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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 

UWażajmy na zło
Sytuacja na granicy polsko- 

-białoruskiej pokazuje, jak bli-
sko konfliktu międzypaństwo-
wego jesteśmy. Stale. Nie tylko 
teraz. Wystarczy, że „ktoś” po-
stanowi zaognić stosunki, coś 
tam ugrać na potrzeby doraźnej 
polityki i okazuje się, że miliony 
mieszkańców czują mrowie na 
plecach.

Przecież mogłyby sobie żyć 
kraje w spokoju i rozwijając się 
według własnego pomysłu, nie 
wadząc drugiemu… No dobra 
idealizm jest dobry w rozmo-
wach z dzieckiem, gdy je od-
prowadzasz do przedszkola. 
Tak nigdy nie było i nie będzie. 
A świat, niestety, dostaje co-
raz to nowe środki wpływania 
na nastroje: swoich i tych po 
drugiej stronie granicy. Więc 
i eskalowanie napięć przenosi 
się na nowe, jeszcze nam nie-
znane poziomy.

Te poziomy są także niezna-
ne tym, którzy nas na nie wpro-
wadzają. Sytuacja w pewnym 
momencie może się wymknąć 
spod kontroli, nikt już nie będzie 
pamiętał o co pierwotnie cho-
dziło. Zło zacznie żyć swoim 
życiem, a potrafi być cholernie 
destrukcyjne. Znacie przecież 
rodziny, gdzie zaczęło się od 
głupiego słowa, drobiazgu, 
a teraz nienawiści nie da się już 
powstrzymać. Brrr...

Tomasz Szymański

 

UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
Kupno - Sprzedaż
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

 
 

   

  
  
 

   
  

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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W numerze:

WarszaWa się starzeje, 
a starszy człoWiek ma 
zupełnie inne spojrzenie 
na śWiat. Wydłuża mu 
się droga do sklepu, 
przychodni, a ulice, 
do tej pory przyjazne, 
zaczynają WydaWać się 
miejską, Wrogą dżunglą, 
gdzie nie można naWet 
na chWilkę przysiąść 
i odpocząć… 

marzenie o łaWeczce

dokończenie nA STR. 3

dokończenie nA STR. 7

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

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

aleja niezgody
Dla mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy poruszają 
się komunikacją miejską, aleja Waszyngtona sta-
nowi nie lada wyzwanie. Tutaj, żeby wsiąść czy wy-
siąść z autobusu trzeba wejść na tory tramwajowe. 
Wiele osób boi się przechodzić przez torowisko, 
które jest w nie najlepszym stanie. obawy mają 
i młodzi, i starsi, a także osoby niepełnosprawne. 

* 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
ul. Osowska 15, tel. 22 610-65-23

zaprasza codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i dorosłych
 challange  turnieje

K    RTY TENISOWE
„OLSZYNKA GROCHOWSKA”

www.tenis-olszynka.pl

NOWA KAWIARNIA GEM
Rezerwacja kortów na sezon ZIMOWY: 

osobiście, telefonicznie lub on-line

Co SłyCHaĆ W WaRSzaWIE 

Wanda Traczyk-Stawska 
Warszawianką  
Roku 2021! str. 2

zacięta walka  
o mercedesa str. 2
Wawerskie rozlewisko str. 8
jak będzie wyglądał węzeł 
przesiadkowy Winnica? str. 8
zmieniamy się, bo zmieniają 
się potrzeby naszych  
pacjentów str. 9

KRonIKa PoLICyjna str. 2

KoBIECym oKIEm str. 4

Co Tam PanIE na PRaDzE str. 4

PRaWnIK RaDzI str. 4

z mIaSTa str. 5

zaUłKI HISToRII
29 listopada 1830   
nocny atak na Belweder str. 6
mIESzKanIEC na LUzIE str. 10

WyWIaDy 30-LECIa
Robert Chojnacki  str. 12

ZWALCZAMY  
DOKUCZLIWE INSEKTY:

Na hasło „Mieszkaniec” 15% rabatu do końca roku!

 +48 513 602 702
 www.pogotowieinsektowe.com

PLUSKWY / KARALUCHY / PRUSAKI / MOLE
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kronika Policyjna
WPaDLI PoDCzaS SPRzEDaży naRKoTyKóW

Patrolujący ulice Pragi Południe policjanci zauważyli dwóch męż-
czyzn zachowujących się podejrzanie – w ustronnym miejscu  
dokonywali transakcji. Jednego z nich policjanci rozpoznali. Miał 
kiedyś przy sobie narkotyki. Tym razem również, jak się okazało, 
właśnie zakupił prawie 2 gramy amfetaminy. 33-latek przyznał, 
że tydzień wcześniej również nabył działkę narkotyków od tego 
samego mężczyzny. Obaj zostali zatrzymani.

aKCja DzIELnICoWyCH 
Dzielnicowi z Wawra zostali powiadomieni o mężczyźnie, któ-
rego nagłe wyjście z domu zaniepokoiło żonę. Kobieta podej-
rzewała, że mąż wyjechał samochodem, choć nie był trzeźwy 
i może targnąć się na swoje życie. Dzielnicowi podjęli poszuki-
wania. Po kontroli kilku plaż dotarli do terenu nad Wisłą, gdzie 
odnaleźli mężczyznę. Rzeczywiście przyjechał samochodem 
i w chwili interwencji dzielnicowych był pod wpływem alkoholu. 
Szczęśliwie jednak nic sobie nie zrobił. Odpowie jednak za kie-
rowanie pojazdem po pijanemu.

KonESER PERfUm
W lipcu i na początku września zostały zgłoszone kradzieże 
z pewnej perfumerii. Łupem sprawcy padały perfumy tej samej 
marki. Za pierwszym razem sprawca wyniósł dwa flakony, za 
drugim trzy. Łączna wartość strat wyniosła ponad 7 tysięcy zło-
tych. Sprawą zajęli się policjanci operacyjni z wydziału mienia. 
Wytypowali sprawcę i go aresztowali.

PoDPaLILI WIaTę I aUTa
Patrol południowopraskich policjantów został skierowany na 
osiedle, gdzie paliła się wiata śmietnikowa. Na miejscu okazało 
się, że częściowym zniszczeniom uległy również zaparkowane 
obok dacia, toyota, skoda i renault. Policjanci otrzymali od 
świadków zdarzenia rysopisy sprawców i kilka minut później 
na pobliskiej ulicy zauważyli dwóch mężczyzn. Jeden z nich 
miał trudności z poruszaniem się, bo… miał wyraźnie popa-
rzoną nogę. Zapewniono mu pomoc medyczną. On i jego ko-
lega byli pod wpływem alkoholu. Usłyszeli zarzuty uszkodzenia 
wiaty śmietnikowej i czterech pojazdów.           policja.waw.pl

REKLAMA REKLAMA

 O tytuł Warszawianki 
Roku 2021 ubiegały się: 
Katarzyna Augustynek, 
Sylwia Chutnik, Kamila 
Górniak, Marina Hulia, 
Agnieszka Kępka, Olga Ko-
zierowska, Marta Lempart, 
Agnieszka Sikora, Wanda 
Traczyk- Stawska i Magda-
lena „Lusia” Żagałkowicz. 
Mieszkańcy stolicy mogli 
oddać głos na jedną z nomi-
nowanych od 20 września do 
22 października.

– Na Wandę Traczyk- 
-Stawską głosowała rekor-
dowa liczba osób – ponad 51 
tysięcy –powiedział prezy-
dent Warszawy Rafał Trza-
skowski podczas uroczysto-
ści wręczenia nagrody w Te-
atrze Studio w PKiN. 

Wanda Traczyk-Stawska, 
psycholog, uczestniczka 
Powstania Warszawskiego,  
pracowała jako nauczycielka 
w Szkole Specjalnej na Pra-
dze Północ. Od wczesnych 

Wanda Traczyk-sTaWska  
WarszaWianką roku 2021!

9 listopada br. ogłoszono wyniki plebiscytu War-
szawianka Roku 2021. W tym roku tytuł ten otrzy-
mała Wanda Traczyk-Stawska. 

lat należała do harcer-
stwa, najpierw do 42 
Drużyny im. Żwirki 
i Wigury przy szkole 
nr 33, a w czasie wojny 
do Szarych Szere-
gów. Walczy o pamięć 
i godne upamiętnienie 
wszystkich poległych pod-
czas Powstania Warszaw-
skiego. – Przyjmuję ten za-
szczyt w imieniu wszystkich 
kobiet – powiedziała laure-
atka. 

Wanda Traczyk-Stawska 
jest trzecią kobietą, która 
została Warszawianką Roku. 
Wcześniej tytuł ten przypadł 

Annie Ojer (2018) i Nicole 
Sochacki-Wójcickiej (2019). 
W 2020 roku ze względu 
na światową pandemię  
COVID-19 zmieniono for-
mułę plebiscytu. Organiza-
torzy uznali, że tytuł War-
szawianki Roku należy się 
każdej mieszkance miasta 
stołecznego.      marcin Kalicki 
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Przetarg na sprzedaż od-
holowanych aut drogowcy 
ogłosili po raz pierwszy i cie-
szył się on dużym zaintereso-
waniem nie tylko mieszkań-
ców stolicy. Oferenci mogli 
nabyć osiem samochodów: 

Mercedesa S500, Audi A6, 
Mazdę 6, Forda Mondeo 
MK3 Kombi, Forda Fusion, 
Saaba 9-3, Porsche Cayenne 
i Mercedesa C200. 

Największe zaintereso-
wanie wzbudziły Audi A6, 

zacięTa Walka o mercedesa
Stołeczny zarząd Dróg miejskich sprzedał siedem 
z ośmiu samochodów wystawionych w przetargu. nie 
byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, iż 
były to auta porzucone i odholowane, po które nikt 
się nie zgłosił, więc przeszły w posiadanie miasta. 

które chciało nabyć aż sie-
dem osób, oraz Mercedes 
C200 (na zdjęciu). W spra-
wie drugiego pojazdu do 
ZDM wpłynęło sześć ofert. 

Najwyższa cena – 51 660 zł 
– zaproponowana została 
za Mercedesa S500. Łącz-
nie do ZDM zgłosiło się 
25 chętnych. Ostatecznie 
sprzedano siedem z ośmiu 
samochodów za kwotę 
92 720 zł. Nabywcy nie 
znalazł jedynie Ford Fusion.

ZDM nie wyklucza, że 
w przyszłości będą roz-
pisane następne przetargi 
na kolejne odholowane 
pojazdy, które trafią w po-
siadanie Miasta Stołecz-
nego Warszawy.       maKa

Kim jesteśmy?

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

 Jesteśmy gabinetem medycznym, zajmu-
jemy się badaniami słuchu i dopasowujemy 
aparaty słuchowe. 

 Naszą główną misją jest pomaganie lu-
dziom słyszeć na nowo. Często ludzie słyszą, 
lecz nie rozumieją mowy. Akademia Słyszenia 
pomaga w pokonywaniu codziennych trudno-
ści związanych z niedosłuchem.

 Nasz gabinet mieści się w Warszawie, przy 
ulicy Ostrobramskiej 126/U2 niedaleko Cen-
trum Handlowego Promenada. 

 Można nas znaleźć również w Internecie 
www.akademiaslyszenia.pl

 Jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe pytania 
zawsze można do nas zadzwonić pod numer 
¥ 517 224 111.

Nasz specjalista Tomasz Sta-
szewski, posiada 10-letnie do-
świadczenie w badaniu i dia-
gnostyce słuchu oraz w spe-
cjalistycznym dopasowywaniu 
aparatów słuchowych.

społeczne i psychologiczne sKutKi niedosłuchu

Czy wiemy o tym, że niedosłuch jest 
nie tylko kwestią pogorszonego sły-
szenia, ale wpływa również na nasze 
relacje z innymi osobami?

 Wiele relacji społecznych może być 
trudnych do podtrzymania. Komunikacja 
staje się bardziej ograniczona ze względu 
na to, że wielu barier, bez odpowiedniej 
pomocy, nie jesteśmy w stanie pokonać. 

 Często nasi pacjenci wspominają 
o problemach w komunikacji w proza-
icznych sytuacjach np. w sklepie. Nie-
raz przez brak możliwości zrozumienia 
tego, co chce nam przekazać druga oso-
ba, narasta poczucie wstydu. Tak samo  
jest z relacjami rodzinnymi, osoby z nie-
dosłuchem podkreślają, że wstydzą 
się zapytać swojego członka rodziny 
kolejny raz o to samo. Przez takie sytu-

acje, osoby z niedosłuchem stają się bar-
dziej wycofane. Nie chcą uczestniczyć 
w życiu społecznym na takim poziomie, 
na jakim uczestniczyły przed problema-
mi ze słuchem. 

 U osób z niedosłuchem zdarzają się 
również sytuacje, w których kontekst 
wypowiedzi drugiej strony zostaje 
zmieniony. Niektórzy, mający styczność 
z osobą niedosłyszącą, mogą także po-
kazywać zdenerwowanie ze względu na 
brak zrozumienia lub wielokrotne po-
wtarzanie. Nie jest to komfortowa sytu-
acja dla żadnej ze stron. 

 Kolejną sprawą jest głośność. Nieraz 
(również od Naszych pacjentów) słysze-
liśmy o sytuacjach problematycznych 
związanych, np. ze zbyt głośnym oglą-
daniem telewizji. Zdarzały się sytuację, 
gdzie sąsiad musiał przychodzić i zwra-
cać uwagę takiej osobie, aby ściszyła 
telewizor. Jeżeli chodzi o telewizję, to 
należy wziąć również pod uwagę to, że 
osoba z niedosłuchem bez aparatu oraz 
osoba dobrze-słysząca nie obejrzą razem 
telewizji. Dlaczego? Dla jednej osoby te-
lewizor będzie grał za głośno, dla drugiej 
za cicho więc jedna z osób nie będzie 
mogła komfortowo korzystać z odbioru.

 Osoby z niedosłuchem porzuca-
ją swoje hobby, ze względu na to, że 

poprzez niedosłuch komunikacja jest 
utrudniona. Osoby niedosłyszące często 
rezygnują też z wychodzenia do teatru, 
kina, wycofują się z życia kulturalnego. 
Dodatkowo, przy większych zgromadze-
niach, osoby z niedosłuchem wycofują 
się z komunikacji, ponieważ duży hałas, 
natłok, nie sprzyjają zrozumieniu mowy. 

 Podsumowując, przez niedosłuch 
wiele osób wycofuje się z życia społecz-
nego, rezygnuje ze swoich pasji, „znika”, 
ukrywa się. Oczywiście, nie o to chodzi! Po 
to powstały aparaty słuchowe, aby móc 
lepiej funkcjonować, aby polepszyć kom-
fort życia, aby nie rezygnować z hobby 
czy spotkań z rodziną. Dlatego też warto 
jest pójść do specjalisty, który pomoże 
znaleźć rozwiązanie dobierając odpo-
wiedni aparat. Serdecznie zapraszamy 
do nas. Pamiętajmy, aparat nie poprawia 
jedynie słyszenia, poprawia też zrozumie-
nie mowy, co jest bardzo ważnym punk-
tem! W wielu sytuacjach jest możliwość 
dofinansowania do aparatu słuchowego, 
dlatego tym bardziej zachęcamy! 

 Na koniec chcemy przybliżyć słowa, 
które powiedziała nasza pacjentka, Pani 
Barbara: „Od kiedy mam aparaty słuchowe 
mogę ze spokojem rozmawiać z bliskimi 
na imprezach rodzinnych, pójść do teatru 
czy spotkać się ze znajomymi, znowu czuję, 
że jestem częścią tego świata [...]”. 

pomożemy Ci lepiej słyszeć! 
Zadzwoń! ¥ 517 224 111
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Aktualnie specjaliści z WSM „Gro-
chów” administrują budynkami 
należącymi do kilkunastu war-
szawskich wspólnot. W tym 
miejscu warto dodać, iż na 
stołecznym rynku jest duże 
zapotrzebowanie na tego 
rodzaju usługi, a długoletnie 
doświadczenie i solidne wykony-
wanie obowiązków powoduje, że 
z każdym rokiem WSM „Grochów” 
umacnia swoją dobrą markę na 
rynku zarządców nieruchomości.

Członkowie Zarządu i pracowni-
cy WSM „Grochów” w większo-
ści legitymują się licencjami 
dyplomowanych zarządców 
nieruchomości. Stale podno-
szą swoje kwalifikacje, aby 

kierować Spółdzielnią i zarządzanymi Wspól-
notami w maksymalnie profesjonalny sposób 
przy nieustannie zmieniających się przepisach 
podatkowych i prawno-administracyjnych.

za swoją działalność WSm „Grochów” 
otrzymała wiele branżowych nagród 

i wyróżnień.
oddajemy do Państwa dyspozycji kompe-

tentny zespół specjalistów z 20-letnim do-
świadczeniem w dziedzinie zarządzania i ad-
ministracji Wspólnotami mieszkaniowymi. 
zapewniamy kompleksową obsługę Wspólnot 
mieszkaniowych opartą na solidnych pod-
stawach w postaci interdyscyplinarnej spe-
cjalistycznej wiedzy i 20-letniej praktyki!
W ramach współpracy gwarantujemy 

między innymi:
n kompleksową obsługę prawną;
n utrzymywanie nieruchomości w należytym 
stanie technicznym i sanitarnym;
n bieżącą konserwację nieruchomości;
n wykonywanie lub zlecanie remontów oraz 
nadzór nad pracami zleconymi i końcowy od-
biór techniczny;
n usuwanie awarii i ich skutków;
n zapewnienie dostaw energii elektrycznej, 
cieplnej, wody i gazu oraz odprowadzenie ście-
ków, w tym negocjowanie i zawieranie w imie-

niu Wspólnoty Mieszkaniowej umów na do-
stawę mediów, a także bieżące kontrolowanie 
realizacji tych umów;
n opłacanie w imieniu Wspólnoty Mieszkanio-
wej podatków i innych zobowiązań finanso-
wych z tytułu zarządzania nieruchomością;
n windykację udziałów w kosztach utrzy-
mania, remontów i zarządu nieruchomością 
wspólną należnych od poszczególnych wła-
ścicieli lokali, a także zaliczek na pokrycie 
kosztów oraz opłat za media;
n prowadzenie spraw windykacyjnych oraz 
występowanie przed sądem w imieniu Wspól-
noty Mieszkaniowej w sprawach o zapłatę;
n reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej 
w sprawach związanych z zarządzaniem nie-
ruchomością;
n prowadzenie całości rozliczeń finansowych 
poprzez indywidualny rachunek bankowy zało-
żony dla Wspólnoty Mieszkaniowej;
n dokonywanie rozliczeń i zapłaty za pracę lub 
usługi związane z nieruchomością wspólną 
świadczone na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej;
n prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nie-
ruchomością wspólną, zaliczek wnoszonych 
na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z in-
nych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej, 
zgodnie z odrębną uchwałą właścicieli lokali 

tworzących Wspólno-
tę, określającą zakres 
i formę tej ewidencji;
n przechowywanie i za-
bezpieczanie, a w stosow-
nym czasie archiwizowanie, 
dokumentów Wspólnoty Mieszka-
niowej i dokumentacji dotyczącej 
nieruchomości oraz sporządzanie 
takiej dokumentacji zgodnie z obo-
wiązującymi w tej kwestii zasadami 
i przepisami;
n prowadzenie i aktualizowanie 
spisu właścicieli lokali;
n wykonywanie innych czynno-
ści niezbędnych do prawidłowe-
go zarządzania nieruchomością 
wspólną. 

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY

Od 20 lat pracujemy na warszawskim rynku nieruchOmOści!

zaRząDzanIE I aDmInISTRaCja WSPóLnoTamI mIESzKanIoWymI 

zaPRaSzamy Do KonTaKTU 
oSoBISTEGo, TELEfonICznEGo  

lub za pośrednictwem  
PoCzTy ELEKTRonICznEj!

WSm „Grochów” 04-359 WaRSzaWa, 
ul. Kobielska 1

sekretariat tel. (22) 673 08 01
e-mail: sekretariat@wsmgrochow.pl

WaRSzaWSKa SPółDzIELnIa mIESzKa-
nIoWa „GRoCHóW” już od 20 lat prowa-
dzi specjalistyczną działalność usługową 
w zakresie zarządzania i administrowa-
nia budynkami należącymi do Wspólnot 
mieszkaniowych. WSm „Grochów” jest 
pod tym względem pionierem wśród sto-
łecznych spółdzielni mieszkaniowych.

Dokończenie ze str. 1
Do naszej redakcji zgło-

sili się starsi mieszkańcy 
budynku zarządzanego 
przez ZGN, znajdującego 
się na osiedlu Jantar przy 
ul. Meissnera. 

– …żyje się na osiedlu 
tragicznie, starsi ludzie 
chodzą o kulach, nie mogą 
iść nigdzie dalej na spacer, 
bo nie ma gdzie odpocząć, 
nie ma przy ulicach żad-
nych ławek. Na podwórku 
to są, ale przecież nie bę-
dziemy chodzić w tę i z po-
wrotem – mówi mieszkanka  
osiedla.

– Lekarz każe mi chodzić 
i być aktywnym. Nie jestem 
w stanie przejść długiego 
odcinka. Chciałbym pójść 
do Parku nad Balatonem 
i nie mogę, ponieważ nie 
ma po drodze żadnej ławki, 
na której mógłbym odpo-
cząć – żali się 86-letni pan 
Roman K. z ul. Meissnera.  
– Taki sam problem mają 
matki z małymi dziećmi. One 
też nie mają, gdzie odpocząć. 

marzenie o łaWeczce

n W 2019 roku zrealizowa-
no projekt z Budżetu Oby-
watelskiego „Nowe ławki dla 
Pragi”. Projekt przewidywał 
ustawienie 80 ławek na uli-
cach Starej Pragi, Szmulowi-
zny i Michałowa. 
n W 2020 roku Zarząd Zie-
leni m.st. Warszawy ustawił 
łącznie 683 ławki w Warsza-
wie, w ramach wygranego 
projektu z BO „600 ławek dla 
Warszawy”. 
Jak czytamy w komuni-
kacie przy projekcie BO: 
(...) w Parku Praskim wy-
mieniliśmy 180 sztuk (...),  
pozostałe lokalizacje zosta-

ły wskazane przez urzędy 
dzielnic, inne nadzorowane 
przez nie jednostki (ZGN, 
ZTP, ZPTP) oraz w oparciu 
o prośby mieszkańców zgła-
szane do ZZW. 
Także na Pradze Południe 
pojawiły się nowe ławki przy 
Skwerze Ad Astra na ul. Egip-
skiej.
W ramach projektu BO „Ław-
ki na Bródnie” ustawiono 
9 ławek przy ul. Ogińskiego, 
Majowej, Hieronima oraz Po-
borzańskiej.
n Do końca października 
2021 roku na terenie dziel-
nicy Wawer w ramach pro-

jektu BO „Wawer przyjazny 
dla pieszych – ławki dla pie-
szych” pojawiło się 21 ławek 
miejskich wraz z koszami na 
śmieci.
W trakcie realizacji jest pro-
jekt ustawienia ławek wyko-
nanych z kłód topolowych 

z oparciami, niedaleko ścież-
ki rowerowej nad Wisłą (od 
Mostu Świętokrzyskiego do 
Mostu Grota-Roweckiego).
n W przyszłym roku poja-
wią się ławki w ramach pro-
jektu BO „40 ławek i kosze na 
odpady dla Białołęki”.

a nie te znajdujące się na po-
dwórkach.

O ławeczki potrzebne se-
niorom zapytaliśmy Zarząd 
Zieleni m.st. Warszawy, 
Urząd Dzielnicy Praga-Połu-
dnie oraz stołeczny Ratusz.

W odpowiedzi rzecznika 
prasowego dzielnicy Praga-

Południe, Andrzeja Opali 
czytamy: 

ZGN Praga-Południe re-
gularnie montuje ławki na 
wniosek mieszkańców na 
zarządzanych przez siebie te-
renach. W przypadku miesz-
kańców osiedla Jantar naj-
lepiej, aby złożyli stosowny 
wniosek w Administracji 
Nieruchomości nr 1. 

Należy jednak zwrócić 
uwagę, iż obok wniosków 
o montaż ławek, równie czę-
sto pojawiają się wnioski 
mieszkańców o ich demontaż. 
Zwłaszcza od lokatorów bu-
dynków usytuowanych obok 
ławek. Korzystają z nich bo-
wiem nie tylko seniorzy, ale 
niestety także osoby, które 
zakłócają porządek życia 
społecznego.

 Podobnie wypowie-
działa się Marlena Salwow-
ska z Wydziału Prasowego 
Urzędu Miasta Warszawy. 

Jeśli potrzeba korzysta-
nia z ławeczki dalej nas nie 

ILE łaWEK PoWSTało I PoWSTanIE Po PRaWEj STRonIE WISły?

czącej powyższego projektu 
wynika, że mieszkańcy suge-
rują, by nie stawiać ławeczek 
w miejscach sprzyjających 
rozrywkowemu towarzy-
stwu. Jedna z mieszkanek 
poinformowała, że dopiero 
po kilku latach gehenny 
i zgłaszania problemu policji 
oraz Straży Miejskiej, może 
nareszcie spać w ciszy. 

I tak pan Roman i jego 
marzenie o ławeczce musiało 
się zmierzyć z urzędniczymi 
procedurami i marzeniem 
innych o życiu bez ławek… 
Ale życie pisze różne scena-
riusze i udowadnia, że warto 
walczyć o swoje marzenia. 
Potwierdza to odpowiedź 
Anny Stopińskiej rzecznika 
prasowego Zarządu Zieleni: 
…W odpowiedzi na potrzeby 
sygnalizowane przez senio-
rów uwzględnimy w przyszło-
rocznych planach zapotrze-
bowanie na dodatkowe ławki 
we wskazanym przez Panią 
rejonie ulic J. Meissnera, gen. 
T. Bora Komorowskiego, gen. 
R. Abrahama.

I tak w przyszłym roku 
spełnią się marzenia senio-
rów o postawieniu braku-
jących ławeczek we wspo-
mnianym rejonie ulic.

Jesteśmy usatysfakcjono-
wani, że nasz apel spotkał 
się z pozytywnym odzewem 
Zarządu Zieleni. Ale jeszcze 
bardziej tym, że będziemy 
mogli seniorom przekazać 
dobrą nowinę. Mamy na-
dzieję, że za rok, gdy wybie-
rzemy się na spacer z panem 
Romanem ulicą Meissnera 
do Parku nad Balatonem, bę-
dziemy już mogli usiąść na 
ławce. Może nawet poczy-
tamy sobie „Mieszkańca”?

oktawia michałowska

opuszcza, to oprócz wysła-
nia wniosku do ZGN, miesz-
kańcy mogą też zgłosić nowy 
projekt do Budżetu Obywa-
telskiego w rejonie zamiesz-
kania. Projekt w BO wymaga 
poparcia przynajmniej 20 
mieszkańców dzielnicy. Pro-
jekt można na szczęście zło-
żyć w formie papierowej, co 
w przypadku seniorów może 
być dość istotne. Podejrze-
wamy, że seniorzy mogą mieć 
jednak kłopot ze wszystkimi 
formalnościami oraz rozryso-
waniem projektu. Poza tym, 
część starszych osób nie po-
siada i nie zna świata wirtual-
nego w postaci internetu. 

Przy realizacji projektu 
z 2019 r. „Praskie ławki i sto-
jaki rowerowe” ZZW pytał 
mieszkańców o to, gdzie po-
stawić ławki oraz zapraszał 
ich na wspólny spacer, który 
miał pomóc w wyborze naj-
lepszej lokalizacji. Takich 
spacerów było pięć. Z dys-
kusji pod postem ZZW doty-

Nie ma ławek na ul. Bora-
Komorowskiego, nie ma na 
Abrahama – dodaje.

Faktycznie, jadąc od ul. 
Meissnera w kierunku Parku 
nad Balatonem, pierwszą 
ławkę dostrzegliśmy dopiero 
w pobliżu jeziorka. Mamy 
na myśli ławki przy ulicach, 

ul. Bora-Komorowskiego na Pradze Południe

ul. naddnieprzańska w Wawrze
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EmERyT, CzyLI ToWaR maSoWy
– Robi się chłodno…
Kazimierz Główka ni to stwierdził, ni to 
zapytał. Jego kolega, kupiec bieliźniany 
z bazaru na pl. Szembeka, Eustachy 
Mordziak, kiwnął w odpowiedzi głową.
– Taka kolej rzeczy. W małe mrozy idzie 
jeszcze wytrzymać. Człowiek ciepło się 
ubierze, herbatą gorącą poratuje. No 
i jeść trzeba, to nie marznie się tak szyb-
ko. Ale gdy większy mróz przyjdzie – nie 
ma zlituj. Trzeba zwijać interes. 
– To u pana panie Eustachy sezonowo 
jak przed wojną u murarzy. Zima to dla 
nich był najgorszy czas – wszystkie ro-
boty stały, zarobku nie było… 
– Dlatego teraz handluje się świątek 
piątek.
– Święta za pasem, to i w handlu żni-
wa! 
– Tylko, że ludzie każdy pieniądz oglą-
dać zaczynają. Niby nic się nie dzieje, 
a jednak ciężko się robi. 

– No i my z żoną zastanawiamy się, na 
co nam tej emerytury starczy?
– Emerytom to rząd nieba chce przy-
chylić. 
– Powiem panu, panie Eustachy, że nie 
pamiętam takiego rządu, który by do 
kieszeni emerytów łapy nie wsadził, gdy 
mu zaczyna pieniędzy brakować. 
– Bo emeryt, panie Kaziu, to poniekąd 
jak statek ma morzu do przewożenia to-
warów masowych. Zboża dajmy na to, 
minerałów, ropy. 
– A co to ma wspólnego z emerytem?
– Ano to, że od sztuki, że tak powiem, za 
dużo się nie skubnie, ale od tysięcy ton, 
to już jest coś! Tak samo z emerytami 
– na pojedynczym bidaku rząd się nie 
pożywi, ale jak przetrzepie paręnaście 
milionów portmonetek, to efekt jest…
– Ale mówią, że to dla naszego dobra.
– A co mają mówić? 
– Może i tak jest? Może… W każdym 
razie sam widzę, że jak przychodzę na 
bazar ze stówką, to raz dwa okazuje się, 
że za mało. Niby nic się nie dzieje, a co-

raz drożej jest. Ale jak ładnie to tłuma-
czą! Jak tak słucham, to chwilami nawet 
się wzruszam, że o nas ktoś myśli. Na 
bazarze mi przechodzi. 
– Bo polityka to jest sztuka mówienia, 
a właściwie wmawiania. I nam się aku-
rat poszczęściło, gdyż mamy teraz mi-
strzów świata w tym fachu. Oni nawet 
już nam wytłumaczyli, że inflacja wła-
ściwie jest OK. Dostajemy coraz więcej 
pieniędzy, to co ona nam może?… 
– Kto ma więcej to pan i ja wiemy, ale 
a propos sztuki wmawiania – niedaw-
no producenci filmowi zapowiadali, że 
choć Daniel Craig zagrał w ostatnim już 
„Agencie 007”, to seria będzie kontynu-
owana. I że nowym Jamesem Bondem 
będzie po raz pierwszy kobieta.
– Ciekawe. 
– Żeby jeszcze bardziej zaciekawić pu-
blikę zapowiedzieli też, że tym razem 
film będzie aż o godzinę dłuższy.
– Dlaczego?
– Ze względu na sceny parkowania… 

Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'RoDzIna

Miałam kiedyś taką ciotkę: 
uwielbiała kapelusiki, ręka-
wiczki, pantofelki i parasolki, 
aż raptem wyszła za zwykłego 
rolnika, niezbyt zamożnego. 
W mig pojawiło się czworo 
dzieci, a że mieszkali u jego 
rodziców, budowa domu stała 
się nadzwyczaj pilna. 

Zaraz po jej rozpoczęciu mąż 
ciężko i przewlekle zachoro-
wał, więc sama musiała dbać 
o niego, dzieciaki i budowę. 
W połowie lat sześćdziesiątych 
nie było to łatwe, lecz dzięki jej 
energii i przebojowości udało 
się. Po dwóch latach byli u sie-

bie, a po kolejnym roku mąż 
zmarł. Jakby tego było mało, 
wieś wybrała ją na sołtysa, 
a u najmłodszego syna odkryto 
poważną wadę serca. Szukała 
ratunku od Warszawy i Łodzi 
po Kraków i Poznań, gdzie go 
dwukrotnie operowano. Dożył 
niemal 70 lat.

Po prostu są takie kobiety. 
Do końca długiego życia za-
chowują uśmiech i pogodę 
ducha. Ciotka marzyła o ma-
nikiurach i perfumach, ale jej 
życie potoczyło się zupełnie 
inaczej. Kto wie, może lepiej? 
Nigdy nie narzekała, robiła 
wrażenie silnej i spełnionej.

Inna ciocia, majestatycznie 
piękna, wyszła za mąż z wiel-

kiej miłości i przeżyli razem 
jakieś 50 lat. Wuj był mężem 
starej daty, a ona – całkiem 
mu podporządkowana i to we 
wszystkim. Od tego, co będą 
jeść na obiad po wszelkie za-
kupy czy decyzje dotyczące 
dzieci. Wuj zmarł, gdy ciocia 
była już mocno starszą panią. 
Cierpiała bardzo, ale ku zasko-
czeniu rodziny, kupiła sobie wa-
lizkę lotniczą i rzuciła się w wir 
podróży, po raz pierwszy w ży-
ciu. Dlatego podczas pierw-
szych wyjazdów (Egipt i inne 
ciepłe kierunki) towarzyszył 
jej syn z żoną, potem śmiało 
dawała radę sama, podróżu-
jąc często, także po Polsce.
Przedtem nigdy nie skarżyła 

się na „jarzmo” despotycznego 
męża, bo była z nim po prostu 
szczęśliwa. Ale teraz też była 
szczęśliwa, inaczej.

Dlaczego o tym piszę? Bo, 
kobiecym okiem patrząc na ży-
cie, chcę zwrócić uwagę na te 
kobiety, które konsekwentnie 
szanują swoje decyzje. Chyba 
o to właśnie chodzi w życiu. 
Móc o sobie odpowiedzialnie 
postanawiać. Masz prawo do 
własnych wyborów, nawet 
jeśli innym niekoniecznie się 
podobają. Masz prawo pono-
sić ich konsekwencje. Masz 
prawo mieć odwagę i siłę na-
wet wówczas, gdy wszyscy 
oczekują, że opuścisz ręce 
w bezsilności i rozpaczy.    żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Mam lokatorskie mieszkanie w spółdziel-
ni. Od kilku miesięcy nie płacę czynszu. Czy 
muszę zapłacić zaległości jednorazowo?  
Czy mogę stracić mieszkanie i zostać „na ulicy” 
z dorosłą niepełnosprawną córką?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 
prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów zwią-
zanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypa-
dających na ich lokale, lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 
stanowiących mienie spółdzielni wnosząc stosowne opłaty na zasadach 
określonych statutem. 

Zasady dochodzenia zaległych opłat spółdzielnia może określić w aktach 
wewnętrznych np. regulaminach, a w przypadku ich braku w ugodach zawar-
tych z dłużnikami ustalając np. zapłatę zaległości w ratach. Spółdzielnia może 
też bez względu na wysokość długu dochodzić go w całości lub dowolnej czę-
ści na drodze sądowej.

W przypadku zaległości z zapłatą opłat za okres co najmniej 6 miesięcy 
spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnię-
ciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeżeli przed 
zamknięciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono 
apelację – przed sądem drugiej instancji członek spółdzielni uiści wszystkie 
zaległe opłaty (art. 11 ust. 11), to orzeczenie takie nie może zostać wydane.

Osoba, której spółdzielcze lokatorskie prawo wygasło z powodu nieuisz-
czania opłat może wystąpić do spółdzielni o ponowne ustanowienie tego 
prawa, o ile spłaci całe zadłużenie wraz z odsetkami i nie zostanie do tej pory 
ustanowiony tytuł prawny do lokalu na rzecz innej osoby, co może mieć miej-
sce dopiero po opróżnieniu lokalu przez osobę, której spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu mieszkalnego wygasło (art. 161). 

Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalne-
go lokator ma 

obowiązek opróżnienia lokalu, a w przypadku gdy tego nie zrobi dobro-
wolnie, to spółdzielnia na podstawie art. 222 §1 k.c. może wystąpić do sądu 
z powództwem o eksmisję. 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w wyroku na-
kazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu osoby eksmitowanej 
do lokalu socjalnego, który to obligatoryjnie przysługuje osobom wskazanym 
w art. 14 ust. 4, w/w ustawy, w tym osobie niepełnosprawnej.

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

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

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
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
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kobiet w wieku od 50. do 69. 
roku życia. Aby się przeba-
dać, nie jest potrzebne skie-
rowanie, ale trzeba się wcze-
śniej zarejestrować, dzwo-
niąc pod nr (58) 767 34 55  
lub (58) 767 34 77.

***
Z o s t a ł a 

uruchomiona 
nowa, dwuję-
zyczna apli-
kacja „Praga 
odNova – tu-
rystyczna moc 
atrakcji” do-

tyczącą dziedzictwa kultu-
rowego warszawskiej Pragi. 
Przewodnik w formie apli-
kacji na telefon oraz multi-
medialnej tablicy ułatwi nie 
tylko turystom, ale także 
warszawiakom odkrywanie 
prawobrzeżnej części stolicy.

W multimedialnym prze-
wodniku „Praga odNova 
– historyczna moc atrakcji 
turystycznych warszawskiej 
Pragi” opisano 30 najciekaw-
szych miejsc turystycznych 
po prawej stronie Wisły. 
Z aplikacją można poznać 
m.in. historię praskich ka-
pliczek, cerkwi, bazyliki czy 
innych architektonicznych 
perełek. Wszystkie atrakcje 

z miasTa
Prezydent m.st. Warszawy 

Rafał Trzaskowski nomino-
wał Tomasza Bratka, do-
tychczasowego wiceburmi-
strza dzielnicy Śródmieście, 
na stanowisko swojego 
zastępcy. Nowy wicepre-
zydent będzie nadzorował 
pracę Biura Mienia Miasta 
i Skarbu Państwa, Biura 
Spraw Dekretowych oraz 
Biura Geodezji i Katastru.

Od listopada 2018 r. To-
masz Bratek pełnił funkcję 
zastępcy burmistrza dziel-
nicy Śródmieście. Wcześniej, 
będąc członkiem Zarządu 
Dzielnicy Śródmieście m.st. 
Warszawy, zajmował się 
sprawami reprezentacji m.st. 
Warszawy we wspólnotach 
mieszkaniowych, zarządza-
nia śródmiejskim mieniem 
komunalnym, obrotem nie-
ruchomościami, architekturą 
i budownictwem, a także 
sprawami bezpieczeństwa 
i zarządzania kryzysowego. 

***
Od 8 listopada 2021 r. 

można już składać wnioski 
o wydanie dowodu osobi-
stego z drugą cechą biome-
tryczną – odciskami palców. 
Nowe dokumenty będą wy-
posażone w warstwę elek-
troniczną, która – podobnie 
jak w przypadku paszportów 
– zawierać będzie wizerunek 
twarzy posiadacza oraz dwa 
odciski palców w formatach 
cyfrowych. Dodatkowo, do 
warstwy graficznej dowodu 
osobistego, powróci podpis 
posiadacza. 

Wszystkie osoby posiada-
jące ważne dowody osobiste 
nie będą musiały ich wymie-
niać aż do momentu utraty 
ich ważności. 

***

2 grudnia w godzinach 
9.00–17.00 na parkingu za 
budynkiem Urzędu Dziel-
nicy Wawer będzie stał 
mammobus, w którym 
mieszkanki dzielnicy będą 
mogły za darmo wykonać 
badanie mammograficzne. 
Oferta skierowana jest do 

zostały pogrupowane i za-
prezentowane w ramach kon-
kretnych szlaków tematycz-
nych tj.: szlak artystyczny, 
Praga wyznaniowa, praskie 
fabryki oraz praskie Holly-
wood. Z biegiem czasu będą 
dodawane nowe propozycje, 
które pozwolą jeszcze lepiej 
poznać tę część miasta.

***

Już po raz dziesiąty od-
bywa się akcja „Darmowy 
Listopad w Rezydencjach 
Królewskich”. W tym roku 
w akcji biorą udział: Zamek 
Królewski w Warszawie, 
Zamek Królewski na Wa-
welu, Muzeum Łazienki 
Królewskie w Warszawie, 
Muzeum Pałacu Króla Jana 
III w Wilanowie, Muzeum 
Zamkowe w Malborku, Mu-
zeum Narodowe w Pozna-
niu (oddział Muzeum Sztuk 
Użytkowych), Muzeum Żup 
Krakowskich Wieliczka 
w Wieliczce i Muzeum 
Okręgowe w Sandomierzu.

Um, aG, Bn

Sejm przyjął nowelizację 
prawa w ruchu drogowym. 
Znacznie zaostrzono kary 
dla sprawców przestępstw 
i wykroczeń za kierownicą. 
Szczególnie dotkliwe mają 
być dla piratów drogowych. 
Nową rzeczą będzie powią-
zanie stawki ubezpieczenia 
komunikacyjnego z liczbą 
punktów karnych i rodza-
jem popełnianych wykro-
czeń. Ważne jest to, że 
zmiany przewidują zwięk-
szenie kar za wskazany 
i zamknięty katalog wykro-
czeń. Skuteczniejsze będzie 

także ściąganie mandatów. 
Urząd Skarbowy będzie 
mógł zaliczyć nadpłatę po-
datku na poczet nieopłaco-
nego mandatu karnego.

Punkty będą kasowane 
z konta kierowcy dopiero 
po upływie 2 lat od dnia 
zapłaty grzywny! 

Za złamanie przepisów 
kierowca będzie mógł 
otrzymać nawet 15 punktów 
karnych za najpoważniejsze 
wykroczenia. Obecnie mak-
symalna liczba punktów to 
10. Limit 24 punktów kar-
nych nie ulegnie zmianie.

Rys. Jacek Frankowski (2014)
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Jak się czujesz pracując w DHL 
Express?
Świetnie! Nie sądziłem, że kiedyś 
to powiem, ale czuję się jakby ta 
praca została stworzona dla mnie. 
Podjąłem pracę w DHL Express 
przez przypadek, teraz myślę, że 
miałem szczęście. Poleciłem ją 
także koledze, bo z czystym sumie-
niem mogę powiedzieć, że DHL to 
bardzo dobre miejsce pracy.
To bardzo entuzjastyczna reakcja, 
jak dawno dołączyłeś do firmy?
Pracuję tu już cztery lata, ale en-
tuzjazm nie mija. Naprawdę cenię 
to, jaka atmosfera panuje w pracy, 
fakt, że ludzie okazują sobie wza-
jemny szacunek, niezależnie od 
zajmowanego stanowiska. Wszy-
scy jesteśmy ludźmi, mamy różne 
potrzeby, lepsze i gorsze momenty 
i wiem, że zawsze mogę liczyć na 
zrozumienie.
Brzmi jak elastyczne środowisko 
pracy.
To prawda. Elastyczność widać 
na co dzień, w tym jak planowa-
ne są zadania, jak budowany jest 
grafik. Cele roczne są planowane 
wspólnie z pracownikami, dla każ-

dego z nich indywidualnie. Dzięki 
temu, późniejszy przydział dzia-
łań odpowiada nie tylko kompe-
tencjom danej osoby, lecz także 
jej aspiracjom. Profil moich zadań 
na przykład, zmienia się w czasie. 
Jak wspomniałem jestem tu od 
czterech lat, a praca ta pozwoliła 
mi odkryć w sobie pasję do za-
gadnień związanych z BHP, moje 
zainteresowania zostały zauważo-
ne i docenione, dzięki temu teraz 
jestem lokalnym koordynatorem 
BHP.
Czego firma wymaga od potencjal-
nego pracownika? Magazyn koja-
rzy się z ciężką pracą fizyczną.
Dla mnie praca nie jest ciężka pod 
kątem fizycznym, ale nie ukry-
wam, że wyrobiłem sobie niezłą 
kondycję. Natomiast na pewno ko-
nieczna jest punktualność i syste-
matyczność. Jeśli ktoś ma opano-
wane te dwie cechy, a do tego jest 
chętny do pracy i gotowy praco-
wać na zmiany, to warto rozważyć 
dołączenie do nas. Tak naprawdę 
ta zmianowość też jest elastyczna. 
Teraz w Warszawie poszukiwani są 
magazynierzy na 4, 6 lub 8 godzin 

dziennie, do tego pracujemy na 
zmianę poranną i popołudniową, 
więc opcji dopasowania pracy do 
innych zobowiązań, czy po prostu 
do swoich preferencji, jest na-
prawdę wiele.
Którą z tych zmian Ty wybrałeś?
Ja akurat pracuję na obu, jestem 
tak zwanym „agentem rotującym”. 
Zmiana poranna daje mi dużo wol-
nego czasu po pracy, mogę coś 
załatwić w urzędzie, zrobić spokoj-
nie zakupy. Wiele osób, które mają 
małe dzieci docenia tę zmianę, 
bo mogą je swobodnie odebrać, 
wymienić się z drugim rodzicem, 
który dziecko zaprowadza do 
szkoły czy przedszkola. Mam też 
w zespole osoby, które studiują 
wieczorowo, dzięki tej zmianie 
udaje im się pogodzić obowiązki. 
Zmiana wieczorna pozwala mi się 
za to porządnie wyspać <śmiech>. 
Patrząc na to pod kątem rozwoju, 
plusem pracy na dwie zmiany jest 
możliwość poznania obu proce-
sów – exportowego i importowe-
go, każdy z nich jest trochę inny 
i jeśli planuje się zostać w logisty-
ce na dłużej, to można „za jednym 

zamachem” dowiedzieć się dwa 
razy więcej.
No dobrze, przejdźmy do konkre-
tów. Jak wyglądają codzienne wa-
runki pracy, czy poza podstawo-
wą pensją można liczyć na jakieś 
dodatki?
Zacznę od kluczowej kwestii, wyna-
grodzenia. DHL Express co miesiąc 
wypłaca premię wynikową, która 
wynosi do 20 proc. pensji podsta-
wowej. Co istotne, na wysokość tej 
premii pracują wszyscy i dla wszyst-
kich jest taka sama, sprawdza się 
tu zgrany zespół i świadomość, 
że działamy wzajemnie na swoją 
korzyść. Ponadto, raz w roku, jest 
podwyżka inflacyjna plus dodatek 
za zrealizowane cele roczne, który 
wynosi do 13 proc. pensji. Do tego 
wszyscy pracownicy mają opiekę 
medyczną czy ubezpieczenie. Wła-
ściwie nie trzeba o nic samemu się 
martwić, można korzystać z trans-
portu firmowego, z centrum miasta 
i z okolic metra Wilanowska, a na 
miejscu korzystać z posiłków, owo-
ców czy napojów, teraz jesienią mój 
ulubiony to gorąca czekolada.
Dziękuję za rozmowę.

noWa Praca? WarTo Wybrać śWiadomie!
Zbliżający się koniec roku 
często skłania nas do re-
fleksji na temat tego, czego 
ostatnie miesiące nas na-
uczyły oraz co w kolejnym 
roku chcielibyśmy zmienić. 
Dotyczy to także kwestii 
pracy, która ma znaczą-
cy wpływ na nasze życie 
w aspektach takich jak roz-
wój, zdrowie oraz komfort 
psychiczny i fizyczny, a także 
samorozwój czy planowanie 
życia rodzinnego. Dlatego, 
jeśli poszukujecie pracy lub 
dopiero rozważacie jej zmia-
nę, warto nie tylko zapoznać 
się z ofertami w okolicy, lecz 
także dowiedzieć się, co 
o pracy sądzą ludzie wyko-
nujący ją każdego dnia i co 
najbardziej w niej cenią. Na 
nasze pytania w tym tema-
cie odpowiedział Paweł Li-
piński – Magazynier i lokal-
ny koordynator BHP w DHL 
Express w Warszawie.
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o Powstaniu Listopadowym napisano już raczej 
wszystko. Dość szeroko opisywane są bitwy, na 
czele z najbardziej krwawą i największą w trakcie 
powstania Bitwą pod Grochowem (błędnie nazywa-
ną bitwą pod czy o olszynkę Grochowską). owszem, 
zacięte walki przeszły do historii jako bój o olszynkę 
Grochowską, jednak była to Bitwa pod Grochowem.

Zaułki historii PoWSTanIE LISToPaDoWE – 29 LISToPaDa 1830

Zanim jednak doszło do 
wspomnianej bitwy, wyda-
rzyło się coś, co Powstanie 
Listopadowe rozpoczęło. 

W 1828 roku utworzono 
tajne sprzysiężenie w Szkole 
Podchorążych Piechoty 
w Warszawie. Na jego czele 
stanął ppor. Piotr Wysocki. 
Sprzysiężenie, mające kon-
takty ze środowiskiem stu-
denckim, rozpoczęło przy-
gotowywania do zbrojnego 
wystąpienia. 

Wieczorem 29 listopada 
1830 r. Wysocki wszedł do 
Szkoły Podchorążych, prze-
rwał zajęcia z taktyki: „Po-
lacy! Wybiła godzina zemsty. 
Dziś umrzeć lub zwyciężyć 
potrzeba! Idźmy, a piersi wa-
sze niech będą Termopilami 
dla wrogów”. Tak Wysocki 
poderwał podchorążych do 
rozpoczęcia powstania.

Pamiętnej nocy z 29 na 30 
listopada 1830 roku, grupa 
cywilów, spiskowców oraz 

nocny aTak na belWeder
tek, po to by zaatakować Bel-
weder od frontu przez główną 
bramę. Druga część ruszyła 
do ogrodu belwederskiego, 
by prowadzić działania z tyłu 
pałacu, na wypadek gdyby 
ktoś z budynku „wypadł” do 

ogrodu. 
S z t u r m 

rozpoczął się 
o godz. 19.15. 
Dwa strzały 
p a d ł y  o d 
strony ogro-
dowej, które 
dały sygnał 
do ataku dru-
giej grupie. 
Oddział fron-
towy wbiegł 
na dziedziniec 
z okrzykiem 

„śmierć tyranowi”. Pchnięty 
bagnetami na posadzkę 
upadł znienawidzony wice-
prezydent Warszawy Mate-
usz Lubowidzki. Carewicz 
w ostatniej chwili zdołał 

z oceniania ludzi. Trzeba 
wziąć pod uwagę fakt, że 
wielu wysoko postawio-
nych w społeczeństwie Po-
laków sprzyjało Rosjanom, 
co przez innych Polaków 
uznawane było za zdradę. 

W ręce Rosjan, jako jedyny 
belwederczyk, wpadł nale-
żący do grupy ogrodowej, 
Walenty Krosnowski. Zo-
stał jednak po kilku dniach 
wypuszczony. 

jerzy Podniesiński

atak spiskowców na Belweder, oryginalna rycina z ówczesnej prasy
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Walenty Krosnowski ur. 13 czerw-
ca 1814 r. w Krzyżanówku, student 
na wydziale prawa Królewsko-War-
szawskiego Alexandrowskiego Uni-
wersytetu, należał do Sprzysiężenia 
Wysockiego, które zainicjowało 
wybuch Powstania Listopadowego. 
W trakcie powstania Krosnowski 
dosłużył się stopnia porucznika 
w 2 Pułku Mazurów. Za udział w za-
machu na życie księcia Konstantego, 
Krosnowski został zaocznie skazany 
przez Najwyższy Sąd Kryminalny na 
karę śmierci przez powieszenie na 
szubienicy. Wyrok ten zamieniono 
na dożywotnią banicję. Krosnowski 
zmarł 15 sierpnia 1878 roku i został 
pochowany w Paryżu na cmentarzu 
Père-Lachaise.

podchorążych dokonała 
ataku na Belweder, siedzibę 
Wielkiego Księcia Konstan-
tego. Było ich zaledwie kilku-
nastu. Część grupy udała się 
drogą do mokotowskich roga-

uciec tajemnymi schodami, 
prowadzącymi do pawilonu 
księżnej Łowickiej, jego 
żony. Oddział szturmu-
jący Belweder splądrował 
dolne i górne pomieszczenia 
oprócz… pawilonu księżnej.

Grupa atakująca Belwe-
der od strony ogrodu naj-
prawdopodobniej nie dała 
rady sforsować wysokiego 
tarasu, w związku z czym 
nie wdarła się do budynku. 
Cały atak na Belweder trwał 
nie dłużej niż 5 minut.

Gdy belwederczycy odda-
lili się od pałacu, pod budyn-
kiem pojawił się szwadron 
kirasjerów pod dowództwem 
syna Wielkiego Księcia, 
Pawła Aleksandrowa. Do-
piero wtedy wielki książę 
opuścił swoją kryjówkę, 
którą znalazł u księżnej Ło-
wickiej.

Celem ataku na Belweder 
było zabicie lub pojmanie 
jako zakładnika, wielkiego 
księcia. Do tego jednak nie 
doszło, ale dzięki akcji na 
Belweder książę Konstanty 
opuścił nie tylko Warszawę, 
ale całe Królestwo Polskie. 

Atak na Belweder nie był 
pozbawiony pomyłek i nie-
ostrożności wynikającej 

Czwórka belwederczyków: Karol Paszkiewicz, 
Walenty Krosnowski, Wincenty Kobylański,  
aleksander Świętosławski

Piotr Wysocki, ur. 10 września 1797 w Warce, pułkownik 
Wojska Polskiego, inicjator powstania listopadowego, dzia-
łacz niepodległościowy, przywódca sprzysiężenia podchorą-
żych, które doprowadziło do wybuchu powstania listopado-
wego, zesłaniec. Odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti 
Militari 3 marca 1831, zmarł 6 stycznia 1875 w Warce.
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Dokończenie ze strony 1
Układ ruchu alei Wa-

szyngtona jest bardzo nie-
bezpieczny, a niektórzy kie-
rowcy traktują ulicę jak au-
tostradę. Pokonanie przejścia 
dla pieszych na wysokości  
ul. Niekłańskiej wymaga do-
brego refleksu – trzeba przejść 
cztery pasy ruchu i dwa tory 
tramwajowe. Auta często 
przyspieszają, a sygnalizacji 
świetlnej tu nie ma. 

Biorąc pod uwagę to, że 
Aleja wymaga naprawy 
oraz poprawy bezpieczeń-
stwa pieszych, Tramwaje 
Warszawskie opracowały 
koncepcję remontu zgodną 
z przepisami, decyzjami 
środowiskowymi oraz za-
gospodarowaniem prze-
strzennym – taką informa-
cję otrzymaliśmy od rzecz-
nika prasowego Tramwajów 
Warszawskich, Macieja 
Dutkiewicza.

Wariant projektantów 
Tramwajów Warszawskich 
zakłada:

 zmniejszenie przekroju al. 
Waszyngtona na odcinkach 
między skrzyżowaniami do 
jednego pasa w każdym kie-
runku z dodatkowymi pa-
sami dla relacji skrętnych;
  budowę sygnalizacji 
świetlnych na przejściach 
dla pieszych wraz z azylami 
oddzielającymi przeciwne 
kierunki ruchu pojazdów;
 budowę drogi dla rowerów 
(DDR) po północnej stronie 
alei (odcinkowo także po po-
łudniowej),
  zastosowanie zielonego 
torowiska (około 49 proc.);
  minimalny zakres wy-
cinki drzew – maksymalnie 
kilka sztuk.

Rzecznik przekazał także 
informacje odnośnie wariantu 
wykluczonego przez pro-
jektantów Tramwajów War-
szawskich, który w związku 
z pozostawieniem obecnego 
przekroju alei, odsunięciem 
osi torów od krawędzi jezdni 
przewidywał wycinkę około 
290 drzew:

Wariant wykluczony jest 
niezgodny z decyzją środo-
wiskową i z zapisami planu 
zagospodarowania obszaru 
Saskiej Kępy. Jest to zwią-
zane z zapisem o koniecz-
ności zachowania drzew 
– czytamy w informacji od 
rzecznika prasowego Tram-
wajów Warszawskich.

Miejscy aktywiści optują 
za wdrożeniem w życie 
wariantu zwężonej al. Wa-

szyngtona z bezpiecznymi 
przejściami dla pieszych 
oraz zaplanowaną DDR. 
Zarzucają jednocześnie Ra-
dzie Dzielnicy Praga-Połu-
dnie, że ta nie zgadza się na 
zwężenie alei Waszyngtona, 
a co za tym idzie, popiera 
masową wycinkę drzew.

20 października 2020 r. 
Rada Dzielnicy Pragi Po-
łudnie przyjęła stanowisko 
dotyczące planowanej prze-

budowy alei Waszyngtona. 
Samorządowcy są prze-
ciwni „ jakimkolwiek zmia-
nom i rozwiązaniom, któ-
rych następstwem może być 
pogorszenie płynności ruchu 
i obsługi komunikacyjnej 
w al. Waszyngtona, co z kolei 
skutkowałoby zwiększeniem 
emisji zanieczyszczeń, ha-
łasu i uciążliwości dla oko-
licznych mieszkańców”.

Wydaje się, że mamy sy-
tuację patową. Od kilku ty-
godni można usłyszeć zarzut 
stawiany Tramwajom War-
szawskim, że te chcą wycinać 
drzewa. Tymczasem w infor-
macji od Rzecznika Praso-
wego wyraźnie jest napisane, 
że TW są przeciwne takiemu 
wariantowi, ponieważ wy-
cinka drzew jest niezgodna 
z decyzją środowiskową oraz 

z planem zagospodarowa-
nia przestrzennego. Słychać 
również opinie, że grupa 
radnych optuje za wycinką, 
tymczasem Komisja ZPiOś 
Rady Dzielnicy Praga-Po-
łudnie jest przeciwna wy-
cince drzew i zwężaniu Alei, 
o czym informuje w podjętej 
uchwale z 15.09.2021 r.

A może w tym wszystkim 
chodzi o ścieżkę rowerową? 
Może dałoby się ją wytyczyć 
koło istniejącego chodnika 
kosztem kawałka trawnika 
i oddalić ją od jezdni? A ist-
niejący układ alei wyremon-
tować tak, by poprawić bez-
pieczeństwo pieszych?

Mamy nad z ie ję,  że 
wszystkie zainteresowane 
strony wspólnie usiądą i po-
chylą się nad rozwiązaniem 
problemu.                       om

zapytaliśmy Przewodniczącego Rady 
Dzielnicy Praga-Południe, marcina 
Klusia, o aktualne stanowisko w spra-
wie modernizacji al. Waszyngtona. 
W ocenie Radnych Dzielnicy, zwęże-
nie Al. Waszyngtona do jednego pasa 
ruchu w każdą stronę może istotnie 
ograniczyć przepustowość ulicy, która 

prowadzi nie tylko do centrum miasta, ale również do innych 
miejsc Warszawy i okolic. 
Absolutnie nie dopuszczamy możliwości wycięcia drzew. 
Widzimy natomiast potrzebę budowy dwukierunkowej drogi 
dla rowerów po północnej stronie alei od tzw. Ronda Wia-
traczna do Ronda Waszyngtona, a także budowy sygnalizacji 
świetlnej wzbudzanej na przycisk lub z teledetekcją pieszego 

na przejściach dla pieszych bez sygnalizacji, w celu poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców. 
Jak najbardziej popieramy inicjatywę wyremontowania to-
rowiska tramwajowego i zrobienia wspólnych przystanków 
tramwajowo-autobusowych, tak aby pasażerowie z autobu-
sów wysiadali bezpiecznie na wysepki przystankowe. 
Zdaniem Radnych, na tym etapie prac przygotowawczych, 
możliwe jest podjęcie takich kroków formalno-prawnych, 
które pomogą zachować po 2 pasy ruchu w każdą stronę 
i wskazane powyżej udogodnienia dla mieszkańców. 
Ostatnie merytoryczne stanowisko Radnych w tym zakresie, 
zostało wyrażone w uchwale nr 138 Komisji Zagospodarowa-
nia Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Pra-
ga-Południe m.st. Warszawy z dnia 15 września 2021 roku. 
Pełna treść uchwały dostępna jest na naszej stronie www.mieszkaniec.pl 

aleja niezgody

Fot. GoogleMaps

Pokonanie przejścia dla pie-
szych w al. Waszyngtona na 
wysokości ul. niekłańskiej wy-
maga dobrego refleksu – trze-
ba przejść cztery pasy ruchu 
i dwa tory tramwajowe. auta 
często przyspieszają, a sygna-
lizacji świetlnej tu nie ma.

PoPRaWa KomfoRTU żyCIa
Nowoczesne leczenie bez-

zębia polega na uzupełnieniu 
braków w uzębieniu jednym lub 
kilkoma tytanowymi implantami 
oraz zamontowaniu na nich pra-
cy protetycznej: korony, mostu 
lub protezy. To stałe rozwiązanie 
– tak zamontowanej protezy nie 
trzeba wyjmować, a nowe zęby 
do złudzenia przypominają te 
własne. 

Focus Clinic jest jednym z naj-
nowocześniejszych ośrodków 
leczenia bezzębia, w którym 
możliwe jest przeprowadzenie 
kompleksowego leczenia i uzu-
pełnienie każdego rodzaju bra-
ków zębowych – jednego, kilku 
lub wszystkich. 

– W Focus Clinic korzystamy 
z renomowanych systemów im-

plantologicznych (Straumann, 
Nobel Biocare, Alpha Bio, Neo-
Dent) i opatentowanych metod 
leczenia bezzębia, m.in. All-
on-4® szwajcarskiej marki No-
bel Biocare®, która polega na  
wszczepieniu 4 implantów i za-
mocowaniu na nich na stałe pra-
cy protetycznej (protezy). To sku-
teczna metoda, która pozwala na 
pełne przywrócenie wszystkich 
funkcji mechanicznych i estetycz-
nych uśmiechu. Pacjent w ciągu 
jednej wizyty otrzymuje swój 
nowy uśmiech – mówi dr Anna 
Skalska, lider zespołu implantolo-
gicznego Focus Clinic.

LECzEnIE DoSTęPnE  
DLa KażDEGo

W Focus Clinic pomagamy 
pacjentom zmagającym się 

SKUTECznE mEToDy LECzEnIa BEzzęBIa DoSTęPnE na SaSKIEj KęPIE
Braki zębowe to coś, co wpływa na komfort codziennego funk-
cjonowania – każdy chce swobodnie się uśmiechać i móc bez 
stresu gryźć jabłka, orzechy lub inne twarde produkty. niezależ-
nie od tego, czy brakuje jednego, kilku czy wszystkich zębów, 
należy je uzupełnić. 

z problemami bezzębia, którzy 
przyjeżdżają do nas z całego 
województwa mazowieckiego. 
Specjalizujemy się w tym zakre-
sie, więc niemal codziennie spo-
tykamy się z trudnymi, skompli-
kowanymi przypadkami. 

Dzięki pracy zespołu lekarzy, 
którzy stale poszerzają swo-
je kompetencje na krajowych 
i zagranicznych kursach i szkole-
niach, jesteśmy w stanie poma-

gać pacjentom w każdych wa-
runkach anatomicznych, także 
przy znacznych zanikach kost-
nych i paradontozie. 

Dbamy również, by leczenie 
odpowiednio dobierać do po-
trzeb i oczekiwań naszych pa-
cjentów, także pod względem 
finansowym. Wielu naszych pa-
cjentów skorzystało z ofertowa-
nego w naszej klinice systemu 
finansowania ratalnego. 
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Rozpoczyna się nabór uzupełniający kandydatów na członków 
młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  

II kadencji

oGłoSzEnIE
o naborze uzupełniającym kandydatów na członków  

młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  
II kadencji

Zgodnie z postanowieniami Statutu Młodzieżowej Rady Dzielni-
cy Praga-Południe m.st. Warszawy nadanego Uchwałą Nr 125/
XXII/2020 Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 
20 października 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powo-
łania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warsza-
wy oraz nadania jej statutu, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. 
Warszawy ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na członków 
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 
II kadencji.

ogłoszenie skierowane jest do mieszkańców Dzielnicy Praga- 
-Południe m.st. Warszawy, którzy uczą się w szkołach ponad-
podstawowych na terenie innych dzielnic lub poza Warszawą. 

Zgłoszenia kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielni-
cy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji należy dokonać na 
formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy 
Praga-Południe https://pragapld.um.warszawa.pl/mlodziezowa-
rada-dzielnicy-praga-poludnie, a następnie przesłać w terminie 
do dnia 3 grudnia 2021 r. na adres: pragapoludnie.radadzielni-
cy@um.warszawa.pl

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Komisja rekrutacyjna dokona 
w terminie do 17 grudnia 2021 r. wyboru 3 osób. 

REKLAMA REKLAMA

    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

Piesi skarżą się na ogromne 
kałuże, czasami nie można 
dojść do przystanku. Kie-
rowcy boją się o samochody, 
ponieważ nie widzą dziur 
ukrytych pod wodą. Po bu-
rzy, która przeszła nad War-
szawą w lipcu tego roku, 
zalane były ulice Zwoleńska 
i Bronowska. 

Na szczęście sytuacja 
zaczyna się zmieniać. Wa-
werskie władze zaczynają 
sukcesywnie likwidować 

problem. Znaczna część 
środków inwestycyjnych 
przeznaczona jest na od-
wodnienie i utwardzenie 
dróg. Wykonywane są za-
równo odwodnienia całych 
obszarów, jak i pojedyncze 
odwodnienia miejscowe.

Odwodniono osiedle w Fa-
lenicy w rejonie ulicy By-
strzyckiej od skrzyżowania 
z ul. Walcowniczą i rejonie 
Targowiska, aż do skrzyżo-
wania z ul. Ochoczą. Koszt 

WaWerskie rozleWisko
odwodnienie zalewanych ulic i chodników to pro-
blem, z którym Wawer zmaga się po każdej ulewie. 
Lokalne stowarzyszenie takie sytuacje określa jako 
„survival na pojezierzu wawerskim”. 

tej inwestycji wyniósł ponad 
milion złotych. W drodze 
powstał kanał drenażowo-
retencyjny wraz ze studzien-
kami i wpustami ulicznymi. 
Na końcu ul. Ochoczej 
wybudowane zostały trzy 
zestawy komór retencyjno-
rozsączających. Na całej 
długości i szerokości ulicy 
Bystrzyckiej odtworzono 
nawierzchnię bitumiczną. 

Prace kontynuowane są na 
terenie osiedla Aleksandrów. 
Dokumentacja dotycząca 
wykonania odwodnienia 
ul. Księdza Szulczyka jest 
w trakcie opracowywania. Ta 
inwestycja ma się rozpocząć 
wiosną przyszłego roku.

Urząd Dzielnicy prowadzi 
także rozmowy z ZDM w za-
kresie odwodnienia dróg po-
wiatowych.

Problem odwodnienia 
dróg w Wawrze dotyczy nie 
tylko wewnętrznych ulic, ale 
także Południowej Obwod-
nicy Warszawy przy węźle 
Patriotów, nazwany przez 
GDDKiA „wanną szczelną”. 
W tym miejscu wystąpił pro-
blem z niesprawną instalacją 
odwadniającą pas drogowy. 
Po tegorocznej, czerwcowej 
ulewie woda sięgała tu nie-
mal do masek przejeżdżają-
cych samochodów.      okmi

oDWoDnIEnIa mIEjSCoWE WyKonanE W 2021 R.
n ul. Zabawna w rejonie nr 20: wpust i drenaż
n ul. Izbicka w rejonie nr 140: rowy odparowujące 2 szt.
n ul. Zagórzańska w rejonie 29: rów odparowujący
n ul. Podkowy w rejonie 79: rów odparowujący
n ul. Ogórkowa w rejonie 49: naprawa istniejącego 

odwodnienia
n ul. Borków w rejonie ul. Zerzeńskiej: wpusty deszczowe 

oraz konserwacja rowu odparowującego
n ul. Mrówcza w rejonie ul. Klimatycznej: wymiana rur 

drenażowych
n ul. Mozaikowa w rejonie 69: czyszczenie studni 

chłonnych i wykonanie rowu odparowującego
n ul. Mozaikowa w rejonie 82: czyszczenie studni 

chłonnych i wykonanie rowu odparowującego
n ul. Jachowicza w rejonie ul. Oleckiej: czyszczenie 

istniejącego odwodnienia i wymiana rur drenażowych

Mieszkańcy osiedla Win-
nica odetchnęli z ulgą, kiedy 
po kilku miesiącach opóź-
nienia, oddano do użytku 
około kilometrowy odcinek 
torów tramwajowych. Dzięki 
kursującym tu dwóm liniom 
– nr 2 i 17, zamieszkujący tę 
część Białołęki mają umoż-
liwiony szybki, bezpośredni 
dojazd nie tylko do stacji 
metra Młociny, ale także do 
ścisłego centrum Warszawy, 
a nawet Mokotowa. 

Do osiedla Winnica kur-
sują także autobusy. Dojeż-
dża tam linia 509, łącząca 
Białołękę z centrum Pragi 

i Gocławiem oraz linia noc- 
na N03, zapewniająca prze-
jazd podróżnym na Pragę 
Północ, Pragę Południe aż 
do Ursynowa. Wraz z pra-
cami, na odcinku od ulicy 
Strumykowej do pobliża 
ulicy Leśnej Polanki, wybu-
dowane zostały także jezd-
nie ulicy Światowida, chod-
niki i drogi rowerowe, a tuż 
obok nich pojawiła się nowa 
zieleń – krzewy ozdobne, 
trawniki i drzewa.

To jednak nie koniec 
zmian. Przygotowana jest 
już koncepcja węzła prze-
siadkowego Winnica, który 

planowany jest docelowo 
przy skrzyżowaniu prze-
dłużenia ulicy Światowida 
z ulicą Modlińską. Ma on 
połączyć linię tramwajową 
Winnica – Młociny, komu-
nikację autobusową i par-
king „Parkuj i Jedź”. 

Według wstępnych zało-
żeń, poza zintegrowanymi 
platformami przystan-
kowymi ułatwiającymi 
przesiadanie, mają poja-
wić się tu także: miejsca 
postojowe dla autobusów, 
parking na kilkaset miejsc 
postojowych dla samo-
chodów osobowych, tory 
odstawcze dla tramwajów, 
stanowiska do ładowania 
autobusów elektrycznych, 
stojaki rowerowe oraz wy-
znaczone strefy postojowe 
„Kiss and Ride”.                   mK

Fot. wizualizacja ZTM

jak będzie Wyglądał Węzeł 
PrzesiadkoWy Winnica?

We wrześniu tego roku zakończono prace wy-
dłużające torowisko do pętli Winnica na Białołę-
ce. obecnie zarząd Transportu miejskiego chce 
przedstawić mieszkańcom propozycję zagospo-
darowania nowego węzła przesiadkowego. 
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Zgłoś, czym 
ogrzewasz
Zgłoszenia na zone.gunb.gov.pl

Jako właściciel lub administrator budynku
masz ustawowy obowiązek zgłoszenia
źródła ogrzewania Twojej nieruchomości.

– Zmieniamy Szpital 
Grochowski, tak by lepiej 
odpowiadał on potrzebom 
pacjentów. Największym 
wyzwaniem dla systemu 
ochrony zdrowia, dla współ-
czesnej medycyny – nie licząc 
oczywiście pandemii korona-
wirusa – są choroby cywili-
zacyjne: układu krążenia, 
onkologiczne, związane ze 
starzeniem się społeczeństw. 
Nie inaczej jest tu u nas, na 
Pradze Południe. Chcemy 
odpowiedzieć na to wyzwanie 
szybko – mówi „Mieszkań-
cowi” dr hab. nauk medycz-
nych Beata Jagielska, obecny 
prezes Zarządu Szpitala Gro-
chowskiego im. dr. med. Ra-
fała Masztaka. 

Zarząd Szpitala podkre-
śla, że Szpital Grochowski 
ma „duży potencjał”. Jest na 
czym bazować: – Prezes Wi-
told Bromboszcz dbał o roz-
wój bazy szpitala, który zo-
stał wyremontowany w blisko 
80 proc. Bardzo pomaga Mia-
sto st. Warszawa, dzięki stara-
niom Pani wiceprezydent Re-
naty Kaznowskiej pozyskali-
śmy, poprzez współdziałanie 
z Urzędem Marszałkowskim 
fundusze unijne w ramach 
programu „Zakup niezbęd-
nego sprzętu oraz adaptacja 
pomieszczeń w związku z po-
jawieniem się koronawirusa 
SARS-COV-2 na terenie Wo-
jewództwa Mazowieckiego”. 
Te wszystkie działania spra-
wiają, że szpital będzie dopo-
sażony, w nowy, nowoczesny 
sprzęt: tomograf kompu-
terowy, 3 ultrasonografy, 
bronchoskopy, kardiomoni-
tory, stację dializ. W ramach 
Narodowej Strategii Onko-
logicznej zostaliśmy dopo-
sażeni w nowy mammograf, 
który będzie uruchomiony 
już od 15 grudnia. 

Mamy świetnych lekarzy 
i zespół pielęgniarski wspie-
ranych przez personel po-
mocniczy i administracyjny, 
którzy z dużym oddaniem 
działają na rzecz poprawy 
zdrowia naszych chorych. 
Chcemy w większym zakre-
sie niż dotychczas ukierun-
kować się na diagnostykę 
i terapię najczęstszych cho-
rób cywilizacyjnych.

Od lat „ perłą w koronie” 
Szpitala Grochowskiego była 
i jest kardiologia. Klinika 
kierowana przez prof. dr hab. 
nauk medycznych Andrzeja 
Budaja jest jednocześnie 

Kliniką Kardiologii CMKP, 
a więc ośrodkiem akade-
mickim, co świadczy o jego 
poziomie i randze. Od 2002 
roku szpital prowadzi 24-
godzinny dyżur inwazyjnego 
leczenia stanów ostrych oraz 
stały dyżur w Pododdziale 
Intensywnej Terapii Kardio-
logicznej. Blisko 70-łóżkowy 
oddział dysponuje pełnym 
zakresem diagnostyki i tera-
pii kardiologicznej, tu wyko-
nuje się od lat: angioplastykę 
wieńcowa, zabiegi elektro-
fizjologiczne (m.in. wszcze-
pianie stymulatorów) oraz 
prowadzona jest intensywna 
terapia kardiologiczna.

Zmienia się Oddział Chi-
rurgii Ogólnej i Onkolo-
gicznej obecnie prowadzony 
przez dr n med. Krzysztofa 
Staronia, chirurga z uznanym 
dorobkiem, specjalistę chi-
rurgii ogólnej, naczyniowej, 
onkologicznej i plastycznej. 
Dołączył do Szpitala Gro-
chowskiego, w którym przed 
laty pełnił dyżury, częściowo 
z własnym zespołem (do któ-
rego dołączyli rzecz jasna 
chirurdzy z dotychczaso-
wego oddziału) z zadaniem 
rozwinięcia chirurgii onkolo-
gicznej najczęstszych postaci 
nowotworów: piersi u kobiet, 
żołądka i jelita grubego, 
tarczycy. Już teraz w pełni 
działa 28-łóżkowy oddział, 
są plany, aby od 1 stycznia 
dołączonych zostało kolej-
nych 18 łóżek. – Jestem pod 
wrażeniem szybkości i sku-
teczności działania doktora 
Staronia – mówi prezes Ja-
gielska.

– Na razie wykorzystu-
jemy, że tak powiem, rezerwy 
proste szpitala – zmieniamy 
organizację, dyżury lekarzy 
i personelu, wykorzystujemy 
moje kontakty z chirurgami 
dla zbudowania siatki dyżu-
rów – tłumaczy dr Krzysz-
tof Staroń. – Ale wiemy, co 
się w pandemii stało: wiele 
osób nie mogło dostać się na 
czas do onkologa, niektórzy 
zaniedbali swój stan zdrowia 
i badania okresowe, widzimy 
to w sytuacji klinicznej. 
Pracy jest mnóstwo, dlatego 
będziemy powiększać od-
dział, a więc także zwiększać 
kadrę medyczną.

– Bo rozwijamy nie tylko 
oddział chirurgii onkolo-
gicznej, ale przede wszyst-
kim zwiększamy dostęp do 
przychodni przyszpitalnej 

zmieniamy się, bo zmieniają się PoTrzeby naszych PacjenTóW

– poradni wielospecjalistycz-
nych. Wydłużyliśmy od 8.00 
aż do 18.00 godziny przyjęć 
– mówi prezes Beata Jagiel-
ska, a doktor Krzysztof Sta-
roń dodaje: – W najbliższych 
dniach uruchomimy call 
center, gdzie pacjent uzyska 
pełną informację na pod-
stawie przeprowadzonego 
wywiadu do jakiego lekarza 
ma się udać i oczywiście jed-
nocześnie zostanie zarezer-
wowana wizyta. Zależy nam 
na tym, by droga pacjenta po 
poradę i następnie do ewen-
tualnego podjęcia leczenia 
była jak najkrótsza. 

– Jesteśmy szpitalem 
miejskim, z tradycyjnymi, 
można powiedzieć dla tego 
typu placówek, oddziałami: 
internistycznymi (dwa od-
działy), chirurgii ogólnej 
i onkologicznej, kardiologii, 
anestezjologii i intensywnej 
terapii oraz poradniami: dia-
betologii, leczenia bólu, kar-
diologii i chirurgii ogólnej 
i onkologicznej; w ramach 
szpitala działa też oddział 
onkologiczny z chemiotera-
pią – podsumowuje prezes 
Beata Jagielska. – Ale jeste-
śmy szpitalem z aspiracjami, 
by być wiodącą, godną zaufa-

nia, reagującą na potrzeby 
pacjentów placówką publicz-
nej służby zdrowia. Stąd ten 
nacisk na chirurgię onkolo-
giczną i na leczenie chorób 
cywilizacyjnych realizowane 
w oddziałach internistycz-
nych i Klinice Kardiologii. 
W dalszej więc kolejności (ale 
nie będziemy długo z działa-
niami czekali) chcemy jesz-
cze mocniej skoncentrować 
się także na leczeniu chorób 
układu krążenia – na przy-
kład udarów i ich skutków, 
wykorzystując wyposażony 
w nowoczesny sprzęt oddział 
rehabilitacji neurologicz-

nej. Potem? Może geriatria? 
Tego jeszcze nie wiem. Wiem 
natomiast, że jak doktor Sta-
roń powiedział musimy re-
agować szybko, gdy choroba 
pacjenta jest we wczesnej 
fazie rozwoju. Bo to daje naj-
większe szanse wyleczenia, 
a jednocześnie jest najtańsze 
z punktu widzenia finanso-
wania systemu opieki zdro-
wotnej. A na koniec dodam, 
że zajmujemy się także oczy-
wiście szczepieniami przeciw 
Covid-19. Serdecznie do nas 
zapraszamy na szczepienie 
wszystkich mieszkańców. 

Rozmawiał Tomasz Szymański
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na luzie

Pyszna Józia

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

Podobno ekstrakt z dyni wspa-
niale działa na trzustkę, budząc 
zainteresowanie diabetologów 
jako środek profilaktyki, a może 
nawet leczenia cukrzycy! Jedz-
my więc dynie, bo w nich całe 
mnóstwo wartościowych skład-
ników. 
Ciekawostką są pestki dyni 
– mają bardzo wszechstronne 
zastosowanie. Z uwagi na wy-
soką zawartość cynku pomagają 
przy trądziku, jeśli jemy je syste-
matycznie. 
Fitosterole z pestek (także sło-
necznika) zaleca się przy cho-
robach prostaty oraz miażdżycy. 
Kukurbitacyna zawarta w pest-
kach od setek lat jest stosowana 
jako środek przeciw pasożytom 
układu pokarmowego (owsiki, 
glista ludzka itp.). 
Pestek nie da się przedawkować, 
dlatego są bezpieczne nawet dla 
dzieci. Ważne, by były prawidło-
wo wysuszone, świeżo wyłuska-
ne i przechowywane wyłącznie 
w chłodnym miejscu (wysoka 
zawartość tłuszczu). Prawidło-
wo wyłuskana pestka ma zdjętą 
twardą skórkę i nienaruszoną 
skórkę zieloną. Najlepiej pestki 
spożywać dobrze rozgryzając, 
między posiłkami, nie mieszając 
ich z innym jedzeniem.

Wesoły Romek

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

Merlin

W najbliższym czasie w twoim życiu może być „w kratkę”: mogą się pojawić nowe 
możliwości i okazje zawodowe lub towarzyskie, ale coś przeszkodzi ci z nich skorzy-
stać. Pamiętaj, że są sprawy, których nie da się przeliczyć na pieniądze.
Przyjazny czas na rozrywki i nawiązywanie nowych znajomości. Będziesz miał dar zjed-
nywania sobie ludzi, a twoje szare komórki będą w znakomitej formie. Czas będzie sprzy-
jał pracy umysłowej i dalszym podróżom. Uważaj prowadząc samochód i zapinaj pasy!
Najbliższe dni mogą upłynąć pod znakiem odrabiania zaległości i wykonywania wcze-
śniejszych zobowiązań. Pozbywaj się starych spraw po kolei, stopniowo wykreślając 
z notesu te, które zostały załatwione. Przy okazji nie zapominaj o starych znajomych.
To dobry czas na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Nie powinieneś się kurczowo 
trzymać przestarzałych metod pracy, bo w końcu zdziwisz się, że wszyscy cię wyprze-
dzają. W miłości idź na całość.
Pomiędzy tobą a osobami z twojego otoczenia może częściej dochodzić do konfliktów. 
Postaraj się jednak spojrzeć na ewentualne przeszkody jak na szansę, by nauczyć się 
czegoś nowego. Wyciągaj też wnioski z własnych błędów.
Zdrowy rozsądek i twarda kalkulacja będą dla ciebie najlepszym doradcą. Tempo życia 
będzie zbyt szybkie, twoje samopoczucie zaś nieszczególnie dobre. Szczęście może 
dopisać ci w miłości. W grudniu czeka cię mnóstwo niespodzianek
Zrobi się romantycznie. Twój tajemniczy, niepokojący urok przybierze na sile, więc dużo 
łatwiej będziesz nawiązywać znajomości. Ci z was, którzy jeszcze są do wzięcia, bez 
trudu znajdą interesujące towarzystwo. Może to będzie ktoś spod znaku Raka?
W najbliższych dniach nie powinieneś kierować się zasadą, „co nagle to po diable”. Nie 
lubisz długo podejmować decyzji, ale wiedz, że teraz nadmierny pośpiech jest niewska-
zany  – nie trać więc głowy.
Może rzucisz palenie, rozpoczniesz dietę odchudzającą, wybierzesz się do lekarza ze 
swoimi dolegliwościami? Masz szansę usamodzielnić się, uniezależnić, zacząć postę-
pować bardziej po swojemu, a nie pod czyjeś dyktando. 
Humor mogą ci poprawić drobne zakupy, np. płyta z ulubionymi nagraniami lub intere-
sująca książka. Może także ktoś okaże ci wiele ciepłych uczuć. W sprawach zawodo-
wych trzymaj się wcześniejszych ustaleń, postaw na pracę zespołową.
Nie powinieneś mieć powodów do narzekania. Sympatyczne kontakty z otoczeniem 
mogą ci pomóc w awansowaniu lub ubiciu dobrego interesu. Doskonale wyczujesz 
sytuację, a pomogą ci dyplomacja i uśmiech. 
Zaciągnięte kredyty, pożyczki lub inne zobowiązania mogą spędzać ci sen z powiek, 
dlatego pozałatwiaj pilne sprawy, póki jeszcze czas. Najbliższa przyszłość jawi się 
w nieco jaśniejszych kolorach. 

- Szef dzisiaj wściekły! 
Krzyczał, że natychmiast 
zwolni pół zakładu, co 
z nami będzie?
– Nie przejmuj się. Jest 
wściekły, bo się pokłócił 
z żoną. No i chce zwolnić 
wszystkich jej krewnych!

***
Pająk spotyka dwa pająki:
– Cześć chłopaki! Co robicie?
– Nic, gramy sobie 
w muchy.
– A skąd je macie?
– Ściągnęliśmy z sieci.

***

– Słyszałam, że powiększyła 
się wam rodzina? To syn?
– Syn.
– A do kogo podobny, do 
ciebie czy do Józia?
– Do Józia! To wykapany 
ojciec: mały, łysy, ma tylko 
dwa zęby i stale się drze!

***
U wróżki: – To niech mi 
pani coś powie o mężczyźnie 
mojego życia!
– Ach! Widzę życie pełne 
żaru, no i ten złocisty blask 
wokół jego głowy! Ba, wspi-
na się coraz wyżej i wyżej, 
a poza tym…
– Przecież wiem, że mój 
Władzio jest strażakiem!

✓ Kwiaty dyni umyć, wyciąć ze środka 
pręciki, odłożyć by wyschły. Przygotować 
ciasto tak gęste, jak naleśnikowe, z mąki, 
soli i maślanki. Do każdego kwiatu włożyć 
1–1,5 łyżeczki przyprawionego na pikant-
nie (lecz nie za ostro) koziego serka. Kwiat 
zawinąć na końcu na kształt nierozkwitłe-
go pąka, zanurzać w cieście, smażyć na 
oleju rzepakowym z dwóch stron. Osączyć 
krótko na papierowym ręczniku, podawać 
gorące. Kwiaty można też smażyć bez far-
szu lub delikatnym z farszem warzywnym, 
na przykład z bakłażana lub cieciorki.
✓ Skórka dyni – umytą dynię obrać. 
Skórkę zdrową, równej grubości, pokroić 
w cienkie słupki o średnicy mniej więcej 
takiej jak słone paluszki, następnie obto-
czyć dość dokładnie w kurkumie lub w ła-
godnym curry i smażyć w głębokim oleju 
do leciutkiego zrumienienia. Koniecznie 
osączyć na papierowym ręczniku, poda-
wać gorące. Słupki można smażyć również 
tylko posypane solą, ale po wyjęciu do 
osączenia trzeba oprószyć świeżo zmie-
lonym czarnym pieprzem lub mielonym 
imbirem.
✓ Dynia smażona – obraną i pozbawioną 
pestek dynię pokroić w kostkę wielkości 
połowy pudełka od zapałek. Obgotować 
w lekko osolonej wodzie przez 3–4 minuty 

(na półmiękko, czas zależy od dyni), do-
brze osączyć. Kto lubi, może lekko skropić 
sosem sojowym. Kawałki wrzucić do sala-
terki, zalać mocno rozbitym jajkiem, do-
kładnie wymieszać. Każdy kawałek obta-
czać w surowym sezamie, smażyć po 3–4 
minuty z dwóch stron (czas również zależy 
od dyni). Znakomite z sosem czosnkowym, 
tysiąca wysp lub słodko-kwaśnym.
✓ Dynia na śniadaniowo – kaszę jaglaną 
(im bardziej żółta, tym lepsza) dokładnie 
płuczemy na sitku w bieżącej wodzie, aż 
woda będzie przezroczysta, a następnie 
wrzucamy ją do leciutko osolonej wrzącej 
wody pół na pół z mlekiem (wody powin-
no być dwa razy więcej niż kaszy; najlepiej 
odmierzyć kubkiem). Po kilku minutach 
dolewamy 1/3 objętości wody i dodajemy 
obraną dynię, pokrojoną w dość drob-
ną kostkę, rodzynki, figi suszone w paski 
(jeśli świeże, dodajemy je już na talerzu). 
Gotujemy, mieszając by się nie przypaliło, 
około 15 minut, następnie wyłączamy gaz 
i zostawiamy przykryte jeszcze około 5 mi-
nut. Gotowe!

ZAJRZYJMY DO KUCHNI
Znowu pora na dynie! Zacznijmy od 
kwiatów.

Czy dynia to warzywo? Nie, 
to owoc! Potrafi ważyć 200 kg 
(rekordowa znacznie przekroczyła 
pół tony!). Dynie są wykorzy-
stywane do dekoracji nie tylko 
w Halloween, które zawitało do 
Polski około dwudziestu lat temu 
i szczyt popularności ma już chy-
ba za sobą. Moda ta, podobnie 
jak i same dynie, przybyła do nas 
z Ameryki.
Uprawiana od tysięcy lat, dynia 
nie zawsze jest jadalna, choć 
wiele odmian dyni ma jadalny 
miąższ, pestki i kwiaty. Dynie 
ozdobne są niezwykle malowni-

cze: mogą przypominać intensyw-
nie wybarwione na pomarańczo-
wo, czerwonawo, żółto czy zielono 
smukłe butelki, wielkie gruszki, 
jabłka, pomarańcze, ale także ma-
czugi czy też malowniczy turecki 
turban. Nawet te o klasycznym 
kształcie bywają dziwacznie ko-
lorowe, plamiaste, pasiaste, ze 
zmyślnymi żeberkowaniami albo 
też pokryte dziwacznymi brodaw-
kami. Dynia Autumn Wings przy-
pomina zdumiewające, fantazyjne 
stworki czy może raczej nadtopio-
ne, pękate sople. Z uwagi na nie-
zwykłą trwałość, ciekawy kształt 
i zdecydowane kolory, dynia jest 
niezastąpioną dekoracją jesienno-
zimową.

oBWIESzCzEnIE WojEWoDy mazoWIECKIEGo
Działając na podstawie art. 9 i 10 §1 oraz art. 61 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – dalej jako Kpa., art. 9ac ust. 1–1a w związku 
z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1043 ze zm.), informuję, że  w dniu 5 listopada 
2021 r. zmieniono wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na 
budowę i rozbiórkę dla:

inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

inwestycja: „Budowa: torów z odwodnieniem podtorza, sieci 
telekomunikacyjnej, sieci i urządzeń srk, sieci trakcyjnej; budowa 
i przebudowa układu drogowego; budowa i rozbudowa sieci energetycznej 
w ramach inwestycji pn: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa 
obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 506 Warszawa Antoninów 
Warszawa Gocławek na odcinki od km 7+758,444 (km istn. 0+700) do 
km 9+483,721 (km istn. 2+430) wraz z infrastrukturą techniczną: wzdłuż 
linii kolejowej nr 506 od km istn. -0+248 do km istn. 2+520, wzdłuż linii 
kolejowej nr 7 od km istn. 9+440 do km istn. 9+600, wzdłuż linii kolejowej 
nr 448 od km istn. 6+25- do km istn. 8+400, wzdłuż linii kolejowej nr 
2 od km istn. 7+550 do km istn. 8+240, wzdłuż linii kolejowej nr 502 
od km istn. 1+480 do km istn. 1+577, wzdłuż linii kolejowej nr 546 od 
km istn. 6+194 do km istn. 6+540, wzdłuż linii kolejowej nr 901 od km 
istn. 6+500 do km istn. 8+330” oraz „Rozbiórka sieci energetycznych 
średniego napięcia w ramach ww. inwestycji.

Adres zamierzenia budowlanego dzielnica: Praga-Południe  
m.st. Warszawy: 
Obręb ew. nr 3-03-01, działki o nr ew. 1/1;
Obręb ew. nr 3-03-03, działki o nr ew. 9/1, 9/2, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 
35, 8/1, 7/1;
Obręb ew. nr 3-03-02: działki o nr ew. 3/11, 80/5;
Obręb ew. nr 3-03-08: działki o nr ew. 79, 81, 82, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 
97;
Obręb ew. nr 3-07-08: działki o nr ew. 30, 31, 39, 33; 

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

Zgodnie z art. 41 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) – dalej Kpa, 
w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają 
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie 
swego adresu.

§2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w §1. doręczenie 
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

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

Data publicznego obwieszczenia: 18 listopada 2021 r.
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 skup 
 sprzedaż 
 sim-locki
 akcesoria 
 naprawy

TELEFONY KOMÓRKOWE

czynne pn.-pt. 9.30-18.00
¥ 22 333 23 11, 501 51 66 60

www.krasphone.pl

ch szembeka
ul. zamieniecka 90 

paw. 311

REKLAMA REKLAMA

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

WYKONUJE:
    

 
renowację tapicerki i stolarki 
mebli stylowych i współczesnych

 

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

 

Z A P R A S Z A M Y: 
pon.-pt. w godz. 8.00-17.00    

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33

e-mail: redom@redom.pl
 tel. 693-377-081

www.redom.pl

POSIADAMY WYBÓR TKANIN
I TRANSPORT
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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

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.

REKLAMAREKLAMAREKLAMAREKLAMA

nasTęPne Wydanie 2.12.2021

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

aUTo-moTo – Kupię

n aUTo REnaULT KUPIę. 
TEL. 603-603-505

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

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

Dam PRaCę

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

KUPIę

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

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

mEDyCznE

n Esperal – odtrucia, gabinet 
i dom. Tel. 503-126-416

moToRyzaCja

n Pomoc drogowa.  
Tel. 513-606-666

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

nIERUCHomoŚCI – Kupię

n Kupię Garaż murowany. 
Tel. 502-565-048

n KUPIę za GoTóWKę 
KażDą nIERUCHomoŚĆ, 
Do REmonTU, z PRo-
BLEmEm PRaWnym, 
zaDłUżoną, UDzIał.  
TEL. 786-805-828

n Skup nieruchomości 
– mieszkania do remontu 
i działki budowlane również do 
przekształcenia – zadłużone 
itp. szybka transakcja tylko 
bezpośrednio – agencjom 
dziękuję; płatność gotówką, 
Warszawa i okolice – Marki, 

Radzymin itp. Proszę o kontakt 
w godz. 8.00-17.00.  
Tel. 502-904-708

PRaWnE

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

n Doradca Podatkowy – kon-
trole podatkowe i sprawdzają-
ce, 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, spad-
kowe, rozwody. Wawer-Anin 
ul. Ukośna. Tel. 22 613-04-30, 
603-807-481

SPRzEDam

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

TRanSPoRT

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

n Przeprowadzki. Wywóz gru-
zu 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, na-
ziemne, nc+, Trwam, Polsat, 

ZAMÓW W INTERNECIE:
www.mieszkaniec.pl/reklama/ogloszenia-drobne/ 
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oBWIESzCzEnIE WojEWoDy mazoWIECKIEGo
Działając na podstawie art. 9 i 10 §1 oraz art. 61 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – dalej jako Kpa., art. 9ac ust. 1–1a w związku 
z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1043), informuję, że  w dniu 22 września 2021 r. 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę dla:
inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
inwestycja: „Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów budowlanych 
oraz „Rozbiórka kabli energetycznych średniego napięcia w ramach 
inwestycji pn.: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu 
budowlanego pn.: linia kolejowa nr 506 Warszawa Antoninów Warszawa 
Gocławek na odcinki od km 7+758,444 (km istn. 0+700) do km 
9+483,721 (km istn. 2+430) wraz z infrastrukturą techniczną: wzdłuż 
linii kolejowej nr 506 od km istn. -0+248 do km istn. 2+520, wzdłuż 
linii kolejowej nr 7 od km istn. 9+440 do km istn. 9+600, wzdłuż linii 
kolejowej nr 448 od km istn. 6+25- do km istn. 8+400, wzdłuż linii 
kolejowej nr 2 od km istn. 7+550 do km istn. 8+240, wzdłuż linii 
kolejowej nr 502 od km istn. 1+480 do km istn. 1+577, wzdłuż linii 
kolejowej nr 546 od km istn. 6+194 do km istn. 6+540, wzdłuż linii 
kolejowej nr 901 od km istn. 6+500 do km istn. 8+330”.
Adres zamierzenia budowlanego dzielnica: Praga-Południe  
m.st. Warszawy: 
Obręb ew. nr 3-03-01, działki o nr ew. 1/1;
Obręb ew. nr 3-03-03, działki o nr ew. 9/1, 9/2, 23, 24, 25, 27, 33, 
34, 35, 8/1, 7/1;
Obręb ew. nr 3-03-02: działki o nr ew. 3/11, 80/5;
Obręb ew. nr 3-03-08: działki o nr ew. 79, 81, 82, 86/1, 86/2, 86/3, 
86/4, 97;
Obręb ew. nr 3-07-08: działki o nr ew. 30, 31, 39, 33; 

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

Zgodnie z art. 41 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) 
– dalej Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele 
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji 
publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w §1. doręczenie 
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

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

Data publicznego obwieszczenia:  18 listopada 2021 r.

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

n SToLaRz – Szafy, 
zaBUDoWy, GaRDERoBy 
I PaWLaCzE.  
TEL. 602-126-214

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

n 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 Kompute-
rowy 18 zł/h 24h. Dojazd 0 zł. 
Tel. 506-480-505

USłUGI – Porządkowe

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

tvn24 oraz dekodery telewizji 
naziemnej. Sprzedaż, montaż, 
naprawa. Tel. 22 815-47-25, 
501-123-566,  
lemag-tvsat.waw.pl

n BaLKonoWE SIaTKI. 
TEL. 514-165-445

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

n Dezynfekcja instalacji wen-
tylacyjno-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 drobne 
naprawy, złota rączka.  
Tanio. Tel. 731-142-599

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 i kominiarskie. Upraw-
nienia. Tel. 694-747-213

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

n LoDóWEK naPRaWa.  
TEL. 602-272-464

n malowanie, remonty, mon-
taż paneli, wymiana armatury. 
Tel. 665-879-100

n Mycie okien, pranie 
dywanów. Tel. 796-371-666

n naPRaWa maSzyn Do 
SzyCIa. DojazD GRaTIS. 
TEL. 508-081-808

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

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

n Sprzątanie po remoncie.  
Tel. 500-840-519

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 Glazura, hydraulika, 
malowanie. Tel. 518-562-380

n Malowanie gładź 
tapetowanie. Tel. 602-221-711

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
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na stadionach postano-
wiono zaostrzyć prze-
pisy o organizowaniu 
imprez publicznych. 
Nałożone rygory na or-
ganizatorów są tak silne 
i tak niewspółmierne do 
zagrożeń, jakie niosą 
koncerty muzyczne, że 
imprezy te zamierają. 
Wrzucenie do jednego 
kotła zagrożeń, jakie 
niosą szalikowcy na 
meczach sportowych 
i fani podczas koncer-
tów muzycznych było 
pomysłem irracjonal-
nym. Jeśli nic się nie 
zmieni, życie koncer-
towe w Polsce zamrze: 
organizatorzy nie we-
zmą na siebie ogromnej 
odpowiedzialności prawnej 
i finansowej nałożonej przez 
nieprzemyślaną ustawę. 

– Czy dotykają Pana skutki 
piractwa muzycznego? 

– Jeszcze jak! Proszę 
pojechać na Stadion Dzie-
sięciolecia: zobaczy Pan 
tam tysiące pirackich kaset 
i płyt kompaktowych. Sza-
cunki mówią, że obecnie aż 
ok. 70 proc. tych nośników 
wydawanych jest nielegal-

nie! Krótko mówiąc, ja i moi 
koledzy jesteśmy każdego 
dnia okradani z naszych 
pieniędzy, a państwo, choć 
ma broń w postaci odpo-
wiedniej ustawy, nie bie-
rze nas w opiekę. Kradzież 
własności intelektualnej jest 
tym samym, co „zwinięcie” 
komuś np. samochodu. Zło-
dzieje przejmują przecież 
dorobek naszego życia. Nikt 
się za nami nie ujmuje, a już 
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roberT chojnacki 

– jak długo mieszka Pan po 
prawej stronie Wisły? 

– Większość dotychcza-
sowego życia przemieszka-
łem na Mokotowie, potem 
miałem krótki epizod na 
Saskiej Kępie, a od przeszło 
roku mieszkam w Radości. 
Piękna okolica, pod bokiem 
prawdziwy las. To miejsce 
wybrała moja żona. 

– Dwie ostatnie Pana płyty 
wylansowały także wokalistów, 
których zaprosił Pan do współ-
pracy. Sax & Sex andrzeja 
„Piaska” Piasecznego, a Big 
Beat – maćka molędę. Czy do 
nagrania kolejnego krążka także 
zaangażuje Pan wokalistę jesz-
cze bliżej nieznanego szerszej 
publiczności? 

– Dlaczego wokalistę, 
a nie wokalistkę? Cieszę się 
bardzo, że muzycy, z któ-
rymi współpracowałem robią 
potem karierę solową, bo to 
potwierdza trafność mojego 
wyboru. Teraz też jestem 
zakulisowym gościem każ-
dej telewizyjnej „Szansy na 

sukces”, szukam kolejnych 
talentów… Tak, nową płytę 
nagram z nowym wokalistą. 

– Czy wokalistką? 
– Tę sprawę na razie zo-

stawmy otwartą. 
– Czy w tym nawale zajęć 

znajduje Pan czas na granie 
z zespołem De mono? 

– Oczywiście tak. W grud-
niu wydaliśmy naszą najlep-
szą – moim zdaniem   płytę 
Paparazzi. Z De Mono jestem 
bardzo blisko związany, to że 
nagrywam swoje indywidu-
alne pomysły muzyczne nie 
świadczy, że zapomniałem, 
ile moim kolegom z tej grupy 
zawdzięczam. Indywidualne 
komponowanie uzupełnia 
mą aktywność. Z De Mono 
moglibyśmy grać więcej. 
Wiem, że nasi fani tego pra-
gną. Na przeszkodzie staje 
nowa ustawa o imprezach 
masowych… 

– Przepraszam, nie bardzo 
rozumiem? 

– Wylano dziecko z ką-
pielą. Pod wpływem burd 

„mieszkaniec” rozmawia z Robertem Chojnackim, 
znakomitym muzykiem zespołu De mono, autorem 
dwóch indywidualnych płyt Sax & Sex oraz Big Beat, 
które stały się przebojami na rynku muzycznym. 

d o  p a s j i 
doprowa -
dzają mnie 
twierdze -
nia polity-

ków i przedstawicieli wy-
miaru sprawiedliwości, że 
piractwo muzyczne sta-
nowi „małą szkodliwość 
społeczną czynu”! Jak 
małą? Dla kogo małą? Jak 
z takim rozumowaniem 
możemy starać się o wej-
ście do Unii Europejskiej, 
gdzie prawa do własności 
intelektualnej, nie bez przy-
czyny, należą do najściślej  
chronionych? 

– Wytchnienia od tych wszyst-
kich spraw szuka Pan nie tylko 
u siebie w Radości, ale także 
– jak słyszałem   w… niebie? 

– Jestem po odpowied-
nich badaniach medycznych, 
chcę latać na szybowcach 
i samolotach jednosilniko-
wych. Oczywiście na razie 
z instruktorem, z którym 
umawiam się w Aeroklubie 
w Krośnie. Skąd ta pasja? 
Zawsze miałem głowę za-
dartą do góry, zawsze mnie 
to pociągało. Bo to jest na-
macalna forma, jak za życia 
można dostać się do nieba. 
Rozmawiał Tomasz Szymański 

Robert Chojnacki (ur. 5 listopada 1958 w War-
szawie) – muzyk, kompozytor, instrumentalista. 
Członek akademii fonograficznej zPaV.
Przed rozpoczęciem ogólnopolskiej kariery grał 
w zespołach Pulsar, Radar i five, a także grał 
w orkiestrze Teatru Syrena. W latach 1987–
2006 był saksofonistą i klawiszowcem zespołu 
De mono, w którym gra ponownie od 2008. od 
1995 występuje również jako artysta solowy. 
Debiutował albumem Sax & Sex (1995), pro-
mowanym singlami „Budzikom śmierć”, „nie-
cierpliwi” i „Prawie do nieba”, który nagrał 
z andrzejem Piasecznym, ówczesnym woka-
listą zespołu mafia. na fali powodzenia albu-
mu powstały dwie kolejne płyty: Sax & Dance 
(1996), zawierająca remiksy utworów z Sax & 
Sex, i Big Beat (1997), na którym zaśpiewał 
maciej molęda. W kolejnych latach nagrał jesz-
cze dwa albumy solowe: Saxophonic (2006)  
i Piątka (2016).                             Źródło: wikipedia.pl
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*RABAT NA KAŻDĄ KOSZULKĘ. 
PROMOCJA TRWA OD 18.11 DO 31.12.2021 R.

30% RABATU NA 30. URODZINY GAZETY                                 DO KOŃCA ROKU*

Redakcja „Mieszkaniec”
ul. Grenadierów 10 

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

tel. 604 77 55 98
Odbiór osobisty

po wcześniejszym uzgodnieniu

27 zł
30

cena promocyjna

39 zł
00

JAK OTRZYMAĆ RABAT?   Wejdź do sklepu 
www.pragaunited.pl wpisz kod promocyjny:   

30BN2021  przy finalizacji zakupu. Gotowe!Koszulki kupisz w sklepie: www.pragaunited.pl


