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

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

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 

Dyktatura asertyWnych
Człowiek ściągnął już na 

dobre do domu po wakacyj-
nych szwendaniach. Jak było? 
Znowu inaczej. Mam wrażenie, 
że ogólnopolska akcja „musisz 
się nauczyć być asertywnym” 
osiągnęła znaczący sukces.

Nie powiem, wkurza mnie 
nadmierna gadatliwość, ale 
jak trafiam do kolejnej knajpy, 
gdzie dialog z kelnerem wygląda 
tak: – Są kluski śląskie? – Nie. 
– A kotlet mielony? – Nie. – To 
co jest? – To co w karcie. – No, 
ale pytam o rzeczy z karty. – To 
tych nie ma. – A schabowy jest? 
– Nie… To myślę sobie, że to 
jednak zbyt intensywne warsz-
taty pracy nad sobą były. Gdy 
do tego dodamy, że do połowy 
lokali, także tych w miejscowo-
ściach wypoczynkowych, nie 
mamy co wchodzić w weekend, 
bo wszystkie stoliki zarezerwo-
wane na 80. urodziny dziadka, 
to przestaje na mnie działać 
utyskiwanie, że gastronomia nie 
może się po pandemii odrodzić. 
Może, ale nie chce.

Podobną ścieżkę rozwoju 
przeżywało pozamiejskie ho-
telarstwo. W weekendy tylko 
wesela. Teraz hotele znów się 
uwolniły, bo masowo powstały 
domy weselne, nawet w byle 
wsi. Ale czy to trzeba aż warun-
ków drastycznej konkurencji, 
by chciało się być miłym w lo-
kalu, który został stworzony po 
to, by było miło (i smacznie?).

Najwyraźniej tak! 
tomasz szymański

 

UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
Kupno - Sprzedaż
 Monety, medale
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Szwedzka 37

czynne 9-20
Tel. 22 818 07 91 

 Protezy elastyczne

 Cyrkonowe 
korony i mosty

 Implanty

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY

EKSPRESOWA
NAPRAWA PROTEZ!
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¥ 22 333 23 11, 501 51 66 60

www.krasphone.pl

ch szembeka
ul. zamieniecka 90 

paw. 311

Waltz „marzenie”
Na wołowej skórze nie spisałoby się obietnic, że już za-

raz, a na pewno w tej kadencji wybudujemy nowoczesne 
połączenie drogowe między Pragą Południe a Pragą Północ, 
między Rondem Wiatraczna a Rondem „Żaba”. Obiecywano 
nam to regularnie, co cztery lata, w rytm wyborów samo-
rządowych. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz upiększała tą 
obietnicą wszystkie trzy swoje kampanie wyborcze. 

Czytam, WięC myślę

więcej nA STR. 8
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kronika PoliCyjna
rOZBIeraLI W LesIe saMOchODy

Na terenie Warszawy ukradziono samochód marki kia. Policjanci 
ustalili, że auto zostało przetransportowane do lasu na Pradze 
Południe. I rzeczywiście, w kompleksie leśnym odnaleźli już pra-
wie rozebraną na części skradzioną kia. Chwilę później zauważyli 
mazdę, którą zgodnie z posiadanymi informacjami, mieli poru-
szać się podejrzewani paserzy. Ci, na widok radiowozów, zaczęli 
uciekać. Po krótkim pościgu zostali zatrzymani.

trafIŁ na rOZBóJnIkóW
Pod koniec czerwca do komendy zgłosił się pokrzywdzony: na 
ulicy zaczepił kobietę i zaczął z nią rozmawiać. Po chwili jednak 
okazało się, że nowa znajoma nie jest sama, tylko z dwoma 
kolegami. I nie bardzo chcą rozmawiać… Mężczyzna został 
pobity i okradziony, stracił zegarek i klucze. Sprawa trafiła do 
wydziału kryminalnego. Funkcjonariusze podjęli działania. 
Okazało się, że jeden ze sprawców aktualnie przebywa już 
w areszcie śledczym, bo wpadł podczas innego przestępstwa. 
Natomiast kobietę i trzeciego ze sprawców policjanci zatrzy-
mali w ich mieszkaniach.

ukryWaŁ sIę na JachcIe
Policjanci wydziału kryminalnego wpadli na trop 41-latka, który 
miał do odbycia karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Nie sta-
wił się jednak w wyznaczonym terminie do aresztu i w związku 
z tym został za nim wydany list gończy. 41-latek ukrywał się 
na… jednym z jachtów „zaparkowanych” w giżyckim porcie. 
Policjanci udali się tam i zatrzymali poszukiwanego.

…a POrtfeL PrZynIósŁ ucZcIWy MIesZkanIec
Do komendy zgłosił się obywatel Ukrainy, który utracił portfel 
w centrum handlowym. Policjanci wiedzieli, że jeśli szybko 
ustalą i dotrą do ewentualnego podejrzanego o kradzież, to 
zwiększą szanse na odzyskanie utraconych rzeczy. Najpierw 
przejrzeli zapisy monitoringów. Okazało się, że portfel męż-
czyźnie wypadł, następnie ktoś go podniósł, zabrał, a po po-
wrocie do domu zaniósł do komisariatu w Rembertowie! 

policja.waw.pl
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20 października 2016 roku
przestał redagować „Mieszkańca” nasz nadredaktor

ŚP WIESŁAW NOWOSIELSKI
W piątą rocznicę Jego odejścia 20.10.2021 r. o godz. 7.00 w sanktuarium 

matki Bożej królowej Polskich męczenników  
przy al. stanów Zjednoczonych 55 zostanie odprawiona Msza św.  

w intencji naszego drogiego szefa i Przyjaciela,  
a następnie spotkajmy się o godz. 9.00  

na Cmentarzu Bródnowskim, aleja 26-5–5, 
o czym zawiadamia

Redaktor Naczelna „Mieszkańca” wraz z Wydawcą

We wtorek, 28 września, 
policja przejęła 112 piętnastoli-
trowych wiader, w których znaj-
dowało się około 224 tysięcy 
ampułek ze sterydami anaboli-
tycznymi. 

Są to substancje, które nie 
zostały dopuszczone do obrotu 
w naszym kraju. Łączna wartość 
odkrytych anabolityków szaco-
wana jest na ponad milion zło-
tych. Zaskakującego znaleziska 
dokonano na terenie Gocławia 
na terenie firmy zajmującej się 
wynajmem kontenerów osobom 
prywatnym i firmom. Właśnie 
w jednym z kontenerów znale-
ziono ampułki.

Po zabezpieczeniu znaleziska 
i przeprowadzeniu oględzin, 
sprawa zostanie przekazana 
biegłemu. Przeprowadzi on sto-
sowne ekspertyzy, na podstawie 
których wyda opinię dotyczącą 
autentyczności znaleziska oraz 
składu chemicznego znalezio-
nych substancji. Będzie to stano-
wiło podstawę do dalszych czyn-
ności, które podejmie policja. Jn

sterydy na GoCłaWiu
Warszawska policja za-
bezpieczyła na Pradze 
Południe wiadra zawie-
rające sterydy.

fot. policja.waw.pl

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

JAk uzyskAć 
dOfinAnsOWAnie? 
zAdzWOŃ 517 224 111

Aby uzyskAć pomoc nAleży 
przedstAwić nAstępujące 

dokumenty:
Często słyszymy, że aparaty słuchowe 

są drogie. Trudno się z tym nie zgodzić. 
Wydatek rzędu kilku tysięcy jest dla wielu 
osób sporym obciążeniem budżetu. Jest 
jednak rozwiązanie tego problemu. Dla 
wszystkich osób, których ubytek słuchu 
przekracza 40dB możliwe jest dofinanso-

wanie z Narodowego Funduszu Zdrowia 
w wysokości 700 złotych (dla osób powy-
żej 26. roku życia) oraz 2000 złotych (dla 
dzieci i osób poniżej 26. roku życia) do 
jednego ucha. 

Drugim rozwiązaniem jest dofinanso-
wanie z PCPR (Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie), które korzysta ze środ-
ków PFRON (Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych) i na 
nim chcielibyśmy się dzisiaj skupić.

Aby uzyskać dofinansowanie z PCPR 
warunkiem koniecznym jest posiadanie 
orzeczenia o stopniu niepełnospraw-
ności. Każda osoba, która stara się o ta-
kie dofinansowanie powinna sprawdzić, 
czy jego dochody nie przekraczają kwoty 
określonej przez PCPR. Kwota ta jest różna 
w zależności od powiatu. Wysokość dofi-
nansowania również jest uzależniona od 

miejsca zamieszkania. Każdy PCPR sam 
ustala jaką kwotę może dofinansować 
swoim podopiecznym. Obecnie w War-
szawie dofinansowanie z PCPR wynosi 
1950 złotych (dla osób powyżej 26. roku 
życia) oraz 3000 złotych (dla osób poniżej 
26. roku życia) do jednego ucha. 

Przy zakupie dwóch aparatów może-
my liczyć na pomoc w wysokości 5300 
złotych (dla osoby powyżej 26. roku 
życia) oraz 10 000 złotych (dla oso-
by poniżej 26. roku życia). Patrząc na 
powyższe jesteśmy w stanie otrzymać 
dobrej jakości aparat słuchowy zupeł-
nie za darmo! 

Przykład:
Koszt aparatu  
słuchowego: 2650 zł
Refundacja NFZ 
(powyżej 26. r.ż.): 
700 zł
Refundacja PCPR 
(powyżej 26. r.ż.): 
1950 zł
Udział własny 
pacjenta: 0 zł

ApArAty słuch we zA dArm ? 
sprAwdź jAk uzyskAć!

dofinAnsowAnie z nArodowego  
funduszu zdrowiA

2x700 zł 
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Osoba dorosła 
(powyżej  

26. roku życia)

2x2000 zł
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Dziecko i osoba 
(poniżej  

26. roku życia)

2x1000 zł
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Inwalida wojenny  
i osoba 

represjonowana

dofinAnsowAnie z powiAtowego 
centrum pomocy rodzinie

2x1950 zł 
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Osoba dorosła 
(powyżej  

26. roku życia)

2x3000 zł
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Dziecko i osoba 
(poniżej  

26. roku życia)

2x1950 zł
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Inwalida wojenny  
i osoba 

represjonowana

Jeżeli obecnie nie przysługuje Ci 
dofiansowanie z nfz, a chcesz kupić aparat 
słuchowy, skorzystaj z promocji aparatów 
sprzedawanych bez dofinansowania nfz 

zadzwoń 517 224 111

 Kopia orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności;

 Zaświadczenie o dochodach netto z ostat-
nich trzech miesięcy;

 Kopia zlecenia na wyroby medyczne wy-
danego przez lekarza laryngologa; 

 Wniosek o dofinansowanie dostępny 
w siedzibie PCPR lub na stronie interneto-
wej danego PCPR;

 Faktura na zakupione aparaty słuchowe 
lub faktura proforma z informacją o szaco-
wanych kosztach zakupu.

Wiemy, jak skomplikowanie wygląda cała pro-
cedura ubiegania się o dofinansowanie, dla-
tego też przeprowadzimy Państwa przez cały 
proces i pomożemy uzyskać dofinansowanie. 
Warto pamiętać, że zawsze przed zakupem 
mają Państwo możliwość bezpłatnego przete-
stowania aparatów słuchowych i sprawdzenia, 
czy dane rozwiązanie zapewnia odpowiedni 
komfort słyszenia.
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Dokumenty aplikacyjne należy wysłać na adres spoldzielnia@przyczolek.waw.pl  
lub dostarczyć osobiście do biura Spółdzielni w terminie do 15 października 2021 r.

telefon do kontaktu: 22 810-40-71, wew. 4
Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Brak zgody jest równoznaczny z odrzuceniem oferty. 
Szczegółowa klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rekrutacją 
pracowników znajduje się na stronie internetowej www.przyczolek.waw.pl w zakładce PRACA  

oraz w biurze Spółdzielni.

W DZIaLe rOZLIcZeń Z cZŁOnkaMI
(umowa o pracę, pełny etat)

Wymagania na ww. stanowisko:
n minimum roczne doświadczenie w pracy polegającej na: 

4 prowadzeniu ewidencji analitycznej i rocznych rozliczeń z członkami, 
najemcami i właścicielami z tytułu eksploatacji, czynszów i opłat za lokale 
mieszkalne i garaże,

4 sporządzanie miesięcznych zestawień związanych z obciążeniem członków 
wynikających z innych tytułów,

4 prowadzeniu bieżącej windykacji,
n wykształcenie średnie ekonomiczne i/lub wyższe kierunkowe,
n praktyczna umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych, 
n biegła znajomość narzędzi MS Office (w szczególności MS Excel)
n umiejętność reagowania na potrzeby mieszkańców spółdzielni
n kreatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, 
Dodatkowym atutem będą:
n znajomość programu SoftHard
n wiedza z zakresu ewidencjonowania środków trwałych

Zarząd spółdzielni Mieszkaniowej „Przyczółek Grochowski” 
prowadzi rekrutację na samodzielne stanowisko 

śmieCi – temat moCno zaPalny
Praga tonie w odpa-
dach i nie jest to okre-
ślenie na wyrost, pa-
trząc na to, co dzieje 
się na podwórkach. 

zostały, bo ludzi nie stać na 
takie koszta!”.

Gocław, Saska Kępa, 
Grochów – z każdej strony 
dzielnicy docierają do nas 
informacje o przepełnionych 
śmietnikach i opóźnieniach 
z odbieraniem odpadów. 
Jedna z czytelniczek wska-
zuje na ten problem w okoli-
cach Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci przy ul. Grochowskiej.

– Ośrodek dla niepełno-
sprawnych dzieci i TPD znaj-
dują się w środku, pomiędzy 
blokami. Od strony ul. Stani-
sława Augusta stoi śmietnik, 
w którym panuje porządek, 
a dalej, przy kolejnym, jest 
jedno wielkie wysypisko 
i mnóstwo szczurów! Dzieci 
mogą korzystać z pięknego 
ogródka, ale co z tego, jak pa-
trzą na te wszędobylskie gry-
zonie. To okropne i niebez-
pieczne! – opowiada mama 
jednego z podopiecznych 
i dodaje, że nie jest w stanie 
pojąć, dlaczego śmieci są od-
bierane z jednego śmietnika, 
a z drugiego, niewiele dalej, 
już nie.

Problem z gabarytami 
mają też spółdzielnie miesz-
kaniowe. SBM Grenadierów 
jakiś czas temu zakupiła spe-
cjalne altanki, aby uporząd-
kować osiedla i tam wkładać 
większy rodzaj odpadów. 
Zapowiadało się nieźle, ale… 
odkąd Lekaro ma umowę 

z Miastem, harmonogram 
odbioru przestał istnieć.

– Jedna altanka to koszt 
15–20 tys. zł. Wydatek bar-
dzo duży, ale chodziło o to, 
by gabaryty nie były poroz-
walane koło bloków. Niestety, 
na niewiele to się zdało, bo 
firma zupełnie nie trzyma się 
terminów, które podała na 
początku roku – mówi Alek-
sandra Kociołek z SBM Gre-
nadierów i dodaje, że wcze-
śniej spółdzielnia również 
współpracowała z Lekaro 
i było wszystko w porządku, 
a mieszkańcy płacili 5–10 zł 
za śmieci. Odkąd firma pod-
pisała umowę z Miastem 
i przejęła odbiór odpadów 
z połowy Warszawy, jest ol-
brzymi problem.

Poprosiliśmy firmę Le-
karo, która ma podpisaną 
umowę z Miastem na wywóz 
odpadów z Pragi Południe, 
o skomentowanie całej sytu-
acji. Niestety, nasze pytania 
pozostały bez odpowiedzi. 

Alina Gruszka

mieszkańcy w licznych te-
lefonach i mailach do naszej 
redakcji.

Trudno wymienić wszyst-
kie miejsca, gdzie już za 
chwilę może dojść do nie-
szczęśliwego zdarzenia, jak 
to było na Gocławiu 21 wrze-
śnia br. Pożar odpadów gaba-
rytowych przy ul. Fieldorfa 
doprowadził do kompletnego 
zniszczenia zaparkowanych 
samochodów. Tam, na szczę-
ście, pomimo dużych strat, 
nikomu nic się nie stało. Jak 
mówią mieszkańcy, „pewnie 
ktoś podpalił te zwały odpa-
dów, bo ile można czekać na 
ich odbiór?! Może zaprósze-
nie ognia? Tak czy inaczej to 
świetny przykład na to, jak 
bardzo niebezpieczne mogą 
być te gabaryty pod naszymi 
oknami, a w tym wszystkim 

mieliśmy naprawdę dużo 
szczęścia, bo obok jest mu-
rek, a za nim… market prze-
chowuje baniaki z paliwem. 
Co mogłoby się stać, gdyby 
ogień dotarł tam, aż strach 
pomyśleć”. Co ciekawe, 
w tym samym czasie, na 
tym samym osiedlu, odpady 
paliły się również w drugim 
śmietniku. Tam jednak strat 
na szczęście nie było, bo par-
kingu obok nie ma. 

– To nie pierwszy przy-
padek, był już tu pożar dwa 
lata temu – opowiada miesz-
kanka osiedla. – Pandemia 
spowodowała, że wiele osób 
wykorzystało czas pracy 
w domach na remonty i ga-
barytów jest naprawdę ciągle 
dużo. Pilnujemy, aby w miarę 
możliwości wystawiać ten 
rodzaj odpadów niedługo 

przed terminem odbioru, ale 
co z tego, jak harmonogram 
nijak się ma do rzeczywisto-
ści. Lekaro przyjeżdża kiedy 
chce. Wiele telefonów za-
równo do Miasta, jak i samej 
firmy kończy się najczęściej: 
„zgłoszenie przyjęte” albo 
„przyjedziemy” – podkre-
śla mieszkanka bloku przy 
Fieldorfa i dodaje, że dwa 
dni po pożarze, do skrzynek 
lokatorów z osiedla trafiły 
ulotki informujące o nowym 
sposobie naliczania opłat za 
śmieci. Łatwo sobie wyobra-
zić w tamtym momencie re-
akcję mieszkańców: „I za co 
my mamy płacić te ogromne 
pieniądze?! Za sadzę, którą 
musimy teraz sprzątnąć?! 
Niech Miasto razem z Lekaro 
zapłacą za wywóz samocho-
dowych wraków, które teraz 

Miasto wyjaśnia, że „na 
bieżąco monitoruje jakość 
usług świadczonych przez 
operatorów, a w przypadku 
alarmujących sytuacji wła-
ściwa komórka szczegółowo 
analizuje daną sprawę”.

– Częstotliwość odbioru 
odpadów komunalnych, 
w tym wielkogabarytowych, 
określa Uchwała Rady m.st. 
Warszawy. Dla nieruchomo-
ści wielolokalowych termin 
odbioru tego typu odpadów 
ustalany jest co cztery tygo-
dnie, a w nieruchomościach 
jednorodzinnych – raz na 
trzy miesiące. Występujące 
nieprawidłowości zazwyczaj 
stanowią podstawę do wsz-
częcia postępowania wyja-
śniającego pod kątem nali-
czenia kar umownych – mówi 
Aleksandra Grzelak z Biura 
Marketingu stołecznego  
Ratusza.

Stare meble, dywany 
– wszystko to, co nazywamy 
gabarytami, zalega stertami 
przy śmietnikowych alta-
nach, o czym opowiadają 
nam rozżaleni i wściekli 

Pożar odpadów gabarytowych przy ul. fieldorfa 
doprowadził do kompletnego zniszczenia 
zaparkowanych samochodów. 
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partnerstwo i współpraca czyli 
dzielnica z dobrym klimatem

Więcej informacji www.dziecipragi.org.pl 

Mieliśmy ostatnio w dzielnicy duże wydarzenie sąsiedzkie. 
15 września w ogrodach Centrum Promocji Kultury spotkały 
się szkoły objęte lokalnym systemem wsparcia, placówki, 
instytucje i organizacje pozarządowe. Święto Dobrego Są-
siedztwa (a właściwie jego piąta edycja) odbyła się w tym 
roku pod hasłem „Razem dla Seniorów”. Epidemia nauczy-
ła nas jeszcze większej empatii, wrażliwości na potrzeby 
seniorów, którzy w czasie izolacji często skazani byli na 
samotność, brak wsparcia, zwłaszcza, że większość z nich 
nie przeniosła swojego życia i aktywności do sieci.
Było to ważne szczególnie dla szkolnych kół wolontariatu, 
które w „Partnerstwie dla Dzieci Pragi Południe 4.0” odgry-
wają znaczącą rolę. 
Mieszkańcy tłumnie zgromadzili się na festynie. Było dużo 
rodzin z dziećmi, młodzieży, wolontariuszy, seniorów, a tak-
że przedstawicieli Urzędu Dzielnicy, społeczników i rad-
nych. Każdy chciał tam być.
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla całych rodzin. 
Były stoiska szkół, przedszkoli, Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznych, Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” 
oraz organizacji partnerskich. Każdy dał to, co mógł, przy-
niósł to, co miał. Wszyscy czuli się współgospodarzami, 
dzielili się tym, co mieli – uśmiechem, dobrym słowem, ge-
stem. Było dużo warsztatów, animacji dla rodzin z dziećmi, 
konsultacje psychologiczne, sąsiedzka kawa i wspólny stół 
pełen ciast, gofrów i waty cukrowej. 
Ale najpiękniejsza była atmosfera. Dawno już nie było 
tak radosnego, międzypokoleniowego wydarzenia na Gro-
chowie. Plenerowa estrada ledwie pomieściła wszystkie 
występy. A pokazać się przed publicznością chcieli prawie 
wszyscy. 
Przedszkolaki śpiewały i tańczyły, uczniowie szkół partner-
skich przygotowali występy wokalne  i instrumentalne. Wy-
stąpili także seniorzy i gościnnie gwiazdy wielkiej estrady 
– Karolina Stanisławczyk (debiutantka z Opola, nasza sąsiad-
ka z Grochowa) i Zespół BAJDEWIND. 
Wszyscy uśmiechali się do siebie, cieszyli ze spotkania. 
W powietrzu oprócz promieni pięknego, jesiennego słoń-
ca unosiła się atmosfera wielkiej życzliwości i radości. To 

było bardzo przyjemne spotkanie. Prawdziwe święto nas 
wszystkich, którzy tu na Grochowie, Gocławiu i Saskiej Kę-
pie mieszkają obok siebie, żyją uczą się i pracują. 
Wolontariusze z 7 szkół bezinteresownie dzielili się swoim 
talentem, pasją, przygotowali stoiska charytatywne, poma-
gali w czynnościach organizacyjnych i porządkowych. 
W przygotowanie pikniku włączyło się blisko 40 podmiotów 
działających w dzielnicy Praga – Południe. To jeden z przy-
kładów prawdziwej partnerskiej współpracy na rzecz miesz-
kańców, sąsiadów, na rzecz nas wszystkich. 
„Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 4.0 ” to projekt wie-
lowymiarowy. Jego głównym celem jest budowanie współ-
pracy lokalnej na rzecz dzieci i rodzin, na rzecz środowisk 
edukacyjnych. 
Oprócz integracji środowiska lokalnego na piknikach i fe-
stynach, ważnym zadaniem jest także wspieranie wolon-
tariatu szkolnego.
1 października wolontariusze z 6 szkół partnerskich spotkali 
się na inauguracji działań Akademii Mediacji i Wolontariatu 
w Zegrzu. Celem wyjazdu była przede wszystkim integracja 
najbardziej zaangażowanych społecznie uczniów, wymiana 
pomysłów i doświadczeń. Młodzież odbyła warsztaty w ple-
nerze, warsztaty integracyjne, poznała ciekawostki doty-
czące wolontariatu międzynarodowego i poznała metodę 
debaty oxfordzkiej, która zrobiła na uczestnikach niebywałe 
wrażenie. Debata oxfordzka to narzędzie do konsultacji, po-
mocne w badaniu i wyznaczaniu kierunków działań. A o kie-
runki działań i cele młodzieży chodziło, aby zaprogramować 
się i pozytywnie nakręcić na cały szkolny rok. Dlatego za-
chęcamy środowiska szkolne do częstszego stosowania bar-
dziej zaawansowanych metod do dyskusji z młodzieżą.
Potencjał wolontariacki w dzielnicy jest ogromny, zapo-
wiada się więc rok inicjatyw, rok budowania partnerstw, 
rok realizacji mini projektów, do których młodzi ludzie 
bardzo się zapalili. 
Gaudeamus igitur! Cieszmy się więc i trzymajmy kciuki 
za uczestników Akademii. W postpandemicznej rzeczywi-
stości szkolnej mają wiele do zrobienia jako mediatorzy 
i jako wolontariusze. 
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PrOMOcJa
– Witam, witam! Jak zdrowie panie Ka-
ziu?
Eustachy Mordziak, kupiec bieliźniany 
z bazaru na pl. Szembeka jak zwykle ucie-
szył się na widok pana Kazimierza Główki, 
stałego tu klienta.
– Co pan tak liczy zapamiętale?
– Bo widzi pan, panie Eustachy, wygląda 
mi na to, że za tyle samo wynoszę z baza-
ru coraz mniej. 
– Że co, że drogo?
– Nie chce być inaczej. Jak bym nie liczył, 
to mam w plecy… 
– Powiem panu, panie Kaziu, że faktycznie 
– co innego, jak człowiek słyszy o inflacji 
w telewizji, a co innego, jak zagląda do 
portfela i zaczyna liczyć. Z kim nie roz-
mawiam, to każdy narzeka. Ceny w hur-
towniach głupieją. Ja to zresztą widzę i po 
swojej branży. Na przykład damskie maj-

teczki – o takie, nigdy nie były tak drogie, 
jak teraz.
– Z całym szacunkiem, ale jednak bieli-
zny codziennie nie kupujemy. A chleb i do 
chleba tak. 
– Podobno wszystko przez ceny paliwa.
– Szwagier wczoraj tankował. Normalnie 
napełnienie baku kosztowało go 220, 
230 złotych. A wczoraj zapłacił 270! 
– No to widzi pan – ten co jeździ dostaw-
czakiem też ma ból głowy. Płaci i płacze, 
ale jak otrze łzy, to swoje straty lokuje 
w cenach na straganie, taka prawda. Zna-
kiem tego płacą ci, którzy są na końcu, 
czyli klienci.
– Z drugiej jednak strony trzeba przyznać, 
że ceny warzyw i owoców mimo wszyst-
ko nie oszalały. Kartofle po 2–3 złote, jabł-
ka ligole – 3,50, pomidory malinowe – od 
7,5 do 8 z groszami. Te ceny trzymają się 
od kilku tygodni. 
– Tylko, że z jabłka kotleta pan nie zrobisz. 
Człowiek potrzebuje jednak kawałek mię-

sa zjeść, a ceny mięsa podskoczyły chy-
ba najwięcej. 
– Nie wiem, czy pan zauważył, ale jakby 
mniej różnych promocji było. Na bazarze 
słyszy się właściwie tylko panią, która re-
klamuje pracownię bieliźniarską. Specjal-
ność biustonosze. Przeszywają, zmniej-
szają, powiększają – co pan chce.
– Mnie to drażni. Dla mnie najlepiej jest 
jak klientki nie sztukują starej bielizny, nie 
cerują, nie przerabiają, tylko kupują nową. 
Tak do tej pory było. Po co reperować, jak 
opłacało się kupić nowe i modniejsze.
– A propos promocji to taki dowcip mi 
się przypomniał: Przyszedł do restauracji 
gość z córką.
– Witam pana – kelner ukłonił się galant-
nie. – Informuję, że dziś jest u nas promo-
cja, dzieci jedzą za darmo.
– Świetnie trafiliśmy! W takim razie popro-
szę dla mnie lody, a dla córki stek z frytka-
mi i duże piwo. 

Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'saMO życIe

Już sama nie wiem. Pandemia 
miała nas – jak w mediach za-
pewniali ci podobno najbardziej 
kompetentni – zacząć solidnie 
dusić w połowie sierpnia. Bo 
wakacje, bo głupi lud, zamiast 
siedzieć w domu jeździ, gdzie 
tylko się da, w dodatku płacąc 
kuponami z 500+, jeśli je miał.

Nie wiem, nie znam się, może 
pandemia ich nie dosłyszała, bo 
minął sierpień, minął wrzesień, 
mamy październik z normalnym 
w tym momencie roku wzro-
stem zachorowań na wszelkie 
choroby wirusowe, w tym TĘ. 
Zobaczymy, co dalej.

Telewizyjni reklamodawcy 
z n ienachalnym zapałem 
wznoszą się na wyżyny swo-

ich możliwości, a mnie trafia 
to, co czasem trafia każdego 
z nas. Na przykład, gdy słyszę 
„ser z zielonych płuc Polski”, 
to daję słowo, zanim pomyślę, 
natychmiast widzę jakieś zże-
rane infekcją, zaflegmione na 
zielono płuca (przepraszam za 
dosłowność), no i odechciewa 
mi się wszystkiego. Zwłaszcza 
tego sera.

Albo jak zwyczajna z pozoru 
dziewoja na ekranie zastanawia 
się, że „skoro chipsy zostały 
schrupane, to chrupki zo-
stały…?”. Czy naprawdę ktoś 
wierzy, że kogoś skłoni tym do 
zakupu? To już Himalaje żenady. 
Dla autora tego hasełka mam 
kilka podpowiedzi (bo może 
jednak jeszcze kiedyś trafi mu 
się klient z innej branży). Oto 
one: jeśli spodnie zostały zwę-

żone, to węże zostały…? Albo 
bardziej na czasie: jeśli pacjent 
się kuruje, to kura się…?

Ale dość bzdur. Nieodwołal-
nie przyszła jesień, a z nią czas 
nostalgii, refleksji – to raczej dla 
uduchowionych, a dla żyjących 
tu i teraz czas grzybów zbiera-
nych, suszonych, marynowa-
nych czy mrożonych, a także 
czas powideł śliwkowych, 
brunatnie lśniących i z obłęd-
nym zapachem, oraz innych 
przetworów i zapasów. Chcia-
łoby się powiedzieć – normalne 
życie, jak kiedyś, ale wiecie 
co? Zauważam jedną, bardzo 
istotną zmianę.

Starsze panie z bukietami 
jesiennych kwiatów w wiader-
kach – najbardziej lubię astry 
– są w odwrocie! Przed pan-
demią, robiąc zakupy na baza-

rze (czy to Szembeka, czy też 
na Rondzie Wiatraczna), rano 
widziałam je, przycupnięte 
na stołeczkach, czekające na 
klientów. Czasami nękane przez 
Straż Miejską. A teraz? Godzina 
8.30 rano już minęła, a ich brak! 
Smutno, ale dzięki temu zarabia 
kwiaciarnia czy supermarkety, 
które mają czasem całkiem 
niezłe goździki.

To dowodzi, że życie podlega 
nieustannym zmianom, tym 
z pozoru drobnym, lecz czasem 
dokuczliwym jak mały kamyk 
w bucie, i tym zasadniczym. 

Zamiast się buntować i za-
martwiać, przyjmuję te do-
kuczliwości z pogodą ducha. 
Podobnie jak Wy, mam ważniej-
sze sprawy na głowie… a życie 
i zdrowie tylko jedno.

Spokoju życzę!      żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Czy w okresie epidemii muszą odbywać się 
coroczne zebrania właścicieli nieruchomości? 
Jeśli nie, to co z kadencją organów i w jaki 
sposób podejmować uchwały związane z za-
rządem nieruchomością?

Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności 
lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić 
sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć 
zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Zmiana ustalonego w powyższym trybie 
sposobu zarządu nieruchomością wspólną może nastąpić na podstawie uchwa-
ły właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza. Zarząd lub zarządca, 
któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony 
powyżej, jest obowiązany m.in. zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali 
co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. 
W wypadku gdy tego nie zrobi to zebranie coroczne może zwołać każdy z wła-
ścicieli. Przedmiotem zebrania ogółu właścicieli lokali powinno być w szcze-
gólności: uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością 
wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu, ocena pracy zarządu lub zarząd-
cy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony 
w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, sprawozdanie zarządu i podjęcie 
uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium. Od 20 marca 2020 r. na 
terenie Polski obowiązuje stan epidemii, który będzie trwał do  odwołania 
przez ministra właściwego do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia. Jeżeli 
ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania 
właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu epidemii, ulega on 
przedłużeniu o 6 tygodni licząc od dnia odwołania tego stanu. (Art. 90. ustawy 
z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw.) Z kolei art. 90a. stanowi, że w przypadku gdy kadencja rady 
nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu 
epidemii ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgro-
madzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90. Powyższe uwagi 
dotyczą również stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z faktem, że 
roczne zebrania wspólnot mieszkaniowych są (mogą być) obecnie odroczone, 
to w pozostałych sprawach związanych z zarządem nieruchomością wspólną 
(poza uchwałami objętymi wymogiem przyjęcia podczas rocznego zebrania 
i tymi, dla których przewidziana jest forma szczególna) właściciele mogą po-
dejmować uchwały w części bądź w całości w tzw. trybie indywidualnym tzn. 
poprzez zbieranie głosów przez zarząd lub zarządcę. 

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

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

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

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

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

TAPICER

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 59 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 89 zł
PRZEZ SPECJALISTĘ – OPTOMETRYSTĘ

Pracujemy pon.-pt. 9-19 
sobota od 9 do 13

797 703 503
Koszt połączenia wg taryfy operatora. Maksymalne RRSO 689 %

Nawet
do5000

Szybka
 decyzja

Minimum 

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

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

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

Polub nas na

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
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Dokończenie ze strony 1
Budowa wewnętrznej ob-

wodnicy miasta trwa już od 
lat 50. XX w.: Most Gdański, 
Towarowa, Trasa Łazien-
kowska. Jednak najważ-
niejszego odcinka między 
Grochowem a Targówkiem 
ciągle ani widu, ani słychu. 

Miał być tunel 1,2 km 
pod rondem Wiatraczna 
z wykopem, który miał się 
ciągnąć aż za skrzyżowanie 
z ul. Szaserów. Tam miała 
się zaczynać kilometrowa 
estakada nad torami kole-
jowymi. Potem plany cięto, 
pomniejszano, aż ostatecznie 
otrzymaliśmy „produkt cze-
koladopodobny”, czyli plany 
mini-obwodnicy. Jednak 
i ta „mini” okazała się zbyt 
„maxi”, więc skończyło się 
na tunelu pod torami Dworca 
Wschodniego. 

Kolejarze początkowo 
byli bardzo kooperatywni, 
ich żądania ograniczały 
się do sfinansowania przez 
Miasto projektu tunelu. OK 
– powiedziało Miasto i odło-
żyło na ten cel trzy miliony. 
Na początek. Nagle jednak 
kolejarze zaczęli się zacho-
wywać jak kapryśna żona, 
której wszystkiego mało. 
Już nie zadowalało ich, że 
Miasto sfinansuje projekt, 
teraz chcieli, żeby Miasto 
włączyło się finansowo także 
w budowę tunelu. To jednak 
zmieniało początkowe trzy 
miliony w sumę między 
czterdziestoma a stoma mi-
lionami! Warszawa zaś musi 
liczyć każdy grosz, bo od 
czasu, gdy wybory prezy-
denckie przegrał tu sromot-
nie pewien kibic piłkarski 
z Opola, nie może liczyć na 

sympatię rządu. Niechęć do 
prezydenta Trzaskowskiego 
zbiegła się zresztą w czasie 
z szerszymi zamierzeniami 
maksymalnego ograniczania 
funduszy samorządowych. 
Samorządowcy w całym 
kraju obawiają się, że „Pol-
ski Ład” pogłębi jeszcze tę 
tendencję. 

Wracając do naszej ob-
wodnicy, można moim 
zdaniem powiedzieć, że 
podniesienie Warszawie 
kosztów budowy tunelu pod 
torami kolejowymi w rejonie 
Kijowskiej z 3 milionów do 
nie wiadomo ilu, nie wzięło 
się z powierza. Kolejarze 
dobrze kalkulują, że przy-
parcie Warszawy do muru 
nie spotka się z dezaprobatą. 
Dlatego usprawiedliwiam 
obecne władze stolicy, to 
poprzednie zawaliły sprawę. 

Waltz „marzenie”

Pani Hanna Gronkiewicz-
Waltz, krytykowana nie-
gdyś za opóźnianie tej bar-
dzo potrzebnej obu Pragom 
inwestycji, powiedziała: „Ja 
Pragę kocham i nie chcę, 
żeby ktoś szybko przelaty-
wał przez Pragę i się na niej 
nie zatrzymywał”. 

Faktycznie – obwodnicy 
nie ma, ale Targowa zwę-
żona jest tak, jakby była. 
Teraz samochody poruszają 
się po niej w tempie autobu-
sów wycieczkowych. Można 
podziwiać brudne wejścia do 
banku PKO, bramy bazaru 
Różyckiego, handlarzy przy 
przejściu podziemnym w re-
jonie Ząbkowskiej czy stra-
ganiarski bałagan przed wej-
ściem do Centrum Wileńska. 
Marzenie pani prezydent się 
spełniło. 

Marcin Marwicz

Na Praski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku zapisać 
może się każdy, kto prze-
kroczył 60 lat oraz mieszka 
na stałe na Pradze Północ. 
Jak tego dokonać? Wystar-
czy wypełnić odpowiedni 
formularz, który jest do-
stępny:
n w Domu Kultury, 
n w Dzielnicowym 
Ośrodku Sportu  
i Rekreacji, 
n w Bibliotece Publicznej, 
n w Ośrodku Pomocy 
Społecznej 
n na stronie www Urzędu 
Dzielnicy Praga-Północ. 

Zgłoszenie należy złożyć 
do 12 października w kan-
celarii Urzędu Dzielnicy, 
ewentualnie pozostawić 
go w którymś z wymienio-
nych wyżej punktów.

Władze dzielnicy mają 
nadzieję, że Praski Uni-
wersytet Trzeciego Wieku 
stanie się miejscem, które 
będzie dostarczało wiedzę 
z różnorodnych dziedzin, 
w tym intelektualnych, kul-
turalny i sportowych. Wedle 
założeń twórców, celem pra-
skiego uniwersytetu jest ak-
tywizacja i integracja środo-
wiska praskich seniorów. jn

studenCi 60+
Praski uniwersytet trzeciego Wieku znów otwie-
ra swoje podwoje dla seniorów. Zapisy potrwają 
do 12 października 2021 br. O tym, kto zostanie 
przyjęty decyduje kolejność zgłoszeń. udział 
w zajęciach uniwersytetu jest bezpłatny!
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ZaWIaDOMIenIe  
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 11f ust. 3, ust. 4 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), 

Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia,
że 15 września 2021 r. po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek 
Prezydenta m.st. Warszawy, reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Bia-
łołęka, została wydana decyzja nr 455/2021/ZRID Prezydenta m.st. Warszawy, 
udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbu-
dowie drogi publicznej gminnej - ulicy Mochtyńskiej w dzielnicy Białołęka 
m.st. Warszawy wraz z infrastrukturą drogową oraz budową kanału techno-
logicznego.
Postępowanie w dniach od 28 maja 2021 r. do 9 sierpnia 2021 r. było zawieszo-
ne na wniosek inwestora.
Inwestycja drogowa będzie realizowana na terenie działek: 
 - dz. ew. nr: 133 (część), 123/4, 123/5 (powstałe z podziału działki ew. nr 123/1), 
125/1, 125/2 (powstałe z podziału działki ew.  nr 125), 127/1, 127/2 (powstałe 
z podziału działki ew. nr 127), 129/1, 129/2 (powstałe z podziału działki ew. nr 
129), 131/6, 131/7 (wydzielone z działki 131/4) z obrębu 4-16-05,
- dz. ew. nr: 36/1; 36/3 (powstała z podziału działki ew. nr 36/2); 91/1 (część); 
90/2 (część); 57/3, 57/4 (powstałe z podziału działki ew. nr 57); 86/10, 86/11 
(powstałe z podziału działki ew. nr 86/4); 58/1; 87/1; 59/1; 88/1; 60/3, 60/4 
(powstałe z podziału działki ew. nr 60/1); 61/1; 89/12; 90/1; 90/7; 62/1 (część); 
64/1, 64/2 (powstałe z podziału działki ew. nr 64); 74/1, 74/2 (powstałe z po-
działu działki ew. nr 74); 88/9 (powstała z podziału działki ew. nr 88/7); 65/1, 
65/2 (powstałe z podziału działki ew. nr 65); 66/1, 66/2 (powstałe z podziału 
działki ew. nr 66);  72/1, 72/2 (powstałe z podziału działki ew. nr 72); 73/1, 73/2 
(powstałe z podziału działki ew. nr 73); 87/8 (powstała z podziału działki ew. nr 
87/5); 76/1, 76/2 (powstałe z podziału działki ew. nr 76); 77/1, 77/2 (powstałe 
z podziału działki ew. nr 77); 78/1, 78/2 (powstałe z podziału działki ew. nr 78); 
79/3 (powstała z podziału działki ew. nr 79/2); 80/1, 80/2 (powstałe z podziału 
działki ew. nr 80); 81/1 (powstała z podziału działki ew. nr 81); 82/12 (powstała 
z podziału działki ew. nr 82/9), 83/8 (powstała z podziału działki ew. nr 83/1); 
83/2, 83/10 (powstała z podziału działki ew. nr 83/3); 83/7; 84/7, 84/8 (powsta-
łe z podziału działki ew. nr 84/1); 85/1, 85/2 (powstałe z podziału działki ew. nr 
85); 89/18, 89/19 (powstałe z podziału działki ew. nr 89/1) z obrębu 4-16-11.

Pouczenie
Zainteresowanym stronom przysługuje prawo zapoznania się z treścią po-
wyższej decyzji w urzędzie Dzielnicy Białołęka: decyzja dostępna w Wydziale 
architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka (po wcześniejszym umó-
wieniu telefonicznym tel.: 22/4438285)   
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 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
decyzja podlega doręczeniu wnioskodawcy. Pozostałe strony otrzymują zawia-
domienia o jej wydaniu na adres widniejący w ewidencji gruntów. Ponadto, 
zawiadomienia o wydaniu decyzji umieszczone zostaną na elektronicznej 
tablicy Ogłoszeń urzędu m.st. Warszawy, w Biuletynie Informacji Publicznej 
urzędu m. st. Warszawy oraz 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 kwo-
tę 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.

Zgodnie z planem nowa 
część szkolnego budynku ma 
być gotowa w czerwcu 2023 
roku. Szkole przybędzie 
8 sal lekcyjnych i 4 pracow-
nie, hala sportowa z moż-
liwością podziału na trzy 
części (boisko o wymiarach 
40x20 m), biblioteka z czy-

telnią oraz czytelnią multi-
medialną, świetlica, toalety 
oraz część administracyjna 
i gospodarcza, dzięki czemu 
znacznie poprawi się kom-
fort nauki młodych miesz-
kańców dzielnicy.

Budynek Szkoły Podsta-
wowej nr 257 przy ul. Po-

rozBudoWa szkoły  
Pod nadzorem konserWatora

Białołęka ogłosiła przetarg na rozbudowę podsta-
wówki przy ul. Podróżniczej. 

dróżniczej 11 ma już swoje 
lata. Wybudowany został 
bowiem w latach 50. XX 
wieku. Ówczesny projekt 
zakładał, że szkoła pomie-
ści 320 uczniów, natomiast 
obecnie do podstawówki 
uczęszcza ich dwukrotnie 
więcej, co wymusza na-
ukę na dwie zmiany. Roz-
budowa szkoły jest zatem 
koniecznością. Praca przy 

projekcie nowego skrzydła 
jest jednak o tyle skompli-
kowana, że istniejący budy-
nek szkolny znajduje się na 
liście zabytków. Projektant 
zmuszony więc będzie ści-
śle współpracować z kon-
serwatorami zabytków. 
Również w trakcie realiza-
cji projektu konserwatorzy 
będą czuwać nad prawidło-
wym przebiegiem robót. Jn

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

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

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

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

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

WYKONUJE:
 renowację tapicerki i stolarki 

mebli stylowych i współczesnych 
  
 

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

      p³yt meblowych zabudowy z
i meble uzupe³niaj¹ce

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

TADEX 
 OPONY

  Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i
 
sprzeda¿ opon 

 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         
tel. 22 610 60 05

    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

W
izu

ali
za

cja
: U

D 
Ba

iło
łęk

a

Ambulans sanitarny do 
transportu noworodków 
i wcześniaków (tzw. karetka 
„N”) jest wyposażony w: 
n  nowoczesny inkubator 
transportowy z wyposa-
żeniem zamocowanym na 
platformie nośnej z trans-
porterem, 
n cztery pompy infuzyjne, 
n nawilżacz powietrza, 
n nowoczesny aparat do te-

rapii tlenkiem azotu (aparat 
zapewnia dokładne i stabilne 
podawanie tlenku azotu oraz 
monitorowanie jego stężenia 
w czasie wentylacji mecha-
nicznej), 
n lekki i nowoczesny respi-
rator noworodkowy, 
n mały i lekki monitor trans-
portowy, 
n mały ssak, 
n kompresor samochodowy 

noWa karetka dla 
PółkiloGramoWyCh PaCjentóW
nowoczesny ambulans zapewni bezpieczny trans-
port najmłodszych pacjentów z ciężkimi schorze-
niami na terenie Mazowsza. karetka zostanie prze-
kazana do stołecznej stacji pogotowia „Meditrans” 
i zastąpi mocno wysłużony, dziesięcioletni pojazd. 

wraz z butlą z rezerwu-
arem, 
n chłodziarkę transportową, 
n  ogrzewanie postojowe 
i klimatyzację.

Cały zestaw umieszczony 
jest na specjalistycznej la-
wecie Multi-Load Assist 
o dopuszczalnym obciążeniu 
≥ 280 kg.

jak to działa?
Po podpięciu noszy do la-

wety, system samozaładow-
czy powoli wciąga nosze 
z inkubatorem na lawetę. 
Dla ratowników oznacza to 
mniejsze obciążenie kręgo-
słupa, a dla pacjenta mniej-
szy stres, ponieważ cały 

proces odbywa się łagodnie 
i bez wstrząsów. Co ważne 
pneumatyczna laweta roz-
poznaje pacjenta o wadze 
zaledwie 0,5 kg.

koszt na WaGę ŻyCia
Koszt zakupu oraz wy-

posażenia specjalistycznego 
ambulansu neonatologicz-
nego jest dwukrotnie wyż-
szy niż pojazdu pogotowia do 
transportu dorosłych pacjen-
tów. Zakupiona dla warszaw-
skiego „Meditransu” karetka 
noworodkowa jest najnowo-

cześniejszą w Polsce 
i jedną z najnowocze-
śniejszych w Europie, 
a jej koszt w wysoko-
ści 1,1 mln zł sfinan-
sowały m.st. War-
szawa oraz samorząd 
województwa mazo-
wieckiego.         nJhFo

t. 
UM

Fo
t. 

UM



7
nastęPne Wydanie 21.10.2021

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 REKLAMA

MIESZKANIEC
GAZETA WARSZAWSKA

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

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

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA

22/214 06 31
500 290 360
EKSPOZYCJA
Wólka Węglowa
ul. Palisadowa 15

22/214 06 3122/214 06 31
500 290 360500 290 360
EKSPOZYCJA
Wólka Węglowa
ul. Palisadowa 15

RATY

NAGROBKI
już od 2899 zł

autO-MOtO – kupię

n Autoskup, holowanie.  
Tel. 696-800-500

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

DaM Pracę

n Emeryci lub renciści do 
sprzątania budynków w Międzyle-
siu, 1/4 etatu. Dzwonić od godz. 
10–13 pon.- pt. Tel. 508-332-840

n Szkoła Podstawowa nr 110 
w Warszawie, ul. Bohaterów 41 
poszukuje do pracy na pełny 
etat: woźnej, pomocy kuchennej. 
Szczegółowe informacje w sekre-
tariacie szkoły: tel. 22 811-29-62, 
sekretariat@sp110.edu.pl

INNE

n Odbiorę nieodpłatnie karton, 
Praga Południe. Tel. 796-371-666

kuPIę

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

n Książki. Płyty winylowe. Do-
jazd do klienta. Tel. 798-631-511

n Książki, plakaty, pocztówki. 
Tel. 501-285-268. Antykwariat  
ul. Inżynierska 1.

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 Angielski, niemiecki.  
Tel. 601-209-341

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

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

OBWIesZcZenIe
Na podstawie art. 11f ust. 3, ust. 4 – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), 

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
że 15 września 2021 r. po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek 
Prezydenta m.st. Warszawy, reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Bia-
łołęka, została wydana decyzja nr 457/2021/ZRID Prezydenta m.st. Warszawy, 
udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dzielnicy Białołęka 
m. st. Warszawy, polegająca na: budowie drogi publicznej gminnej ul. Innej 
(klasy L) w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Inwestycja drogowa będzie realizowana na terenie działek: 
z obrębu 4-16-45 o numerach ewidencyjnych: 3/49 (wydzielona z działki nr 
3/17), 3/50 (wydzielona z działki nr 3/17), 3/51 (wydzielona z działki nr 3/18), 
3/52 (wydzielona z działki nr 3/18), 10/74, 10/32, 10/7, 8/10, 10/77 (wydzielo-
na z działki nr 10/60), 9/16, 9/18 (wydzielona z działki nr 9/15),
z obrębu 4-16-46 o numerach ewidencyjnych: 18/32 (wydzielona z działki nr 
18/1), 18/33 (wydzielona z działki nr 18/1), 17/51 (wydzielona z działki nr 17/9), 
17/52 (wydzielona z działki nr 17/9) i 17/53 (wydzielona z działki nr 17/39).
W ramach ww. inwestycji występuje obowiązek:
1. rozbudowy skrzyżowania ul. cieślewskich z projektowaną drogą publiczną  
na terenie działek z obrębu 4-16-45 o numerach ewidencyjnych: 2, 3/12, 3/19.
2. budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu tj.: 

- budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowy i przebudowy sieci gazowej,
w granicach objętych inwestycją drogową oraz na terenie  działek z obrębu 
4-16-45 o numerach ewidencyjnych: 3/42, 3/43, 3/45, 10/73.

3. rozbiórki sieci gazowej w granicach objętych inwestycją drogową oraz na 
terenie działki z obrębu 4-16-45 o numerze ewidencyjnym 10/73,
W związku z realizacją obowiązku budowy, przebudowy i rozbiórki sieci 
uzbrojenia terenu określa się ograniczenie w korzystaniu z działek ewiden-
cyjnych:
- z obrębu 4-16-45 działka nr 10/73 na terenie której będzie rozbierana i bu-
dowana sieć gazowa, 
- z obrębu 4-16-45 działki nr 3/42, 3/43, 3/45 na terenie których będzie bu-
dowany odcinek sieci wodociągowej,
w/w nieruchomości należy udostępnić w celu wykonania czynności związa-
nych z wykonaniem robót budowlanych.
W momencie kiedy decyzja stanie się ostateczna działki  z  obrębu 4-16-45 o nr 
ew. 3/49, 3/51, 3/50, 3/52, 9/18, 10/77  i z obrębu 4-16-46 o nr ew. 17/51, 17/52, 
17/53, 18/32, 18/33  stają się własnością Miasta stołecznego Warszawy.
na wniosek inwestora, na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 2003 
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (tj.: Dz. u. z 2020 r. poz. 1363), ww. decyzji został nadany 
rygor natychmiastowej wykonalności.

Pouczenie
Zainteresowanym stronom przysługuje prawo zapoznania się z treścią powyż-
szej decyzji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka: decyzja dostępna w Wydziale Archi-
tektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka (po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym tel.: 22/4 438 285) 
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 umieszczone zostaną na Elektronicznej Tablicy 
Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu m. 
st. Warszawy oraz 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.

n Glazura, hydraulika, malowa-
nie. Tel. 518-562-380

n Gładź, panele, malowanie.  
Tel. 609-982-675

n Malowanie, gładź, tapetowa-
nie. Tel. 602-221-711

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

nIeruchOMOŚcI – kupię

n Kupię dom segment.  
Tel. 508-917-540

n kuPIę Za GOtóWkę 
każDĄ nIeruchOMOŚĆ, DO 
reMOntu, Z PrOBLeMeM 
PraWnyM, ZaDŁużOnĄ, 
uDZIaŁ. teL. 786-805-828

n Skup nieruchomości 
– mieszkania do remontu i działki 
budowlane również do przekształ-
cenia – 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 kwatery prywatne. Pokoje 
2 i 3 os. koszt 500 złotych 
1 osoba/mies. telefon:  
601-350-289. faktury Vat.

n Suterynę w segmencie 
ok. 50 m kw. widną przystosowa-
ną do działalności medycznej lub 
innej. Tel. 603-638-640

nIeruchOMOŚcI – sprzedam

n Siedlisko we wsi, dom 150 m 
kw., działka 2800 m kw., zadbane, 
50 km od Warszawy, 17 km od 
Mińska Mazowieckiego. Cena do 
negocjacji! Pilne! adresowo.pl,  
gratka.pl. Tel. 510-152-232

PraWne

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

n Doradca Podatkowy – kontrole 
podatkowe i sprawdzające, po-
rady, 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 cywil-
ne, karne, rodzinne, spadkowe, 
rozwody. Wawer-Anin ul. Ukośna. 
Tel. 22 613-04-30, 603-807-481

różne

n Czyszczenie nagrobków.  
Tel. 784-828-288

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

tOWarZyskIe

n Pan 60 lat pozna szczupłą 
panią. Tel. 796-656-321

transPOrt

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

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

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

usŁuGI

n aGD – LODóWkI, PraLkI, 
ZMyWarkI – naPraWa.  
teL. 694-825-760

n aGD, anteny, teLeWIZOry 
– naPraWa. teL. 602-216-943

n Anteny satelitarne, naziemne, 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24 oraz 
dekodery telewizji naziemnej. 
Sprzedaż, montaż, naprawa.  
Tel. 22 815-47-25, 501-123-566, 
lemag-tvsat.waw.pl

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

n Dezynfekcja instalacji wentyla-
cyjno-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, PrZe-
róBkI – 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 – drobne naprawy,  
złota rączka. Tanio.  
Tel. 731-142-599

n hyDrauLIk sOLIDnIe, 
usŁuGI GaZOWe.  
teL. 888-329-094

n hyDrauLIk.  
teL. 502-031-257

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

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

n kLIMatyZacJa, WentyLa-
cJa, 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

n stOLarZ – sZafy, ZaBuDO-
Wy, GarDerOBy I PaWLacZe. 
teL. 602-126-214

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

n Zabiorę nieodpłatnie książki, 
gazety. Tel. 796-371-666

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

usŁuGI – komputerowe

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

usŁuGI – Porządkowe

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

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

usŁuGI – remontowe

n Abc Malowanie, kafelki itp. 
remonty małe i duże.  
Tel. 509-306-279

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

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

n Okna – naPraWy, DO-
sZcZeLnIenIa.  
teL. 787-793-700

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

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



8

Od 2015 roku, w całej Polsce, 
realizowana jest Noc Bibliotek. 
W tym roku, 9 października, odbę-
dzie się VII wydanie tego ogólno-
polskiego wydarzenia pod hasłem 
„Czytanie wzmacnia”, zorganizo-
wanego przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej pod patronatem 
Biblioteki Narodowej, z udziałem 
współorganizatorów – Funda-
cji ABCXXI – Cała Polska czyta 
dzieciom oraz Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego, 

a także licznych partnerów i patro-
nów. Wydarzeniu towarzyszy akcja 
„Podziel się książkami”, która ma 
zachęcić czytelników do przyno-
szenia do bibliotek przeczytanych 
nowości wydawniczych, klasyki 
i lektur, a także innych poszukiwa-
nych książek.
Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja 
przekonująca do czytania poprzez 
promocję lokalnych bibliotek jako 
najbliższych miejsc spotkań z kul-
turą, z różnorodnymi zasobami 

i bezpłatną ofertą dla społeczności, 
sprzyjających wymianie idei i inte-
gracji – czytamy na stronie organi-
zatora.

Na stronie internetowej Nocy Biblio-
tek znajdziemy materiały inspirujące 
do różnych działań, m.in. wspólne 
śpiewanie, oglądanie filmu, ćwicze-
nia gimnastyczne oraz nocne gra-
nie. Gra biblioteczna online „Czyta-
nie wzmacnia” obejmuje 24 zadania 
w czterech ścieżkach: wiedza, re-
lacje, zdrowie i wyobraźnia. Będzie 
trwać około 2 godzin. W trakcie gry 
uczestnicy spędzą czas nie tylko 
przy komputerze, będą także mu-
sieli zajrzeć do książek. 
Biblioteki, które zarejestrowały się na 
stronie www akcji, otrzymają dostęp 

do filmu towarzyszącego tegorocznej 
akcji – „Operacja Człowiek w czerni” 
(kryminał familijny o parze młodych 
detektywów, ekranizacja popularnej 
serii książek dla dzieci „Biuro Detek-
tywistyczne nr 2”). W ramach udzia-
łu w akcji, biblioteki mogą zorganizo-
wać publiczną projekcję tego filmu 
w dniach 8–12 października 2021.

noC BiBliotek

Do niedawna biblioteka 
kojarzyła się z nudnym 
miejscem wypożyczania 
książek oraz gromadzenia 
zbiorów, w którym należało 
być cicho, by nie rozpraszać 
innych użytkowników. Być 
może wynikało to z tego, że 

pierwsze biblioteki w Polsce 
powstawały na przełomie 
XVIII i XIX wieku w duchu 
niepodległościowym, czyli 
w czasach, w których o pew-
nych sprawach nie należało 
głośno mówić. Może dlatego, 
że po II wojnie światowej bi-

blioteki miały wspomagać 
zwalczanie analfabetyzmu, 
a odwiedzające je osoby nie 
były zbyt oczytane i skłonne 
do jakichkolwiek rozmów. 

Na szczęście sytuacja 
uległa bardzo dużej zmia-
nie. Obecnie biblioteka po-

W tym roku wawerska biblioteka publiczna kończy 25 lat. 
uroczyste obchody urodzin, odbywające się pod hasłem 
„Od 25 lat tu cZy/taM. Biblioteka Wawer” przypadają 
na 8 oraz 9 października i zbiegają się z ogólnopolską 
nocą Bibliotek. Impreza odbędzie się w falenickiej kul-
turotece przy ulicy Walcowniczej 4/6.

Z okazji 25-lecia istnie-
nia wawerskiej biblioteki na 
mieszkańców dzielnicy czekają 
liczne atrakcje, między innymi 
spotkanie autorskie z Ałbeną 
Grabowską, warsztat rozwoju 
mentalnego dla młodzieży 
Michała Zawadki, przejazd 
rowerowy Marysin-Falenica 
z „Odjazdowym Biblioteka-
rzem” oraz finał gry miejskiej 
„Falenica 1939”. W ramach 
obchodów urodzin biblioteka 
w Wawrze zaprasza również na 
inne imprezy, jak cykl spotkań 
online „Wawerskie Gwiazdy”, 
których celem jest prezentacja 
sylwetek znanych i wybitnych 
mieszkańców dzielnicy. Do tej 
pory odbyły się spotkania z pi-
sarzem Krzysztofem Bochusem 
w Falenicy, pisarzem Zbignie-
wem Zborowskim w Radości 
oraz z pisarzem Rafałem Het-
manem na Plenerze Literackim 
w Ogrodzie Saskim.

Innym ciekawym projektem 
jubileuszowym jest program 
„WAWER MEMORY / WA-
WERSKIE MEMUARY”, w ra-

mach którego zbierane są wspo-
mnienia i opowieści związane 
z historią dzielnicy. Informacje 
gromadzone są drogą pocztową 
i mailową, a także podczas 
spotkań z mieszkańcami pro-
wadzonych przez specjalistów 
w zakresie lokalnej historii.

Początki biblioteki w Wawrze 
sięgają 1951 roku, kiedy to z ini-
cjatywy społecznej powstała na 
terenie dzielnicy pierwsza pu-
bliczna wypożyczalnia, miesz-
cząca się obecnie przy ulicy Błę-
kitnej. W 1995 roku, na mocy 
podjętej uchwały, powołano do 
życia placówkę o nazwie Biblio-
teka Publiczna Gminy Wawer, 
która po zmianie ustroju War-
szawy przyjęła nową oficjalną 
nazwę: Biblioteka Publiczna 
Dzielnicy Wawer m.st. War-
szawy.

Od dnia powstania wawerska 
biblioteka przeszła wiele zmian 
i bardzo się rozrosła. Obecnie 
posiada aż 9 placówek rozmiesz-
czonych w 7 różnych miejscach 
na terenie dzielnicy. Są to Czy-
telnia Naukowa Nr XIII, Wypo-

od 25 lat tu Czy/tam
życzalnia dla Dorosłych nr 87 
i Wypożyczalnia dla Dzieci 
i Młodzieży w Aninie; Wypo-
życzalnia Nr 25 w Falenicy; 
Wypożyczalnia Nr 26 w Waw-
rze; Wypożyczalnia Nr 47 w Ra-
dości; Wypożyczalnia Nr 59 
w Marysinie Wawerskim; Wy-
pożyczalnia Nr 82 w Miedze-
szynie; Wypożyczalnia Nr 121 
w Międzylesiu. W Zerzniu przy 
SP nr 109 znajduje się także 
biblioteczny książkomat, który 
umożliwia zdalne wypożycza-
nie książek. Każda filia wyposa-
żona jest w sprzęt komputerowy 
oraz oferuje swoim czytelnikom 
dostęp do internetu – bez tych 
udogodnień trudno wyobrazić 
sobie nowoczesną bibliotekę.

Zbiory wawerskiej biblioteki 
obejmują obszerny księgozbiór, 
dzienniki, dwutygodniki, mie-
sięczniki i kwartalniki. Współ-
czesna Biblioteka Publiczna 
w Wawrze to jednak nie tylko 
wypożyczalnia i czytelnia, to 
także liczne imprezy, takie jak 
spotkania autorskie, wystawy 
malarstwa, grafiki i fotografii, 
warsztaty dla dzieci oraz mło-
dzieży i wiele innych. Wawer-
ska biblioteka pełni więc ważną 
rolę w życiu kulturalnym dziel-
nicy jako inicjatorka licznych 
projektów edukacyjnych i ar-
tystycznych.        Jacek narożniak

strzegana jest jako miejsce 
bardziej otwarte na społe-
czeństwo. Po części stało się 
tak dzięki samym czytelni-
kom, którzy obecnie mają 
większe oczekiwania oraz 
odwagę o tym mówić, jak 
również dzięki rozwojowi 
technologii. 

Biblioteka to już nie tylko 
półki z książkami. To miej-
sce oddziaływania społecz-
nego, spotkań ze znajomymi, 
sąsiadami, miejsce integracji 
seniorów. Miejsce relacji 
z otoczeniem, integracji 
czytelnika z czytelnikiem, 
w którym wypicie kawy nie 
jest już problemem. Miejsce 
spotkań z pisarzami, akto-
rami czy podróżnikami.

Biblioteka to także insty-
tucja usługowa, która wy-
maga odpowiedniej oprawy, 

reklamy i zarządzania. 
Przestrzeń, w której organi-
zowane są przeróżne warsz-
taty dla dzieci, młodzieży 
i dla dorosłych – od zajęć 
plastycznych po majsterko-
wanie. Przestrzeń, kiedyś 
zajęta przez regały, dzisiaj 
jest zaaranżowana na nowo. 
Znajdziemy w niej nie tylko 
czytelnię, ale także sale 
warsztatowe, konferencyjne 
czy pracownię fotografii. 

Biblioteka jest także 
miejscem, które w wielu 
miejscowościach zapobiega 
wykluczeniu cyfrowemu, 
co w czasach rozwoju tech-
nologii, nauki zdalnej ma 
ogromne znaczenie. 

Biblioteka XXI wieku nie 
jest przeżytkiem z powodu 
nastania cyfrowej ery. Wręcz 
przeciwnie, idzie z duchem 

czasu. To centrum, które 
wspiera dostęp do wiedzy, 
kultury, informacji oraz no-
wych technologii. Wyposa-
żona w nowoczesny sprzęt 
multimedialny pozwala 
wypożyczać ebooki, audio-
booki, filmy czy muzykę. 
Umożliwia dostęp do prasy 
elektronicznej. Digitalizuje 
swoje najcenniejsze zbiory. 
Jest biblioteką cyfrową, 
która swoje zbiory udostęp-
nia w sieci. 

Chociaż w bibliotece zmie-
niło się wiele, to nie zmieniła 
się jej podstawowa funkcja 
– czyli zachęcenie do czyta-
nia, bo już ponad 300 lat temu 
autor „Kubusia Fatalisty” De-
nis Diderot powiedział: „Lu-
dzie przestają myśleć, gdy 
przestają czytać”. 

Oktawia Michałowska

Czytam, WięC myślę

aktualna lista bibliotek 
i czytelni, które zgłosiły swój 

udział w wydarzeniu dostępna 
jest https://nocbibliotek.ceo.
org.pl/mapa-zaawansowana/


