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Bezpłatna gazeta mieszkańców prawej strony Wisły.

ukazuje się od 1991 r.

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

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

www.stacjastacja.pl 22 613-13-00 

Dopust Boży?
Dziesięć miesięcy czekamy, 

aż się zrobi pięknie i ciepło, 
a potem dwa miesiące – że ten 
upał wreszcie minie… W mie-
ście trudno go wytrzymać, 
choć mam wrażenie, że prze-
sadzamy. Gorąco było zawsze, 
temperatury (w lecie) sięgające 
30–32 nie były czymś niezwy-
kłym, skąd więc ta nagła eks-
cytacja, że w lecie jest ciepło? 
Z przerwanych więzi historycz-
nych. Nie, tym razem nie przez 
polityków, ale przez rewolucję 
technologiczną. Co było przed 
epoką internetu dla wielu nie 
istnieje, to jest jak historia Im-
perium Rzymskiego.

Rekord ciepła w Polsce 
(na terytorium obejmującym 
obecną Polskę) padł w…1921 
roku (a przecież nie wiemy, jak 
było np. średniowieczu). Pod 
Opolem zmierzono w cieniu 
40,2 stopnia, a całe ówczesne 
lato było, jak twierdzą przeka-
zy, upalne jak piekło. To gdzie 
się z tym ma równać obecne 
35 stopni? 

Ktoś powie, ale wtedy były 
w miastach sady, parki, za-
cienione ulice itp. I były, i nie 
były. A potem rzeczywiście już 
przestały być wszędzie. Nikt 
nam jednak nie kazał wszyst-
kiego wybetonować. Sami to 
zrobiliśmy i teraz odbieramy 
30 stopni jak dopust Boży. Jak-
by był powód, by do tego Boga 
mieszać….

tomasz szymański
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Tel. 22 818 07 91 

 Protezy elastyczne

 Cyrkonowe 
korony i mosty

 Implanty

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY

EKSPRESOWA
NAPRAWA PROTEZ!

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 797 703 503
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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

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
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dokończenie nA STR. 8

Wakacje to czas radości i Wolności, aktyWnego Wypoczynku 
oraz spędzania czasu na śWieżym poWietrzu. pogoda sprzyja, 
a atrakcji W mieście jest ogrom. mamy W czym Wybierać!

czYTAJ nA STR. 3

#zoostawNiedokarmiaj
Miejski ogród Zoologiczny walczy z plagą dokar-
miania zwierząt, której pokłosiem niejednokrotnie 
są poważne urazy, które mogą prowadzić nawet do 
śmierci. Ale czy zdajemy sobie sprawę, że także 
my możemy odnieść poważne obrażenia? 

w Numerze:
Co sŁyCHAĆ W WARsZAWIE 
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kroNika PoLiCYjNa
uKRADLI MEtALoWE stEMpLE

Do komisariatu w Wawrze wpłynęło zgłoszenie: z terenu bu-
dowy zniknęło 300 sztuk metalowych stempli wartych około 
30 tysięcy złotych. Cztery dni później policjanci zatrzymali wy-
typowanych jako podejrzanych o kradzież dwóch mężczyzn: 
36- i 38-latek trafili do aresztu.

oBRABoWANy NA pRZystANKu
Ok. 4 nad ranem policjanci z patrolu otrzymali informację od 
pracowników monitoringu, że na jednym z południowopraskich 
przystanków doszło do kradzieży: obrabowany został śpiący 
mężczyzna. Policjanci mieli dokładny rysopis sprawcy i szybko 
go zatrzymali. Okazał się nim 41-latek: wziął portfel, przejrzał go, 
zabrał to, co było wartościowe, a resztę wyrzucił za wiatą przy-
stankową. Policjanci zabezpieczyli portfel i pozostałe rzeczy.

MAMusIA ZApAKoWAŁA tELEfoN W sREBERKo
Kryminalni z Wawra otrzymali zgłoszenie, że pewien 24-latek 
przywłaszczył sobie nie swój telefon. Zatrzymano go, gdy 
wychodził z mieszkania. Przeszukano lokal, policjanci znaleźli 
telefon owinięty folią aluminiową. Mężczyzna tłumaczył, że… 
to jego mama musiała się pomylić przy robieniu kanapek i przy-
padkowo zawinęła telefon zamiast jedzenia. Komórka wróciła 
do właściciela.

WpADŁ pAsER Z DZIupLI sAMoCHoDoWEJ
Na jednej z posesji w Wawrze była tzw. dziupla samochodowa. 
Policjanci i strażnicy odnaleźli i zabezpieczyli części od sa-
mochodów: skrzynie biegów, silniki, podzespoły elektroniczne 
i karoserie pochodzące od kilkudziesięciu aut. W przypadku  
13 elementów ustalono, że są to części ze skradzionych pojaz-
dów – lexusa, bmw, jeepów, renault, audi, chryslera, infinity. 
Policjanci zabezpieczyli również gotówkę na poczet przyszłych 
ewentualnych kar w kwocie 3 tysięcy zł. Zatrzymany na posesji 
34-latek trafił do celi. 

stRACIŁ ZąB, Bo NIE DAŁ pApIERosA
Dzielnicowi z Pragi Południe, pełniąc weekendową nocną 
służbę, zostali zaalarmowani przez młodych ludzi, którzy 
powiadomili o niedawnej awanturze. Pobity został chłopak 
(wybito mu ząb), bo nie chciał się podzielić z agresywnym  
17-latkiem papierosem. Dzielnicowi zatrzymali rozbójnika. 

policja.waw.pl
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To oznacza, że w końcu, za 
niespełna dwa lata, zakończy 
się cała modernizacja ciągu 
ulic Marsa-Żołnierska, czyli 
fragmentu drogi wojewódz-
kiej nr 631 o długości 4,8 km 
od ul. Naddnieprzańskiej do 
granicy miasta. 

O tym, jak ważna jest to 
inwestycja dla całego miasta, 
nie trzeba przekonywać ni-
kogo, kto choć raz próbował 
wydostać się z Warszawy 
w kierunku Ząbek i Marek. 
Nikomu też już dzisiaj, po 
latach przeciągających się 
prac, nie musimy chyba wy-
jaśniać, jak wiele problemów 
było „po drodze” przy mo-
dernizacji tej wylotówki. 

Oczywiście prace przy bu-
dowie estakady dla kierow-
ców oznaczają teraz jedno: 
zmiany w organizacji ruchu. 
Czego można się spodziewać 
na tej trasie?Wiadukt prowa-
dzący w kierunku granicy 
miasta teraz stał się dwukie-
runkowym. Ulica Żołnier-
ska, w okolicy prowadzonej 
budowy, jest zwężona do 
jednego pasa. 

Przed skrzyżowaniem z ul. 
Marsa drogowcy wydzielili 
dodatkowy pas. Jeden pas 
jest do jazdy na wprost (w ul. 
Rekrucką), drugi – na wprost 
i do skrętu w prawo w ul. 
Marsa. Nie ma już skrętu 
w lewo w ul. Marsa (w kie-
runku Rembertowa).

Ul. Marsa od skrzyżowa-
nia z ul. Żołnierską do wia-
duktu nad torami ma tylko 
jeden pas ruchu. Tak samo 
jest od strony Rembertowa 
przed skrzyżowaniem z ul. 
Żołnierską i Rekrucką. 

Zlikwidowano możliwość 
wjazdu w kierunku Trasy 
Siekierkowskiej z ul. Marsa 
w rejonie skrzyżowania z ul. 
Okularową i Chełmżyńską 
(wjazd został na wysokości 
ul. Naddnieprzańskiej).

Jak wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, inwesty-
cja ma być gotowa w stycz-
niu 2023 r. 

Przypomnijmy: we wrze-
śniu 2019 roku zakończył się 
II etap przebudowy drogi,  
w ramach którego na skrzy-
żowaniu ul. Marsa i Żołnier-

skiej wybudowana została 
m.in. wschodnia estakada, 
prowadząca ruch w stronę 
granicy miasta. Możliwość 
budowy zachodniej esta-
kady, przeznaczonej dla 

ruchu w kierunku centrum 
Warszawy, pojawiła się po 
wyłączeniu z rejestru za-
bytków fragmentu działki 
niezbędnego do zrealizowa-
nia inwestycji.                 AG

Rozpoczęły się prace związane z budową zachod-
niej estakady na skrzyżowaniu ulic Marsa i żołnier-
skiej w Wawrze, służącej do bezkolizyjnego skrętu 
w prawo z ul. żołnierskiej w ul. Marsa. 

Budowa drugiej estakadY u zBiegu 
marsa i ŻołNierskiej
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   Aparaty słuchowe    Ostrobramska 126/u2    04-026 Warszawa  www.akademiasłyszenia.pl    tel. 517 224 111

AKADEMIA SŁYSZENIA Ã  bAlAMY MItY  ApArAtACH SŁuCH wYCH!
CZY ApArAtY 

SŁuCH wE Są DrogIE?
CZY ApArAtY  

SŁuCH wE Są DużE?

JAK TO JeST być  
OSObą NIeDOSłySZąCą?

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

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

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

p. Andrzej Stępniewski, lat 74

GDZIe Iść, JeżeLI mAm  
PRObLem Ze SłuChem?

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

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

KIeDy mOGę LICZyć  
NA DOfINANSOWANIe Z NfZ?

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

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

ILe KOSZTuJe APARAT SłuChOWy?
W ofercie Akademii 
Słyszenia znajdą 

Państwo aparatu 
słuchowe prawie 
każdej firmy do-
stępnej w Polsce 

np. Oticon, Phonak, 
Bernafon itd.

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

Ceny wszystkich dostępnych aparatów 
znajdziecie państwo na stronie

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

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

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

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



3

REKLAMA REKLAMA

Lato, Lato wszędzie
Dokończenie ze str. 1
Urzędy dzielnicy wychodzą co-

raz bardziej naprzeciw potrzebom 
mieszkańców. Ich oferta nie jest 
ograniczona wiekowo, a co najbar-
dziej cieszy zajęcia są bezpłatne. 
Dzieci, młodzież oraz seniorzy 
mogą wręcz przebierać w ofertach. 
Każdy znajdzie coś dla siebie. 

dzieLNiCe stawiają Na 
aktYwNość

Przez całe wakacje dzieci i mło-
dzież szkolna może korzystać 
z obiektu sportowego Wesolandii. 
Wesoła udostępniła basen, w któ-
rym można schłodzić się podczas 
upałów, a nadmiar energii spożyt-
kować w siłowni. Chętni skorzystać 
mogą także z kortów tenisowych 
w Wesolandii (od 19 do 30 lipca) 
i w klubie Perun (od 2 do 13 sierp-
nia). Obowiązują dzienne limity 
dostępnych miejsc. 

Dzielnica Targówek zaprasza 
seniorów na zajęcia gimnastyczne 
w Domu Kultury „Zacisze”, w Parku 
Bródnowskim przy boisku „Sy-
renka” oraz w sali gimnastycznej 

OSiR, ul. Łabiszyńska 20. Oprócz 
tego w ofercie dla mieszkańców jest 
joga, pilates dla mam, zumba, aero-
bik, a także zajęcia biegowe.

Na Pradze Południe na Jeziorze 
Kamionkowskim oraz Jeziorze 
nad Balatonem została urucho-
miona bezpłatna wypożyczalnia 
kajaków. 

„Praski Duch Sportowy” są to 
zajęcia sportowe i ogólnorozwo-
jowe skierowane do mieszkańców 
Pragi Północ. Program dla osób 
60+ to zajęcia profilaktyczne i te-
rapeutyczne opierające się na po-
dejściu rehabilitacyjnym. W grupie 
dla młodzieży dodatkowo przewi-
dziano zumbę, fit dance, latino 
dance, trening cardio i tabatę. Zaję-
cia prowadzone są w poniedziałki 
w dwóch lokalizacjach: SP nr 50, 
ul. Jagiellońska 50 i VII Ogród Jor-
danowski, ul. Namysłowska 21. Za-
pisy bezpośrednio u instruktorów.

kuLturaLNe sPotkaNia
Nie samym sportem człowiek 

żyje. Rozwój intelektualny jest 
również ważnym elementem ży-

cia. W ramach RembART Festiwal 
2021 Urząd Dzielnicy Rembertów 
przygotował wydarzenia kultu-
ralne: muzyka, kabaret i teatr. 
Domy Kultury „Wygoda” i „Rem-
bertów” przygotowały wiele wy-
staw oraz warsztatów np. lalkar-
skich. Obowiązują zapisy. 

Dzielnica Białołęka proponuje 
rodzinne spotkania z teatrem na 
świeżym powietrzu oraz Między-
pokoleniowe Spotkania Artystyczne 
w Parku Henrykowskim – „Twórcze 
Podwieczorki” i „O Rety! Balety!”. 
A ponadto koncerty i kino plene-
rowe. Wstęp na wszystkie wyda-
rzenia jest bezpłatny. 

kiNo PLeNerowe
A po pracy czy po ciężkim dniu 

można złapać chwilę oddechu, ko-
rzystając z kina plenerowego. 

„Kino na Leżakach” to piątkowe 
pokazy kina plenerowego w Parku 
Henrykowskim na Białołęce. 

W Wawrze film pod chmurką 
można obejrzeć na Plaży Roman-
tycznej i przy ul. VI Poprzecznej 
w Aninie.

„Rember towskie kino pod 
gwiazdami 2021” proponuje trzy 
cykle tematyczne: „Kino Woody-
’ego Allena” (ul. Chruściela 28), 
„Muzyczne emocje” (ul. Koniec-
polska 14) oraz „Cinema Italiano” 
(ul. Komandosów 8). Wstęp bez-
płatny, liczba miejsc ograniczona.

zaCzYtaj się w wakaCje
Zwolennicy słowa pisanego mogą 

skorzystać ze specjalnie przygoto-
wanych punktów czytelniczych, 
usiąść na wygodnym leżaczku 
i oddać się czytaniu nawet podczas 
robienia codziennych zakupów. 
Jednym z takich miejsc jest sklep 
i serwis rowerowy „Bajki z bajki” 
przy al. J. Waszyngtona 136. 

Biblioteki publiczne także za-
chęcają do przekroczenia progów 
świata książek, ale nie skupiają się 
tylko na literaturze. Podczas waka-
cji dla czytelników przewidziane są 
różnego rodzaju konkursy, pokazy 
filmowe, warsztaty oraz spotkania, 
a chętni mogą spróbować swoich 
sił m.in. w fotografii. 

Rembertowski Uniwersytet 
Dziecięcy prowadzi warsztaty na-
ukowe dla dzieci w wieku od 6 do 
12 lat i Wakacyjny Kącik Małego 

Czytelnika dla dzieci od 4 do 10 lat 
z zajęciami literacko-plastycznymi. 
Obowiązują zapisy.

„Lato w mieśCie”
Wakacje są ciężkim czasem 

dla rodziców, którym nie zawsze 
łatwo jest zorganizować opiekę 
i atrakcje dla swojego dziecka. Tu-
taj pomocne są zajęcia akcji „Lato 
w mieście”. Do końca wakacji, 
podczas 9 jednotygodniowych 
turnusów, na dzieci czeka 160 Fe-
ryjnych Placówek Edukacyjnych 
(FPE), a jedynym kosztem, jaki 
trzeba pokryć, jest koszt wyży-
wienia (10 zł dziennie) oraz opieki 
(10 zł dziennie). 

Wymienione w tekście zajęcia, 
warsztaty czy propozycje spędza-
nia wolnego czasu w czasie wakacji, 
to są jedynie przekrojowe informa-
cje. Warto wejść na stronę swojego 
urzędu dzielnicy albo przejrzeć fa-
cebook danej jednostki i zapoznać 
się z pełną ofertą.    Natalia J. Haus
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CuDZoŁóstWo  
poD GWIAźDZIstą fLAGą

– Żyje pan? – Kazimierz Główka, stały klient 
bazaru na pl. Szembeka, może mało wy-
twornie, ale za to trafiając od razu w sedno, 
przywitał się z panem Eustachym Mordzia-
kiem, tutejszym kupcem bieliźnianym.
– Bywało lepiej. Sakramencki upał. 
– A pamięta pan, jakeśmy tęsknili za 
czymś takim? 
– Ale do takich upałów nie jesteśmy przy-
zwyczajeni! Może i rację mają, jak mówią, 
że w przyrodzie coś się popsuło?
– Nie „się popsuło”, tylko człowiek po-
psuł. Pan, ja, wszyscy. 
– No dobrze, ale co mamy robić? Prze-
cież cała nasza cywilizacja, to na końcu 
dym i smród. Znakiem tego mamy wrócić 
do cepów w stodole, konia z pługiem, do 
konnych dyliżansów? One rzeczywiście 
nie kopciły. 

– Jasne, że nikt nie zgodzi się, żeby za-
miast lepiej, mieć gorzej. 
– No to przepraszam, ale kicha! Czarno 
to widzę.
– Może tak być, ale nie musi. Teraz Unia 
wielkie pieniądze na ekologię będzie wy-
płacała. 
– Takie tam gadanie… Pieśń przyszłości, 
jeśli w ogóle. 
– No, nie wiem. Ja, proszę pana robiłem 
prawo jazdy w latach 60., na starej „War-
szawie”. Elektryczny samochód, to chyba 
tylko był w teorii na jakiś studiach poli-
technicznych jako wprawka myślowa dla 
studentów. A teraz proszę – gdzie się pan 
nie obróci to hybryda za hybrydą. Tylko 
patrzeć jak „elektryki” całkiem ulice opa-
nują. I tak ze wszystkim jest.
– Ale wie pan, panie Kaziu, ile to kasy 
trzeba? Nawet Unia wymięknie.
– Otóż mówią, że nie wymiękną. Pieniądze 
na to w tym ichnim budżecie już są. Dla 
Polski też.

– Znakiem tego, to i u nas będzie moż-
liwe?
– Owszem, ale pod warunkiem…
– Jak zwykle! Jakiś haczyk zawsze jest.
– Żaden haczyk. Unia chce tylko, 
żeby u nas był porządek – w sądach, 
w urzędach, bo skoro dają pieniądze, 
to chcieliby, żeby były wydawane zgod-
nie z przeznaczeniem, a jak przyszłoby 
co do czego, to żeby było rozsądzone 
uczciwie.
– E, to damy radę. Bo jak na naszym 
boisku ma się to rozstrzygać, to jestem 
spokojny. Choćby nawet było coś ten 
tego, no wie pan – jakieś respiratory, 
czy lewe, ale drogie wybory, to wytłuma-
czymy się, spoko! To jest jak ze zdradą 
małżeńską.
– Znaczy, że co?
– Znaczy, że cudzołóstwo to jest wte-
dy, jak zdradzasz w cudzym łóżku, a jak 
w swoim, to gościnność!…

Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'I sŁoDKo, I GoRZKo

Latem, gdy dzień jest długi 
i jasny, ciepły, czas inaczej 
płynie.

Codziennie lubię sobie zaj-
rzeć na Facebooka. Sporo się 
można dowiedzieć, zwłasz-
cza na grupach tematycznych 
– dotyczących mojej dzielnicy 
czy hobbystycznych. Zniechę-
ciłam się do kilku „emeryckich”, 
głównie z powodu królujących 
tam słodkich zdjęć kociaczków, 
różyczek itp. i tzw. żartów z re-
guły związanych z tematyką 
– nazwijmy to kulturalnie – oko-
lic majtek, a używając nazwy 
mniej kulturalnej – z tematyką 
moczowo-płciową. Niech się 
śmieje, kto lubi, mnie z tym nie 
po drodze.

Z rzeczy nowych, które po-
wstały i rozwinęły się na forach 
społecznościowych chyba 
podczas pandemii (bo wcze-
śniej nie pamiętam, żeby były), 
jest nowy zwyczaj przez nie-
których nazywany świetnym, 
nowym słowem: oddaż. Skoro 
jest sprzedaż dla chcących się 
pozbyć najróżniejszych rzeczy 
za pieniądze, to dla chcących 
oddać za darmo, ktoś wymyślił 
oddaż!

O co chodzi? Krótko mówiąc, 
o wszystko. Np. pan wrzuca 
info, z podaniem ulicy i ze zdję-
ciem, że ma cztery wielkie tafle 
ceramiczne do oddania, ale 
tylko do godz. 17, bo potem idą 
na śmietnik. W mig znalazł się 
chętny! Inna osoba chce od-
dać ogromną kolekcję długo-
pisów, ołówków i kredek – kto 

pierwszy, ten lepszy! Akcja jest 
szybka: wrzucasz wiadomość, 
dajesz ludziom np. dwie go-
dziny na odbiór (darmowy, bo 
to oddaż) i po sprawie. Z rzeczy 
ciekawszych: ktoś ugotował 
właśnie kilo bobu, ale jakoś mu 
nie smakuje (na zdjęciu wygląda 
apetycznie), więc… w mig zgło-
sił się ktoś, kto chętnie marzy 
o kotlecikach z bobu!

Ludzie wystawiają do odda-
nia porządne rzeczy, wyposa-
żenie mieszkania, od mebli po 
naczynia czy suszarki do wło-
sów, wózki po dziecku, zabawki 
po psie czy kocie, nietrafione 
zamówienie z restauracji (jest 
udko z pieczonymi ziemniacz-
kami, a zamawiano coś innego). 
Nie wyrzucą na śmietnik, nie 
oddadzą restauracji, która też 
to wywali. Szkoda, żeby się 

marnowało, więc – oddaż, byle 
szybko, póki ciepłe. Sobie już 
zamówili coś innego.

Jest w nas tyle dobroci, chęci 
wspierania się nawzajem, troski 
o innych, że serce rośnie.

Ale jest i łyżka dziegciu: 
ktoś umieścił filmik, jak do-
stawczak przejściem dla pie-
szych wjechał na chodnik i go 
zastawił (mógł zaparkować 
w prostopadłej uliczce). Straż 
Miejska popatrzyła i odjechała. 
No i się zaczęło: jedni dziękują 
i popierają autora filmiku, bo 
nieraz nacierpieli się przez za-
walidrogi, inni, nie przebierając 
w słowach, wymyślają mu, że 
nie ma nic innego do roboty, że 
cham.

A to po prostu postawa 
obywatelska. Dbajmy o siebie, 
dbajmy o innych!                 żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Mój tata, z którym nie mam kontaktu, został 
umieszczony w Domu Opieki Społecznej. Czy 
z tego tytułu mogę zostać obciążona opła-
tami?

Tak. Kwestię tę regulują przepisy Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej.

W pierwszej kolejności zobowiązanym do uiszczania opłat za DPS jest sam 
mieszkaniec domu. W sytuacji, gdy nie jest w stanie ponieść w całości kosztów 
swojego pobytu, obowiązek wnoszenia opłat spoczywa na małżonku, następnie 
na zstępnych, w dalszej kolejności na wstępnych, a finalnie na gminie, która 
skierowała osobę do DPS-u. 

Powyższy obowiązek nie obciąża jednocześnie wszystkich zobowiązanych, 
ale przechodzi na nich we wskazanej w w/w przepisie kolejności. Zwolnienie 
jednej z osób z ponoszenia odpłatności nie powoduje zwiększenia zakresu obo-
wiązków po stronie pozostałych osób zobowiązanych, lecz skutkuje przeniesie-
niem tego obowiązku na gminę dokonującą takiego zwolnienia.

Obowiązek wnoszenia opłaty, wymaga uprzedniego skonkretyzowania 
i zindywidualizowania w stosunku do każdej ze zobowiązanych osób w decyzji 
administracyjnej o ustaleniu opłaty lub w drodze umowy zawartej na podsta-
wie art. 103 ust. 2.  Biorąc pod uwagę fakt, że powyższa decyzja konkretyzuje 
obowiązek wynikający z treści przepisów prawa materialnego, wydanie jej 
może mieć skutek wsteczny

Zauważyć należy, że odpłatność ustalona dla mieszkańca domu nie może 
przekroczyć 70 proc. osiąganego przez niego dochodu. Wobec osoby zobowią-
zanej samotnie gospodarującej (prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo 
domowe) opłaty nie ustala się, jeżeli jej dochód nie przekracza 300 proc. kry-
terium dochodowego (2103 zł) albo tego kryterium nie przekroczy kwota do-
chodu pozostająca po wniesieniu opłaty a w stosunku do osób zobowiązanych 
w rodzinie dochód na osobę nie jest wyższy niż 300 proc. kryterium dochodo-
wego na osobę w rodzinie (1584 zł), albo tego kryterium nie przekroczy kwota 
dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty. 

Jak widać przedmiotowy obowiązek zależy wyłącznie od dochodu zobo-
wiązanego rozumianego jako sumę miesięcznych przychodów, bez względu 
na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszo-
nego o: (i)  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
i koszty uzyskania przychodu; (ii) składki na ubezpieczenie zdrowotne określo-
ne w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;  
(iii) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. (art.  8 ust. 3) 

Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, 
spadkowych, odszkodawczych, dotyczących „umów frankowych” i karnych.

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

* 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

TAPICERRozpoczyna się kolejna edycja  
Aktywnego Seniora w Szpitalu Praskim!

Dla wszystkich mieszkańców stolicy, którzy ukończyli 60. rok życia, Pre-
zydent m.st. Warszawy przygotował w Szpitalu Praskim specjalną ofertę: 
bezpłatny pakiet zajęć pod okiem fizjoterapeuty/rehabilitanta. 

Na chętnych czekają:
l 16 spotkań (po 45 minut każde) przeznaczonych na ćwiczenia 

w grupie (cykl trwa dwa miesiące, spotkania 2 razy w tygodniu)
l	Porady dotyczące zdrowego stylu życia

Serdecznie zapraszamy!
Zapisy: senior@szpitalpraski.pl

AKTYWNY SENIOR 60+ 

Program promocji zdrowia finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy
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    501  089 898
      biuro@tadwil.pl   
   www.tadwil.pl

Ó spRAWACH  
spADKoWyCH 

Ó spRZEDAży spADKóW 
Ó spRZEDAży uDZIAŁóW 

W NIERuCHoMośCIACH  
Ó ZAMIANIE  

NIERuCHoMośCI

PomoŻemY PrzY:

ofERuJEMy BEZpŁAtNą 
poMoC pRAWNą

Ó SKUP 
Ó spRZEDAż 
Ó ZAMIANA 

pośREDNICtWo 
W oBRoCIE 

NIERuCHoMośCIAMI

MATERIAŁ INFORMACYJNY UD PRAGA-POŁUDNIE

orzeł dLa wszYstkiCh
Od początku pełnienia funkcji burmi-

strza Pragi-Południe, czyli od blisko 15 
lat, jednym z moich celów było uczynienie 
z naszej dzielnicy miejsca idealnego dla 
rekreacji i rozwijania pasji sportowych. 
Po kilkuletnich bataliach sądowych od-
zyskaliśmy dla mieszkańców stadion lek-
koatletyczny byłego KS Orzeł oraz przy-
legły teren, na temat przyszłości którego 
rozgorzał spór w mediach społecznościo-
wych. Chodzi o dawny tor kolarski, zbudo-
wany dla pracowników PZO w latach 70. 
ub. wieku, który – nieużywany – popadł 
w ruinę. Jego odbudowy domagają się 

działacze miejscy, pomimo że w głosach 
mieszkańców naszej dzielnicy dominuje 
odmienne zdanie – marzą oni o terenie 
rekreacyjnym dla wszystkich, a nie tylko 
kolarzy torowych. 

Dlatego z ogromnym zadowoleniem 
przyjąłem jednogłośne stanowisko Rady 
Dzielnicy Praga-Południe w tej sprawie. 
Poczekajmy na konsultacje społeczne. 
Niech mieszkańcy dzielnicy sami zdecy-
dują, co ma powstać w tym miejscu.

Tomasz Kucharski
Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe  

m.st. Warszawy

Stanowisko nr 5/XXIX/2021 
Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

w sprawie zagospodarowania terenu byłego Klubu Sportowego Orzeł 
w obrębie ulic Siennickiej, Dwernickiego, Podskarbińskiej, Mińskiej w Warszawie

Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wyraża jasne i zdecydowane stanowi-
sko, iż jedynym przeznaczeniem terenu byłego Klubu Sportowego Orzeł może być – zgodnie 
z tradycją oraz historią tego miejsca – funkcja sportowa i rekreacyjna oraz zieleni urządzonej. 

Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, współpracując z Zarządem Dzielnicy, 
wspólnie dążą do zagospodarowania tego miejsca, wsłuchując się uważnie w głosy mieszkań-
ców, działaczy lokalnych stowarzyszeń oraz miłośników sportu. Nie ma zgody władz dzielnicy 
na przeznaczenie obszaru tych nieruchomości na cele mieszkaniowe lub usługowe. 

Rada Dzielnicy zamierza przywrócić temu terenowi historyczną funkcję sportowo-rekre-
acyjną, aby mogli z niego korzystać mieszkańcy Dzielnicy i Warszawy, kluby sportowe i UKS-y, 
seniorzy i młodzież oraz wszyscy miłośnicy rekreacji. Dążymy do stworzenia w tym miejscu 
przestrzeni, o której funkcji zadecydują w konsultacjach społecznych sami mieszkańcy. 

Propozycja niektórych stowarzyszeń, aby przywrócić w tym miejscu do życia tor kolarski 
może stać się, podobnie jak inne, jedną, ale nie jedyną, z propozycji podczas konsultacji spo-
łecznych. W opinii Rady Dzielnicy przeznaczenie terenu wyłącznie na tor kolarski ograniczy 
korzystanie z tego miejsca innym użytkownikom. Kolarstwo torowe nie jest sportem powszech-
nym, również w odbiorze większości mieszkańców Dzielnicy i Warszawy. 

Rada Dzielnicy optuje za stworzeniem w tym miejscu terenu o funkcji rekreacyjno-
sportowej dla wszystkich mieszkańców Dzielnicy, w tym także, dla kilkunastu tysięcy nowych 
mieszkańców osiedli powstających wzdłuż ulic Mińskiej i Chrzanowskiego. Obowiązkiem 
władz Dzielnicy jest bowiem zaspokajanie społecznych potrzeb mieszkańców, nie zaś wąskiej 
grupy entuzjastów danej dyscypliny sportowej. 

Rada Dzielnicy szanuje historię tego miejsca, jednak należy działać w tej sprawie prag-
matycznie, uwzględniając aktualne potrzeby wszystkich mieszkańców Dzielnicy i koszty z tym 
związane. Nie przesądzając o wyniku konsultacji, Rada Dzielnicy Praga-Południe stoi na sta-
nowisku, że milionowe nakłady, które będą musiały zostać poczynione na rewitalizację tego 
terenu, muszą zaspokajać potrzeby rekreacyjno-sportowe większej liczby mieszkańców.

Na zdjęciu: Aktualny stan toru kolarskiego

Od września SPPN ma 
zostać powiększona o ko-
lejne dzielnice i to nie ko-
niec. Teraz trwają analizy 
dotyczące Saskiej Kępy 
i jej okolic.

Dokładnie chodzi o te-
reny położone na zachód 
od dawnej rezerwy dla tzw. 
Trasy Tysiąclecia, czyli 
Saską Kępę, Kępę Gocław-
ską i zachodnią część Ka-
mionka. Ponieważ obszar 
ten jest blisko centrum, 
wielu kierowców przyjeż-
dżających z dalszych rejo-
nów miasta i aglomeracji 
wykorzystuje go do parko-
wania bez opłat.

Zarząd Dróg Miejskich 
prace nad wprowadzeniem 
na Pradze Południe SPPN 
rozpoczął od analizy za-
chowań parkingowych kie-
rowców.

– Wykonawca bada, ile 
pojazdów parkuje na po-
szczególnych ulicach o róż-
nych porach dnia i nocy, 
zarówno w dni powszednie, 
jak i w weekendy. Mierzone 
jest również to, jak długo 
i jak często parkują po-
szczególne pojazdy. Na tej 
podstawie można będzie 
ocenić, jaką część aut uży-
wają mieszkańcy, a jaką 
– osoby przesiadające się 
z samochodu do transportu 
zbiorowego. Celem strefy 
płatnego parkowania jest 
bowiem ochrona mieszkań-
ców strefy przed napływem 
aut z zewnątrz. Mieszkańcy 
strefy dzięki abonamentom 
mogą parkować bezpłatnie 
w pobliżu miejsca zamiesz-
kania – wyjaśnia ZDM.

Równocześnie policzone 
zostaną wszystkie miejsca 

postojowe na tym terenie 
i wtedy będzie można przy-
gotować projekt organiza-
cji ruchu dla każdej ulicy, 
z oznakowaniem miejsc 
parkingowych. 

– Wyniki analiz i projekty 
zmian na poszczególnych 
ulicach będą przedmiotem 
konsultacji społecznych we 
wrześniu-październiku tego 
roku – mówi Mikołaj Pień-
kos, Naczelnik Wydziału 
Komunikacji Społecznej 
ZDM.              Nina Miętus 

W uroczystości wzięła udział m.in. 
córka artysty, Agata Młynarska, która 
podkreślała, że jej tata kochał stolicę.

– Warszawa była dla niego najważniej-
szym miejscem. Przekaz rodzinny mówi, 
że mieszkanie trafiło do babuni dzięki in-
terwencji Artura Rubinsteina. Przy Lwow-
skiej tata mieszkał w młodości i później aż 
do śmierci. Codziennie chodził na obiady 
do pobliskiego Przysmaku.

Wojciech Młynarski to artysta wybitny, 
który odnajdywał się w każdej formie – od 
satyr, przez operowe i musicalowe libretta, 
po poematy i śpiewane felietony. Był tek-
ściarzem, jak sam o sobie mawiał, ale i naj-
lepszym wykonawcą własnych dzieł. 

Umiejętność pisania tekstów łączył 
z niełatwą i niezbędną sztuką omijania 
cenzury, jak choćby w „Po co babcię de-
nerwować”, utwór często dziś przywo-
ływany, podobnie jak „Jeszcze w zielone 
gramy”, którego fragment jest cytowany 
na odsłoniętej tablicy.        Klara Bartuszek

taBLiCa dLa wojCieCha
Cztery lata od śmierci Wojciecha 
Młynarskiego, Warszawa upamięt-
niła tego wybitnego artystę. Na 
budynku przy Lwowskiej 1, gdzie 
mieszkał poeta, pieśniarz i autor, 
którego kochała cała polska, od-
słonięto tablicę pamiątkową.

Agata Młynarska (córka) 
i Jan Młynarski (syn) 
podczas odsłonięcia 

tablicy.
Fot. UM

PPP – Parkuj, Płać i… PłaCz
Jesienią mają się odbyć konsultacje społeczne 
dotyczące strefy płatnego parkowania na saskiej 
Kępie i na Kamionku. Jak tłumaczy ZDM, parko-
metry pojawią się na wniosek mieszkańców.

Gr
afi

ka
: Z

DM
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Lekarze wciąż powtarzają, że Co-
vidu ciągle się uczymy, a jedyną me-
todą obrony jest szczepienie. Na ta-
kie argumenty ludzie reagują różnie. 
Jedni szczepią się, bo im kazano. 
Kolejni – dla świętego spokoju dają 
się „ukuć”, mając w planach wa-
kacyjny wyjazd za granicę. Jeszcze 
inni, zwyczajnie się boją i chcą się 
chronić przed infekcją. Są też tacy, 
którzy w Covid zupełnie nie wierzą, 
a szczepionki uważają za wynalazek 
szatana. 

W rozmowach często słyszałem, 
że Covid to tylko plotka, a wszystko 
jest spiskiem – co najdziwniejsze ta-
kie zdanie wyrażały nawet osoby do-
brze wykształcone. Nie mam zamia-
ru przekonywać nieprzekonanych, 
że COVID-19 istnieje i jest groźny. 

Nie interesują mnie argumenty 
„antyszczepionkowców”, którzy 
powtarzają bzdury, sami nie mając 
najmniejszego pojęcia o medycy-
nie. Jeśli bowiem wirusa nie ma, 
jeśli szpitale tymczasowe były tylko 
chwytem marketingowym przygo-
towanym „na pokaz” – to dlaczego 
żaden z przeciwników szczepień nie 
zgłosił się na oddział covidowy jako 
wolontariusz? Według danych Mini-
sterstwa Zdrowia, w Polsce, prze-
ciwko wirusowi COVID-19, zaszcze-
piło się ponad 15 mln ludzi. Czy to 
dużo – trzeba przyznać, że niemało. 
Czy to wystarczy – chyba nie… 

W trakcie pandemii kilka razy by-
łem świadkiem bezradności lekarzy, 
którzy przegrywali z Covidem walkę 
o życie pacjentów. W jednym z war-
szawskich szpitali (nie wymienię 
nazwy placówki) widziałem kilku 
chorych na Covid. Z braku miejsc 
na oddziałach leżeli na izbie przyjęć. 
Byli w ciężkim stanie podłączeni pod 
tlen, ale jeszcze zdolni do tego, aby 
samodzielnie oddychać. Wszystkie 
miejsca w szpitalu były zajęte. Oko-
ło południa na SOR przyszedł lekarz 
dyżurny. Doktor ubrany był w kom-
binezon, na twarzy miał maseczkę, 
gogle i przyłbicę. Wskazał dwie oso-

by i powiedział: – Panowie będziecie 
przeniesieni z SOR-u na oddział. 

Pacjent leżący przy wyjściu, z ma-
ską tlenową szczelnie przypiętą do 
ust i nosa, zapytał, czy łóżka zwolni-
ły się, bo jacyś ozdrowieńcy właśnie 
wyszli do domu. Lekarz popatrzył 
na pytającego i odpowiedział: – Do 
domu nikt nie wyszedł, ale dwa łóżka 
już są wolne…

Na COVID-19 zachorowałem w po-
łowie marca 2021 roku – ludzi z moje-
go rocznika wtedy jeszcze nie szcze-
piono – zwykły pech… Z początku 
próbowałem się leczyć w domu. 
Trwało to tydzień, jednak moje samo-
poczucie ciągle się pogarszało. Pul-
soksymetr nieubłaganie pokazywał 
coraz niższe wyniki. Nic nie dawały 
próby brania coraz głębszych odde-

chów. Kiedy wymioty, odksztuszana 
krew i saturacja na poziomie 84 proc. 
nie pozwalała swobodnie oddychać, 
wezwałem karetkę. Trafiłem do szpi-
tala zorganizowanego na Stadionie 
Narodowym. W tym momencie za-
pewne od razu usłyszę chór scepty-
ków, który stwierdzi, że na Narodowy 
trafiały tylko lekkie przypadki. 

Niedowiarkom odpowiem w ten 
sposób – powtarzanie bzdur jest naj-
łatwiejsze, bo nie wymaga myślenia. 
Na niezasłużoną opinię szpitala zor-
ganizowanego na Stadionie Narodo-
wym wpłynął wpis wrzucony na fb 
przez jakiegoś mizernego celebrytę. 
Przyniosło to paskudny efekt. Czyta-
jąc wyssane z palca doniesienia na 
temat szpitala na stadionie, można 
było odnieść wrażenie, że na Naro-
dowy idzie się jak na wczasy albo 
do SPA – a to zupełna nieprawda! 
To także krzywdzące dla ludzi, któ-
rzy przez całą dobę ratowali chorych 
cierpiących na koronawirusa. 

Leżąc na Narodowym przez czter-
naście dni nie widziałem lekkiego 
przypadku wirusa COVID-19, prze-
ciwnie były przypadki ciężkie albo 
bardzo ciężkie. Widziałem mnóstwo 
przerażonych ludzi podłączonych do 
masek tlenowych lub respiratorów 

bezskutecznie łapiących oddech. 
Widziałem ludzi, którzy nocą bali się 
zasnąć, ponieważ nie wiedzieli, czy 
następnego dnia jeszcze się obudzą. 

W moim sektorze znajdowało się 
osiemnaście łóżek. W większości 
byli to ludzie stosunkowo młodzi. 
Średni wiek wahał się w przedziale 
około 40–50 lat, chociaż niektórzy 
byli dużo młodsi. Brodaty dwudzie-
stoczterolatek, przerażony z rękami 
sinymi od zmienianych wenflonów, 
wciąż pytał lekarzy, czy uda mu się 
wrócić do narzeczonej. Zaręczył się 
kilka tygodni wcześniej… W tym 
czasie na stadionie znajdowało się 
ponad 400 pacjentów. W większości 
byli to mężczyźni – kobiety stanowiły 
niewielką część. 

Kolega z łóżka naprzeciwko – Janek 
– rozchorował się podczas modnego 
minionej zimy biegania w samym dre-
sie i trampkach po śniegu. Co tydzień 
spotykał się w Choszczówce z gru-
pą znajomych i trenowali. Jednego 
popołudnia, po niewinnej zimowej 
„przebieżce”, Janek poczuł się go-
rzej. Po kilku dniach wystąpiły dusz-
ności, karetka zabrała go do szpitala. 
Kiedy ja trafiłem na Narodowy, Janek 
był tam już od trzech tygodni. Był 
to bardzo sympatyczny facet przed 
pięćdziesiątką. Kiedy wjechałem na 
oddział, przyniósł mi butelkę wody 
i powiedział: „Trzymaj się, bo z tą 
chorobą bywa różnie”. Pamiętam, że 
kilka dni później siedzieliśmy na łóż-
kach z wąsami tlenowymi wetknięty-
mi w nos. Obydwaj mieliśmy trochę 
sił, żeby porozmawiać. Dowiedziałem 
się, że Janek ma żonę i prowadzi wła-
sną firmę gastronomiczną. W trak-
cie rozmowy, Janek zaczął trzymać 
się za lewą stronę klatki piersiowej. 
– Coś mnie kłuje – stwierdził w pew-
nej chwili. 

Natychmiast przyszedł lekarz. Po-
brano badania, podłączono dodat-
kowe aparaty pomiarowe. Ciśnienie 
chorego szybko zaczęło spadać. 

– Pękło panu płuco – powiedział 
lekarz. Janek od razu został zabrany 
na tzw. OIT – czyli oddział intensyw-
nej terapii. Więcej go nie widziałem. 

Któregoś dnia na oddział trafił 
starszy, chudy, siwiuteńki człowiek. 
„Dziadek” – bo tak go nazywałem, 
za wszelka cenę próbował wstać 
z łóżka, czego nie wolno mu było 
robić. Lekarze, pielęgniarze i pie-
lęgniarki dyżurowali przy nim całą 
dobę, gdyż każdy dodatkowy ruch 
stanowił dla „Dziadka” śmiertelne 
zagrożenie. Mimo podawanych le-
ków, Covid coraz bardziej zajmował 
jego płuca. „Dziadek” cały czas nie 
rozstawał się z telefonem. Spoglądał 
na ekran i czekał – jednak sam nigdy 
nie wybrał żadnego numeru. Na py-
tanie sanitariusza, czy chce do ko-
goś zadzwonić – zaprzeczył. Chudy 
i siwy jak gołąbek „Dziadek” mocno 
walczył o życie, trwało to dwa dni. 
Wreszcie, któregoś poranka „ Dzia-
dek” po prostu zniknął… 

Na łóżku obok „Dziadka” leżał 
czterdziestokilkuletni postawny męż-
czyzna. Praktycznie przez cały czas 
nie zdejmował tlenowej maski z twa-
rzy. Miał zajęte przez Covid ponad 
80 proc. powierzchni płuc. Lekarze 
długo walczyli o jego zdrowie, aż 
wreszcie się udało. Mimo że Covid 
zaczynał odpuszczać, chory ciągle nie 
miał sił nawet podnieść się na łóżku. 
Codziennie dwie siostry zmieniały mu 
pieluchy i myły go specjalnymi pre-
paratami. Po trzech dniach od prze-
łomu przyszli do niego rehabilitanci 
– mieli za zadanie nauczyć chodzenia 
i oddychania bez maski wracającego 
do zdrowia. Chory energicznie usiadł 
na łóżku, następnie zrobił trzy kroki 
i opadł zupełnie bez sił na podstawio-
ny wózek inwalidzki… 

Przebywając na oddziale, patrzy-
łem, jak zachowują się ludzie w ob-
liczu śmiertelnej choroby, którą jest 
wirus COVID-19. Jedni załamywali 
się zupełnie bez powodu, inni umie-
rali, jeszcze inni zdrowieli… 

Po kilku dniach przyjmowania 
dożylnie sterydów i antybiotyków, 
mój stan zaczął się nieznacznie po-
prawiać. Kiedy poczułem się odro-
binę lepiej, postanowiłem się umyć, 
tym bardziej, że nie wstawałem 
z łóżka od sześciu dni. Uznałem, że 
najwyższy czas wejść wreszcie pod 
prysznic. Mam 48 lat, jestem dość 
sprawnym człowiekiem, ale tym 
razem, aby pokonać odległość 30 
metrów, dzielącą moje łóżko od ła-
zienki, potrzebowałem wózka inwa-
lidzkiego, butli z tlenem i pomocy 
dwóch pielęgniarzy. Z mycia także 
niewiele wyszło, straciłem przytom-
ność, zanim jeszcze stanąłem pod 
prysznicem. Dopiero kilka dni póź-
niej udało mi się umyć i ogolić. 

Ze wspomnień, które zostały ze 
mną z pobytu w szpitalu zorganizo-
wanym na Stadionie Narodowym, 
pamiętam wielu młodych lekarzy, 
pielęgniarki, salowe, rehabilitan-
tów, którzy byli na każde wezwanie 
pacjenta! Wszyscy szczelnie zasło-
nięci, nie mieli imion ani nazwisk 
– zamiast tego mieli wypisane fla-
mastrami na kombinezonach skróty 
w rodzaju lek., rehab., med. 

Po czternastu dniach intensywne-
go leczenia, udało mi się pokonać 
chorobę. W pierwszy dzień Świąt 
Wielkanocnych wróciłem do domu. 
Przez ten czas z osiemnastu chorych 
leżących w moim sektorze „zniknęło” 
jeszcze dwóch pacjentów. Kolejny 
trafił pod opiekę psychiatry na skutek 
załamania nerwowego – przestał jeść 
i całkowicie stracił ochotę do życia. 
Reszta pozostała na oddziale.  

Rehabilitacja po chorobie była 
ciężka i wyczerpująca. Dwa dni po 
powrocie ze szpitala wyszedłem na 
„dłuższy” spacer. Był to ogromny 
wysiłek. Przejście czterystu metrów 
zajęło mi godzinę, a bóle wszystkich 
mięśni utrzymywały się przez ko-
lejne cztery dni. Obecnie dochodzę 
do siebie, ale wydolność organizmu 
wciąż pozostawia wiele do życzenia. 
Dzisiaj chcę podziękować wszystkim 
medykom, którzy robili wszystko, 
aby ratować mnie i innych pacjen-
tów, którzy znaleźli się na Narodo-
wym z diagnozą COVID-19. 

Rafał Lasota

o pandemii wirusa CoVID-19, napisano już wiele. Każdego dnia 
publikowane są nowe badania, artykuły czy zwykłe plotki, które 
przynoszą bardziej lub mniej prawdziwe doniesienia o tej ciężkiej 
chorobie. Jak oddzielić mity od fałszu? Jak zachować odrobinę 
zdrowego rozsądku w natłoku informacji, kiedy wirus zachowuje 
się jak żadna inna znana wcześniej choroba? 

moja waLka z Covidem Na  NarodowYm
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W tym roku mieszkańcy mieli 
do wyboru 1429 projektów, z czego 
129 to pomysły dotyczące całego 
miasta, a 1300 to projekty dzielni-
cowe. W trwającym dwa tygodnie 
głosowaniu wybranych zostało 
348 mniejszych i większych inwe-
stycji, które zostaną zrealizowane 
w 2022 roku. Większość zgłoszo-
nych pomysłów w tegorocznym 
BO dotyczyła miejskiej zieleni 
np.: nasadzenia drzew, krzewów, 
żywopłotów, drzew owocowych, 
zrywanie starego betonu i zmian 
na biologicznie czynne powierzch-
nie. A jak wyglądało to w poszcze-
gólnych dzielnicach na prawym 
brzegu Wisły?

Białołęka postawiła na zieleń 
i bezpieczeństwo. 13 projektów, 
które zostało wybranych, dotyczy 
właśnie tych zagadnień, ale wśród 
nich jest również jeden, ważny dla 
osób niepełnosprawnych i ich ro-

dzin. Chodzi o mini park sporto-
wo-rekreacyjny przy SP 112.

– Wniosek zakłada projekt i re-
alizację mini parku sportowo re-
kreacyjnego z uwzględnieniem po-
trzeb dzieci i dorosłych niepełno-
sprawnych, z podziałem na strefę 
siłowni plenerowej z przyrządami 
do kalisteniki i strefę edukacyjno 
sensoryczną dla dzieci młodszych 
wraz z elementami małej archi-
tektury takimi, jak ławki i kosze 
– opisuje autorka projektu Sylwia 
Bednarczyk.

Na pradze południe wybrano 18 
projektów, wśród nich poza ziele-
nią, której jest najwięcej, miesz-
kańcy postawili na tężnie solne. 
Jedna z nich ma powstać na Gocła-
wiu nad Balatonem, druga w in-
nym miejscu dzielnicy. 

– Tężnia wpływa na nasz or-
ganizm (pomaga w oczyszczeniu 
dróg oddechowych, alergii, nadci-
śnień, nerwicy i wiele innych) oraz 
na środowisko (pomaga w walce 
z smogiem i oczyszcza powietrze). 
Tężnia będzie ulokowana w miej-
scu w którym najbardziej będzie 
potrzebna a dostęp do niej będzie 
bezpłatny oraz każdy będzie mógł 
z niej korzystać o każdej porze dnia 
– opisuje Norbert Zieliński, pomy-
słodawca jednego z projektów, 

93 mln zł jest do wydania w przyszłym roku z budżetu obywa-
telskiego. Warszawiacy wybrali 348 projektów, które zostaną 
zrealizowane w ramach 8. edycji Bo.

w wawrze PowstaNie most dLa wiewiórek

a mieszkanka, która zgłosiła drugi 
z wygranych pomysłów podkreśla, 
że skuteczność suchego aerozolu 
solnego w tężniach w schorzeniach 
dróg oddechowych, alergii, astmie, 
zapaleniu zatok itp. jest potwier-
dzona badaniami klinicznymi.

praga-północ chce „Mniej be-
tonu”, „Więcej zieleni”, „Zielo-
nych skwerów”, ale także miesz-
kańcy tej dzielnicy wybrali park 
trampolin w Jordanku i domki dla 
wiewiórek w Parku Praskim. Du-
żym poparciem cieszył się pomysł 
cyklu wyprzedaży garażowych. 
Dzięki budżetowi obywatelskiemu, 
w 2022 roku będzie pięć wydarzeń 
w różnych miejscach. Wskazane 
przez Ernesta Kobylińskiego lo-
kalizacje to: Śliwice, Golędzinów, 
Plac Hallera, Kłopotowskiego (pod 
urzędem dzielnicy) i Michałów.

Mieszkańcy Wawra wybrali 19 
projektów. Tutaj nie dominują zie-
lone zmiany, bo dzielnica już jest 
zielona. Mieszkańcy wybrali m.in. 
leśne kino plenerowe przy ul. Ła-
saka 44 lub przy ZSP nr 9, zakup 
książek do wawerskich bibliotek, 
kosze na śmieci i sfinansowanie 

sprzątania terenów nad Wisłą, most 
bezpieczeństwa dla wiewiórek na ul. 
Derkaczy. Wśród wygranych są też 
pojemniki na nakrętki przy szko-
łach i „Neonowy napis promujący 
dzielnicę Wawer, ale fajniejszy”.

– Projekt zakłada instalację neonu 
świetlnego promującego dzielnicę, 
który zawierałby symbole charak-
terystyczne dla lokalnej kultury 
(flora i fauna, obiekty bądź osoby 
związane z historią dzielnicy). Neon 
mógłby zostać podłączony do istnie-
jącej instalacji elektrycznej będącej 
na miejscu – opisuje mieszkaniec 

i dodaje, że najlepsza lokalizacja to 
siedziba WCK Falenica, ale może 
być również inne miejsce.

Kino pod chmurką i książki do 
biblioteki wybrali również miesz-
kańcy Rembertowa. Oprócz tych 
pomysłów, wybrano też 10 innych, 
a wśród nich rozpoczęcie prac przy 
tworzeniu nowego parku w okolicy 
ul. Strażackiej i Kordiana – upo-
rządkowanie fragmentu terenu 
przeznaczonego w planie zago-
spodarowania na park, pierwsze 
nasadzenia, infrastruktura służąca 
wypoczynkowi i rekreacji miesz-
kańców oraz zabawie dzieci. Autor 
projektu, Maciej Ciulkin podkre-

śla, że najbliższy Park przy Fronto-
wej oddalony jest od planowanego 
skweru o około 1,5 km. Osoby star-
sze lub rodzice z małymi dziećmi 
nie zawsze mają możliwość lub ich 
sprawność nie pozwala na dotarcie 
do Parku przy Frontowej, by odpo-
cząć w otoczeniu zieleni. 

Najwięcej, bo aż 22 projektów 
wybrano na targówku. Miesz-
kańcy zdecydowali m.in. o tym, 
że w przyszłym roku na Skwerze 
Wiecha powstanie tężnia, na Ko-
łowej pumptrack, a przy Siarczanej 
skatepark. Prawdziwą ciekawostką 
jest projekt „Tor przeszkód typu 
Runmageddon”. 

– Będzie to pierwsza w stolicy 
w pełni darmowa konstrukcja z prze-
szkodami, podobna do tych, wystę-
pujących w biegach przeszkodo-
wych OCR, np. w Runmageddonie. 
Klatka multirg zawierająca m.in. 
„małpi gaj”, ruchome drążki oraz 
linę do wspinania umożliwi zabawę 
dla całej rodziny, a także profesjo-
nalne przygotowanie się do zawo-

dów ninja lub biegów terenowych 
– wyjaśnia Michał Różycki. 
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które łączą ludzi

ZABIERZ KOSZULKĘ NA WAKACJE!

UWAGA! 

Konkurs wakacyjny!

Koszulki kupisz w sklepie: www.pragaunited.pl

Redakcja „Mieszkaniec”
ul. Grenadierów 10 

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

tel. 604-77-55-98
Odbiór osobisty

po wcześniejszym uzgodnieniu

Zabierz koszulkę na wakacje i zrób jej zdjęcie. Nie ma znaczenia, czy na zdjęciu będziesz Ty, Twój towarzysz 
podróży, czy sama koszulka; czy zdjęcie zrobisz aparatem, czy telefonem. Liczy się ciekawy pomysł. 
Zdjęcie umieść: pod postem konkursowym na       pragaunited.pl  najciekawsze zdjęcia nagrodzimy 
koszulką (do wyboru z kolekcji Praga United). Pierwsze zdjęcie wybierzemy w dniu wydania kolejnego 
numeru Gazety Mieszkaniec 5.08, drugie – 26.08 i trzecie 9.09). Szczegóły w regulaminie.
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Z A W I A D o M I E N I E 
o WyDANIu DECyZJI

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.)

prezydent m. st. Warszawy zawiadamia, 
że 29 czerwca 2021 r. po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek 
Prezydenta m.st. Warszawy, reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy 
Białołęka, została wydana decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 303/2021/
ZRID, udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
rozbudowie drogi publicznej – ul. Ostródzkiej i ul. Hemara wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w Warszawie w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 
Inwestycja drogowa wraz z ww. infrastrukturą będzie realizowana na terenie 
działek: 
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: dział-
ka 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. 

pouCZENIE
Zainteresowanym stronom przysługuje prawo zapoznania się z treścią powyższej 
decyzji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka: decyzja dostępna w Wydziale Architektury 
i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, tel. 22 443 84 87, po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym. 
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za 
pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia dorę-
czenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 Kpa. 
(za dzień publicznego obwieszczenia przyjmuje się datę ukazania się niniejszego 
zawiadomienia w prasie lokalnej). 
Miejsce złożenia odwołania: Urząd Dzielnicy Białołęka, Wydziale Architektury 
i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa. 
Na podstawie art. 136 §3 Kpa strona w odwołaniu może zawrzeć wniosek 
o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego 
w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
Na podstawie art. 17 ust. 3 powołanej specustawy drogowej decyzja o ustaleniu 
lokalizacji drogi zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności:
– uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych,
– zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości,
– uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie właściwego 
zarządcy drogi,
– uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
decyzja podlega doręczeniu wnioskodawcy. Pozostałe strony otrzymują za-
wiadomienia o jej wydaniu na adres widniejący w ewidencji gruntów. Ponadto, 
zawiadomienia o wydaniu decyzji wywieszone zostaną Na Elektronicznej Tablicy 
Ogłoszeń Urzędu m. st. Warszawy oraz umieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu m.st. Warszawy i w prasie lokalnej. 
W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty 
nieruchomości objętej niniejszą decyzją, wyda swą nieruchomość niezwłocznie, 
lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyda-
niu tej decyzji, wysokość odszkodowania zostanie powiększona o kwotę równą 
5 proc. wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego 
(art. 18 ust. 1e pkt 1 specustawy drogowej).
Postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania będzie prowa-
dzone przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, ul. 
Chałubińskiego 8.

ZAWIADoMIENIE 
o WyDANIu DECyZJI

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), oraz art. 53 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

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

- decyzji nr 27/Cp/2021 z 15 czerwca 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 kanalizacji ściekowej tłocznej Dz90 Lca 165 m 
w ul. Piwoniowej od ul. Kłosowej do wysokości posesji przy ul. Piwoniowej 42 
oraz budowie odcinków sieci od kanału 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, na wniosek inwestora Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5,  
02-015 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika, złożony dnia 8 lute-
go 2021 r. i zmieniony  dnia 18 marca 2021 r.
- decyzji nr 28/Cp/2021 z 15 czerwca 2021 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przewodu wodociągowego 
DN100 Lca 315 m w ul. Chlubnej na odcinku od istniejącego przewodu wodo-
ciągowego DN100 w ul. Piwoniowej do istniejącego przewodu wodociągowe-
go 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, na wniosek inwestora Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna,  
pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocni-
ka, złożony dnia 8 lutego 2021 r. i zmieniony dnia 18 marca 2021 r.
- decyzji nr 29/Cp/2021 z 15 czerwca 2021 r. w sprawie 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,  na wnio-
sek inwestora  4 Building Sp. z o.o. Sp. K., ul. Szucha 2/4 lok. 50, 00-582 Warsza-
wa, reprezentowanego przez pełnomocnika, złożony dnia 29 marca 2021 r.
- decyzji nr 30/Cp/2021 z 21 czerwca 2021 r. w sprawie o ustalenie lokali-
zacji 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 nierucho-
mości 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 obrębu 4-16-03 na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na 
wniosek inwestora 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.

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

Dokończenie ze str. 1
Każdy, kto chce dokarmić 

zwierzę, naraża nie tylko prze-
bywających w ZOO miesz-
kańców, ale i swoje życie, na 
ogromne zagrożenie. Zebra 
może dotkliwie pogryźć, 
a koń Przewalskiego odgryźć 
dziecku palec! Trzeba sobie 
uświadomić bardzo istotną 
kwestię, z której często nie 
zdajemy sobie sprawy – w mo-
mencie, kiedy zagrożone jest 
życie człowieka, pracownicy 
Miejskiego Ogrodu Zoolo-
gicznego mogą być zmuszeni 
zabić zwierzę. Nie stwarzajmy 
takich sytuacji, bo chcemy do-
karmić zwierzę. Nie ma takiej 
potrzeby. Absolutnie! 

Dieta zwierząt w warszaw-
skim ZOO jest dostosowy-
wana dla różnych gatunków 
zwierząt (ok. 12,5 tysiąca 
zwierząt przedstawicieli po-
nad 500 gatunków), zależnie 
od ich wieku, płci, zdrowia 
oraz kondycji fizycznej. Ludz-
kie jedzenie szkodzi zwierzę-

tom, a zburzenie ich natural-
nej diety wpływa na samopo-
czucie i skutkuje poważnymi 
obrażeniami, takimi jak 
chociażby: ból, niestrawność, 
wrzody przewodu pokarmo-
wego czy problemy z zębami. 
Pracownicy starają się po-
dawać pokarm zbliżony do 
naturalnego, dlatego najlepiej 

#ZoostawNIEdokarmiaj. 
Zwierzęta chore często 

narażone są na samotność 
podczas leczenia, a hierar-
chia w stadzie czy grupie jest 
zaburzona.

Plakietki informacyjne 
o zakazie karmienia poroz-
wieszane na terenie Ogrodu 
Miejskiego nie skutkują, 
dlatego celem akcji jest edu-
kacja. Bohaterami kampanii 
są zwierzęta najczęściej do-
karmiane przez gości. Co ty-
dzień pracownicy warszaw-
skiego ZOO będą przedsta-
wiać różne historie zwierząt, 
opowiadające o skutkach 
tego procederu.                  NJHGrafika: ZOO

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 usta-
wy 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 czerwca 2021 r., w sprawie o ustalenie 
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągo-
wej w drodze dojazdowej do ul. Piasta Kołodzieja na dz. nr ew. 39/7, 39/8(cz.), 
41/35(cz.) z obr. 4-16-35 na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

pouczenie
osoby, które są stroną postępowania mogą złożyć swoje uwagi i wnioski 
w terminie 14 dni (licząc od dnia dokonania zawiadomienia) za pośrednictwem 
Wydziału Obsługi Mieszkańców do Wydziału Architektury i Budownictwa dla 
Dzielnicy Białołęka oraz 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

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 usta-
wy 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, złożony 
dnia 11 czerwca 2021 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. nr 
ew. 1, 2, 26 z obr. 4-04-23, dz. nr ew. 22/2, 22/8, 44, 22/9 z obr. 4-04-22 przy 
ul. Podgórnej, Karnickiej 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.

Kliniką „Budzik” od lat 
kieruje aktorka Ewa Błasz-
czyk prowadząca fundację 
„Akogo?”. Klinika „Bu-
dzik”, działająca od bli-
sko dwudziestu lat, ma na 
swoim koncie wiele sukce-
sów. Od początku jej dzia-
łalności ze śpiączki udało 
się wybudzić ponad osiem-
dziesięcioro pacjentów. 

Środki na budowę kliniki 
na Targówku przekazało 
m.in. Ministerstwo Spra-
wiedliwości, a teren prze-
kazał Urząd Marszałkow-
ski. Nie ulega wątpliwości, 
że spory wkład w przed-
sięwzięcie mają urzędnicy 
z Targówka, bo dzięki ich 
sprawnej pracy niezbędne 
pozwolenia na budowę zo-

stały wydane w rekordowo 
krótkim czasie.

W uroczystym wmuro-
waniu kamienia węgiel-
nego wzięli udział: Ewa 
Błaszczyk, Zbigniew Zio-
bro Minister Sprawiedli-
wości, wiceminister Mar-
cin Romanowski, Adam 
Struzik Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego, 
Elżbieta Lanc wicemar-
szałek Województwa Ma-
zowieckiego, Teresa Bo-
giel prezes Mazowieckiego 
Szpitala Bródnowskiego, 
Małgorzata Kwiatkowska 
burmistrz Dzielnicy Tar-
gówek, Jacek Duczman 
zastępca burmistrza Tar-
gówka oraz radny dziel-
nicy Jerzy Żarnecki.  KS

kLiNika „Budzik”

Jesienią przyszłego roku pierwsi pacjenci trafią 
do kliniki „Budzik” na terenie szpitala Bródnow-
skiego. 15 lipca został wmurowany kamień wę-
gielny pod budowę placówki.

Fot. UM
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Eksperci IPN nieustannie 
poszukują miejsc pochówku 
of iar reżimów totalitar-
nych i czystek etnicznych 
w latach 1917–1989. Ciała 
czterech osób, które są już 
kolejnymi odnalezionymi 
ofiarami w tym miejscu, zo-
stały pochowane bez trumny, 
w dołku. Wiosną ubiegłego 
roku, na terenie obecnego 
osiedla mieszkaniowego, za-
bezpieczono szczątki trzech 
osób, również pochowanych 
bez trumien.

– W dalszym etapie prac 
(wrzesień 2020) Urząd pro-
wadził działania poszuki-
wawcze na terenach przy-
ległych do osiedla (w tym 
na działce należącej do jed-

nostki wojskowej), podczas 
których ujawniono pozosta-
łości kolejnych 16 osób. Wio-
sną tego roku prace trwały 
i skutkowały odnalezieniem 
szczątków dwóch kolejnych 
osób pochowanych pod mu-
rem dawnego więzienia. Po-
zostałości jednej osoby od-
kryto kilka metrów od ściany 
więziennej. Celem bieżącego 
etapu prac jest przeprowa-
dzenie dokładnego badania 
terenu, na którym znajdują 
się dawne garaże – infor-
muje IPN.

Odnalezione szczątki na-
leżą do mężczyzny w wieku 
35–45 lat. Ich ułożenie wska-
zuje na to, że ciało zostało 
wrzucone do dziury. W po-

bliżu archeolodzy znaleźli też 
inne ludzkie szczątki nale-
żące do dwóch osób w wieku 
19–20 lat. Czwarte zwłoki 
były płytko pogrzebane. 
Zdaniem badaczy zostały 
przeniesione z miejsca pier-
wotnego pochówku. Natra-
fiono na nie prawdopodobnie 
w poprzednich latach przy 
kopaniu kanalizacji, zabrano 
je i pogrzebano obok. 

– Rozpoczęliśmy kolejny 
etap prac eksploracyjnych 
w dawnym więzieniu „To-
ledo” na warszawskiej Pra-
dze. Pracowaliśmy tu w ze-
szłym roku i w tym roku, 
znajdując szczątki 19 osób. 
Na chwilę obecną stoimy 
przed miejscem, gdzie zna-

Deklarację o źródle cie-
pła należy złożyć w termi-
nie nieprzekraczającym 12 
miesięcy od 1 lipca 2021 
roku. Jednakże w przy-
padku nowo powstałego 
obiektu, czas jest znacznie 
krótszy i wynosi 14 dni od 
uruchomienia nowego źró-
dła ogrzewania.

Najszybszą i najwy-
godniejszą formą złożenia 
pisma w dobie obostrzeń 
związanych z COVID-19 
jest forma elektroniczna, 
wystarczy wysłać wniosek 
za pomocą systemu telein-
formatycznego CEEB przy 
użyciu Profilu Zaufanego 
lub dowodu osobistego 
z warstwą elektroniczną. 
Osoby preferujące tra-
dycyjną formę komuni-
kacji wypełniony doku-
ment mogą wysłać listem 
albo złożyć osobiście we 
właściwym urzędzie dziel-
nicy (zgodnie z lokalizacją 
budynku).

Obowiązek złożenia pi-
sma w budynkach wielo-
rodzinnych spoczywa na 
osobie zarządzającą obiek-
tem. Właściciele domów 
jednorodzinnych będą 
musieli złożyć deklarację 
samodzielnie. \Wzór wnio-
sku można pobrać ze strony 
CEEB, a wymagane są je-
dynie podstawowe dane:
n  Imię i nazwisko albo 
nazwę właściciela lub za-
rządcy budynku lub lokalu 
oraz adres miejsca za-
mieszkania lub siedziby.
n  Adres nieruchomości, 
w obrębie, której eksplo-
atowane jest źródło ciepła 
lub źródło spalania paliw.
n  Informacje o liczbie 
i rodzaju eksploatowanych 
w obrębie nieruchomości 
źródeł ciepła lub źródeł spa-
lania paliw oraz o ich prze-
znaczeniu i wykorzystywa-
nych w nich paliwach.
n Numer telefonu.
n Adres e-mail.  NJH

Podaj źródło CiePła
od 1 lipca 2021 roku właściciele oraz zarządcy bu-
dynków i lokali, w których znajduje się źródło ciepła 
o mocy do 1 MW, mają obowiązek złożyć deklara-
cję do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB). Akcja jest ogólnopolska i jej głównym za-
łożeniem jest zlokalizowanie przestarzałych pieców 
oraz kotłów, a w przyszłości ich wymiana.

trwa trzeci etap prac na terenie byłego więzienia warszawskiego III (toledo) 
przy ul. Namysłowskiej, który był komunistycznym ośrodkiem zatrzymań i prze-
słuchań. pracownicy Biura poszukiwań i Identyfikacji IpN już na początku po-
szukiwań odkryli szczątki czterech osób.

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY

koLejNe szCzątki  
w Praskim toLedo

leziono szczątki innej osoby. 
Ujawniono zarysy kolejnych 
dołów pochówku. Przed nami 
jeszcze ponad tydzień pracy. 
Zwiedzimy teren dawnego 
ogrodu więziennego, tuż obok 
starego fragmentu muru. Mo-
żemy obiecać, że – jak zawsze 
– do momentu dokładnego 
zgłębiania całego terenu, 
nie będziemy tego kończyć… 
Wierzymy, że ujawnimy nie 
tylko odkryte dzisiaj szczątki, 
ale będzie ich więcej – powie-
dział Krzysztof Szwagrzyk, 
zastępca prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej oraz 
dyrektor Biura Poszukiwań 
i Identyfikacji IPN.

Jak przypomina IPN, wię-
zienie warszawskie III (To-
ledo) było placówką służby 
bezpieczeństwa i więzieniem 
NKWD, działającym od mo-
mentu wkroczenia wojsk so-
wieckich do warszawskiego 
powiatu praskiego (1944). 
Przeznaczone było dla żoł-
nierzy Armii Krajowej, Sił 
Zbrojnych i innych więź-
niów politycznych, których 
reżim stalinowski uznał za 
szczególnie niebezpiecznych 
dla nowych władz. Więzie-
nie, uznane przez więźniów 
za najtrudniejsze, istniało do 
1956 r. W jego murach prze-
prowadzane były egzekucje 
na wielu członkach podzie-
mia niepodległościowego. 

Jan paśnik

Fot: IPN

W dniu 8 lipca 2021 r. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie (dalej: WSA) 
wydał na posiedzeniach niejawnych wyro-
ki w sprawach III SA/Wa 2569/20, III SA/
Wa 2570/20, III SA/Wa 2482/20, III SA/Wa 
332/21, III SA/Wa 333/21 i III SA/Wa 334/21. 
W sprawach tych WSA badał m.in. na skutek 
skarg Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„PRAGA” w Warszawie (dalej: RSM „PRAGA”) 
na uchwały Rady m. st. Warszawy z paździer-
nika i listopada 2020 r. w sprawie ustalenia 
opłat za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi (tzw. „uchwały śmieciowe”). 

Zaskarżone uchwały Rady m. st. Warszawy 
wprowadziły sposób ustalania opłat za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi w za-
leżności od wskazań wodomierza głównego 
dla danej nieruchomości, co doprowadziło do 
pokrzywdzenia tysięcy mieszkańców m. st. 
Warszawy, w tym członków RSM „PRAGA”. 

W skargach na uchwały Rady m. st. War-
szawy RSM „PRAGA” wnosiła o stwierdzenie 
ich nieważności, w oparciu o naruszenie 
m.in. 

• art. 7, art. 84 i art. 217 Konstytucji RP 
poprzez naruszenie konstytucyjnych reguł 
ustanawiania podatków i innych danin publicz-
nych oraz zasady praworządności w zakresie 
w jakim zaskarżone uchwały nie przewidują 
maksymalnej wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami czego skutkiem jest brak 
ustalenia granic przy nakładaniu obciążeń fi-
nansowych na jednostki oraz brak przejrzysto-
ści systemu gospodarowania odpadami,

• art. 2 Konstytucji RP poprzez retroak-
tywny charakter zaskarżonych uchwał prze-
jawiający się w ustalaniu od dnia 1 grudnia 
2020 r. stawek opłat za gospodarowanie 
odpadami na podstawie zużycia wody wystę-
pującego przed tym dniem, na co nie mogli 
się przygotować członkowie Skarżącego ani 
Skarżący, np. zmniejszając zużycie wody, 

• art. 2, 18, 32, 71 ust. 1 i 84 Konstytucji 
RP poprzez naruszenie konstytucyjnej zasady 
równego opodatkowania i nałożenie na rodzi-
ny z dziećmi (w szczególności wielodzietne) 
znacząco większych opłat za gospodarowa-
nie odpadami niż na bezdzietne małżeństwa 
i osoby samotne, z naruszeniem zasad kon-
stytucyjnych, a w szczególności równości, 
proporcjonalności, sprawiedliwości społecz-
nej oraz ochrony rodziny,

• art. 84 i art. 217 Konstytucji RP poprzez 
naruszenie konstytucyjnych reguł ustana-
wiania podatków i innych danin publicznych, 
w zakresie w jakim zaskarżone uchwały uza-
leżniają wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami tylko i wyłącznie od wielkości zu-
życia wody, w sytuacji gdy tego typu metoda 
powoduje, że wysokość tak naliczonej opłaty 
za gospodarowanie odpadami może być zu-
pełnie nieadekwatna do ilości faktycznie ge-
nerowanych odpadów z jednego gospodar-
stwa domowego lub z lokalu użytkowego.

W wyrokach wydanych w dniu 8 lipca 
2021 r. m.in. na skutek skarg RSM „PRA-
GA” WSA stwierdził nieważność uchwały ze 
względu na niezgodność z prawem w nastę-
pujących kluczowych kwestiach: 

• WSA uznał za niezgodny z prawem spo-
sób obliczania opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi jako iloczyn ilości zu-
żytej wody zdanej nieruchomości oraz stawki 
opłaty wynoszącej 12,73 zł za 1m3 zużytej 
wody (w przypadku nieruchomości, która 
w części stanowi nieruchomość, na której za-
mieszkują mieszkańcy, a w części nierucho-
mość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne),

• WSA uznał za niezgodny z prawem 
sposób ustalania wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi dla nieru-
chomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 
w oparciu o średniomiesięczne zużycie wody 
obliczone za okres 6 kolejnych miesięcy przy-
padających w okresie 12 miesięcy poprze-
dzających miesiąc, w którym powstał obo-
wiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w oparciu o wskazanie wodomierza główne-
go przypisanego do danej nieruchomości,

• WSA uznał za niezgodne z prawem, że 
przy obliczaniu średniomiesięcznego zużycia 
wody nie uwzględnia się ilości wody bez-
powrotnie zużytej w okresie przyjętym do 
obliczenia, ustalonej na podstawie wskazań 
dodatkowego wodomierza zainstalowanego 
na danej nieruchomości,

• WSA uznał za niezgodne z prawem, że 
w przypadku nieruchomości niewyposażonej 
w wodomierz główny lub niepodłączonej do 
sieci wodociągowej lub nieruchomości, dla 
której brak jest danych dotyczących zużycia 
wody za okres 6 kolejnych miesięcy przypa-
dających w okresie 12 miesięcy poprzedza-

jących miesiąc, w którym powstał obowią-
zek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zu-
życie wody dla nieruchomości, na której za-
mieszkują mieszkańcy, ustala się jako iloczyn 
liczby osób zamieszkujących nieruchomość 
oraz przeciętnej miesięcznej normy zużycia 
wody na jednego mieszkańca w gospodar-
stwie domowym wynoszącej 4 m3.

Od wyroków WSA m. st. Warszawa będzie 
mogło wnieść skargę kasacyjną do Naczel-
nego Sądu Administracyjnego. Jeżeli Naczel-
ny Sąd Administracyjny utrzyma w mocy 
wyroki WSA z dnia 8 lipca 2021 r., powsta-
nie specyficzny stan prawny. Unieważnione 
przepisy uchwał będą traktowane tak, jakby 
nigdy nie zostały uchwalone. Będzie to ozna-
czać, że m.st. Warszawa od kwietnia 2021 r. 
pobierało od mieszkańców Warszawy opła-
ty za śmieci bez podstawy prawnej. M. st. 
Warszawa będzie miało dwa wyjścia z sytu-
acji: albo zwrócić warszawiakom nienależ-
nie pobrane opłaty albo zaliczyć nienależne 
pobrane opłaty na poczet przyszłych opłat za 
śmieci W każdym jednak przypadku w bu-
dżecie m. st. Warszawy pojawi się ogromna 
dziura. Niezależnie jednak od ostatecznego 
wyniku postępowań o stwierdzenie nieważ-
ności uchwał Rady m. st. Warszawy, widać, 
że walka o prawa mieszkańców Warszawy 
oraz zaskarżanie wadliwych uchwał Rady 
m. st. Warszawy ma sens. Być dzięki nie-
korzystnym dla siebie wyrokom WSA Rada 
m. st. Warszawy zacznie brać pod uwagę 
potrzeby warszawiaków. 

rsm „Praga” skuteCzNa w waLCe z PodwYŻkami oPłat za śmieCi
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✓ Rześki napój: ochłodzoną wodę mi-
neralną (najlepiej – niegazowaną) wlej 
do zimnego dzbanka. Dodaj 2–3 malutkie 
jędrne ogórki gruntowe wyszorowane 
i starte na grubej tarce, posiekane grubo 
listki mięty, a kto lubi – także bazylię i sok 
z cytryny do smaku. Wymieszaj, przykryj, 
a następnie odstaw na godzinę – dwie do 
lodówki. Gotowe, aromatyczne, niezwy-
kle orzeźwiające! W innej wersji zamiast 
ogórka dodaj obranego i oczyszczonego 
z pestek, bardzo dojrzałego melona star-
tego na grube wiórki, płaską łyżeczkę od 
kawy (nie od herbaty!) mielonego imbiru 
lub kilka cieniutkich plasterków świeżego, 
a z ziół – tylko nieco świeżej mięty.
✓ Napój koktajlowy: miąższ z bardzo 
zimnego arbuza oczyść z pestek, zmiksuj 
na gładko, dodaj niecałą, małą butelkę 
wody mineralnej gazowanej i kilka kro-
pelek tabasco. Dopraw sokiem z limonki 
(lepiej nie używać tu cytryny, bo limonka 
ma bardziej subtelny smak i piękny za-
pach). Posyp kilkoma drobnymi kostkami 
wykrojonymi ze świeżego ogórka obra-
nego i bez pestek. Zamiast kostek, można 
z ogórka wykroić cienkie serpentyny, tak-
że bez skórki i pestek.
✓ Serowe kuleczki: biały ser, najlepiej 
dobrze odciśnięty twaróg (serek homoge-

nizowany się nie nadaje), zmiksuj w pro-
porcji pół na pół z tartym żółtym serem, 
wyrazistym i miękkim (maasdamer, mor-
ski). Formuj malutkie kuleczki, np. wielko-
ści monety pięćdziesięciogroszowej. Każdą 
kulkę obtaczaj mocno w innej „panierce”: 
tarte orzechy laskowe albo szczypiorek, 
papryka słodka (ewentualnie z odrobiną 
ostrej), zioła suszone lub świeże, a nawet 
w parmezanie. Ułóż na tacce lub talerzyku, 
wstaw do lodówki na godzinę. 
✓ Fasolkę szparagową żółtą (lepsza!) 
lub zieloną umyj, obetnij końce i ugotuj 
w ledwie osolonym wrzątku tak, by zacho-
wała jędrność. Odcedź starannie, dobrze 
ostudź. Ułóż na półmisku jak szparagi 
– wszystkie strączki równolegle do siebie. 
Skrop lekkim, domowym winegretem. 
Gasi głód i orzeźwia!
✓ Młodego, małego kalafiorka umyj 
i podziel na małe różyczki (ogonki tak dłu-
gie jak się da). Pęczek rzodkiewek umyj, 
obetnij im ogonki a listki skróć do długości 
około 2 cm. Układaj warzywa na płaskiej 
misce z majonezem (warstwa max. 1,5 cm) 
ogonkami do góry. Świetna, chrupiąca 
przekąska!

Mąż wpada do domu, a tam 
– żona z jakimś panem 
w sytuacji dwuznacznej, 
a nawet – jednoznacznej!
– Kto to do diabła jest?! 
– wrzeszczy rozjuszony 
małżonek.
– No właśnie! – podchwy-
tuje żona. – Jak właściwie 
się pan nazywa?!

* * *
Synek z ogrodu woła do 
mamusi: 
– Mamusiu, mamusiu, dra-
bina spadła z dachu! 

– Kochanie, idź i powiedz 
o tym tatusiowi – odpowia-
da mama. 
– Ale tatuś już wie, bo wisi 
na rynnie!

* * *
Pierwsza klasa. Dzieci rysu-
ją, pani przechadza się po 
klasie.
– Zosiu, a cóż ty rysujesz? 
– pyta z zainteresowaniem.
– Rysuję Pana Boga! – od-
powiada Zosia.
– Jak to? Przecież nikt nie 
wie jak Bóg wygląda…
– No, to właśnie za chwi-
leczkę będą wiedzieli!

na luzie
ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Pyszna Józia

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

Chcesz wzmocnić efekt opa-
lenizny? Pij dużo soku z mar-
chewki, najlepiej – świeżo 
wyciskanego. Mogą być też su-
rówki z marchewki, doskonałe 
z dodatkiem odrobiny chrzanu 
i śmietany. Niestety, śmietana 
tuczy… Dbając o mocny efekt 
opalenizny, zrezygnuj z nie-
których domowych maseczek 
piękności z surowych owoców 
– najbardziej wybiela masecz-
ka ze świeżego ogórka. 
Wysuszoną słońcem skórę 
możesz pielęgnować oliw-
ką, świeżą serwatką, a włosy 
– znakomitymi, sprawdzonymi 
od pokoleń maseczkami z ole-
ju rycynowego z dodatkiem 
jednego świeżego żółtka, łyż-
ki oliwy i soku cytrynowego 
(1–3 łyżki). Wszystkie składniki 
powinny mieć temperaturę 
pokojową. Wymieszaj je inten-
sywnie (powstanie coś w ro-
dzaju kremu czy też majonezu), 
nałóż na suche włosy, wmasuj, 
owiń folią i grubym ręcznikiem, 
po 2–3 godzinach zwyczaj-
nie zmyj szamponem i letnią 
wodą. Włosy będą błyszczące, 
elastyczne i w znakomitej kon-
dycji, z cebulkami włącznie!

Wesoły Romek

Szkoda, że człowiek nie może 
zarządzać klimatem. Choć z dru-
giej strony to dobrze, ponieważ 
jeszcze się taki nie narodził, któ-
ry by wszystkim dogodził! Przy-
roda radzi sobie sama, czasami 
zaskakując nas ogromnie. 
Gdy narzekamy na upał, warto 
wiedzieć, że temperatury przy 
gruncie na pustyniach sięgają na-
wet 70°C! Niejedne nasze buty 
by tego nie wytrzymały.
Najwyższe zaobserwowane tem-
peratury powietrza przekraczają 
50°C. Pierwsze miejsce zajmuje 

tu Dolina Śmierci w USA, gdzie 
sto lat temu termometry wska-
zywały ponad 56°C. Na drugim 
miejscu jest Tunezja, gdzie tem-
peratura powietrza dochodzi do 
55°C.
Szukamy ochłody? Proszę bardzo! 
Antarktyda, Stacja Wostok, tu od-
notowano prawie 90º C na minu-
sie! Mrozy bywają również na sły-
nących z pięknej, łagodnej aury 
Hawajach. Przed półwieczem, tuż 
po Nowym Roku, temperatura 
spadła tam do -10°C! Trudno to 
sobie wyobrazić w kraju, którego 
mieszkańcy nie mają ani kożu-
chów, ani kozaków, ani odpowied-
nio ocieplonych domów.

ŚMIESZKANIEC RADY CIOTKI AGATY

WARTO WIEDZIEĆ

Ciekawska

  
 





  


 
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

Uważaj na wydawaną gotówkę, zastanów się dwa razy, zanim coś kupisz. Słuchaj gło-
su rozsądku i swoich bliskich. W sprawach uczuciowych możliwa chwilowa stagnacja, 
w zawodowych lepiej się nie wychylać - rób to, co do ciebie należy. 
Przed tobą możliwość wykonywania nowych, odpowiedzialnych zadań, które mogą ci 
przynieść wiele satysfakcji, a przy okazji dadzą szansę na podejmowanie właściwych 
decyzji. W sprawach osobistych zdaj się na cierpliwość i intuicję. 
W sprawach zawodowych postaw na umiar i takt, które mogą znaleźć uznanie w oczach 
przełożonych. Efekty mogą być zaskoczeniem nawet dla ciebie samego. Pamiętaj jed-
nak o poprzestaniu na jednym zadaniu, resztę spraw odłóż na później. 
Możliwe, że będziesz musiał stawić czoło wielu trudnościom. Zrozumienie znajdziesz 
wśród najbliższych, na których wsparcie możesz liczyć. Na razie spróbuj cieszyć się 
latem, może będzie szansa na trochę wolnych dni i odnowienie starych znajomości.
Koniec lipca może przynieść wyjątkowe ożywienie w sferze towarzyskiej. Forma fi-
zyczna powinna dopisać, więc letnie wojaże zapowiadają się wspaniale. To wymarzony 
czas na miłość lub wakacyjną przygodę. 
Letnia pogoda niezbyt dobrze może wpływać na podejmowanie przez ciebie właści-
wych decyzji. Zrezygnuj na razie z ambitnych zamierzeń. Ciesz się słoneczną pogodą 
i nie zaprzątaj sobie głowy niepotrzebnymi myślami. Ty też możesz mieć wakacje… 
Chwilowo możesz nie mieć specjalnego zapału do pracy, natomiast chętnie byś gdzieś 
wyjechał, spotkał się z przyjaciółmi. Niestety, rzeczywistość bywa niezbyt ciekawa. Na 
wypoczynek możesz trochę poczekać, ale nigdy nie mów nigdy. 
Nie udawaj, że ci nie zależy na uczuciach, każdy ich potrzebuje i o nich marzy… Więc 
do dzieła, ruszaj na poszukiwanie swojej bratniej duszy. W sferze finansowej powinno 
dopisać ci szczęście, więc nie powinieneś mieć powodów do narzekań. 
W najbliższym czasie miłych chwil nie zabraknie, a twój partner może liczyć na czułość 
i wyrozumiałość. W pracy może czekać na ciebie więcej obowiązków, ale to się opłaci, 
gdyż możesz zostać zauważony i doceniony. 
W najbliższych dniach być może przyjdzie ci postawić wiele na jedną kartę. Może to 
lekko nadszarpnąć twój system nerwowy, więc powinieneś bardziej zadbać o siebie, 
zrelaksować się, bardziej wysypiać, a alkohol spożywać tylko w rozsądnych dawkach. 
Warto pomyśleć o małym wakacyjnym odpoczynku. Jeśli planujesz załatwienie waż-
nych spraw, nie licz wyłącznie na swój wdzięk i przygotuj się do rozmów. Uważaj na 
skoki w bok! Niewielu z nas jest mistrzami kamuflażu. 
Na myśl o pracy dostajesz gęsiej skórki? Może weź sobie wolne, tym bardziej, że nie 
jest to dobry moment na podejmowanie ważnych decyzji, bo możesz wiele stracić. 
Potrzebujesz trochę czasu dla siebie, aby się nad wszystkim zastanowić. Merlin

Krzyżówka Mieszkańca nr 14

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 utworzą końcowe hasło.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Między posiłkami… Cóż, czasem trudno 
się oprzeć małemu co nieco…
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Auto-Moto – Kupię

n Części Fiat 125p i inne auta 
PRL-u: Fiat 126 p, Syrena, 
Warszawa. Tel. 503-401-501

KupIĘ

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

MEDyCZNE

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

MotoRyZACJA

n Skup aut wszystkich.  
Tel. 503-401-501

NAuKA

n Matematyka, dojazd.  
Tel. 691-870-045

NIERuCHoMośCI – Kupię

Kupię mieszkanie praga 
południe. tel. 693-562-148

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

NIERuCHoMośCI – Mam  
do wynajęcia

n Mieszkanie 75m, 3-pokojowe 
od 1 sierpnia br.  
Tel. 22 617-27-20

n Pokoje 2, 3 osobowe 
– 550 zł/m-c/osobę.  
Tel. 601-350-289

pRAWNE

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

n Doradca Podatkowy 
– kontrole podatkowe 

NastęPNe wYdaNie 5.08.2021

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

ul. Floriańska 6 - Filia
 ul. Rechniewskiego 14 (kościół św. Patryka)

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

KONKURENCYJNE CENY

REKLAMA

ZAMÓW W INTERNECIE:
www.mieszkaniec.pl/reklama/ogloszenia-drobne/ 
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n Cyklinowanie, układanie, 
lakierowanie, przekładanie 
parkietów – Jan Grzybowski.  
Tel. 22 810-70-88, 609-542-545

n Cyklinowanie, układanie, 
lakierowanie, reperacje parkietów 
– Stefan Słomski.  
Tel. 501-126-177, 500-240-976.

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

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

n Domofony, naprawa pralek, 
instalacje elektryczne.  
Tel. 601-93-68-05

n GAZ, HyDRAuLIKA. 
NApRAWy, MoNtAż, 
pRZERóBKI – 24 H. tANIo. 
tEL. 22 610-88-27,  
604-798-744

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

n HyDRAuLIK soLIDNIE, 
usŁuGI GAZoWE.  
tEL. 888-329-094

n HyDRAuLIK.  
tEL. 502-031-257

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

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

n KLIMAtyZACJA, 
WENtyLACJA, sERWIs 24 H, 
tEL. 604-771-096

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 Pomoc drogowa.  
Tel. 513-606-666

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

n Rolety antywłamaniowe 
i naprawy. Tel. 602-228-874

n Rolety, żaluzje, verticale, 
rolety antywłamaniowe 
– produkcja, naprawa.  
Tel. 602-228-874

i sprawdzające, porady, 
wszystkie podatki, spadki, 
darowizny, aukcje, nieujawnione 
dochody. Tel. 22 672-34-34, 
604-095-656,  
www.podatki-doradca.pl

n Kancelaria Adwokacka  
adw. Teresa Zdanowicz. Sprawy 
cywilne, karne, rodzinne, 
spadkowe, rozwody. Wawer-Anin 
ul. Ukośna. Tel. 22 613-04-30, 
603-807-481

RóżNE

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

n Przeprowadzki. Wywóz gruzu 
i mebli. Tel. 722-990-444

n Transport – przeprowadzki 
– samochód o wymiarach  
3,9 dł./2,0 wys. – kontener, kraj, 
zagranica, konkurencyjne ceny. 
Tel. 502-904-708

usŁuGI

n AAA Montaż i naprawa 
anten satelitarnych, naziemnych 
i internetowych. Tel. 696-507-417,  
www.montazanteny.pl

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 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 – Budowlane

n Rolety. Tel. 514-165-445

n Zabudowa balkonów.  
Tel. 514-165-445

usŁuGI – Komputerowe

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

usŁuGI – porządkowe

n Pranie dywanów i mebli 
tapicerowanych. Mycie 
okien. Tel. 796-371-666

n Pranie dywanów, mebli 
tapicerowanych. Osobiście.  
Tel. 512-247-440

n Sprzątanie mieszkań.  
Tel. 730-379-101

usŁuGI – Remontowe

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, 
DosZCZELNIENIA.  
tEL. 787-793-700

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

WypoCZyNEK

n Wczasy dla Seniora – Krynica 
Morska – 8 dni od 799 zł/os., 
Stegna – 8 dni od 749 zł/os.  
Tel. 534-244-044,  
(22) 834-95-29 

Z A W I A D o M I E N I E 
o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U.  
z 2020 r., poz. 1363 ze zm.)

prezydent m. st. Warszawy zawiadamia, 
o podjęciu postępowania w niniejszej sprawie

oraz
o wydaniu w dniu 1 lipca 2021 r., po zakończeniu postępowania wszczętego 
na wniosek Prezydenta m. st. Warszawy, reprezentowanego przez Burmistrza 
Dzielnicy Białołęka, decyzji Prezydenta m. st. Warszawy nr 307/2021/ZRID, 
udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie 
drogi publicznej gminnej – ulicy Dziatwy (klasy D na odcinku ul. Marchołta – 
ul. Uczniowska, klasy L na odcinku ul. Uczniowska – ul. Drożdżowa) w dzielnicy 
Białołęka m.st. Warszawy. 
Inwestycja drogowa będzie realizowana na terenie działek: 
z obrębu 4-04-05, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 17/11 (wydzielona 
z działki 17/3), 24/5 (wydzielona z działki 24/4), 16/3 (wydzielona z działki 
16/2), 17/5, 17/6, 17/4, 6/4, 21/55, 21/26, 21/56 (wydzielona z działki 21/53), 
21/58 (wydzielona z działki 21/25), 
z obrębu 4-04-09, oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 111/1 (wydzielona 
z działki 111), 109/3 (wydzielona z działki 109/1), 46/2 (wydzielona z działki 
46/1), 120/5 (wydzielona z działki 120/2), 120/3, 120/7 (wydzielona z działki 
120/1), 120/9 (wydzielona z działki 120/4), 110/4 (wydzielona z działki 110/1),
z obrębu 4-04-10, oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 1/6 (wydzielona z dział-
ki 1/2), 3/5 (wydzielona z działki 3/4), 2/2, 2/3, 2/4, 3/7 (wydzielona z działki 
3/3), 4/5 (wydzielona z działki 4/2), 28/13 (wydzielona z działki 28/11), 28/15 
(wydzielona z działki 28/12).
Działki do przejęcia przez jednostkę na rzecz samorządu terytorialnego: 
z obrębu 4-04-05, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 6/4, 21/56, 21/58, 
16/3, 17/11, 17/6, 
z obrębu 4-04-09, oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 46/2,
z obrębu 4-04-10, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 2/4, 3/5, 3/7, 4/5, 
28/13, 2/2.
Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone w związku z koniecz-
nością dokonania przebudowy sieci uzbrojenia terenu: 
z obrębu 4-04-09, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 111/2 (wydzielona 
z działki 111), 109/4 (wydzielona z działki 109/1), 
z obrębu 4-04-10, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1/7 (wydzielona 
z działki 1/2), 4/6 (wydzielona z działki 4/2). 
Działki, na których istnieje obowiązek przebudowy innych dróg publicznych: 
działka nr ew. 24/2 z obrębu 4-04-05. 

pouCZENIE
Zainteresowanym stronom przysługuje prawo zapoznania się z treścią powyższej 
decyzji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka: decyzja dostępna w Wydziale Architektury 
i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, tel. 22 443 84 87, po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym. 
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za 
pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia dorę-
czenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 Kpa. 
(za dzień publicznego obwieszczenia przyjmuje się datę ukazania się niniejszego 
zawiadomienia w prasie lokalnej). 
Miejsce złożenia odwołania: Urząd Dzielnicy Białołęka, Wydziale Architektury  
i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa. 
Na podstawie art. 136 § 3 Kpa strona w odwołaniu może zawrzeć wniosek  
o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego 
w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
Na podstawie art. 17 ust. 3 powołanej specustawy drogowej decyzja o ustaleniu 
lokalizacji drogi zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności:
- uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych,
- zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości,
- uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie właściwego 
zarządcy drogi,
- uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
decyzja podlega doręczeniu wnioskodawcy. Pozostałe strony otrzymują za-
wiadomienia o jej wydaniu na adres widniejący w ewidencji gruntów. Ponadto, 
zawiadomienia o wydaniu decyzji wywieszone zostaną Na Elektronicznej Tablicy 
Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu m.st. Warszawy i w prasie lokalnej. 
W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty 
nieruchomości objętej niniejszą decyzją, wyda swą nieruchomość niezwłocz-
nie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 
o wydaniu tej decyzji, wysokość odszkodowania zostanie powiększona o kwotę 
równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczyste-
go (art.18 ust. 1e pkt 1 specustawy drogowej).
Postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania będzie prowa-
dzone przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, ul. 
Chałubińskiego 8.

REKLAMA

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
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Prof. adam strzemBosz 
– Na pradze południe mieszka 

pan od niedawna… 
– Tak, od dwóch lat. 
– Z konieczności czy z wy-

boru? 
– Z wyboru. Nie na 

przykład z przydziału lub 
przymusu. Tu miałem moż-
liwość otrzymania więk-
szego mieszkania, ponieważ 
przedtem zajmowałem małe 
mieszkanko w Śródmieściu 
z żoną i dziećmi. 

– polubił pan tę dzielnicę, czy 
wręcz odwrotnie? 

– Miejsce, gdzie miesz-
kam jest wyjątkowo piękne 
To jest Kamionek, bardzo 
piękna część Warszawy. Nad 
Kanałem Kamionkowskim, 
blisko jest jeziorko i Park 
Paderewskiego. Doceniam te 
okolice i ich naturalny urok. 
Często to wykorzystuję wy-
chodząc na spacery. 

– Jak pan ocenia pragę połu-
dnie z pozycji prawnika, specja-
listy od prawa karnego? 

– Muszę przyznać, że 
jak na razie nie miałem tu 
osobiście żadnych kłopo-
tów związanych np. z próbą 
przestępstwa. Jeśli o to 
chodzi, to w Śródmieściu 
jest z pewnością o wiele 

wyższy wskaźnik przestęp-
czości niż w naszej – bo 
chyba mogę tak powiedzieć 
– dzielnicy. 

– Jeszcze niedawno warunko-
wał pan swój start w wyborach 
prezydenckich od szerokiego 
poparcia partii politycznych. po-
parło pana kilka z nich. Czyżby 
zatem zmienił pan zdanie? 

– Nie zmieniłem zdania, 
ja nie warunkowałem tego 
od poparcia konkretnych 
partii, tylko od szans popar-
cia mojej osoby przez bardzo 
szeroki elektorat, pewnie 
również i tych partii. Wobec 
tego, że doszło do pewnej 
integracji różnych środo-
wisk po prawej i centrowej 
stronie sceny politycznej, 
ale przede wszystkim, dla-
tego, że odwoływały się do 
mnie liczne stowarzyszenia, 
organizacje i poszczególne 
osoby, zdecydowałem się 
kandydować na najwyższy 
urząd w państwie. 

– Jaka będzie strategia 
pańskiej kampanii wyborczej 
i główne tezy programowe? 

– W swoim inauguracyj-
nym wystąpieniu odwołałem 
się do rodziny jako pewnego 
symbolu, a państwo jest ro-

dziną rodzin i z tego tytułu 
wszystkie problemy doty-
czące rodziny dotyczą pań-
stwa. Sądzę, że państwo pol-
skie powinno być nowocze-
sne, otwarte na przyszłość. 
Ale zarazem powinno się 
w nim szanować tradycję, 
narodową ciągłość i tożsa-
mość. Zachować to, co jest 
dorobkiem Polski i stało się 
częścią kultury europejskiej 

– Zapowiedział pan również 
prowadzenie kampanii pozy-
tywnej… 

– Zgadza się, nie mam za-
miaru nikogo zwalczać. Wzy-
wam też innych uczestników 
tej kampanii, by była ona na 

takim poziomie, który 
przyniesie Polsce zaszczyt. 
Chciałbym swoją kampanię 
oprzeć na mówieniu prawdy, 
uczciwym stosunku do wy-
borcy, bez demagogii i po-
pulizmu. Nie byłoby dobrze, 
gdyby napastliwa, agresywna 
kampania miała potwierdzić 
„polskie piekiełko”. 

– Gdzie będzie pan upatrywać 
swoich głównych przeciwników 
politycznych w tegorocznych 
wyborach prezydenckich? 

Adam Justyn strzembosz (ur. 11 września 1930 
w Warszawie) – prawnik, sędzia, profesor nauk 
prawnych, pierwszy prezes sądu Najwyższego 
(1990–1998) i z urzędu przewodniczący trybunału 
stanu, wiceminister sprawiedliwości w rządzie ta-
deusza Mazowieckiego (1989–1990), przewodni-
czący Krajowej Rady sądownictwa (1994–1998), 
kawaler orderu orła Białego i emerytowany profe-
sor Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego.

Źródło: wikipedia.pl

W 2016 r., w IV edycji naszego plebiscytu, głosami 
czytelników „Mieszkańca” uzyskał honorowy tytuł 
„Zacnego Mieszkańca”. 

– Nie chcę gdziekolwiek 
upatrywać takich przeciw-
ników. Ja się lokuję po tej 
nie lewicowej, niepodległo-
ściowej stronie naszej sceny 
politycznej i to samo mówi 
za siebie. Jest szerokie grono 
osób, które nie czują się re-
prezentowane ani przez par-
lament, ani istniejące partie 
polityczne. 

– Czy zamierza pan w takim 
razie odebrać część elektoratu 
Lechowi Wałęsie? 

– To ten elektorat będzie 
decydował, kogo poprze. 
Niewątpliwie mają tutaj 
miejsce wspólne pola i ob-
szar aktywności społecznej. 
Odwołuję się do tych, któ-
rych nie interesują partyjne 
rozgrywki. Odwołuję się 
do tych, których interesują 
określone wartości 

– Jaką rolę w swojej kampanii 
wyborczej widzi pan dla ugru-

powań prawicowych wspierają-
cych pańską kandydaturę? 

– Pewnie taką, jaka przy-
pada w kampanii wyborczej 
różnym partiom i organi-
zacjom. Nie mam zamiaru 
opierać się wyłącznie czy 
głównie na tych partiach. 
Wręcz przeciwnie – na 
pewnym ruchu społecz-
nym, który ma miejsce, 
który się tworzy i stanowi 
chyba najistotniejsze zaple-
cze mojej kampanii. 

Natomiast uważam, że 
wokół prezydenta powinny 
zgromadzić się te siły po-
lityczne, które popierają 
jego program i system war-
tości. Wokół tego urzędu 
powstałaby koalicja par-
tii, mogąca się z czasem 
przekształcić w większe  
ugrupowanie. 

Rozmawiał  
Jarosław Gajewski 

REKLAMA

REKLAMA

twoje mieszkanie jest zadłużone? 
stanowi przedmiot zastawu lub innych zabezpieczeń?
Została wszczęta procedura komornicza?

poMożEMy W NEGoCJACJACH  
Z WIERZyCIELAMI, oDDŁużANIu

sKup – spRZEDAż – ZAMIANA
pośREDNICtWo W oBRoCIE
NIERuCHoMośCIAMI

BEZpŁAtNA poMoC pRAWNA

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

 
   skup  sprzeda¿

   
 sim-locki

    akcesoria

    naprawy

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

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

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

www.krasphone.pl

TADEX 
 OPONY

  Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i
 
sprzeda¿ opon 

 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         
tel. 22 610 60 05

A MOŻE 
NAD MORZE?

Komfortowe, w pełni wyposażone  
apartamenty dla 4-6 osób, blisko plaży.

KOŁOBRZEG    www.sunnyday.com.pl
REZERWACJE  

NA JESIEŃ 2021
ZADZWOŃ! 

¥ 501-423-667   

CENA OD 100 ZŁ ZA DOBĘ ZA APARTAMENT

NA FAli - ul. Bałtycka 4 POD PAPUGAMi - ul. Bałtycka 4

SŁONECZKO - ul. Bałtycka 17B

serdecznie 
zapraszamy do Kołobrzegu, do naszych apartamentów, do naszego świata, gdzie 

gość ma wziąć tylko dobry humor i walizkę, a resztą zajmiemy się my EKiPA SUNNY-DAY 
APARTAMENTY KOŁOBRZEG.


