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Bezpłatna gazeta mieszkańców prawej strony Wisły.

ukazuje się od 1991 r.

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

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

www.stacjastacja.pl 22 613-13-00 

Ho, Ho, Ho
Co do faktów powinni-

śmy być zgodni: Święty 
Mikołaj ma do swojej dys-
pozycji reniferki, mieszka 
w Laponii i właśnie wyru-
sza, by (głównie) polskim 
dzieciom dać prezenty.

No tak. Ale tacy Ho-
lendrzy wierzą, że Miko-
łaj jedzie z… Hiszpanii, 
przemieszcza się konno 
(wierzchowiec ma na imię 
Amerigo) i wyrusza wła-
śnie do nich. Walonowie są 
przekonani z kolei, że zdąży 
na czas dzięki osiołkowi… 
Zwariować można… 

Gdzie pisać do Mikołaja? 
Publikować na Facebooku? 
A jak FB uzna, że słowo 
zabawka, ma niedobre ko-
notacje, to zablokuje konto 
i nici z prezentu. Na Insta-
gramie? Wątpię, by staru-
szek tu miał swoje konto. 
Na WhatsAppie? Też nie 
sądzę.

No dobra, zawsze do-
chodziło, to i teraz dojdzie. 
Piszemy. I co? Kurierem do 
domu? Do paczkomatu? 
Odbiór w punkcie? 

No nie… Tak urządzili-
śmy ten świat, że nawet nie 
ma szans usłyszeć ho, ho, 
ho. Tak ma być?

Tomasz Szymański

 

UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
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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!

W numerze:
CO SŁYCHAĆ W WARSZAWIE 

Ruszyła 9. edycja Budżetu 
Obywatelskiego str. 5
Żerański „Parkuj i Jedź” 
opóźniony! str. 7

Na Targówku lód dla ludu str. 7
Antyodorowa pomoc str. 7
Trochę ciepła  
dla bezdomnego str. 8
Przygarnij miłość  
na czterech łapach  str. 11

KRONIKA POLICYJNA str. 2

KOBIECYM OKIEM str. 4

CO TAM PANIE NA PRADZE str. 4

PRAWNIK RADZI str. 4

Z MIASTA str. 5

INTERWENCJE MIESZKAŃCA
Schody absurdu str. 6
ZAUŁKI HISTORII

Modlińska 257
Burzliwe życie 120-latki str. 12

25 listopada 2021 r. doszło do śmiertelnego wypadku w wesołej. tragedia miała miejsce tuż po godz. 15.00 
niedaleko skrzyżowania ul. wspólnej i szosowej. 30-letnia kobieta, która weszła na przejście dla pieszych (bez 
sygnalizacji świetlnej), została śmiertelnie potrącona przez kierowcę samochodu marki Fiat. kierowcą auta był 
starszy pan, emeryt w wieku ok. 80 lat, który nie doznał obrażeń. samochód potrącił kobietę z tak dużą siłą, że 
ta została odrzucona kilka metrów dalej i uderzyła głową w krawężnik. niestety lekarz pogotowia ratunkowego 
stwierdził zgon. policja będzie ustalać przyczyny wypadku. i tu rodzi się pytanie: kiedy i czy w ogóle powinno się 
prowadzić samochód będąc w podeszłym wieku, i co to w ogóle znaczy. 

dokończenie nA STR. 2

dokończenie nA STR. 3

BezterminoWe,  
ale czy słusznie?

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

ZWALCZAMY  
DOKUCZLIWE INSEKTY:

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

 +48 513 602 702
 www.pogotowieinsektowe.com

PLUSKWY / KARALUCHY / PRUSAKI / MOLE

Od 1 stycznia 2022 roku mieszkańcy Warszawy za-
płacą za śmieci stawki przyjęte w nowym systemie 
rozliczeń. 18 listopada 2021 r. Rada m.st. Warsza-
wy przyjęła propozycję, która zakłada ustalenie 
stawek od gospodarstwa domowego zależnych 
od metrażu mieszkania. 39 radnych głosowało za 
przyjęciem uchwały, 19 było przeciw.

Śmieci od metra

poszukuje

PracoWnika 
serWisu 

sPrzątającego
oFeRuje

4 umowę o pracę
4 terminowe wypłaty

4 bilet miesięczny  
(opcjonalnie)

4 elastyczne godziny pracy

Fo
t. 

ZT
M

Fo
t. 

Cz
ter

y Ł
ap

y



2

kronika Policyjna
NOS NA SYgNALE

Pies… odgryzł mężczyźnie nos. Ofiara trafiła do szpitala przy 
ulicy Szaserów. Tymczasem przyjaciel pogryzionego odnalazł 
odgryziony organ i chciał go jak najszybciej dostarczyć z Su-
lejówka do szpitala, by chirurdzy mogli przeprowadzić opera-
cję przyszycia go. Jednak to były godziny szczytu, więc ulice 
były bardzo zatłoczone. Pomogli policjanci, których radiowóz 
spotkał po drodze. Nos… w misce z wodą dotarł szybko do 
szpitala, a lekarze rozpoczęli operację jego przyszycia. 

UKRADŁ ŁAŃCUSZEK
Kilka tygodni temu do komendy przy ulice Grenadierów 
wpłynęło zawiadomienie od właścicielki stoiska jubilerskiego 
z centrum handlowego. Kobieta zgłosiła kradzież złotego łań-
cuszka wartego 10 tys. zł. Przestępstwa miał dokonać męż-
czyzna. Policyjne czynności doprowadziły do wytypowania 
podejrzanego – 27-latka. Mężczyzna był poszukiwany, miał 
już do odbycia karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Został 
zatrzymany wczesnym świtem w swoim mieszkaniu.

NOWOCZESNE TECHNOLOgIE
Południowoprascy policjanci otrzymali zadanie ustalenia 
sprawcy usiłowania kradzieży forda mustanga. Sprawca 
przy użyciu specjalnej walizki przekazującej sygnał do po-
jazdu otworzył go, uruchomił i chciał odjechać. Został jednak 
spłoszony i celu nie osiągnął. Funkcjonariusze zabezpieczyli 
ślady, między innymi biologiczne. Na tej podstawie wyodręb-
niono i przyporządkowano do osoby figurującej w policyjnych 
kartotekach kod DNA i zatrzymano sprawcę – 30-latka.

HARDZI NASTOLATKOWIE 
Dyżurny z Wesołej skierował dzielnicowych na interwencję 
w okolice placu zabaw. Nastolatkowie zostali zaatakowani 
przez innych chłopców, którzy grozili im nożem i ukradli m.in. 
głośnik i power bank oraz chcieli zabrać też hulajnogę i pie-
niądze. Szybko ustalono sprawców: trzech 14- i 15-latków, 
którzy w chwili zatrzymywania okazali się na tyle hardzi, 
że znieważali jeszcze policjantów…             policja.waw.pl
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Dokończenie ze str. 1
Ile zatem zapłacimy za 

wywóz śmieci po nowym 
roku?

Mieszkańcy domów jed-
norodzinnych zapłacą stałą 
kwotę w wysokości 107 zł lub 
98 zł jeżeli właściciel domu 
posiada kompostownik. Za 
domek letniskowy lub nie-
ruchomość wykorzystywaną 
do celów rekreacyjno-wypo-
czynkowych warszawiacy 
zapłacą zryczał towaną 
stawkę w wysokości 181,90 zł 
za rok. Jak wyglądają nowe 
stawki w przypadku nieru-
chomości wielorodzinnych? 
Jest ich pięć i są zależne od 
metrażu mieszkania. Kwoty 
pokazuje tabelka.

Takie stawki zostały usta-
lone dla osób, które będą 
segregować śmieci. Ci, któ-
rzy nie będą przestrzegać 
segregacji, będą płacić wię-
cej. Właściciel nieruchomo-
ści, który nie selekcjonuje 
śmieci zapłaci dwukrotnie 
więcej. Uchwała zostanie 
opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. Jeśli nie 
zostanie zakwestionowana 
przez wojewodę, wejdzie 
w życie z dniem 1 stycznia 
2022 r.

Nowy system naliczania 
opłat ma być prosty i przej-

rzysty. Stawka każdego mie-
siąca będzie taka sama, dzięki 
temu każdy mieszkaniec 
będzie wiedział, ile zapłaci 
za wywóz śmieci. Złożenie 
deklaracji będzie konieczne 
w przypadku zmiany liczby 
gospodarstw domowych 
w nieruchomości.

– Na kolejnej Radzie bę-
dziemy procedować przygo-
towany program osłonowy 
dla osób samotnie gospoda-
rujących o najniższych do-
chodach. Mieszkańcy, którzy 
spełnią kryteria, będą mogli 
liczyć na pomoc ok. 50 proc. 
miesięcznych kosztów – po-
informowała na swoim pro-
filu FB Aldona Machnow-
ska-Góra, wiceprezydent 
Warszawy. 

Od 1.04.2021 r.  do 
31.12.2021 r. w Warszawie 
obowiązują dotychczasowe 
zasady naliczania opłat za 
gospodarowanie odpadami, 
czyli stawki uzależnione od 
ilości zużytej wody: 12,73 zł 
x 1 m³ zużytej wody. Stawki 
obowiązują w domach jed-
norodzinnych i nieruchomo-
ściach wielolokalowych. 

Opłata liczona jest na 
podstawie średniego zuży-
cia wody z 6 kolejnych mie-
sięcy z okresu ostatniego 
roku. Opłata nie uwzględnia 
wody bezpowrotnie zużytej, 

Śmieci od metra

czyli np. tej do podlewania 
ogródka, która mierzona 
jest przez dodatkowy wo-
domierz. Opłata uwzględnia 
ilość zużytej wody technicz-
nej (używanej np. do mycia 
klatek schodowych). Jeżeli 
w danej nieruchomości nie 
ma wodomierza lub nie ma 
danych za zużycie wody za 
okres 6 kolejnych miesięcy, 
do rozliczenia przyjmuje się 
4 m³ na każdego mieszkańca 
takiej nieruchomości.

Do 31.03.2021 r. obowią-
zywał jeszcze odmienny sys-
tem opłat. W przypadku nie-
ruchomości wielorodzinnej 
płaciło się 65 zł za miesiąc 
za gospodarstwo domowe. 
Natomiast za nieruchomość 

jednorodzinną – 94 zł mie-
sięcznie.

– Żadna z metod nalicza-
nia opłat za śmieci nie jest de 
facto w pełni sprawiedliwa 
i powiązana z realnymi kosz-
tami wytwarzania odpadów 
– powiedział sekretarz m.st. 
Warszawy Włodzimierz 
Karpiński. Zaznaczył jed-
nak, że najmniej niespra-
wiedliwa jest metoda od 
gospodarstwa domowego ze 
zróżnicowanymi stawkami 
w zależności od metrażu. 
– Proponujemy możliwie 
prosty system, najmniej ob-
ciążający portfel mieszkańca 
– dodał.

Czy nowy system się 
sprawdzi? Czas pokaże.  OM
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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 
doświadczenie w badaniu 
i diagnostyce słuchu oraz 
w specjalistycznym dopasowy-
waniu 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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Dokończenie ze str. 1
Starszych kierowców na 

drogach będzie w najbliż-
szych latach coraz więcej. Nie 
można jednak jednoznacznie 
stwierdzić, że osoba mająca 
60, 70, 80 lat nie powinna 
wsiadać do auta. Nie każdy 
senior jeździ źle i nie każdy 
młody kierowca jest mistrzem 
kierownicy. Tym bardziej, że 
policyjne statystyki, jak też 
wnioski firm ubezpieczają-
cych są jednoznaczne. To nie 
seniorzy stanowią główny 
problem na drogach. 

Jedno wiemy z pewno-
ścią: im człowiek jest starszy, 
tym ma gorszy refleks, słuch 
i wzrok. Może go zgubić ru-
tyna, ale ma też największe 

doświadczenie. Mimo to, 
mając 80 lat, należy się za-
stanowić, czy prowadzenie 
auta do dobry pomysł. 

Człowiek młody nie ma na-
tomiast takich umiejętności 
jak starszy kierowca. Często 
jest nieodpowiedzialny, bra-
kuje mu wyobraźni. Brawura 
wygrywa z rozsądkiem.

Na naszych drogach wielu 
kierowców posiada beztermi-
nowe prawo jazdy. Od 2013 r., 
po zmianie przepisów, do-
kument ten wydawany jest 
maksymalnie na 15 lat. Po 
tym okresie, po poddaniu się 
badaniom lekarskim, prawo 
jazdy należy wymienić. Od 
2028 do 2033 roku wszystkie 
bezterminowe dokumenty 
trzeba będzie wymienić z po-
wodu automatycznej utraty 
ich ważności.

Co stanie się na drogach 
do tego czasu? Czy można 
liczyć na rozsądek kierowcy, 
któremu wydaje się, że do-
brze jeździ mimo zaawanso-
wanego wieku. Czy można 
liczyć na odpowiedzialną 
i rozsądną jazdę ludzi mło-
dych? Czy takie osoby są 
świadome tego, że narażają 
nie tylko swoje, ale także cu-
dze zdrowie i życie? 

Na kierowców, którzy 
jeżdżą zbyt szybko i niebez-
piecznie, czeka od nowego 
roku bat w postaci nowego 
taryf ikatora mandatów. 
Gdzieniegdzie pojawiają się 
odcinkowe kontrole pręd-
kości, tak jak na trasie S8, 

na której w zasadzie nie ma 
dnia bez przysłowiowego 
dzwona. 

Czy nie należałoby wpro-
wadzić badań okresowych 
dla wszystkich kierowców? 
Przecież tu nie chodzi o wiek, 
a o refleks, wzrok czy słuch. 
Także o to, czy ktoś ma dryg 
do prowadzenia auta. Są 
osoby, które z różnych powo-
dów po prostu kierować nie 
powinny. Nie powinno się 
jechać 40 km/h tam, gdzie 
można jechać 80. 

Statystyki policji za okres 
01-12.2020 r. wyraźnie poka-
zują, że w Warszawie to nie 
starsze, a młode osoby po-
wodują najwięcej wypadków 
drogowych (patrz tabela).

Najbardziej niebezpieczna 
na stołecznych drogach jest 
grupa kierowców w wieku 
25-39 lat. To również naj-
większa grupa ofiar wśród 
kierujących. Przyczyną naj-
większej liczby wypadków 
jest nieustąpienie pierwszeń-
stwa przejazdu, co stanowi 
34 proc. ogółu wypadków. 
Kolejnym powodem jest 
nieustąpienie pierwszeń-
stwa pieszemu na przejściu 
dla pieszych, co stanowi 
19 proc. ogółu wszystkich 
wypadków z winy kierują-
cego pojazdem. Najczęst-
szą przyczyną wypadków 
z winy pieszego było wejście 
na jezdnię przy czerwonym 
świetle. Kolejną przyczyną 
jest nieostrożne wejście 
na jezdnię przed jadącym 
pojazdem. W przypadku 
pieszych największą grupą 
poszkodowanych osób, są te 
w wieku 60 lat i więcej.

Do najbardziej niebez-
piecznych ulic w Warszawie 
po prawej stronie Wisły na-
leżą: Patriotów, Wał Mie-
dzeszyński, Grochowska, 
Fieldorfa, Trakt Lubelski, 
al. Stanów Zjednoczonych, 
Modlińska, Czecha, Trakt 
Brzeski, Targowa, Marsa-
Żołnierska, Al. Solidarności-
Targowa, Kajki-Alpejska, 
Grochowska-Zamieniecka 
(kolejność wg liczby wypad-
ków drogowych).

Unia Europejska chcia-
łaby wprowadzić obowiązek 
regularnych badań starszych 

BezterminoWe,  
ale czy słusznie?

Wiek sprawcy Wypadki Zabici Ranni 
7 - 14 lat 5 0 5 

15 – 17 lat 2 0 4 
18 – 24 lat 81 1 98 
25 – 39 lat 184 12 223 
40 – 59 lat 178 11 186 

60 plus 90 7 96 

kierowców. Od ich wyniku 
zależałoby przedłużenie 
uprawnień do prowadzenia 
pojazdów. Z całym szacun-
kiem do tego słusznego po-
mysłu, ale młodym kierow-
com, zwłaszcza z felernego 
wypadkowego przedziału 
wiekowego, też przydałoby 
się wprowadzenie szerszych 
badań. Może psychotesty 
dla każdego kandydata na 
kierowcę? Nie tylko zawo-
dowego? 

Oktawia Michałowska
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COś WIęCEJ NIŻ gŁUPOTA
Bazar żył swoim życiem. Burze, które 
przetaczały się przez gazety i stacje te-
lewizyjne, jakby go omijały. To jednak 
tylko pozory, bazar jest bowiem czułym 
barometrem nastrojów społecznych. Po-
glądy co prawda buzują podskórnie, ale 
wystarczy byle impuls, żeby się ujawniły. 
Takim impulsem mogłyby być ceny, które 
obrały sobie tylko jeden kierunek ruchu 
– w górę. Jednak ludzie znoszą to z podzi-
wu godną cierpliwością, co w przeszłości 
nie zdarzało się nigdy. Niemniej emocje 
muszą gdzieś znajdować ujście. Takim 
wentylem jest służba zdrowia. Narze-
kań, złorzeczeń, ale i wisielczego humoru 
nie brakuje. Przykład – proszę bardzo!
Okienko do rejestracji w przychodni: 
– Słucham pana.
– Chciałbym się zapisać do kardiologa.
– Czerwiec – lipiec przyszłego roku.

– Trochę późno. Co będzie, jak nie dożyję?
– O to proszę się nie martwić. Ołówecz-
kiem pana wpiszę. Jakby co, to wygum-
kuję…
Panu Kazimierzowi Główce, emerytowi, 
stałemu klientowi na bazarze dowcip ten 
opowiedział jego znajomy, kupiec miejsco-
wy bieliźniany, Eustachy Mordziak. Śmiał 
się przy tym szczerze, od ucha do ucha. 
Pan Kazimierz zaś, owszem – uśmiech-
nął się, ale jakoś tak półgębkiem. Może 
to wynikało z jego wieku, a może to nie 
był moment na żarty? Tego dnia bowiem 
wybuchła afera z „lewymi” szczepieniami 
na covid. W jednej z prywatnych klinik 
w rejonie Krakowa za 900 zł można było 
dostać certyfikat poświadczający szcze-
pienie. Bez szczepienia. Sprawa wydała 
się akurat wtedy, kiedy umierało po 500 
osób dziennie, a na oddziały covidowe 
trafiało prawie 30 tys. chorych na dobę. 
– Powiem panu, panie Kaziu, że to jednak 
jest duże świństwo. Idzie potem taki mię-

dzy ludzi niby zdrowy, a zaraża. Na doda-
tek własnym życiem też ryzykuje … 
– Bo tam, panie Eustachy moralność 
i zasady potraktowano jak odpady me-
dyczne! Przecież jakiś lekarz to auto-
ryzował, pielęgniarka, ktoś musiał przy 
komputerach grzebać, żeby kłamstwo 
wprowadzić do systemu… To wobec 
innych ludzi obrzydliwe jest po prostu. 
Z covidem żartów nie ma, 100 tys. zmar-
łych może to potwierdzić. 
– A mimo to kolejki się do nich ustawiały…
– I to mnie najbardziej dołuje. Na dodatek 
– z tego co pokazywali w telewizji – to 
młodzi ludzie byli!
– Pewnie do roboty chcieli jechać, a teraz 
wszędzie tego covida sprawdzają. 
– To tym bardziej nie rozumiem, przecież 
taki numer musi się wydać. 
– To jak to wytłumaczyć?
– Jak wytłumaczyć nie wiem, ale powtó-
rzę za Stanisławem Jerzym Lecem, że 
głupota nie zwalnia od myślenia.    Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'MIKOŁAJU!

Grudz ień! Andr zejk i  za 
nami, a przed nami mikołajki 
i Gwiazdka! Prezenty, prezenty, 
prezenty.

Od pewnego czasu mam wra-
żenie, że prezenty znaczą dla nas 
coś zupełnie innego niż przed 
laty. Gdy nie było łatwo kupić to, 
co się chciało, bo dostępne było 
tylko to, co aktualnie „rzucili do 
sklepu”, sprawa wyglądała ina-
czej. Zarówno ze strony obdaro-
wanego, jak i obdarowującego. 

I wtedy, i teraz oczekiwania 
obdarowywanych są zupełnie 
inne, dostosowane do realiów, 
w których żyjemy. To normalne, 
widzimy, co jest w sklepach 
i wiemy, ile zarabiamy. Prezent, 
to wypadkowa tych dwóch para-

metrów. No, może jeszcze plus 
osobisty stosunek do osoby, 
której mamy zamiar dać pre-
zent. 

Inaczej wybieramy dla ko-
chanego synusia, inaczej dla 
okropnego dzieciaka szwagierki 
(będą też na Wigilii). Albo dla 
mamy i dla teściowej – choć obie 
należy traktować jednakowo, dla 
niektórych to prawda trudna do 
zaakceptowania. 

Problem widzę nie w tym, co 
jest w sklepach, ani nie w tym, 
jakie mamy z ludźmi relacje i jak 
chcemy rozdzielać pulę pienię-
dzy przeznaczoną w tym roku 
na prezenty. Chyba z czasem 
miły zwyczaj obdarowywania 
się choćby drobiazgami, zmienił 
się w obowiązek. A wiadomo, 
obowiązek to przymus, zaś 
przymusu nie lubi nikt.

Po świętach internet jest 
pełen ofert oddania, sprzeda-
nia czy zamiany nietrafionych 
prezentów. Nietrafionych, bo 
mimo dobrych chęci, prezent 
nie spodobał się. Teściowa, 
która kupuje nielubianej syno-
wej koszulkę, bardzo ładną, lecz 
o dwa numery za małą… Może 
się pomyliła, ale może nie. Cio-
cia podarowała krem do twarzy. 
Fajny, ale przeterminowany. 
Raczej do śmieci, nie na aukcję. 
Okropne kapcie, wazon, który 
na naszej Wigilii pojawia się co 
kilka lat, przechodząc „z rąk do 
rąk” – jakoś nie może znaleźć 
domu. Puzzle dla osoby, która 
ma bardzo słaby wzrok. Kolejne 
żelazko. Karnet na siłownię czy 
na basen. Długo by wymieniać.

Niestety, większość z nas 
czuje przymus obdarowywa-

nia w te święta. Przymus, nie 
– przyjemność. Kupujesz, nie 
wkładając w to serdecznej myśli, 
pakujesz złoszcząc się na „wy-
rzucone” pieniądze. Przy tym 
masz pewność, że w rewanżu 
dostaniesz też coś tam kupio-
nego „z musu”.

Kiedyś prezenty przynosił 
Mikołaj. To było fajne, bo zwy-
kle wiedział, co komu dać. Dziś 
mówią, że Mikołaja nie ma.

A ja myślę, że jest, tylko jak 
on sam jeden ma w ten jeden 
wieczór zdążyć pod setki ty-
sięcy, miliony choinek? Dla-
tego, na wszelki wypadek my, 
dorośli, też coś kupujemy. Żeby 
dzieciom nie było przykro, 
gdyby w tym roku nie zdążył na 
przykład do nas.

Przybywaj, Mikołaju! 
żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Zmarł mój małżonek. Czy i na jakich wa-
runkach mogę wystąpić o przyznanie ren-
ty rodzinnej?

Zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych po osobie, która w chwili śmierci miała ustalone 
prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała 
warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, od momentu 
jej śmierci, uprawnionym członkom rodziny tejże osoby, w tym m.in. mał-
żonkowi przysługuje prawo do renty rodzinnej.

Małżonek, który do dnia śmierci pozostawał we wspólności małżeńskiej 
(tj. wdowa bądź wdowiec) jest uprawiony, jeżeli spełnia jeden z następu-
jących wymogów: w chwili śmierci małżonka miał ukończone 50 lat lub 
był niezdolny do pracy, wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków 
lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym współ-
małżonku, które nie ukończyło 16 lat, a jeśli kształci się w szkole to 18 
lat, sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do 
samodzielnej egzystencji lub w pełni niezdolnym do pracy, uprawnionym 
do renty rodzinnej lub już po śmierci współmałżonka ukończył 50 lat lub 
stał się niezdolny do pracy, lecz nie później niż 5 lat od tegoż momentu 
albo od zaprzestania wychowywania dzieci. Jeżeli żadna z ww. okoliczno-
ści nie zaistniała, a osoba taka nie ma źródła utrzymania przysługuje jej 
prawo do tzw. okresowej renty rodzinnej odpowiednio przez rok od chwili 
śmierci współmałżonka bądź podczas uczestniczenia w zorganizowanym 
szkoleniu celem uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy zarobko-
wej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od śmierci małżonka. 

Była żona lub żona pozostająca w separacji ma prawo do renty rodzin-
nej, jeżeli oprócz spełnienia ww. warunków miała w dniu śmierci współ-
małżonka prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub 
ugodą sądową, bądź wykaże, że bezpośrednio przed ww. dniem na mocy 
dobrowolnego porozumienia otrzymywała od niego alimenty. 

Ponowne zawarcie małżeństwa nie spowoduje utraty prawa do renty 
rodzinnej po zmarłym mężu, ale w zbiegu prawa do kilku świadczeń np. 
w przypadku śmierci drugiego męża wypłacane będzie tylko jedno z nich 
– wyższe lub wybrane przez zainteresowaną.  

Jeżeli do renty rodzinnej uprawnionych jest jednocześnie kilka osób, to 
wszystkim przysługuje jedna renta, która ulega odpowiedniemu podzia-
łowi pomiędzy te osoby. 

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

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

    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

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

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

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

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

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

TAPICER

 skup 
 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

Panu

Tomaszowi Kozińskiemu 
Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów  

m.st. Warszawy
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci

Mamy
składają

Zarząd i Rada oraz pracownicy
Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

 
tel. 22 810-87-32

502 995 082

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

Płatność kartą
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Z MIASTA

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

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia
o toczącym się postępowaniu administracyjnym na wniosek Prezydenta m.st. 
Warszawy, w imieniu którego działa Burmistrz Dzielnicy Białołęka, 03-122 War-
szawa, ul. Modlińska 197, w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwe-
stycji drogowej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, polegającej na: „Budowie 
drogi publicznej gminnej – ul. Projektowana 11KL o dl. L=85,35 m (odc. od Km 
0+000,00 do Km 0+085,35), wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz o zmia-
nie powyższego wniosku w zakresie działek nim objętych.
W dniu 24.10.2019r. inwestor złożył wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, pole-
gającej na: „Budowie drogi publicznej gminnej – ul. Projektowana 11KL o dl. 
L=85,35 m (odc. od Km 0+000,00 do Km 0+085,35), wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, obejmującej nieruchomości: cz. dz. ew. nr 11/3 (dz. proj. 11/5), 
dz. ew. nr 10/2 (dz. proj. 10/7, 10/8), dz. ew. nr 11/1 cz., z obrębu 4-16-13, 
działki do przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze 
zm.) to: działka nr ew. 10/7 i 10/8 (działki powstałe z podziału działki 10/2) oraz 
11/5 (działka powstała z podziału działki 11/3) z obrębu 4-16-13.
Po zmianie wniosku przez inwestora w dniu 29 października 2021 r. w związku 
z podziałem działki ewidencyjnej nr 10/2 z obrębu 4-16-13, planowana realiza-
cja inwestycji drogowej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, polegającej na: 
„Budowie drogi publicznej gminnej – ul. Projektowana 11KL o dl. L=85,35 m 
(odc. od Km 0+000,00 do Km 0+085,35), wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
jest zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 11/7 (działka powstała z po-
działu działki 11/3), nr 10/5, nr 10/10 (działka powstała z podziału działki 10/6) 
i cz. działki nr 11/1 z obrębu ewidencyjnego 4-16-13. 
Działki planowane do przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego na 
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygo-
towania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 
1363 ze zm.) to działki ewidencyjne:
nr 10/10 (działka powstała z podziału działki 10/6) oraz nr 11/7 (działka powsta-
ła z podziału działki 11/3) z obrębu 4-16-13.
We wniosku określono działki, na których w ramach inwestycji istnieje obowią-
zek przebudowy innych dróg publicznych: działka ewidencyjna nr 31/3, 31/4, 
31/31, 11/1, 11/8 (działka powstała z podziału działki 11/3) oraz 10/5 z obrębu 
4-16-13.
Stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wnio-
sków i zastrzeżeń w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury 
i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa,  
tel.: 22 44 38 368, pokój nr 404 C, w godzinach poniedziałek 8-16, czwartek 
14–16, do czasu wydania decyzji, nie krócej niż 14 dni od dnia ukazania się 
obwieszczenia w prasie lokalnej. 

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

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia:
2 listopada 2021 r. po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek 
Prezydenta m.st. Warszawy, reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy 
Białołęka, została wydana decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 572/2021/
ZRID, udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej 
na budowie drogi publicznej gminnej ul. Łopianowej oraz drogi oznaczonej 
7KD-D Projektowanej wraz z przebudową odcinka ulicy Łopianowej w rejonie 
skrzyżowania z ul. Kowalczyka w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 
Inwestycja drogowa wraz z ww. infrastrukturą będzie realizowana na terenie 
działek z obrębu 4-06-08 o numerach: 64/5 (wydzielona z działki ewid. nr 64), 
94/3 (wydzielona z działki ewid. nr 94), 105/4 (wydzielona z działki ewid. 
nr 105), 107/11 (wydzielona z działki ewid. nr 107/1), 93/8 (wydzielona z działki 
ewid. nr 93), 65, 104, 107/7, 107/8, 103/1, 103/2.
Działki z obrębu 4-06-08 do przejęcia przez jednostkę na rzecz samorządu tery-
torialnego: 64/5 (wydzielona z działki nr 64), 93/8 (wydzielona z działki nr 93), 
94/3 (wydzielona z działki nr 94), 104, 107/7.
Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone w związku z koniecz-
nością dokonania przebudowy sieci uzbrojenia terenu: działka nr ew. 64/4 (z po-
działu działki nr 64) z obrębu 4-06-08. 
Informacja:
Zainteresowanym stronom przysługuje prawo zapoznania się z treścią powyż-
szej decyzji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka: decyzja dostępna w Wydziale 
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, tel. 
22 443 82 82, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za 
pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia dorę-
czenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 Kpa. 
(za dzień publicznego obwieszczenia przyjmuje się datę ukazania się niniejszego 
zawiadomienia w prasie lokalnej). 
Miejsce złożenia odwołania: Urząd Dzielnicy Białołęka, Wydziale Architektury 
i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa. 
Na podstawie art. 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 dzien-
nika 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 zawiadomienia o jej wydaniu na adres widniejący w ewidencji grun-
tów. Ponadto, zawiadomienia o wydaniu decyzji zostaną zamieszczone na Elek-
tronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu m.st. Warszawy i w prasie lokalnej. 
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Mieszkańcy stolicy mają 
możliwość zgłaszania swoich 
projektów w 9. edycji budżetu 
obywatelskiego do 25 stycznia 
2022 roku. Do 4 maja urzędnicy 
będą weryfikować, 
oceniać i proponować 
poprawki w przygo-
towanych pomysłach 
warszawiaków. Od 
decyzji o negatyw-
nej ocenie projektów 
będzie można się od-
wołać w dniach 4-11 
maja, a do końca maja rozpatry-
wane będą odwołania. głosować 
na projekty zgłoszone w 9. edycji 
budżetu obywatelskiego będzie 
można w dniach 15-30 czerwca, 
zaś gala finałowa, na której 
ogłoszone zostaną wyniki od-
będzie się 13 lipca 2022 roku.

Do dyspozycji mieszkań-
ców w ramach budżetu oby-
watelskiego będzie łącznie 
101 130 815 zł, z czego kwota 
na projekty ogólnomiejskie 
wyniesie 30 339 246 zł, a na 
dzielnicowe 70 791 569 zł. Naj-
większa suma w prawobrzeż-
nej części Warszawy trafi na 
Pragę Południe (7 180 288 zł), 

Targówek (4 955 410 
z ł)  i  Bia ło łękę 
(4 753 148 zł), zaś 
najmniejsza do We-
sołej i Rembertowa 
(po 1 011 308 zł). 
Różnica w kwotach 
pomiędzy dzielni-
cami wynika z po-

działu zastosowanego przez 
urzędników, którzy 30 proc. 
łącznej puli dla całej stolicy 
przeznaczają na projekty ogól-
nomiejskie, a 70 proc. na dziel-
nicowe. Te ostatnie dzielone 
są na podstawie liczby miesz-
kańców danej dzielnicy. MaKa

ruszyła 9. edycja
Od 1 grudnia można już 
zgłaszać swoje pomysły 
do nowej edycji budżetu 
obywatelskiego. 

PROJEKTY 8. EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEgO
W ramach 8. edycji zgłoszonych było wiele ciekawych pomysłów, 
które są w trakcie realizacji. Mieszkańcy chcieli m.in. stworzenia 
zielonej aorty dla Białołęki, sadząc 150 drzew i 600 m2 krzewów 
wzdłuż ul. Modlińskiej, budowy placu zabaw na Placu Hallera, 
automatycznej toalety miejskiej w Parku Skaryszewskim czy też 
bezpłatnego lodowiska przy ul. Łabiszyńskiej na Bródnie.

Warszawa została wyróż-
niona w ramach rządowego 
konkursu „Najbardziej Od-
porna Gmina” w kategorii 
duża gmina (powyżej 100 000 
mieszkańców). Otrzymane 
środki mają zostać przezna-
czone na walkę z pandemią 
i jej przeciwdziałaniem, 
profilaktyką, zapobieganiem 
rozprzestrzenianiu się wirusa 
oraz zwalczaniem skutków 
choroby.

Ponad 69 proc. mieszkań-
ców stolicy jest zaszczepiona 
przynajmniej jedną dawką 
przeciwko COVID-19. 
To jeden z najlepszych wy-
ników wśród wszystkich 
miast w Polsce. Dzięki od-
powiedzialnemu podejściu 
warszawiaków do pandemii 
koronawirusa, budżet stolicy 
wzbogaci się o 1 mln zł.

W pełni zaszczepionych 
jest 1 253 639 mieszkańców 
stolicy, czyli 69,8 proc. Naj-
więcej warszawiaków za-
szczepionych przynajmniej 
jedną dawką jest w wieku 
powyżej 70 lat (87 proc.), 

w przedziale wiekowym 
20–39 lat (blisko 85 proc.) 
oraz osoby w wieku 40–59 
lat (81 proc.). Przeciwko 
COVID-19 zaszczepiło się 
również 76 proc. mieszkań-
ców z przedziału wiekowego 
60–69 lat. W porównaniu 
z całym krajem w stolicy 
wysoki jest także odsetek 
procent zaszczepionej mło-
dzieży (66 proc.). 

***
W okresie świąt w stolicy 

nie tylko ulice są przystro-
jone. Świąteczne ozdoby po-
jawiają się również w wago-
nach warszawskiego metra. 
Specjalne świąteczne wagony 
wyjadą prawdopodobnie 
w mikołajki 6 grudnia.

Zwyczaj świątecznego 
ozdabiania metra narodził się 
4 lata temu. Od tej pory, co 
roku w grudniu na trasę wy-
jeżdżają specjalne świąteczne 
składy. W tym roku wagony 
przyozdobione dekoracjami 
mają kursować na obu li-
niach metra i jeździć według 
normalnego rozkładu.

***
Warszawa będzie się 

ubiegać o prawo do organi-
zacji Turnieju Finałowego 
Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej Kobiet w 2025 r.  

Polska jest jednym z pięciu 
kandydatów na gospodarza 
kobiecych mistrzostw Europy 
w piłce nożnej, które odbędą 
się w 2025 roku. Decyzję, 
które z państw będzie peł-
niło rolę gospodarza, Komi-
tet Wykonawczy UEFA po-
dejmie w grudniu 2022 roku.

Mist rzostwa Europy 
w Piłce Nożnej Kobiet, ina-
czej Euro (UEFA Women’s 
Championship), to między-
narodowy turniej piłkarski 
organizowany co cztery 
lata przez Unię Europej-
skich Związków Piłkarskich 
(UEFA) dla zrzeszonych 
piłkarskich reprezentacji 
krajowych kobiet (dawniej 
odbywał się co 2 lata).

***
W  czwartek, 2 grudnia 

oraz w środę, 8 grudnia 
w godzinach 9.00 – 14.00 

w Urzędzie Dzielnicy Wa-
wer zorganizowane zostaną 
dwa kiermasze świąteczne 
przygotowane przez pod-
opiecznych Specjalnego 
Ośrodka Wychowawczego 
TPD „Helenów”.

Wszyscy mieszkańcy, 
którzy przyjdą do siedziby 
urzędu przy ul. Żegań-
skiej 1 będą mogli nabyć wiele 
ciekawych przedmiotów 
wykonanych przez uczniów. 
Na specjalnym stoisku 
znajdą się m.in.: eko-torby, 
bombki, stroiki, świeczki, 
eko-woreczki, mydełka gli-
cerynowe czy aromatyczne 
pierniki, które mogą być ory-
ginalnym i niepowtarzalnym 
świątecznym prezentem.

Dzięki udziałowi w kier-
maszu nie tylko będzie 
można kupić wyjątkowe 

przedmioty, ale także wspo-
móc niepełnosprawnych 
podopiecznych Specjalnego 
Ośrodka Wychowawczego 
Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci „Helenów”. Cały 
dochód z obydwu dni prze-
znaczony będzie bowiem 
na potrzeby podopiecznych 
ośrodka.

***
W niedzielę, 12 grudnia, 

już po raz siódmy odbędzie 
się Białołęcki Bieg Wolno-
ści. Wydarzenie rozpocznie 
się o godz. 10.00 od złożenia 
wieńców pod tablicą interno-
wanych. To jeden z elemen-
tów obchodów 40. rocznicy 
wprowadzenia stanu wo-
jennego. Nieprzypadkowa 
jest również godzina, o któ-
rej zgłoszeni zawodnicy wy-
startują w biegu głównym. 
Jest to bowiem godz. 12.13.

Organizatorzy przygo-
towali w tym roku 13-kilo- 
metrową trasę ścieżkami 
leśnymi, na pokonanie któ-
rej założono maksymal-
nie 120-minutowy limit 
czasowy. Będzie również 
krótszy, 3,5-kilometrowy 
dystans, dla mniej zaawan-
sowanych uczestników. Mia-
steczko Biegowe zlokalizo-
wane będzie przy Areszcie 
Śledczym Warszawa – Biało-

łęka na ul. Ciupagi 1a, gdzie 
przewidziano o godz. 12.00 
start honorowy oraz metę. 
Nieopodal pętli autobuso-
wej Białołęka Dworska 01 
przy ul. Cieślewskich bę-
dzie natomiast o godz. 12.13 
start ostry. W zawodach 
może wystartować maksy-
malnie 500 zawodników. 
Aby wziąć udział w biegu 
należy zgłosić się poprzez 
stronę: https://biegwolnosci.
waw.pl/zapisy/.

Opłata startowa – 40 zło-
tych przeznaczona będzie 
przez Zarząd Dzielnicy 
na prowadzony przez Sto-
warzyszenie Wolnego Słowa 
„Fundusz Zasłużonych”, 
z którego środki przekazy-
wane są na wsparcie osób re-
presjonowanych w stanie wo-
jennym.              UM, Ag, MK, JN
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O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. 
Dz.U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia, 
że 26 października 2021 r. po zakończeniu postępowania administracyjnego, 
została wydana decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 564/2021/ZRID, udzie-
lająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: „budowa drogi gminnej 
ul. Inowłodzkiej od km 0+290,00 do km 0+391,30 – odcinek 1, od km 
0+000,00 do km 0+214,60 – odcinek 2 i rozbudowa istniejącej drogi gmin-
nej – ul. Inowłodzkiej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+290,00 oraz 
przebudowie innej drogi publicznej – ul. Annopol wraz z budową trasy tram-
wajowej i przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu w dzielnicy Biało-
łęka m.st. Warszawy”. 
Inwestycja będzie realizowana na terenie działek:
z obrębu 4-07-10, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 82 (części działki 
– po podziale nr 82/1) oraz nr 58, 
z obrębu 4-07-11, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 22 (części działki 
– po podziale nr 22/3), 
23 (części działki – po podziale nr 23/3), 24/2 (części działki – po podziale 
nr 24/5),
z obrębu 4-07-16, oznaczonych w ewidencji gruntów nr:2 (części działki – po 
podziale nr 2/1) oraz nr 1.
W ramach inwestycji ustalony został obowiązek:
1. przebudowy innej drogi publicznej (art. 11f ust. 1 pkt 8g) – ulicy Annopol (drogi 
powiatowej nr 5611W). Przebudowa odcinka drogi powiatowej obejmuje działki 
ewidencyjne oznaczone w ewidencji gruntów nr: 59/2 z obrębu 4-07-10, oraz 
nr 11 z obrębu 4-07-16,
2. przebudowy i budowy sieci uzbrojenia terenu (art. 11f ust. 1 pkt 8e): sie-
ci SN i teletechnicznej, sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji deszczowej, 
kanalizacyjnej i cieplnej, w granicach objętych inwestycją drogową, zgodnie 
z zatwierdzonym projektem oraz przebudowa kabli trakcyjnych, budowa linii 
energetycznej SN, budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie działki nr 79 
z obrębu 4-07-10, przebudowa kabli NN do rozdzielni na terenie działki nr 57 
z obrębu 4-07-10, przebudowa sieci trakcyjnej oraz odwodnienia torowiska na 
terenie działki oznaczonej nr 10 z obrębu 4-07-16.
Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone w związku z koniecz-
nością dokonania przebudowy sieci uzbrojenia terenu: działka nr ew. 79, 57 
z obr. 4-07-10 i nr ew. 10 z obr. 4-07-16. 
Informacja
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.: 22/4 438 283). 
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. 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 dzien-
nika 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, de-
cyzja podlega doręczeniu wnioskodawcy. Pozostałe strony otrzymują zawiado-
mienia o jej wydaniu na adres widniejący w ewidencji gruntów. Ponadto, zawia-
domienia o wydaniu decyzji wywieszone zostaną w Urzędzie Dzielnicy Białołęka 
oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy 
i w prasie lokalnej. 
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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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Interwencje mIeszkańca

Nasza czytelniczka wy-
brała się na wizytę do kar-
diologa. Ponieważ jest osobą 
niepełnosprawną, poprosiła 
o pomoc siostrę. Wizytę 
miały umówioną koło godz. 
16.00 w Centrum Medycz-
nym Petra Medica przy ul. 
Omulewskiej 27. Gdy doje-
chały na miejsce, okazało 
się, że brama wjazdowa 
na parking jest zamknięta, 
furtka również. Do tego 
wszystkiego zrobiło się już 
ciemno, a oświetlenie na par-
kingu było wyłączone.

Panie znalazły obok drugą 
furtkę, na szczęście otwartą. 
I tu zaczynają się schody. 

Dokładnie sześć. Kilka 
schodków pod górę, które 
dla osoby niepełnosprawnej, 
poruszającej się za pomocą 
chodzika, stanowią nie lada 
wyzwanie. Schody nie posia-
dają żadnej barierki, której 
można by się przytrzymać.   

Paniom udało się jakoś 
pokonać przeszkodę. Jesz-
cze tylko rajd podjazdem dla 
osób niepełnosprawnych na 
piętro i już były przy reje-
stracji. Tam panie otrzymały 
informację, że wizyta bę-
dzie w gabinecie nr 6. Pełne 
nadziei, że to już koniec 
trudności, nie wiedziały, że 
są zaledwie po rozgrzewce. 

schody aBsurdu
W naszym mieście możliwość szybkiego dostania się do lekarza specjalisty grani-
czy z cudem. gdy już doczekamy terminu wizyty, cieszymy się, że lekarz nareszcie 
nam pomoże. gdy nadchodzi dzień wizyty, nie pozostaje nic innego, jak wyjść 
z domu i pójść do lekarza. Nic prostszego prawda? Jakież to może być mylące. 

Odchodząc od rejestracji, 
idąc korytarzem w kierunku 
gabinetu, nie spodziewały 
się, że trzeba pokonać ko-
lejną przeszkodę, by się do 
niego dostać. Dla odmiany 
cztery schodki w dół. 

Siostra niepełnosprawnej 
pani zauważyła, że do ściany 
przytwierdzone są szyny, do 
których zgrabnie przylega 
pokrowiec, a pod nim ukryta 
jest jakaś metalowa konstruk-
cja. Jej oczom ukazała się 
platforma dla osób niepełno-
sprawnych. Pobiegła więc do 
rejestracji z prośbą o urucho-
mienie tej platformy. 

– Ale my nie umiemy ob-
sługiwać platformy – usły-
szała. – Nie jesteśmy do tego 
przeszkolone. 

Czar prysł… 
– To co ja mam zrobić? 

Znieść siostrę do lekarza na 
plecach? – spytała siostra 
niepełnosprawnej pacjentki.

Przed zejściem do gabi-
netu zrobiło się niezłe zamie-
szanie. Pomocy przy urucho-
mieniu platformy próbowała 
udzielić pielęgniarka, która 
wyszła z gabinetu kardio-
loga. Proponowano nawet 
zmianę gabinetu, ale to było 

nierealne ze względu na 
fakt, że w tym konkretnym 
gabinecie znajduje się sprzęt 
do przeprowadzenia próby 
wysiłkowej. Siostra chorej 
pacjentki zauważyła na plat-
formie przyklejoną kartkę. 
Okazało się, że to instrukcja. 
Żeby ją przeczytać trzeba 
było położyć się prawie na 
schodku. Czy naprawdę nie 
dało się przykleić dodatko-
wej instrukcji na ścianie na 
wysokości wzroku? Tego 
nie wiemy. Wiemy nato-
miast, że trzeba być dobrze 
wygimnastykowanym, żeby 
przeczytać w instrukcji, że 
do otwarcia platformy po-
trzebny jest… kluczyk. 

Gdzie jest kluczyk? Tego 
nie wiedział nikt, z wyjąt-
kiem pana konserwatora. 
Zanim jednak ten pan zdążył 
przyjść pod gabinet, zoriento-
wać się w całej sytuacji, pójść 
po kluczyk i z nim wrócić, 
starsi pacjenci, czekający na 
wizytę do kardiologa i en-
dokrynologa, zdążyli znieść 
niepełnosprawną pacjentkę 
po schodach. Ćwiczenie 
w sam raz dla starszych osób, 
zwłaszcza tych czekających 
na wizytę u kardiologa.

Nareszcie kon-
serwator pojawił się 
z tajemniczym klu-
czykiem i jak za do-
tknięciem magicznej 
różdżki platforma zo-
stała uruchomiona. Jak 
to mówią: lepiej późno 
niż wcale, przecież 
niepełnosprawna pa-
cjentka potrzebowała 
po wyjściu z gabinetu 
dostać się z powrotem 
na górę. 

J e s z c z e  t y l k o 
ponowny rajd pod-

jazdem w dół, do wyjścia 
i za bramę, a tam... znowu 
schody. Panie szukały więc 
innego wyjścia. Udało im 
się wyjść przez bramę pro-
wadzącą do szlabanu, która 
jest usytuowana na terenie 
należącym do salonu samo-
chodowego. 

Podobno furtkę i bramę 
zamknięto na początku li-
stopada. Wcześniej teren był 
dostępny. Problemy zaczęły 
się, gdy zamknięto bank. 
Siostra pacjentki pytała o sy-
tuację przypadkowo napo-
tkane osoby w przychodni. 
Dowiedziała się, że prezes 
w tej sprawie prowadzi roz-
mowy, ale nie otrzymała 
informacji, jaki prezes. Czy 
przychodni, czy jakiejś innej 
instytucji, mającej siedzibę 
w tym samym budynku. 
Podobno od strony salonu 
samochodowego ochrona 
nie chce wpuszczać nikogo 
przez szlaban, nawet taksó-
wek z pacjentami.  

19 listopada wysłaliśmy do 
Centrum Medycznego Peta 
Medica prośbę o wyjaśnie-
nie zaistniałej sytuacji. 22 
listopada pojechaliśmy zoba-
czyć, jak wygląda teren przed 
budynkiem przychodni. 
Mieliśmy nadzieję, że coś się 
zmieniło. Brama wjazdowa 
i furtka, przez którą osoby 
niepełnosprawne mogą bez 
problemu przejść, były za-
mknięte. Otwarta była ta, za 
którą są schody. 23 listopada 
otrzymaliśmy telefoniczne 
zapewnienie od współwłaści-
ciela przychodni, że chwilowo 
zamknięta brama i furtka 
(ma to związek z opuszcze-
niem budynku przez bank), 
wkrótce będą otwarte. Poje-
chaliśmy na Omulewską jesz-

cze raz 26 listopada. Brama 
wjazdowa i furtka faktycznie 
były już otwarte. Mamy na-
dzieję, że tak już zostanie. 

29 listopada otrzymaliśmy 
mailem stanowisko przy-
chodni w przedmiotowej 
sprawie. (…) informujemy, 
iż aktualnie na terenie Przy-
chodni oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie trwają pracę re-
montowe; tym samym opisy-
wane utrudnienia zewnętrzne 
mają charakter przejściowy 
i nie są one zależne od naszej 
Przychodni. (…) Niemniej 
zapewniamy, iż dołożymy 
wszelkich starań, aby w trak-
cie trwania prac, osoby 
niepełnosprawne w jak naj-
mniejszym stopniu odczuły 
skutki trwającego remontu. 
Potwierdzamy, iż faktycznie 
wystąpiły problemy z urucho-
mieniem platformy dla osób 
niepełnosprawnych. Tego 
dnia dyżur odbywały osoby 
niedawno zatrudnione, które 
rzeczywiście dotychczas 
nie były przeszkolone i tym 
samym uprawnione do uru-
chomienia platformy. Plano-
wane szkolenie odbyło się 
w dniu 25 listopada br. i tym 
samym cały personel admini-
stracyjny potrafi obsługiwać 
przedmiotową platform – pi-
sze prezes CM Petra Medica 
Ireneusz Skrzecz.

Cieszymy się, że nasza in-
terwencja przyniosła oczeki-
wany skutek. O ile na sprawy 
remontu na zewnątrz przy-
chodnia nie ma wpływu, to na 
sprawy wewnętrzne już tak. 

Alina Krosnowska
Pełne oświadczenie przychodni 
Petra Medica dostępne na stro-
nie www.mieszkaniec.pl
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Kompleks Handlowy  
MARYWILSKA 44 to najmod-
niejszy adres w Warszawie, 
który przez 7 dni w tygodniu 
oferuje klientom nie tylko 
perełki modowe, jest także 
kopalnią wnętrzarskich skar-
bów. 80 tysięcy metrów po-
wierzchni, dwa budynki – je-
den Centrum Handlowe – to 
miejsce, które zna każdy fan 
mody, ceniący sobie jakość 
w dobrej cenie, drugi – Park 
Handlowy – to obowiązkowy 
punkt programu wszystkich 
urządzających czy remon-
tujących wnętrza. To praw-
dziwa kopalnia skarbów, do 
której warto zajrzeć nie tylko 
przy generalnym remoncie 
czy wymianie mebli. Tu znaj-
dziecie szereg niebanalnych 

Dlaczego budowa par-
kingu P+R na Żeraniu tak 
się opóźnia? Zarząd Trans-
portu Miejskiego podaje 
wiele przyczyn. Głównymi 
mają być przedłużające się 
procedury urzędowe oraz 
pandemia! 

Jednopoziomowy par-
king Parkuj i Jedź War-
szawa Żerań powstaje obok 
stacji kolejowej Warszawa 
Żerań, w pobliżu skrzyżo-

wania ulic Płochocińskiej 
i Marywilskiej. Znajdzie 
się na nim 220 miejsc po-
stojowych dla samocho-
dów osobowych, w tym 
4 proc. przystosowanych 
do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami oraz nie 
mniej niż 110 zadaszonych 
stanowisk dla rowerów. 
Na parkingu powstaną 
również: punkt ładowania 
roweru elektrycznego, sta-

cje ładowania pojazdów 
o napędzie elektrycznym, 
miejsca postojowe „2+” dla 
osób dzielących podróże 
oraz strefy postojowe Kiss 
and Ride.

Umowa na budowę par-
kingu P+R na Żeraniu 
została zawarta w lipcu 
2019 roku. Zgodnie z nią 
inwestycja miała zostać 
zrealizowana do czerwca 
2021 roku. Obecny termin 

zakończenia 
realizacji pla-
nowany jest na 
koniec I kw. 
2022 rok u. 
M a my  n a -
dzieję, że już 
na wiosnę bę-
dziemy mogli 
tam parkować 
i jechać dalej 
komunikacją 
miejską. 

Jacek P. 
Narożniak

Fot. ZTM

Nowo powstały obiekt, 
poza lodową taf lą oto-
czoną drewnianymi ban-
dami, obejmuje również 
odpłatną wypożyczalnię 
łyżew i tzw. „pingwinów” 
oraz „fok”, czyli sprzętu 
do nauki jazdy na łyżwach 
dla najmłodszych, recep-
cję, kasę oraz dwa domki 
dla obsługi technicznej. 
Całość oświetlona jest gir-
landami oraz elementami 
ozdobnymi.

Lodowisko w Parku Bród-
nowskim ma być czynne 
7 dni w tygodniu, nieza-
leżnie do pogody. Dzięki 
specjalnym urządzeniom 
schładzającym lodową ta-
flę, będzie można jeździć na 
łyżwach nawet podczas od-
wilży. Organizatorzy prze-
widują dodatkowe atrakcje, 
takie jak różnorodne po-
kazy, zabawę mikołajkową 
oraz dyskoteki na łyżwach. 

W planach są także lekcje 
jazdy na łyżwach.

Nowa atrakcja Targówka 
będzie dostępna do końca 
lutego przyszłego roku. 
Ostateczna data zamknię-
cia uzależniona jest od po-
gody. W grudniu tego roku 
oraz w okresie ferii zimo-
wych w roku przyszłym 
wstęp jest darmowy. Przez 
resztę sezonu trzeba będzie  
zapłacić!                            JN

W Parku Bródnow-
skim powstało lodo-
wisko „pod chmur-
ką”. Na powierzchni 
ponad tysiąca metrów 
kwadratowych może 
jednocześnie jeździć 
około 200 osób! 

Na budowę i wyposażenie lodowiska przeznaczono 290 tys. zł. 
Planowane koszty utrzymania, łącznie z zatrudnieniem obsługi 
to 25 tys. zł. Refundacja bezpłatnych wejść wyniesie 60 tys. zł. 
Obiektem zarządza OSiR Targówek. Projekt zrealizowano w ra-
mach budżetu obywatelskiego na 2021 rok.    Fot. OSIR Targówek

na targóWku lód dla luduŻerański „Parkuj 
i jedź” oPóźniony!

Miał być gotowy do końca czerwca tego roku, 
a będzie dopiero na wiosnę przyszłego roku. 
Budowa Parkingu P+R na Żeraniu potrwa kilka 
miesięcy dłużej, niż zapowiadano.

Z brzydkimi zapachami 
spotykają się mieszkańcy 
różnych części miasta. 
Ostatnio bliskie zderzenie 
z odorem mieli mieszkańcy 
Dąbrówki Szlacheckiej na 
Białołęce w okolicy skrzy-
żowania ulic Czeremcho-

wej i Prząśniczek. Brzydki 
zapach pojawia się w tej 
okolicy okresowo.

Co robić w takich sytu-
acjach? 

Wystarczy zadzwonić  
do pogotowia wodociągowo- 
-kanalizacyjnego pod nr 994. 

antyodoroWa Pomoc
Zdarza się Państwu czuć brzydki zapach, który 
wydobywa się ze studzienek? 

MPWiK wysyła w ta-
kich sytuacjach pracowni-
ków, którzy kontrolują stu-
dzienki – kanały sanitarne 
pod ulicami. W okolicy 
wspomnianych ulic, pra-
cownicy pogotowia zało-
żyli w studzienkach maty 
antyodorowe. MPWiK 
może w takich przypadkach 
zainstalować także biofiltr 
niwelujący pojawiające się 
brzydkie zapachy.           JP

REKLAMA REKLAMA

mikołajoWe szaleństWo
W komPleksie handloWym maryWilska 44  

na Białołęce. na scenie m.in. Bartek 
Wrona, tarzan Boy, maczo 

Już w najbliższą niedzielę, 5 grudnia, na parkingu 
Kompleksu Handlowego MARYWILSKA 44 odbędzie 
się koncert charytatywny Fundacji Espero – Nadzieja 
dla Dzieci, na scenie zagrają gwiazdy muzyki tanecz-
nej. Tradycyjnie już, jak w każdą niedzielę (również te 
wolne od handlu) można będzie zrobić zakupy, w jedy-
nym takim miejscu na handlowej mapie Warszawy. 

pod choinkę. Bez względu 
na budżet i treść listy życzeń 
najbliższych. Co istotne, owe 
zakupy robione mogą być 
w najlepszym towarzystwie 
Mikołajów i Śnieżynek – to 
już w dwa kolejne weekendy 
11–12 i 18–19 grudnia. War-
to będzie także w tych dniach 
zajrzeć do bezpłatnego punk-
tu pakowania prezentów, 

gdzie odpowiednią oprawę 
naszym świątecznym zaku-
pom nadadzą fachowcy. 

CHWILA WYTCHNIENIA 
Jako, że nie samymi za-

kupami człowiek żyje, wy-
bierając się do Kompleksu 
Handlowego MARYWILSKA 
44, warto skorzystać z ich 
oferty rekreacyjnej. Park 
trampolin Jump Arena, sala 

zabaw dla dzieci Figlarium 
czy Papugarnia Carmen za-
wsze z entuzjazmem witają 
gości. Na koniec weekendu 
i przed ferworem porząd-
ków, planowania posiłków 
i wreszcie godzin spędzo-
nych w kuchni warto znaleźć 
czas dla siebie i rodziny. 
Pamiętajcie! Czekamy na 
Was w każdą niedzielę. 

dodatków w wyjątkowo ko-
rzystnych cenach. Nawet 
jeśli nie macie w planach do-
mowych rewolucji – wpad-
nijcie. Świąteczne dekoracje 
i elementy wystroju domu, 
stołu i kuchni to przecież 
obowiązkowy element naj-
piękniejszych świąt w roku. 
A te już za chwilę. 
MIKOŁAJKOWY KONCERT 

Zbliżający się weekend 
to idealny czas na polowa-
nie na wyjątkowe upomin-
ki. Zakupy będzie można 
sobie umilić, biorąc udział 
w wyjątkowym koncercie 
charytatywnym, który odbę-
dzie się w Kompleksie Han-
dlowym MARYWILSKA 44  
już w najbliższą niedzielę, 
5 grudnia. Fundacja Espe-

ro, działająca na rzecz 
najmłodszych, przez cały 
rok prowadzi akcje zbiórek 
pieniężnych i materialnych. 
Mikołajkowy koncert, w któ-
rym wezmą udział gwiazdy 
muzyki tanecznej będzie 
zwieńczeniem tych zbiórek. 
Na scenie pojawią się min. 
Bartek Wrona, Tarzan Boy, 
Maczo oraz YANKES.

śWIĄTECZNA OFERTA 
Do Świąt Bożego Narodze-

nia pozostały już tylko 3 nie-
dziele. Pierwszą, najbliższą 
Kompleks Handlowy MARY-
WILSKA 44 zagospodarował 
swoim klientom koncertem 
charytatywnym. Pozostałe 
dwie, pracujące, jak każda 
niedziela pod tym adresem, 
również upłyną pod zna-
kiem zbliżających się Świąt. 
Oferta Najemców Komplek-
su jest tak długa, jak lista 
grzecznych dzieci Świętego 
Mikołaja. Jest więc ogrom-
ne prawdopodobieństwo, że 
każdy właśnie tu skompletuje 
idealny zestaw podarunków 
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Oddziału Warszawskiego 
Stowarzyszenia Lekarze 
Nadziei – jest to całoroczna 
objazdowa pomoc dla osób 
bezdomnych, wykluczonych 
i ubogich. Specjalnie ozna-
kowany samochód Straży 
Miejskiej z doświadczonymi 
ratownikami na pokładzie, 
wyposażony w sprzęt i środki 
medyczne kilka razy w mie-
siącu objeżdża znane straż-
nikom miejsca przebywania 
osób bezdomnych oraz ulice 
Warszawy. Ratownicy udzie-
lają potrzebującym doraźnej 
pomocy medycznej, kierują 
lub dowożą do szpitala lub 
Przychodni Lekarzy Na-
dziei – informuje referat 
prasowy stołecznej Straży  
Miejskiej. 

Gdzie trafiają osoby po-
trzebujące wsparcia? 

– Schroniska, łaźnie, 
noclegownie – to miejsca, 
do których funkcjonariusze 
najczęściej przewożą osoby 
bezdomne potrzebujące po-
mocy. Kiedy zagrożone jest 
czyjeś zdrowie lub życie 
– wzywane jest pogotowie 
ratunkowe. Pomoc oso-
bom bezdomnym trwa cały 
rok – strażnicy współpracują 
w tym zakresie z ośrodkami 
pomocy społecznej i in-
nymi wyspecjalizowanymi 
w tym zakresie podmiotami. 
Z uwagi na to, że Warszawa 
jest dużą aglomeracją stała 
się miejscem docelowym dla 
bezdomnych z całej Polski. 
Ich liczba wzrasta szczególnie 
w okresie jesienno-zimowym 
– mówią funkcjonariusze. 

Strażnicy od kilku lat pro-
wadzą również akcję pod 
nazwą „Paczka dla bezdom-
nego”. To inicjatywa, w ra-
mach której rozwożą spe-
cjalne paczki przygotowane 
dla bezdomnych. Są w nich 
ubrania, obuwie, środki czy-
stości, a także produkty żyw-
nościowe. Tuż przed świętami 
Bożego Narodzenia wyzna-
czone patrole rozwożą dary 
do miejsc, gdzie przebywają 
osoby najbardziej potrzebu-

jące. Co roku, wspólnie z sie-
cią sklepów „Biedronka”, 
przygotowywanych jest 
kilkadziesiąt takich paczek. 
Akcja jest przeprowadzona 
we wszystkich oddziałach 
Straży Miejskiej.

W Warszawie na początku 
listopada po raz kolejny uru-
chomiona została linia au-
tobusowa – Mobilny Punkt 
Poradnictwa. W specjalnym 
pojeździe, kursującym co-
dziennie w godz. 8.00 – 19.00 
do końca kwietnia 2022 roku, 

osoby będące w kryzysie 
bezdomności mogą liczyć na 
ciepłą herbatę czy kanapki, 
ale również na pomoc od 
specjalistów z organizacji 
pozarządowych. Autobus za-
trzymuje się m.in. na Dworcu 
Wschodnim, przy placu 
Szembeka, rondzie Starzyń-
skiego czy też moście Józefa 
Poniatowskiego. Wszystkie 
usługi świadczone w Mobil-
nym Punkcie Poradnictwa są 
bezpłatne. 

Marcin Kalicki

Bezdomni na ulicę tra-
fiają z różnych powodów, 
nie zawsze z własnego wy-
boru. Dowożenie ciepłych 
posiłków, zbiórka odzieży, 
koców czy ubrań to tylko 
część działań, jakie od lat 
prowadzone są przez war-
szawską Straż Miejską, ma-
jące na celu pomoc osobom 
w trudnej sytuacji. I choć 
funkcjonariusze pomagają 
w ten sposób przez cały rok, 
to jesienne i zimowe mie-
siące są tymi, w których te 
działania są wzmożone. 

Duże tereny zielone, pu-
stostany, altany śmietnikowe, 
węzły cieplne i kanały, a na 
co dzień – ulica. To między 
innymi w takie miejsca do-
cierają warszawscy mundu-
rowi. Każdego dnia przyj-
mują zgłoszenia dotyczące 
osób bezdomnych przebywa-
jących w miejscach niemiesz-
kalnych i zawsze reagują na 
informacje przekazywane 
przez mieszkańców. W cza-
sie codziennego patrolowania 
miasta sami również zwra-
cają uwagę na osoby mogące 
potrzebować pomocy. 

Bezdomni potrzebują wie-
lopłaszczyznowej pomocy, 
którą oferują strażnicy wraz 
z innymi podmiotami. 

– W ramach prowadzonej 
wspólnie z Caritas Polska 
akcji „Trochę ciepła dla 
bezdomnego” dostarczamy 
osobom w kryzysie bezdom-
ności ciepłe posiłki, koce, 
ciepłą odzież i inne arty-
kuły pierwszej potrzeby. 
W okresie chłodów działa-
nia intensyfikuje Uliczny 
Patrol Medyczny – wspólne 
przedsięwzięcie Caritas 
Polska, Straży Miejskiej, 

Wielkimi krokami zbliża się okres zimowy. Dla 
jednych to czas radości ze śniegu i uprawiania 
sportów zimowych, jednak są też takie osoby, dla 
których to często walka o przetrwanie, o życie. 

trochę ciePła dla Bezdomnego
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

PierWszy ekologiczny mural na Białołęce!
robotnicza spółdzielnia 

Mieszkaniowa „praGa” jest 
pomysłodawcą kolejnego 
muralu na mapie Warszawy, 
który w minionym tygodniu 
powstał jako uhonorowanie 
dzielnicy Białołęka, na jed-
nej ze ścian budynku przy 
ul. Śreniawitów 7, który jest 
w zasobach spółdzielni. 

Jest to wyjątkowy mural, 
ponieważ w całości został 
namalowany przy użyciu farb 
ekologicznych, pochłaniają-
cych smog, zawierających 
nanometryczny dwutlenek 
tytanu, które redukują szko-
dliwe tlenki azotu. Dziennie 
jeden metr kwadratowy 
czyści tyle powietrza, co 
jedno średniej wielkości 
drzewo. Biorąc pod uwagę 
wielkość muralu – codzien-
nie na Białołęce powietrze 
będzie oczyszczać dodatko-
wo ok. 300 drzew. Poprzez 
realizację ekomuralu, RSM 
„PRAGA” zaangażowała się 
w działania proekologiczne, 
mające na celu poprawę ja-
kości życia mieszkańców 
oraz powietrza w stolicy. 

RSM „PRAGA”, działając 
ponad 50 lat na warszawskim 
rynku mieszkaniowym, od 
dawna pokazuje, że murale 
są szczególną formą promo-
cji, mają nadzwyczajną moc, 

odmieniającą wygląd War-
szawy. Wywołują przeróżne 
odczucia – od radości, po 
zdziwienie. Potrafią zatrzy-
mać przechodnia w biegu 
i skłonić do refleksji. Reali-
zując ekomural, Spółdzielnia 
zadbała o miejską przestrzeń 
prawobrzeżnej Warszawy, na-
dając jej artystycznego, nie-
powtarzalnego klimatu oraz 
realnie przyczyniła się do 
zmniejszenia zanieczyszcze-
nia powietrza. Warto dodać, 
że farby, którymi pokryta jest 
ściana budynku, są przyjazne 
dla środowiska, nie zawiera-
ją ołowiu i rtęci, mają odpo-
wiednią trwałość, redukują 
warszawski smog, ograni-
czają nieprzyjemne zapachy 
oraz działają antybakteryjnie. 
Jest to pierwszy ekologiczny 
mural na Białołęce. 

Hasłem przewodnim mu-
ralu przy ul. Śreniawitów 7 
jest „radosna strona Mia-
sta”, a sam projekt pokazu-
je Białołękę jako dzielnicę 
radosną, przyjazną miesz-
kańcom, przystosowaną 
do potrzeb osób prowa-
dzących aktywny tryb życia 
i chcących w pełni korzystać 
z uroków stolicy. Możliwość 
zamieszkania z dala od zgieł-
ku miasta, a jednocześnie 
bliskość licznych środków 

komunikacyjnych (autobu-
sy, tramwaje) sprawiają, że 
Białołęka to miejsce do życia 
wybierane przez coraz więk-
szą ilość Warszawiaków. To 
spółdzielnia, który działa po 
prawej stronie Wisły, oferu-
jąc mieszkańcom Warszawy 
komfortowej i nowoczesnej 
przestrzeni do życia, w oto-
czeniu zieleni. Spółdzielnia 
buduje po „radosnej stro-
nie miasta” oraz zapewnia 
mieszkańcom duże możli-
wości aktywności fizycznej. 
Bliskość terenów zielonych, 
liczne ścieżki rowerowe 
pozwalają mieszkańcom na 
różnorodne formy aktywno-
ści: jazda na rowerze, space-
ry z kijkami, spacery pośród 
zieleni. To idealne miejsce 
także dla najmłodszych, 
ponieważ dzieci mogą ba-
wić się na licznych placach 
zabaw, które zostały wypo-
sażone w najnowsze sprzęty. 
W górnej części muralu poja-
wia się także jaskółka, jako 
symbol radości i nadziei, bu-
dzącej się do życia przyrody. 
Jaskółka jest także uważana 
za wysłanniczkę dobrych no-
win, znak domowego szczę-
ścia i pomyślności. 

Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „PRAGA” 
ma pod administracją dwa 

osiedla – Osiedle Erazma 
i Osiedle Poraje– na tym 
właśnie osiedlu powstał 
ekomural. Wyróżnieniem 
Osiedla jest zamieszczenie 
na projekcie róż, które na-
wiązują do polskiego herbu 
szlacheckiego „PORAJE” 
(w herbie występuje pięcio-
płatkowa róża srebrna), co 
pokazuje, że RSM „PRAGA” 
to firma z misją, zakorzenio-
na w przeszłości, szanująca 
tradycję, ale jednocześnie 
otwarta na nowoczesne  
rozwiązania. 

Mural ma bardzo rado-
sny przekaz. Został za-
projektowany w ciepłych, 
jesiennych barwach, które 
dodadzą mieszkańcom po-
zytywnej energii każdego 
dnia. Elementy graficzne 
zostały dobrane w bardzo 
przemyślany sposób, two-
rząc spójną całość. Przekaz 
muralu idealnie wpisuje się 
w misję Spółdzielni, która od 
wielu lat tworzy prawdziwe 
domy, w których można za-
trzymać się na lata, w oto-
czeniu zieleni i przyrody. 
Dzieło powstało we współ-
pracy z firmą Hossa Media, 
a projekt przygotowała Kaja 
Dulińska. Realizatorem 
nowego ekomuralu jest  
RSM „PRAGA”. 
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MATERIAŁ INFORMACYJNO-PRASOWY

– Podpisana właśnie umowa przybli-
ża nas do realizacji pierwszego odcinka 
trzeciej linii i ogłoszenia postępowania 
w formule projektuj i buduj. Budowa 
metra ma priorytet, pomimo dość trud-
nej sytuacji finansowej miasta. Rozstrzy-
gamy już przebieg trzeciej linii na pozo-
stałych odcinkach. Prowadzimy także 
intensywne prace koncepcyjne dotyczą-
ce kolejnych linii i docelowego układu 
metra w stolicy – mówi Rafał Trzaskow-
ski, prezydent m.st. Warszawy. 

M3 zostanie poprowadzona ze stacji 
Stadion Narodowy. W pierwszym eta-
pie powstanie sześć stacji: Dworzec 
Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, 
Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorań-

skiego i Gocław. Wybudowane zostanie 
także odgałęzienie prowadzące do Sta-
cji Techniczno-Postojowej na Koziej 
Górce. 

Przebieg tego odcinka został wyzna-
czony na podstawie analiz niezależnych 
ekspertów (konsorcjum firm Egis Rail 
– czołowej europejskiej firmy zajmują-
cej się projektowaniem infrastruktury 
szynowej oraz polskiej firmy TransEko) 
i wniosków płynących z prac nad no-
wym studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
Warszawy – kluczowego dokumentu, 
który przesądza o zagospodarowaniu 
przestrzennym miasta i jego dalszym 
rozwoju.

– Łączymy Pragę z centrum. Za ponad 
dwa lata powstanie most pieszo-rowero-
wy. Rozbudujemy także metro w prawo-
brzeżnej części Warszawy. Praski odci-
nek M3 znacznie ułatwi podróżowanie 
mieszkańcom dużych osiedli na Gocła-
wiu, Grochowie i Kamionku – dodaje 
prezydent. 

Niebawem zostanie rozstrzygnięty 
przetarg na wykonanie „Studium rozwo-
ju systemu metra w Warszawie”. Eks-
perci w studium transportowym oszacu-
ją koszty i korzyści różnych wariantów 
przebiegu metra, co pozwoli na wybór 
przebiegu kolejnych linii i docelowego 
kształtu sieci metra w Warszawie. 

iii linia metra – jest umoWa na Prace PrzedProjektoWe
Nowa, III linia metra coraz bliżej. W piątek, 26 listopada podpisano umowę 
z firmą ILF Consulting Engineers Polska na wykonanie „Prac przedprojekto-
wych – ETAP I – PRAgA – III linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową 
(STP) Kozia górka w Warszawie”. 

Spółka ILF Consulting Engineers Polska będzie miała  
18 miesięcy (od dnia podpisania umowy) na przygotowanie:

Projektu koncepcyjnego – Raport wstępny i końcowy, •	

Ustalenia stref wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą; •	

Oceny stanu budynków w strefach wpływu budowy obiektów metra; •	

Analizy wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków •	
i ludzi w nich przebywających; 
Dokumentacji Hydrogeologicznej i Geologiczno-Inżynierskiej; •	

Programu funkcjonalno-użytkowego, •	

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. •	

STACJA DWORZEC WSCHODNI

STACJA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEgOSTACJA MIŃSKA

STACJA OSTROBRAMSKA STACJA WIATRACZNA

STACJA gOCŁAW
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REKLAMAREKLAMA

nastęPne Wydanie 16.12.2021

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 sprząta-
nia budynków w Międzylesiu,  
1/4 etatu. Dzwonić od godz. 10-13 
pon.- pt. Tel. 508-332-840

KUPIę

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

n Klocki LEgO, Karty MAgIC 
POKEMON. Tel. 500-398-428

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 PROBLEMEM 
PRAWNYM, ZADŁUŻONĄ, 
UDZIAŁ. TEL. 786-805-828

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

NIERUCHOMOśCI  
– Sprzedam

n Sprzedam działki budowlane po 
1050 m2 w Siennicy k. Mińska Maz. 
położone przy lesie i drodze powia-
towej Siennica – Cegłów. Cena za 
1 m2 – 90 zł. Szybki dojazd trasą 
S-17 przez Kołbiel lub A-2 przez 
Mińsk Maz.Tel. 663-540-643

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

n Doradca Podatkowy – kontrole 
podatkowe i sprawdzające, porady, 
wszystkie podatki, spadki, darowi-
zny, aukcje, nieujawnione dochody. 
Tel. 22 672-34-34, 604-095-656, 
www.podatki-doradca.pl

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

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

n Zaopiekuję się osobą starszą 
w zamian za uspadkowanie  
mieszkania. Tel. 796-078-271

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

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 BALKONOWE SIATKI.  
TEL. 514-165-445

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

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

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

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

n gAZ, HYDRAULIKA. 
NAPRAWY, MONTAŻ, 
PRZERóBKI – 24 H. TANIO.  
TEL. 22 610-88-27,  
604-798-744

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

n HYDRAULIK SOLIDNIE, USŁUgI 
gAZOWE. TEL. 888-329-094

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

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

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

n LODóWEK NAPRAWA.  
TEL. 602-272-464

n Malowanie, remonty, montaż 
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 napra-
wy. Tel. 602-228-874

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, moski-
tiery – naprawy, pranie verticali.  
Tel. 22 610-54-19

USŁUgI – Budowlane
n Rolety. Tel. 514-165-445

n Zabudowa balkonów.  
Tel. 514-165-445

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

MIESZKANIEC
GAZETA WARSZAWSKA

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

tel. 22 813-43-83, e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl, www.mieszkaniec.pl Wydawca: Grupa ST-ART 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. 

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 92 
ust. 1 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 920), art. 1 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta 
Stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U.2018 r. poz. 1817),

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy 
zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta m.st. 
Warszawy, reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. War-
szawy, z 07.10.2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi publicznej, 
kategorii gminnej, klasy lokalnej ul. Talarowej w Warszawie na działkach 
ew. z obr. 4-03-03 nr: 11/17 (wydzielona z działki ew. nr 11/5), 11/10, 11/12, 
11/19 (wydzielona z działki ew. nr 11/13), 11/14, część 11/16, 12/3 (wydzie-
lona z działki ew. nr 12/2), część 21/5, 21/7 (wydzielona z działki ew. nr 21/6), 
część 22/1, część 22/3, 28/1 (wydzielona z działki ew. nr 28), 29/3 (wydzielona 
z działki ew. nr 29/2).
W ramach przedmiotowej inwestycji istnieje obowiązek:
1. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej,
2. budowy odcinka sieci wodociągowej, 
3. budowa kanału technologicznego,
Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jed-
nostki samorządu terytorialnego m. st. Warszawy to działki z obr. 4-03-03 
nr ew:
- 11/17 (wydzielona z działki ew. nr 11/5), 
- 11/19 (wydzielona z działki ew. nr 11/13), 
- 12/3 (wydzielona z działki ew. nr 12/2), 
- 28/1 (wydzielona z działki ew. nr 28), 
- 29/3 (wydzielona z działki ew. nr 29/2).
Nieruchomości z których korzystanie będzie ograniczone, wskazane prze 
Inwestora to część działki ew. nr 12/4 z  obr. 4-03-03 (wydzielonej z działki 
ew. nr 12/2).
Stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wnio-
sków i zastrzeżeń w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury 
i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa,  
tel.: 0-22 44 38 283, pokój nr 404 A, w godzinach poniedziałek 8–16, czwartek 
14-16 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym), do czasu wydania decy-
zji, nie krócej niż 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej. 

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

USŁUgI – Komputerowe

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

USŁUgI – Porządkowe

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

n Sprzątanie mieszkań.  
Tel. 794-767-860

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 Glazura, malowanie, 
szpachlowanie, panele, płyta G-K, 
elektryka, hydraulika  
– firma rodzinna.  
Tel. 692-885-279

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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damskie i męskie
od S do XXXL

5 
WZORÓW

2 KOLORY

które łączą ludzi

*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

REKLAMA REKLAMA

Postanowienie o adopcji psa 
powinno być wspólną, przemy-
ślaną decyzją całej rodziny. Psa 
można kupić zawsze, natomiast 
te psiaki, które są w przytulisku, 
zasługują na swoją szansę. 

Zwierzęta domowe dają czło-
wiekowi bezgraniczną miłość 
i akceptują nas takimi, jakimi 
jesteśmy. Bezdomniaki zwykle 
mają za sobą przykre doświad-
czenia. Miło jest obserwować, 

jak zmieniają się na korzyść pod 
wpływem okazywanej im troski. 

Coraz więcej osób decyduje 
się na przygarnięcie dorosłego 
psa. Przed wizytą w przytulisku 
warto odpowiedzieć sobie na 
kilka pytań. Przede wszystkim: 
czy jestem w stanie zaopiekować 
się podopiecznym na czterech 
łapach, przez najbliższych kilka, 
kilkanaście lat. Każde zwierzę 
potrzebuje czasu na oswojenie się 

z nowym otoczeniem. Jeśli ma po-
trzebę odreagowania po zmianie 
otoczenia, może chcieć odpoczy-
wać w zacisznym miejscu nawet 
kilka dni. Ważne, aby jadł, pił, 
wychodził na spacery i tam zała-
twiał potrzeby fizjologiczne. Po 
kilku dniach pies przyzwyczaja 
się do domowych rytuałów i sam 
chętnie się w nie włącza.

Naszym celem, jako ludzi, 
powinno być dawanie miłości 

zwierzętom, ale również pano-
waniem nad ich rozrodem. Jeśli 
zwierzęta nie są rasowe (przez 
rasowe rozumiemy, że mają ro-
dowody), to należy jak najbar-
dziej ograniczać ich populację. 
Dlatego każdy psiak przed adop-
cją jest wykastrowany. Jeśli jest 
zbyt młody, adoptujący musi zo-
bowiązać się na piśmie, że podda 
go temu zabiegowi w stosownym 
terminie.

Skontaktuj się  
w sprawie mojej adopcji 

kom. 605 585 603

BasIa 
Kto pokocha tę cud-
ną bezdomniaczkę? 
7-miesięczna przemiła 
i śliczna suczka szu-
ka odpowiedzialnych 
i troskliwych opiekunów. 
Jest pełna szczenięcego 
uroku, uwielbia kontakt 
z człowiekiem, wspólne 
spacery i zabawę. Ład-
nie chodzi na smyczy 
i świetnie dogaduje się 
z innymi pieskami. Basia 
waży ok. 12 kg. 

GrOsZEK
Szuka opiekunów, mi-
łośników kundelków. 
Ten śliczny bezdom-
niaczek ma ok. 5 lat, 
waży 10 kg. Jest spo-
kojnym, pełnym ciepła 
i delikatności psim 
przyjacielem, który 
bardzo pragnie troski 
i miłości ze strony czło-
wieka. 

Skontaktuj się  
w sprawie mojej adopcji 

kom. 605 585 603

Psygarnij miłość na czterech łapach 

Psygarnij miłość na czterech łapach 

JOGI 
Ma ok. 7 lat, waży ok. 
15 kg. Jest pełnym 
radości psiakiem ura-
towanym ze schroni-
ska. To sympatyczny 
towarzysz dla osoby 
o umiarkowanym tem-
peramencie. Jogi ceni 
sobie spokojne miej-
sce do wypoczynku 
i kontemplacji otocze-
nia. Potrzebuje bez-
piecznego troskliwego 

domu bez małych dzieci. Jogi toleruje towarzystwo innych psów. 
Kto pokocha tego wrażliwego i ujmującego czworonoga? 

Skontaktuj się  
w sprawie mojej adopcji 

kom. 605 585 603

Wspólnie szukamy odpowiedzialnych opie-
kunów dla psiaków z przytuliska pod War-
szawą. To bezdomniaki, które zostały porzu-
cone lub uratowane z trudnych warunków 
życiowych. Każdy z nich najbardziej na 
świecie marzy, aby dołączyć do opiekuna, 
który obdarzy go miłością do końca życia.
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BurzliWe Życie  
120-latki

MODLIŃSKA 257

Kiedyś dumnie prezento-
wała siebie i swoje oficyny. 
Cieszyła się, że jej właściciel, 
Leon Hajdziony dba nie tylko 
o nią, ale przede wszystkim 
o osoby, które w niej miesz-
kają i goszczą. 

Pamięta czasy, w których 
ludzie podróżowali w jej oko-
licy bryczkami i konnymi po-
wozami, a zamiast asfaltu, na 
drodze był bruk. Pamięta też 
dźwięk lokomotywy, która 

wniosła w jej okolice trochę 
życia i pomogła sprowadzić 
nowych mieszkańców. 

Kilka razy zmieniała wła-
ścicieli. Warszawskie Chrze-
ścijańskie Towarzystwo 
Ochrony Kobiet zorganizo-
wało w jej murach ośrodek 
„Przystań” dla kobiet moral-
nie zaniedbanych. Ośrodek 
przejęło później Zgroma-
dzenie Sióstr Benedyktynek 
Samarytanek Krzyża Chry-
stusowego pod przewodnic-
twem matki Wincenty Ja-
dwigi Jaroszewskiej.

Przeżyła wojny, w tym 
dwie światowe, w swoich 
piwnicach pomagała ukry-
wać partyzantów.

W trakcie II wojny świato-
wej, dzięki Benignie Umiń-

skiej, stała się deskami teatru 
i patrzyła na kobiety, które 
w jej murach tworzyły teatr 
amatorski, grając w spekta-
klach Leona Schillera. Sły-
szała, jak w trakcie spektaklu 
„Pastorałka” Czesław Miłosz 
odkrył esencję teatru. Gościła 
różne znane osoby: Witolda 
Lutosławskiego, Jerzego 
Andrzejewskiego, Danutę 
Szaflarską i Andrzeja Łapic-
kiego.

Uniknęła pożaru w trakcie 
palenia przez Niemców oko-
licznych domów w Henryko-
wie. W ostatnich tygodniach 
wojny była posterunkiem 
niemieckiej żandarmerii. 

Secesyjna willa przy ul. 
Modlińskiej 257, bo o niej 
mowa, w 2021 r. otrzymała 

szansę na nowe życie. Po 
wielu latach stała się własno-
ścią m.st. Warszawy. I pomy-
śleć, że kiedyś pięknie pre-
zentowała się na przedmie-
ściach miasta, a dzisiaj jest 
tak niedaleko od centrum. 
Jest jeszcze zrujnowana, ale 
ma szansę stać się lokalnym 
centrum dla mieszkańców 
Białołęki. Miasto przygo-
towało dla niej projekt re-
montu, uzyskało konserwa-
torskie uzgodnienia, jak też 
pozwolenie na budowę. We 
wrześniu 2021 r. pojawiła 
się informacja, że Miasto 
zabezpieczyło na jej remont 
7,5 mln zł, i właśnie został 
ogłoszony przetarg na wy-
konawcę prac remontowych.

Jerzy Podniesiński

Stoi i drży. Nie z powodu zimna, po prostu martwi się o to, czy się zaraz nie roz-
sypie. W końcu ma już mniej więcej 120 lat (pojawiła się na świecie najpraw-
dopodobniej w latach 1900–1913). Będąc w tym wieku ma prawo podupaść 
na zdrowiu. Najgorsze jest jednak to, że przez ostatnie lata została mocno za-
niedbana. Ani świeżej farby na ścianach czy deski na podłodze. Polichromie 
zniszczone. Tynk ze ścian odpada. W oknach szare dykty. Przed wejściem ktoś 
postawił płot z płyty paździerzowej, a ogród zarósł chwastami. Piękna zielona 
brama prowadzi donikąd. Nuda, nic się nie dzieje. Na adresowej tabliczce jesz-
cze widać numer – 257. 

CO ZABYTKOWA WILLA ZYSKA  
PO PRZEPROWADZENIU REMONTU?

n salę widowiskową na ok. 50 osób na parterze;
n sale do zajęć plastycznych, muzyki oraz tańca na pierw-
szym piętrze budynku;
n pomieszczenia biurowe i pracownię malarską, które 
znajdą swoje miejsca na strychu;
n magazyn oraz zaplecze techniczne w piwnicy;
n windę, która umożliwi dostęp do budynku osobom nie-
pełnosprawnym.
Zabytkowe elementy willi, do których należy m.in. stolarka 
drzwiowa, drewniane schody wraz z kutą balustradą oraz 
ceramiczna posadzka, zostaną zachowane i będą poddane 
konserwacji.
Ze względu na bardzo zły stan budynku, najcenniejsze frag-
menty polichromii zostaną zdjęte wraz z tynkiem na czas 

prac remontowych. 
Po ich zakończeniu 
zostaną wklejone w te 
same miejsca na od-
powiednio przygoto-
waną ścianę. Pozosta-
łe polichromie zostaną 
wiernie odtworzone. 
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