalnym wnio-
skiem (dostępnym na stronie 
WTP), aktualnym zdjęciem 
legitymacyjnym, ważną legi-
tymacją ucznia oraz zaświad-
czeniem wydanym przez 
szkołę (z podanym adresem 
miejsca zamieszkania ucznia 
oraz informacją o uczęszcza-
niu dziecka do szkoły w okre-
ślonym roku szkolnym) i do-
kumentem potwierdzającym 
tożsamość dziecka”.

damian kujawa

Fot. FB/Różowa skrzyneczka

Fot. UD Praga Północ
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biuro@sprawne-okna.pl¥ 788 949 222

Dlaczego pomimo regulacji grzejników i niskiej 
temperatury w mieszkaniu, z rozliczeń wynika, że 
zużycie ciepła było duże? Odpowiedź najczęściej 
jest jedna: nieszczelne okna. 

To jest problem, z którym wciąż boryka się wiele osób 
i co gorsze, nie zdaje sobie z tego sprawy. A dobre, szczel-
ne okna w domu potrafią zdziałać przysłowiowe cuda. 
Przede wszystkim oszczędzamy na ogrzewaniu nawet 
30 proc., ale to nie wszystko, bo w dzisiejszych czasach 
najważniejsze jest zdrowie. Co okna mogą mieć z nim 
wspólnego? Okazuje się, że naprawdę wiele. 

– Kiedy zdecydowałam się na kontrolę okien, chodziło 
tylko o zaoszczędzenie paru groszy, bo nie dość, że w miesz-
kaniu panował ziąb, to jeszcze płaciłam ogromne rachunki 
za grzanie. Zaskoczyło mnie to, że nie tylko jest cieplej, dużo 
ciszej, ale też czyściej! Nie ma tego okropnego kurzu, który 
szczególnie latem musiałam ciągle wycierać z szafek, bo przy 
mojej alergii inaczej skończyłoby się to atakiem duszności. 
O dziwo, to co opowiadał o oknach człowiek, który przed ser-
wisem robił mi w mieszkaniu kontrolę okien, nie było tanim 
chwytem reklamowym, czego się obawiałam – opowiada 
pani Krystyna z osiedla Ateńska i podkreśla, że po mie-
siącu użytkowania od wykonania serwisu i regulacji przez 
SPRAWNE-OKNA.PL okien i drzwi balkonowych, może 
potwierdzić z pełną stanowczością, że nazwa firmy jest 
adekwatna do tego, co oferuje i dlatego przy każdej okazji 
poleca ją koleżankom z sąsiednich bloków i osiedli.

– Ja już trochę żyję na tym świecie i znam przypad-
ki, jak ludzie dawali się naciągać. Dlatego, jak sama 
znalazłam sprawdzoną, solidną usługę, to ją polecam. 
Nie można w ciemno kupować wymiany okien! Ta firma 
najpierw robi bezpłatnie przegląd i nie naciąga nikogo, 
bo u sąsiadki stwierdzili, że jej okna jeszcze mogą zostać, 
a wystarczy jedynie regulacja i wymiana uszczelek, więc 
nie ma potrzeby wymiany okien – podkreśla emeryt-
ka i dodaje, że jest bardzo ostrożna, ale w przypadku 
pracowników SPRAWNE-OKNA.PL wątpliwości nie ma. 
Łatwo jest ich sprawdzić, potwierdzić, czy osoby dzwo-
niące do mieszkania to faktycznie przedstawiciele, czy 
jacyś oszuści.

Na czym polegają kontrole stanu okien, o których 
wspomina mieszkanka os. Ateńska? Najważniejsze: prze-
prowadzane są nieodpłatnie i zakończone są protokołem 
potwierdzającym stan okien. Na początku jest ankieta. 
Pracownicy terenowi (ankieterzy) zbierają od zaintere-
sowanych informacje na temat posiadanych okien w lo-
kalu oraz mogą zapisać zainteresowanego na umówienie 
bezpłatnej kontroli. Ankieterzy posiadają identyfikatory 
imienne z nr ID, które można zweryfikować dzwoniąc do 
biura na nr tel. 788 949 222. 

Firma SPRAWNE-OKNA.PL poza serwisem okien, 
zajmuje się też renowacją i przeglądami okresowymi 
stolarki okiennej. Po wspomnianej, bezpłatnej kontroli, 
przedstawiciel firmy może dokonać bezpłatnej wyceny 
ewentualnych napraw lub regulacji. 

UWAGA! Ankieter zbiera tylko informacje  
dotyczące okien i ewentualnie dane 
kontaktowe, nigdy nie pobiera żadnych 
pieniędzy ani zaliczek. 

Oszczędzamy wodę, pilnujemy gaszenia 
światła, oszczędzamy na czym tylko się 
da. Najbardziej odczuwalne dla naszych 
budżetów bywają rachunki, na które 
domownicy pracują przez kilka miesięcy 
w roku, czyli np. ogrzewanie.
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ZaWIadoMIEnIE o WSZCZęCIU PoSTęPoWanIa
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

Zarząd dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zawiadamia, 
że wszczęto postępowania administracyjne na wniosek

4 Building Sp. z o.o. Sp. k., ul. Szucha 2/4 lok. 50, 00-582 Warszawa,  
reprezentowanej przez pełnomocnika, złożony dnia 29 marca 2021 r., w spra-
wie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie 
sieci wodociągowej na dz. nr ew. 10/2, 11/2(cz.) z obrębu 4-02-33, dz. nr  
ew. 8/1(cz.), 23/5(cz.) z obrębu 4-02-16 przy ul. Łąkowej na terenie dzielnicy 
Białołęka m.st. Warszawy.

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

ZaWIadoMIEnIE o WSZCZęCIU PoSTęPoWanIa
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

Zarząd dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
zawiadamia, że wszczęto postępowania administracyjne na wniosek

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji w m.st. Warszawie 
Spółka akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, reprezentowanego 
przez pełnomocnika, złożony dnia 8 lutego 2021 r. i zmieniony dnia 18 marca 
2021 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegają-
cej na budowie przewodu wodociągowego DN100 Lca 315 m w ul. Chlubnej 
na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN100 w ul. Piwoniowej 
do istniejącego przewodu wodociągowego DN150 w ul. Chlubnej oraz budowie 
przewodu DN80 w drodze dojazdowej do ul. Chlubnej na dz. nr ew. 1, 2/20, 2/22, 
58/2, 2/14 z obrębu 4-17-01 na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 

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

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

ZaWIadoMIEnIE o WSZCZęCIU PoSTęPoWanIa
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

Zarząd dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
zawiadamia, że wszczęto postępowania administracyjne na wniosek

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji w m.st. Warszawie 
Spółka akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, reprezentowanego 
przez pełnomocnika, złożony dnia 25 stycznia 2021 r. i zmieniony dnia 17 marca 
2021 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej 
na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Modlińskiej na dz. nr ew. 32(cz.) z obrę-
bu 4-02-28, dz. nr ew. 3(cz.) z obrębu 4-01-04 na terenie dzielnicy Białołęka  
m.st. Warszawy.

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

wYwiADY 30-LeCiA MIESZkanIEC nR 6/1993

aleksander małachoWski
poseł na sejm 

aleksander Maria Małachowski (ur. 23 listopada 1924 we 
lwowie, zm. 26 stycznia 2004 w Warszawie) – polityk, 
działacz opozycji w czasach PRl, publicysta, prezenter 
telewizyjny, wolnomularz, współzałożyciel Solidarno-
ści Pracy oraz Unii Pracy, przewodniczący UP w latach 
1997–1998 i następnie jej honorowy przewodniczący. 
Poseł na Sejm X, I, II i IV kadencji, wicemarszałek Sejmu 
II kadencji w latach 1993–1997, marszałek senior Sejmu 
I, II i IV kadencji. Prezes Polskiego Czerwonego krzyża 
w latach 1998–2003. Źródło: wikipedia.pl

– Jako osoba publiczna pod-
lega Pan ciągłej ocenie społecz-
nej. ostatnio coraz częściej sły-
szę: „rozsądnie mówi (pisze)”. 
Czy zawsze Pan był rozsądny? 

– Na stare lata ludzie czę-
sto głupieją. Ja mam dopiero 
69 lat i myślę, że do tego 
jeszcze nie doszedłem. Mam 
więc prawo uważać, że za-
wsze posługiwałem się kate-
goriami racjonalnymi. Jak do 
tej pory mnie to nie opuściło. 
Jednakże, jak wiadomo, 
wszystko przed nami… 

– Jest Pan mieszkańcem Pragi 
Południe. Jako poseł reprezen-
tuje zaś mieszkańców woj. Su-
walskiego i Białostockiego. Czy 
uważa Pan to za właściwe? 

– Tak. Poseł powinien być 
elementem tworzenia prawa. 
Jest więc obojętne gdzie 
mieszka i co robi. Istotne jest 
tylko to, czy ma dostateczną 
wiedzę, doświadczenie ży-
ciowe, dużo energii i wy-
trwałości. Od rozwiązywania 
spraw lokalnych są przecież 
samorządy terytorialne i, wy-
łonione przez nie, organa wy-
konawcze. Ja zawsze mówi-
łem swoim wyborcom, że od 

remontu szkół i budowy dróg 
są działacze samorządowi. 
Poseł powinien ograniczyć 
działalność do stanowienia 
prawa. Wszystkie inne jego 
czynności mogą być dla tego 
prawa szkodliwe. Mam na 
myśli nawet tzw. spotkania 
z wyborcami, które często 
zamieniają się w publiczne 
biura skarg i zażaleń. Pa-
nuje bowiem przekonanie, 
że poseł tego nie wie, więc 
wszyscy uważają, że muszą 
przyjść i powiedzieć mu, że 
w Polsce jest bardzo źle. My 
to akurat wszyscy wiemy. 
Moja wiedza na ten temat 
jest wielokrotnie większa 
niż wiedza przeciętnego 
wyborcy w całej Polsce. Co 
tydzień otrzymuję kilkadzie-
siąt listów, zaś poprzez pracę 
w telewizji od kilkunastu lat 
związany jestem z całym kra-
jem. Moi wyborcy mieszkają 
więc zarówno w Jeleniej Gó-
rze, Gdańsku, Międzylesiu 
i oczywiście w Suwałkach 
i Białymstoku. Wykorzystali 
to moi koledzy, którzy mnie 
tam posłali: „ciebie i tak 
wszyscy znają, więc będzie 

– Czy, posłując innej spo-
łeczności, interesuje się Pan 
problemami dzielnicy, w której 
mieszka? 

– Tak, nawet bardzo. 
Przecież są to problemy, 
które mnie bezpośrednio 
dotyczą. Niedawno mocno 
przeżywaliśmy sprawę Sta-
rej Miłosnej. Wybuchła ona 
w okresie niby planowania, 
ale głównie z samowoli, 
z kumotersko-gangster-
skiego systemu sprawowania 
władzy. Przecież bez planu, 
zezwolenia, na bagnistym 
terenie, rozpoczęto budowę 
gigantycznego osiedla, któ-
remu nie zapewniono kana-
lizacji i oczyszczalni. Mu-
siało to wywołać skandal. 
Ostatnio coraz bardziej inte-
resuje mnie bezpieczeństwo 
mieszkańców. Uważam, że 
nasza dzielnica, zwłaszcza 
jej obrzeża, jest bardzo za-
grożona. Są to olbrzymie 
obszary, laski, domy wśród 
drzew i nieoświetlone ulice. 
Stopień zagrożenia jest więc 
bardzo duży. Świadczą o tym 
liczby dotyczące morderstw, 
napadów, grabieży i in-
nych przestępstw, a władze 
nie robią w tej mierze nic. 
Od czasu stanu wojennego 
w Aninie, Międzylesiu czy 

Falenicy nie spotkałem pa-
trolu policyjnego. 

– Jak więc Panu się mieszka? 
– W Międzylesiu mieszka 

się jeszcze stosunkowo wy-
godnie. Osiedlając się tu 
byłem przekonany o „wsi 
spokojnej”, że będzie to da-
leka oaza, w której przez całe 
życie będę miał ciszę i dobre 
powietrze. Tymczasem nie 
mamy ani pierwszego ani 
drugiego. W sąsiedztwie 
jest przecież elektrocie-
płownia, która daje duży 
opad, zaś jeszcze bliżej 
mamy Centrum Zdrowia 
Dziecka, do którego zdąża 
tak dużo samochodów, że 
na naszej głównej ulicy jest 
niemal taki ruch jak na Mar-
szałkowskiej. Cóż jednak 
począć? Trzeba po prostu 
przyzwyczaić się do tego. 
Zdaję sobie sprawę, że nasza 
wielka dzielnica odzwier-
ciedla sytuację i potrzeby 
wszystkich przedmieść. Wy-
stępuje tu brak nowoczesnej 

infrastruktury, właściwej 
dla współczesnego miasta. 
Jest to więc problem każdej 
rozwijającej się aglomeracji, 
na której obrzeżach powstają 
nowe dzielnice. Potrzebna 
jest więc kanalizacja, wodo-
ciągi, równo wyasfaltowane 
i dobrze oświetlone ulice, 
telefony. Wiem, że te pro-
blemy występują w każdym 
mieście. Najgorsze jest jed-
nak to, że nikt nie rozwiązuje 
ich w sposób kompleksowy, 
planowo. Od lat władze 
centralne i samorządowe 
działają na zasadzie: są pie-
niądze, to się załatwi, nie ma 
– to jest jak jest, a to każdy 
widzi. Dlatego m.in. mam żal 
do siebie, że dla spraw dziel-
nicy, w której mieszkam, nie 
mam czasu, ale to nie zna-
czy, że tak będzie zawsze.  
Sądzę, że kiedyś i to uda mi 
się ułożyć. 

– dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał i fotografował 

Stanisław Błaszczyk 

obojętne czy kandydujesz 
w Warszawie czy Białym-
stoku”. 

– Czy chociaż zna Pan ludzi 
zarządzających naszą dziel-
nicą? 

– Znam. Nie zawracam im 
jednak głowy. Na terenie wła-
snego okręgu wyborczego 
znam 25 burmistrzów, ale 
także nic z tego nie wynika. 
Poseł – powtarzam – jest od 
załatwiania spraw państwo-
wych. Polska to nie Ame-
ryka. Tam poseł wyposażony 
jest w olbrzymie biuro, które 
za niego i dla niego pracuje. 
Tymczasem my mamy tak 
znikome fundusze, że biura 
stanowią w zasadzie punkty 
kontaktowe posłów z wy-
borcami i nie są zdolne do 
podejmowania tak wielkiej 
liczby spraw interwencyj-
nych. Dlatego też twierdzę, 
że najlepiej będą rozwijać się 
te osiedla i miasta, które naj-
szybciej powołają samorządy 
– jak to się mówi – z praw-
dziwego zdarzenia. W spo-
łecznościach lokalnych 
widzę bowiem kolosalny  
kapitał. 

– Czy ma Pan sposób na jego 
uruchomienie? 

– Aby powołać sensowne 
reprezentacje samorządowe 
trzeba do nich wybrać ludzi 
przygotowanych zawodowo, 
odpowiedzialnych, społecz-
ników. U nas pierwsze wy-
bory były dosyć dziwne. 
Część radnych nigdy nie za-
mierzała uczestniczyć w pra-
cach, zaś część to ludzie, któ-
rzy nigdy nie powinni być 
wybrani. Myślę, że potrzeba 
co najmniej jednej generacji, 
by zbudować dobrą reprezen-
tację samorządową. Nadzieje 
związane z oczekiwaniem na 
nową ustawę o samorządzie 
uważam za przesadzone, 
bezpodstawne. 

SZUkaSZ STaBIlnEJ I STaŁEJ PRaCy?
Zostań strażnikiem działu ochrony, 

pielęgniarką, pielęgniarzem, informatykiem 
lub funkcjonariuszem działu finansowego  

w areszcie śledczym  
w Warszawie – Białołęce! 

Więcej informacji na stronie okręgowego Inspektoratu 
Służby Więziennej w zakładce praca www.sw.gov.pl, 

telefon (22) 640-82-51.
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jących o przestrzeganie zasad, 
którzy fotografują lub nagrywają 
rejestratorami wykroczenia in-
nych kierowców. I o takich wy-
kroczeniach zawiadamiają or-
gany. Jeśli nie znają podziału 
kompetencji, to po prostu 
(i tak było w przypadku na-
szej czytelniczki) przesyłają 
dokumentację Straży Miej-
skiej. Ta zaś, ponieważ nie 
może karać za jazdę po bu-
spasie (bo akurat w tej spra-
wie też nie ma kompetencji), 
a donos wpłynął, musi taki 
materiał przekazać Policji. 
W związku z postępującą 
cyfryzacją społeczeństwa, 
coraz częściej musimy liczyć 
się z tym, że z zaskoczenia 
możemy otrzymać wezwanie 
na komendę…

promil, ale zaWsze coś
W temacie mandatów ba-

damy kolejny wątek – „przy-
kaz intensywnego manda-
towania źle zaparkowanych 
samochodów”, jaki z Ratusza 
miał popłynąć do strażników. 
Sprawa wypłynęła na jednej 
z facebookowych grup lokal-
nych. Ponoć takie polecenie 
wyszło w związku z „fatal-
nym stanem budżetu Miasta”. 
– To nieprawda – zaprzecza 
Edyta Mydłowska-Krawce-
wicz z Biura Prasowego War-
szawy. – W 2020 roku Straż 
Miejska nałożyła o wiele 
mniej mandatów niż w 2019 r. 

Wiceprzewodnicząca stołecz-
nej Komisji Budżetu i Finan-
sów, radna Dorota Lutomir-
ska, przekazuje nam szczegó-
łowe dane. W ostatnim roku 
za „wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porząd-
kowi w komunikacji” Straż 
Miejska ukarała mandatami 
niecałe 79 tys. osób na kwotę 
ponad 8 mln zł. A w 2019 r. 
nałożono 134 tys. mandatów 
na prawie 14 mln zł. Tenden-
cja jest więc zmniejszająca. 
Zapewne to pośredni wynik 
covidu i zmiany naszych za-
chowań. 

Nie należy też przeceniać 
roli mandatów w budżecie 
Miasta. – W minionym roku 
wpływy z wszystkich manda-
tów Straży Miejskiej wyniosły 
ok. 0,05 proc. dochodów ogó-
łem – wyjaśnia radna Dorota 
Lutomirska. Pogłoski o nad-
gorliwości strażników de-
mentuje też rzecznik Smyk: 
– Nie ma nacisków z Miasta, 
to poszczególny funkcjona-
riusz decyduje, czy wystawi 
mandat i nikt nie może na nim 
niczego wymusić.

z ziemi polskiej do… nysy
Wpływy z mandatów 

Straży Miejskiej zasilają 
budżet Warszawy. Inaczej 
jest z tymi wystawionymi 
przez Policję. – Dlaczego 
mam karę zapłacić do Opola 
skoro popełniłem wykro-

czenie w Warszawie? – pyta 
czytelnik. – Jako lokalny 
patriota chcę, skoro już po-
pełniłem wykroczenie, żeby 
moje pieniądze wpływały do 
mojego miasta… Czytelnik 
pokazuje blankiet do uiszcze-
nia w Pierwszym Urzędzie 
Skarbowym w Opolu.

Okazuje się, że kwestią 
mandatów zajmuje się po-
średnio opolska skarbówka. 
Do tego celu utworzono spe-
cjalny oddział – Centrum 
Mandatowe w… Nysie. – 
Wpływają do nas pieniądze 
z policyjnych mandatów nie 
tylko z Warszawy, ale z całej 
Polski – wyjaśnia naczelnik 
Centrum. – Tak jest w wy-
niku rozporządzenia od 2016 
roku. Wcześniej sprawy wpłat 
za mandaty leżały w kompe-
tencji poszczególnych woje-
wodów. Oczywiście, później 
z Opola (tzn. z Nysy) te środki 
trafiają do budżetu państwa. 
No, ale to jednak nie to samo 
co budżet danego miasta. 

A dlaczego akurat wy-
brano Nysę na taką działal-
ność? Nieoficjalnie dlatego, 
że… tam było duże bezrobo-
cie, a takie Centrum to nowe 
miejsca pracy. Wychodzi na 
to, że nasi niepokorni kie-
rowcy mogą się czuć dumni 
z tego, że przyczyniają się 
do zmniejszenia bezrobocia 
w opolskim regionie…

adam Rosiński
REKLAMA REKLAMA

Choć staramy się żyć 
uczciwie i zgodnie z przepi-
sami, to prawie każdy (mowa 
o mieszkańcach zmotory-
zowanych) kiedyś podpadł 
władzy i otrzymał od niej 
prezent w postaci mandatu. 
Ale era papierowych man-
datów przechodzi do historii 
– od kilku lat wkracza era 
osobistych wezwań.

– Otrzymałam wezwa-
nie na policję jako świadek, 
a ja nie wiem, o co chodzi… 
– mówi „Mieszkańcowi” 
jedna z czytelniczek. Niepo-
koi się, bo nigdy wcześniej 
nie miała kontaktu z Policją. 
Telefonicznie próbowała wy-
jaśnić sprawę i okazało się, 
że Straż Miejska przekazała 
policji zdjęcie, na którym 
czytelniczka nielegalnie je-
dzie swoim autem buspasem. 
I dlatego ma stawić się na Po-
licji. – W takich sytuacjach do 

tej pory człowiek wyjaśniał 
wszystko w Straży Miejskiej, 
a co się zmieniło, aby teraz 
angażować aż policję do ta-
kiej błahostki..? – pyta czy-
telniczka.

uprzejmie (cyfroWo) 
donoszę…

– Nie przekazujemy policji 
zdjęć z wykroczeń – mówi 
Sławomir Smyk rzecznik sto-
łecznej Straży Miejskiej. Po-
dobne wyjaśnienie słyszymy 
w Wydziale Ruchu Drogo-
wego Komendy Stołecznej 
Policji. Niemniej, w czasie 
badania tematu, okazuje się, 
że w incydentalnych przypad-
kach jest to możliwe. Na przy-
kład jeśli strażnicy udoku-
mentowali wykroczenie zła-
mania zakazu wjazdu od 
strony znaku zabraniającego 
tego manewru. – Karanie za 
wykroczenie przeciw znakowi 

B2 nie leży w naszych kompe-
tencjach. Jeśli przypadkiem 
nasi funkcjonariusze udoku-
mentują takie zachowanie, 
to mogą je przekazać Policji, 
w której kompetencjach leży 
ten znak. Ale to nie jest tak, że 
my specjalnie robimy zdjęcia 
i wysyłamy je na Policję… 
– wyjaśnia rzecznik Smyk 
i dodaje, że wystawianie pa-
pierowych mandatów i zo-
stawianie ich za wycieraczką 
samochodu nie wynikało 
z żadnego aktu prawnego 
i funkcjonariusze nie mogli 
tego robić, dlatego od trzech 
lat sprawców wykroczeń po-
wiadamia się w inny sposób.

W dalszych rozmowach 
z Policją wychodzi, że przeka-
zywanie im spraw ze Straży 
Miejskiej jest coraz częstsze 
i nie wynika z nadgorliwości 
strażników. otóż wykształciły 
się społeczności obywateli dba-

mandacik proszę!

żyjesz sobie spokojnie i w miarę normalnie, aż pewnego dnia, ku swemu 
przerażeniu, otrzymujesz wezwanie na policję i nie wiesz, o co chodzi? 
Takie sytuacje się zdarzają i będą zdarzały coraz częściej.
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 Sałatka 
Pęczek starannie opłukanych i osuszonych 
świeżych liści rzodkiewek posiekać, wraz 
z o połowę mniejszą ilością rukoli i taką 
samą roszponki, oraz jedną małą dymką 
(tylko cebulka). Dodaj pierś kurczaka (byle 
nie wędzoną) krojoną w drobną kostkę. 
Polej sosem z soku cytrynowego, oliwy, 
soli. Można dodać albo czosnek, albo lek-
ko uprażone orzechy włoskie – zyskuje się 
zupełnie inny „wyraz”!

 Zupa z liśćmi rzodkiewki
Listki opłucz, osusz, podduś bardzo krótko 
z białą częścią pora w plasterkach i cebu-
lą dymką. Po chwili dodaj bulionu wa-
rzywnego lub drobiowego, gotuj ledwie 
kilka minut, wtedy posól, dodaj ulubione 

przyprawy, zmiksuj, a podając ozdabiaj 
koniecznie 1–2 kleksami śmietany i grzan-
kami z krojonej w kostkę bułki.

 Rzodkiewkowe pesto
Starannie zmiksuj liście rzodkiewki z oli-
wą, ząbkiem czosnku, odrobiną soli i so-
kiem z cytryny dodawanym ostrożnie, do 
smaku. Można dodać też wyłuskane pest-
ki słonecznika albo dyni. Warto poznać 
odmiany tego pesto, dodając a to rukolę, 
a to roszponkę, a to natkę pietruszki.

 Sałatka z pokrzywy 
Listki pokrzywy sparz przez 1–2 minuty 
we wrzątku (osolonym), następnie dobrze 
odcedź i skrop cytryną. Gdy ostygnie, do-
daj siekane jajko na twardo, pieprz, zalej 
kefirem i gotowe!

 Zupa z pokrzywy
Zeszklij na maśle cebulę, dodaj sól, pieprz, 
posiekane listki pokrzyw i marchewkę 
w bardzo cienkich plasterkach, po chwi-
li oprósz mąką, wymieszaj, wlej bulion  
i wsyp krojone w kostkę, ugotowane 
osobno ziemniaki. Na koniec dodaj nieco 
soku cytrynowego lub, jeśli wolisz, żółtko 
roztrzepane ze śmietaną. 

Dwaj kumple na rybach:
– Marian, jakbym się 
przespał z Twoją żoną, to 
byśmy byli szwagry czy 
swaty?
– Wtedy to byśmy byli 
kwita.
***
- Kochanie, może 
wybrałabyś się ze mną na 
siłownię?
- Uważasz, że jestem za 
gruba?!
- Skąd! Jeśli nie masz 
ochoty, to…
- Aha! Więc twoim zdaniem 
jestem też leniwa!
- Ależ uspokój się!

- …a do tego histeryczka!!!
- Kotku, wiesz, że nie o to 
mi chodzi!
- Co takiego?! Śmiesz mi 
mówić, że kłamię?!
- Nie! Nic takiego nie 
powiedziałem! Przecież nie 
musisz ze mną nigdzie iść!
- A to ciekawe bardzo, 
dlaczego tak Ci zależy, żeby 
iść samemu?!

***
Przyjaciółki rozmawiają 
przy kawie:
– Wiesz, jakoś nie umiem 
nauczyć męża porządku!
– Jak to?!
– No właśnie: za każdym 
razem chowa zaskórniaki 
w innym miejscu!!!

na luzie
ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Pyszna Józia

Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili  
wytchnienia, uśmiechu, po prostu – luzu!

Dziś o skarbach natury – warto 
zainteresować się nimi właśnie 
teraz, w maju!
n Poziomka – liście poziomek 
można zbierać przez cały czas, 
ale najlepiej teraz. Chodzi o dzi-
kie poziomki, bo one działają naj-
silniej: przemywanie odwarem  
z liści pomoże zwalczyć bakte-
rie, wspierając walkę z choro-
bami skóry, działając ściągająco  
i oczyszczająco. 
n Mięta – używamy liści suszo-
nych (nie na słońcu; znakomite 
do herbatek) i świeżych, np.  
w sałatkach czy pesto. Pomaga 
na trawienie i dolegliwości żo-
łądkowe. 
n Brzoza – liście i pączki naj-
lepiej zbierać teraz – w maju 
i czerwcu. Napary z liści lub 
pączków również stosuje się przy 
schorzeniach skóry. Pomogą przy 
trądziku, łagodzą łuszczycę. Brzo-
zowe płukanki z liści świetnie 
wpływają na włosy, choć przy-
gotowane ze świeżych – mogą 
barwić. Uwaga na barwienie! 
n Pokrzywa – trzeba ją zbie-
rać tylko przed kwitnieniem, jej 
walory są doskonale znane: sto-
sować wewnętrznie (oczyszcza, 
wzmacnia, poprawia cerę) lub 
zewnętrznie (wzmacnia wło-
sy, korzystna przy cerze tłustej  
i trądzikowej).

Wesoły Romek

Gdy słońce grzeje, aż chce się opa-
lać! Ale nie zawsze można. Pomóc 
może samoopalacz. 
Wymyślono go przypadkiem: w po-
łowie XX wieku w szpitalu pedia-
trycznym leczono dzieci z cukrzycy. 
Zauważono, że gdy na skórę kapnie 
odrobina jednego ze stosowanych 
leków, ta po godzinie – dwóch przy-
jemnie brązowieje. Tak działa DHA 
– dihydroksyaceton, węglowodan 
wówczas stosowany w leczeniu 
cukrzycy. Dziś jest głównym skład-
nikiem samoopalaczy. Nakładane 

równą, cienką warstwą, bez udziału 
słońca nadają cerze brązowy kolor 
w różnych odcieniach, zależnie od 
karnacji oraz ilości kremu. Barwi, 
lecz tylko wierzchnią jej warstwę, nie 
wpływając na wytwarzanie melaniny, 
zatem kremy chroniące przed słoń-
cem i promieniowaniem UV należy 
stosować tak, jak przy skórze całkiem 
bladej! Ponieważ naskórek złuszcza 
się, wraz z nim znika efekt „opale-
nizny”. Samoopalacze nie działają 
rakotwórczo, nie uszkadzają naskór-
ka i rzadko powodują alergie. Jednak 
wysuszają naskórek i… nie wszystkie 
miło pachną, gdy wchodzą w reakcję 
z naskórkiem.

ŚMIESZKANIEC RADY CIOTKI AGATY

WARTO WIEDZIEĆ

Ciekawska

Dziś kuchnia iście majowa i czerwcowa 
– z liści (tylko liści) rzodkiewki a tak-
że z pokrzyw! Zamiast w śmietniku, 
powinny lądować na stole!

  
 





  


 
H O R O S K O P

m Baran
21.03-21.04

n Byk
22.04-21.05

o Bliźnięta
22.05-21.06

p Rak
22.06-22.07

q Lew
23.07-23.08

r Panna  
24.08-23.09

s Waga  
24.09-23.10

t Skorpion  
24.10-23.11

u Strzelec  
24.11-22.12

v koziorożec  
23.12-20.01

w Wodnik  
21.01-19.02

x Ryby  
20.02-20.03

Przed tobą ważne decyzje w sprawach zawodowych. Perspektywa podniesienia kwa-
lifikacji i poznania nowych ludzi będzie dla ciebie dodatkowym bodźcem do dalszej 
samorealizacji. W sprawach uczuciowych bez większych niespodzianek.
Najbliższe dni warto wykorzystać w sposób twórczy. Możesz mieć wiele możliwości 
i wzbudzi to twój zachwyt. W sprawach sercowych możesz liczyć na uśmiech losu, 
w finansowych też szykują się zmiany na lepsze.
Masz świetną okazję, by poprawić stan portfela i zakończyć turbulencje finansowe. Nie 
zmarnuj szansy. W sprawach uczuciowych bądź wyrozumiały – nie unoś się honorem. 
Uważaj na pokusy, szczególnie na zakupach.
Możesz teraz zyskać bardzo dużo lub wiele stracić. Przestrzegaj zasady: dystans i kon-
sekwencja, a nagrodą będzie spokój i perspektywa dalszego rozwoju zawodowego. 
W sprawach uczuciowych może być gorąco. Uważaj, aby się nie sparzyć!
Jakiś niesfinalizowany projekt czeka na zakończenie, może warto do niego wrócić? 
Pomyśl, co warto w nim zmienić. Niewykluczone, że będzie to okazja do zarobienia 
dodatkowych pieniędzy lub nawiązania korzystnych kontaktów.  
Mając do poważnych spraw dystans i trochę niefrasobliwy stosunek, szybciej znaj-
dziesz sposób na rozwiązanie wszelkich problemów. Postaraj się jednak nie zawierać 
bliższych kontaktów z nieznanymi osobami, bo możesz się zdziwić… 
Nie zrażaj się skomplikowaną sytuacją i konsekwentnie załatwiaj swoje sprawy. Mo-
żesz mieć małe problemy w kwestiach finansowych, ale one też będą do pokonania. 
Wybierz się z wizytą do lekarza, aby sprawdzić stan swojego zdrowia.
Bądź stonowany i układny, nie pozwól by dopadły cię frustracja i niepewność. Twoja 
postawa pozwoli uniknąć wielu przykrości. Zachowaj rezerwę w kontaktach z Bykami, 
a zaufaniem obdarz Koziorożca – to może przynieść pozytywne rezultaty.
To dobre dni na odniesienie sukcesu, ale nie wdawaj się w niepotrzebne konflikty, które 
mogą odwracać twoją uwagę od spraw istotnych. Nie tłum w sobie uczuć i powiedz 
wreszcie najbliższej ci osobie, co do niej czujesz.
Zatroszcz się o swoje zdrowie, zrób badania kontrolne i zacznij się oszczędzać. Jeśli 
los postawi na twojej drodze przeszkody, nie lekceważ ich, ale też nie rzucaj się na nie 
z pięściami. Czasami lepsze są uniki… Najpierw pomyśl, a dopiero potem działaj! 
Trzymaj się z daleka od intryg i rozplotkowanego towarzystwa, bo ktoś celowo chce cię 
wprowadzić w błąd. Spokój, umiar i poczucie realizmu – oto, czego potrzebujesz w naj-
bliższym czasie. Nie przejmuj się tym, co mówią inni, ważne jest to, czego ty chcesz. 
Nie śpiesz się z wcielaniem w życie nowych pomysłów, poświęć czas na skończenie 
tego, co zacząłeś kiedyś. Warto też zastanowić się nad swoim życiem uczuciowym, bo 
może pora je uporządkować i dojść do jakiegoś porozumienia? Merlin

Krzyżówka Mieszkańca nr 9

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 12 utworzą końcowe hasło.
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ZaWIadoMIEnIE o WSZCZęCIU PoSTęPoWanIa
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

Zarząd dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
zawiadamia, że wszczęto postępowania administracyjne na wniosek

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji w m.st. Warszawie 
Spółka akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, reprezentowanego 
przez pełnomocnika, złożony dnia 1 kwietnia 2021 r., w sprawie o ustalenie loka-
lizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej 
DN400mm Lca 657,5m w ul. Kobiałka wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej 
DN200mm, DN160mm, DN150mm od kanału głównego do granic nieruchomości 
na dz. nr ew. 1/44, 5(cz.), 1/39, 1/41, 2(cz.), 13/16, 13/9(cz.), 1/30, 1/31, 1/46, 
25(cz.), 26/23, 26/22, 26/25, 1/48, 1/50, 26/29, 26/31, 26/15, 1/32, 1/77(cz.), 
26/18, 26/33, 26/35, 26/37, 1/21(cz.), 1/33, 1/34, 37/4, 1/52, 37/2(cz.) z obrę-
bu 4-16-03 na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

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

ZaWIadoMIEnIE o WSZCZęCIU PoSTęPoWanIa
Zgodnie z art. 61 §4 w związku z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.) 
oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 1363 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta m.st. 
Warszawy, w imieniu którego działa Burmistrz Dzielnicy Białołęka, 03-122 War-
szawa, ul. Modlińska 197, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej  „rozbudowie drogi gminnej publicznej – ul. Ostródzkiej i ul. 
Hemara wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie”. 
Inwestycja drogowa obejmuje nieruchomości: 57/26 (z działki 57/13), 57/27 
(z działki 57/14), 59/16 (z działki 59/13), 60/11 (z działki 60/3), 60/14 (z działki 60/4), 
60/16 (z działki 60/5), 29/5 (z działki 29/1), 101/2 (z działki 101), 59/11, 57/24, 
57/20, cz. 27/6, 28/1, cz. 28/2, cz. 28/3, cz. 29/3, 57/10, 57/18, 57/19, 57/21, 
57/22, 57/23, 58/1, 59/10, cz. 60/1, 61/8, cz. 61/9, cz. 102 z obrębu 4-16-25.
Działki do przejęcia przez jednostkę na rzecz samorządu terytorialnego: działka nr 
ew. 57/26, 57/27, 59/16, 60/11, 60/14, 60/16, 59/11, 57/24 z obrębu 4-16-25.
Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone w związku z koniecz-
nością dokonania przebudowy sieci uzbrojenia terenu: działka nr ew. 59/13, 58/2, 
29/1 z obrębu 4-16-25. 

Informacja
W przypadku wydania, w wyniku postępowania administracyjnego, decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej, działki w projektowanym pasie drogo-
wym, objęte tą decyzją, staną się własnością m.st. Warszawy.

Pouczenie:
Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz 
zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w terminie 14 dni od daty otrzymania niniej-
szego zawiadomienia, w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury 
i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa,  
tel.: (22) 44 38 487, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

ZaWIadoMIEnIE o WSZCZęCIU PoSTęPoWanIa
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

Zarząd dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
zawiadamia, że wszczęto postępowania administracyjne na wniosek

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji w m.st. Warszawie 
Spółka akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, reprezentowanego 
przez pełnomocnika, złożony dnia 8 lutego 2021 r. i zmieniony dnia 18 marca 
2021 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej 
na budowie kanalizacji ściekowej DN200 Lca 122 m w ul. Kłosowej na odcinku 
od istniejącego kanału sanitarnego DN200 w tej ulicy do ul. Piwoniowej i kana-
lizacji ściekowej tłocznej Dz90 Lca 165 m w ul. Piwoniowej od ul. Kłosowej do 
wysokości posesji przy ul. Piwoniowej 42 oraz budowie odcinków sieci od ka-
nału w ww. ulicach do granic nieruchomości przewidzianych do skanalizowania 
na dz. nr ew. 2/26, 19/1, 19/2, 19/4, 19/5, 19/8, 58/1, 58/2, 76/1, 76/4 z obrębu 
4-17-01 na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

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

Informacje o szczegółach przetargów zawarte są  
na stronie internetowej Spółdzielni  

www.miedzynarodowa.waw.pl

S.M. „Międzynarodowa”  
Warszawa ul. Międzynarodowa 44  

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

1. Remont budynku garażu podziemnego w zespole 
zabudowy mieszkaniowej „OSIEDLE ZWYCIĘZCÓW” 
w zakresie robót ogólnobudowlanych w Warszawie 
przy ul. Wandy 16.

2. Uszczelnianie ścian i stropów, renowacja tynków, 
remont odwodnienia liniowego budynku garażu 
podziemnego w zespole zabudowy mieszkaniowej 
„OSIEDLE ZWYCIĘZCÓW” w zakresie robót ogól-
nobudowlanych w Warszawie przy ul. Wandy 16.

3. Remont garażu podziemnego Wandy 16.

aUTo-MoTo – kupię
n KUPIĘ STARE MOTOCYKLE.  
TEL. 601-709-388

daM PRaCę
n Do rozdawania ulotek młodzież. 
Tel. 739-430-494

n Emeryci lub renciści do sprzą-
tania budynków w Międzylesiu. 
Dzwonić od godz. 10–13 pon.- pt. 
Tel. 508-332-840

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 Matematyka, dojazd.  
Tel. 691-870-045

n Pomoc i nauka w obsłudze kom-
putera, internetu i komórki. Osoby 
starsze – promocja! Student.  
Tel. 533-404-404

nIERUCHoMośCI – kupię
n 1–2 pokoje. Tel. 601-299-055

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

nIERUCHoMośCI – Mam  
do wynajęcia

n Garaż murowany w zabudowie 
szeregowej przy ul. Kutnowskiej, 
światło, wynajmę lub sprzedam.  
Tel. 692-146-854

n Suterena na biuro. Saska Kępa. 
Tel. 22 617-27-20 

PRaWnE
n Adwokat Wojciech Lipka przyj-
muje 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, darowi-
zny, 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 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, wyci-
nanie 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 Taxi osobowe, sztywny hol, od-
prowadzanie aut. Tel. 792-195-471

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, lakiero-
wanie, 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 gaZ, HydRaUlIka 
naPRaWy, MonTaż, 
PRZERóBkI – 24 H. TanIo. TEl. 
22 610-88-27, 604-798-744

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

n HydRaUlIk SolIdnIE.  
TEl. 888-329-094

n HydRaUlIk.  
TEl. 502-031-257

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

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

n klIMaTyZaCJa, WEnTylaCJa, 
SERWIS 24 H, TEl. 604-771-096

n Księgowa – usługi księgowe 
profesjonalnie, terminowo, tanio.  
Tel. 604-933-317

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 Pralki, lodówki – naprawa.  
Tel. 502-562-444, 603-047-616

n Rolety antywłamaniowe i napra-
wy. Tel. 602-228-874

n Rolety, żaluzje, verticale, rolety 
antywłamaniowe – produkcja, napra-
wa. 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 AAAPranie dywanów, mebli 
tapicerowanych Osobiście.  
Tel. 512-247-440

n Mycie okien. Tel. 500-840-519

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

USŁUgI – Remontowe
n Abc Malowanie, kafelki itp. re-
monty małe i duże. Tel. 509-306-279

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

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

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

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

n okna – naPRaWy, doSZCZEl-
nIEnIa. TEl. 787-793-700

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

WyPoCZynEk
n Wczasy dla Seniora – Krynica 
Morska – 8 dni od 799 zł/os.,  
Stegna – 8 dni od 749 zł/os.  
tel. 534-244-044, (22) 834-95-29 
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AKADEMIA SŁYSZENIA Ã  bAlAMY MItY  ApArAtACH SŁUCH WYCH!

Jak to Jest być osobą  
niedosłyszącą?

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

W takich sytuacjach tylko się uśmiechałem i przytaki-
wałem. Niestety, to zdarzało mi się coraz częściej. Z cza-
sem unikałem kontaktu z bliskimi, nasza rozmowa była 
krótka, na Wigilii się właściwie nie odzywałem. Właśnie 
wtedy mój syn porozmawiał ze mną, że najwyższy czas, 
aby zrobić badanie słuchu i wypróbować aparat słucho-
wy. Oczywiście powiedziałem, że nie będę nosił wielkiego 
aparatu słuchowego, bo to wstyd. Obiecałem jednak sy-
nowi, że na badanie pójdę. Syn znalazł w Internecie Aka-
demię Słyszenia – gabinet protetyki słuchu na ul. Ostro-
bramskiej 126 w Warszawie, poczytał opinię na ich temat 
i właśnie tam zapisaliśmy się na badanie słuchu. Okazało 
się, że moje rozumienie mowy jest już bardzo słabe, a jak 
nic z tym nie zrobię, to będzie tylko gorzej.

Bardzo się zdziwiłem, kiedy pan Tomasz Staszewski po-
kazał mi przykładowy aparat dla mnie. On był naprawdę 
mały! Wypożyczyłem bezpłatnie aparat na tydzień na te-
sty akurat na Wielkanoc. Okazało się, że telewizor już gra 
ciszej, a syn mi powiedział, że dawno tyle nie rozmawiali-
śmy przy stole. Cieszę się, że trafiłem do Akademii Słysze-
nia i jednak kupiłem aparaty słuchowe. Uważam, że każdy 
powinien chociaż spróbować, zwłaszcza że próbowanie 
nic nie kosztuje. Polecam Akademię Słyszenia.

p. Andrzej Stępniewski, lat 74

Gdzie iść, Jeżeli mam  
problem ze słuchem?

– Jeżeli czujemy, że nie słyszymy, ludzie mówią do nas 
głośniej i telewizor ustawiamy coraz głośniej – powin-
niśmy się zgłosić do protetyka słuchu. Dlaczego nie do 
laryngologa? Laryngolog na wizycie nie wykona nam 
badania słuchu, a jedynie zajrzy do uszy, a na badanie 
i tak przekieruje do protetyka słuchu. Protetyk słuchu 
wykona badanie, które jest bezbolesne i trwa około  
20 minut. Na tej podstawie dowiemy się, jak duży jest 
ubytek słuchu oraz czy już powinniśmy nosić aparaty 
słuchowe – wyjaśnia Tomasz Staszewski, protetyk słu-
chu i właściciel Akademii Słyszenia na ul. Ostrobram-
skiej 126 w Warszawie.

– Na badaniu słuchu zakładamy pacjentowi odpowied-
nie słuchawki i emitujemy dźwięki odpowiedniej głośno-
ści na odpowiedniej częstotliwości. Kolejnym etapem jest 
wykonanie badania drogą kostną (inne słuchawki), za 
pomocą którego oceniamy, czy w uszach występują cho-
roby lub jakieś zmiany patologiczne, mogące wpłynąć na 
pogorszenie słyszenia. To proste i nieinwazyjne badania – 
opowiada protetyk słuchu. – Następnie omawiamy wynik 
z pacjentem.

kiedy moGę liczyć  
na dofinansowanie z nfz?

Jeśli badanie wykaże ubytek słuchu powyżej 40 de-
cybeli, wtedy możemy liczyć na dofinansowanie z NFZ. 

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

ile kosztuJe aparat słuchowy?

W ofercie Akademii Słysze-
nia znajdą Państwo aparatu 

słuchowe prawie każdej 
firmy dostępnej w Pol-
sce np. Oticon, Phonak, 
Bernafon itd.
Aparat słuchowy to 

koszt od 1000 zł. Pamiętaj-
my, że często można ubiegać się o dofinansowanie 
z NFZ lub innych miejsc, jak np. PCPR, PFRON, MOPS. 

Dla przykładu dofinansowanie z PCPR w Warszawie 
obecnie wynosi 1950 zł + 700 zł z NFZ. Możemy uzy-
skać nawet 2650 zł dofinansowania na jeden aparat 
słuchowy, czyli 5300 zł na oba aparaty. Wystarczy 
zadzwonić do Akademii Słyszenia pod numerem  
517 224 111 i zapytać, jak można skorzystać z dofinan-
sowania.

Ceny wszystkich dostępnych aparatów znajdziecie 
Państwo na stronie

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

a Jaki aparat będzie naJlepszy?

W tym pomoże protetyk słu-
chu podczas rozmowy, w któ-
rej wyjaśnimy na czym nam 
naprawdę zależy i jakie 
brzmienie dźwięku jest dla 
nas najlepsze. Protetyk za-
rekomenduje konkretny 
model aparatu, ale to pa-
cjent finalnie podejmuje decyzję, który aparat kupi. 
Zespół Akademii Słyszenia dokładnie opowiada, jakie 
są różnice pomiędzy aparatami i jakie korzyści ma 
z nich pacjent...

– Najważniejszy jest wynik badania i wywiad, jaki 
przeprowadzamy z pacjentem, bo musimy ustalić, w ja-
kich sytuacjach aparat będzie mu potrzebny. Nie będzie-
my „wciskać” komuś, kto korzysta z niego sporadycznie 
podczas oglądania TV, najdroższego urządzenia. To 
nieetyczne. Najlepszym sposobem na dobranie aparatu 
jest przetestowanie danego modelu. U nas jest to możli-
we bezpłatnie. Wypożyczamy aparat na tydzień, później 
spotykamy się i omawiamy jego działanie. Albo zmienia-
my lekko ustawienia, albo dajemy inny na kolejne dni 
próby – tłumaczy Tomasz Staszewski.

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

CZY ApArAtY 
SŁUCH WE Są DrOGIE?

CZY ApArAtY  
SŁUCH WE Są DUżE?

1. Wykonujemy badanie słuchu. Pacjent otrzymuje wy-
niki badania opatrzone pieczątką protetyka słuchu

a. W wymaganiach Narodowego Funduszu Zdrowia 
jest zapis mówiący o tym, że aby ubiegać się o refun-
dację ubytek słuchu musi przekraczać 40 dB u osób 
dorosłych (kwota 700 zł na jedno ucho).

b. W przypadku osób do 26. roku życia – 30 dB (kwota 
2000 zł na jedno ucho).

2. Pacjent udaje się z wynikami badań słuchu na wizytę 
do laryngologa.

a. Nie ma znaczenia, czy pacjent idzie na wizytę pry-
watną czy na NFZ.

b. Jeśli pacjent chce iść do laryngologa na NFZ,  
konieczne jest skierowanie od lekarza rodzinnego

c. Lekarz laryngolog może wystawić wniosek na tele-
poradzie! ZADZWOŃ DO NAS, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ 
WIĘCEJ – 517 224 111.

3. Lekarz wystawia wniosek do NFZ o konieczności no-
szenia aparatów słuchowych na podstawie wyników 
badań słuchu.

4. Aby lekarz mógł wystawić wniosek na aparaty słu-
chowe, wystarczy pesel i wyniki badań słuchu,

5. Pacjentowi wystarczy teraz już tylko numer wniosku  
uprawniający do dofinansowania. Protetyk na tej  
podstawie sam może zweryfikować wnioski w NFZ.

6. Wciąż jeszcze lekarz może wystawić zlecenie na apa-
raty w formie papierowej. Wtedy należy dostarczyć 
oryginały do gabinetu protetyki słuchu.

7. Protetyk dobiera odpowiednie aparaty słuchowe.
8. Pacjent płaci u protetyka za aparaty kwotę pomniej-

szoną o wartość dofinansowania.
a. Np. aparat słuchowy kosztował 2200 zł, pacjent kupił 

dwa aparaty. Dofinansowanie z NFZ wyniosło 1400 zł 
(2x700 zł). Cena, jaką zapłacił pacjent, to 4400 zł 

(koszt dwóch apartów) – 1400 zł (dofinansowanie 
NFZ) = 3000 zł (kwota zapłacona u protetyka).

b. Osoba poniżej 26. roku życia zapłaciłaby tylko 400 zł, 
ponieważ dofinansowanie jest większe.

Kalkulacja nie uwzględnia ewentualnych dofinan-
sowań z innych miejsc np. z PCPR.
W Polsce aż 6 mln osób ma niedosłuch większy niż  
40 dB, a tylko 30% używa aparatów słuchowych. Nie-
stety wynika to z braku świadomości, jak technologia 
poszła do przodu i jak to pomaga w codziennym życiu. 
Wciąż pozostają obawy, że aparat jest drogi albo aparat 
jest bardzo duży.

Zapraszamy do Akademii Słyszenia na bezpłatne ba-
danie słuchu i bezpłatne przetestowanie najnowszych 
aparatów słuchowych. Pomożemy słyszeć na nowo!

Zespół  Akademii Słyszenia

akademia słyszenia o dofinansowaniu z nfz:


