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No co zrobISz,  
jak NIc NIe zrobISz?

Czy ten rok będzie przebie-
gał pod hasłem: „no co zrobisz, 
jak nic nie zrobisz?”. Do końca 
kwietnia będziemy się zmagali 
z kolejną („omikronową”) falą 
koronawirusa. Zacznie do nas 
docierać skala podwyżek cen 
prądu i gazu i kolejnych za nią 
idących. „Właściciele” kredytów 
mieszkaniowych już nie będą 
chcieli otwierać uprzejmych 
powiadomień z banków, bo 
w nieuprzejmy sposób będą one 
mówiły o coraz wyższych ratach.

Nerwowi zrobią się politycy 
partii rządzących (bo sytuacja 
przestanie iść po ich myśli) 
i partii opozycyjnych (bo trzeba 
będzie zacząć się szykować do 
wyborów, a przejęcie władzy przy 
takim stanie nastrojów społecz-
nych konieczności wprowadzania 
niepopularnych decyzji niczym 
sexy nie będzie). Będziemy więc 
mieli festiwal prężenia muskułów 
i modlitw wewnętrznych. Oby do 
przesilenia politycznego nie do-
szło, bo nikt z polityków nie jest 
nań gotowy.

Obywatele będą psioczyć, bo-
jąc się tego, co się wydarzy 
i śmiejąc się z dotychczasowych 
obaw, bo sytuacja będzie dyna-
miczna. Także na świecie.

Cóż więc, Panie Tomku ko-
chany robić? „No co zrobisz, 
jak nic nie zrobisz” – tak nam 
pan odpowiesz? Niekoniecznie. 
Jeszcze bowiem nie było tak, by 
się rzeczy „same” nie rozwiązały. 
I z takim przesłaniem otwieram 
(dla siebie) 2022 rok. 

Tomasz Szymański
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NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38
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  www.metal-market.pl 

Pw³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

 HURT DETAL
Metal-Market

Mieszkańcy Warszawy i znacznej części Mazowsza muszą za-
szczepić swoje koty przeciw wściekliźnie! Mają na to 30 dni. Jeśli 
tego nie zrobią, grozi im grzywna w wysokości 500 zł. Wojewoda 
Mazowiecki wydał nowe rozporządzenie w sprawie zwalczania 
tej choroby. dokończenie nA STR. 2

zaszczep kota 
albo zapłacisz karę!

ile za 
śmieci?85 zł za każde mieszkanie w bloku

107 zł  
za każdy dom
jednorodzinny

więcej nA STR. 3

KUBUŚ rEKsIO MErDUŚ 

Bezpłatna gazeta 
mieszkańców 

prawej  
strony Wisły.
Ukazuje się 
od 1991 r.
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kroNika policYjNa
OTRZYMAŁ NAJWYżSZY WYMIAR KARY!

Właśnie uprawomocnił się wyrok w sprawie Emila B., 
który w maju 2019 roku w szkole przy ul. Króla Maciusia 
w Wawrze zabił 16-letniego Kubę. Nastolatek zadał kole-
dze 9 ciosów nożem w głowę, szyję, klatkę piersiową oraz 
brzuch. Chłopca nie udało się uratować. Mimo że w chwili 
popełnienia zbrodni Emil B. miał 15 lat, był sądzony jak do-
rosły i skazany został na 25 lat więzienia. Musi też zapłacić 
100 tys. zł rekompensaty ojcu ofiary i 50 tys. jego bratu. 

POCIąg ŚMIERTELNIE POTRąCIŁ DZIEWCZYNKę!
4 stycznia na Pradze Południe, jadący w kierunku Otwocka 
pociąg SKM, śmiertelne potrącił młodą osobę. Do zdarzenia 
doszło miedzy stacją PKP Warszawa Olszynka Grochow-
ska a PKP Warszawa Gocławek na wysokości zbiegu ulic 
Biskupiej i Makowskiej. Na razie policja ujawniła jedynie, 
że ofiarą jest osoba płci żeńskiej. Według nieoficjalnych 
źródeł potrącona została niepełnoletnia dziewczynka.
SPALONE MIESZKANIA NA TARgóWKU ORAZ gOCŁAWIU!

Przy ul. Jugosłowiańskiej na Gocławiu na Pradze Południe 
od wystrzelonej pod blokiem petardy spłonęło mieszkanie. 
Do podobnego zdarzenia doszło na Targówku przy ul. Remi-
szewskiej. Na Białołęce spaliła się wiata, zbiornik z gazem 
oraz drzewa, samochody i inne obiekty na posesji przy ul. 
Olesin. To tylko przykłady pożarów spowodowanych przez 
petardy. Łącznie w Sylwestra Straż Pożarna interweniowała 
aż 35 razy!

PRóBOWAŁ SIę ZABIĆ!
23-letni mieszkaniec Starego Pilczyna zapobiegł samobój-
stwu. Do zdarzenia doszło 27 grudnia 2021 r. w okolicach 
Dworca Wschodniego. Do strażników miejskich podszedł 
młody człowiek, który opowiedział, iż dosłownie przed chwilą 
„ściągnął z torów” próbującego się zabić mężczyznę. Okazało 
się, że uratowany 36-latek próbował popełnić samobójstwo 
już po raz trzeci w ostatnich dniach!                 policja.waw.pl

Powinniśmy wiedzieć, 
że niewielki przymrozek 
lub nawet temperatura kilka 
stopni powyżej zera może 
przyczynić się do wychło-
dzenia ludzkiego organi-
zmu (hipotermii), czyli ob-
niżenia temperatury ciała 
poniżej 35 st. C. Skutkiem 
jest spadek czynności ży-
ciowych od metabolizmu 
po pracę serca, uszkodze-

nie organów, odmrożenia, 
a w skrajnych sytuacjach 
śmierć. Pamiętajmy również 
o tym, że objawem hipoter-
mii jest również obniżenie 
sprawności umysłowej. Przy 
dużym spadku temperatury 
ciała tracimy orientację 
oraz odczuwamy zmęczenie 
i senność. W takiej sytuacji 
pomoc innych osób jest jedy-
nym dla nas ratunkiem!

śmierć z wYchłodzeNia!
O bjaw y  h ip o t e r m i i 

są różne, w zależności 
od stadium. 

W pierwszej fazie, zwa-
nej łagodną (35–32°C), 
są to uczucie marznięcia, 
zimne ręce i stopy, drżenie 
mięśni, osłabienie ramion 
i nóg, zawroty głowy, dez-
orientacja i niepokój. Na tym 
etapie człowiek jest jeszcze 
w stanie sam sobie pomóc.

Faza druga to tzw. faza 
umiarkowana (32–28°C) 
i objawia się brakiem wraż-
liwości na bodźce, skurczem 
mięśni, sztywnością mięśni, 
utratą poczucia czasu, apa-
tycznym zachowaniem i za-
burzeniami świadomości. 
Poszkodowany może przy-
pominać pijanego. Na tym 
etapie człowiek nie jest już 
w stanie sam sobie pomóc!

Faza trzecia, czyli ciężka 
(poniżej 28°C), objawia się 

utratą świadomości, stanem 
przypominającym śmierć, 
nikłym lub niewyczuwal-
nym oddychaniem, wolnym 
i słabym lub niewyczuwal-
nym pulsem, zimną skórą 
o barwie sino-zielonej, bra-
kiem reakcji źrenic na świa-
tło spowodowanym niedotle-
nieniem mózgu. Jeśli pomoc 
nie nadejdzie dostatecznie 
szybko, człowiek umiera!

W okresie zimowym war-
szawska policja i Straż Miej-
ska podejmuje działania, 
które mają zapobiec śmierci 
z wychłodzenia. Jednak 
funkcjonariusze nie są w sta-
nie być wszędzie. Stąd apel 
do mieszkańców stolicy:

NIE BąDźCIE OBOJęTNI. 
Wystarczy zadzwonić 

pod numer alarmowy 112! 
Jeden telefon na policję 

lub do Straży Miejskiej może 
uratować czyjeś życie!     jN

zaszczep kota albo zapłacisz karę!
Dokończenie ze str. 1
Na obszarze miasta sto-

łecznego Warszawy i in-
nych powiatów Wojewoda 
nakazał szczepienia kotów 
przeciwko wściekliźnie 
w terminie 30 dni od dnia 
ukończenia przez kota 3. 
miesiąca życia, a następnie 

nie rzadziej niż co 12 mie-
sięcy od dnia ostatniego 
szczepienia.

Do tej pory kotów 
nie trzeba było szczepić, 
choć lekarze weterynarii 
od dawna zalecali, by to ro-
bić, szczególnie w przypadku 
osobników wychodzących. 

Wi r u s  wśc iek l i z ny 
przenoszony jest przede 
wszystkim ze śliną chorego 
zwierzęcia. W przypadku 
pogryzienia lub obślinie-
nia uszkodzonej skóry 
przez nieznane zwierzę 
nie należy od razu tamo-
wać krwawienia. Wręcz 

przeciwnie pozwolić jej 
przez jakiś czas wypływać, 
obmywając ranę pod bie-
żącą wodą przez 10-15 
minut. Następnie przemyć 
ją wodą z mydłem lub an-
tyseptykiem. Po czym jak 
najszybciej powinniśmy 
zgłosić się do lekarza!  jaNa

Podczas mrozów wie-
le osób narażonych 
jest na utratę zdrowia, 
a nawet śmierć z po-
wodu wychłodzenia 
organizmu. Dotyczy 
to przede wszystkim 
ludzi bezdomnych, 
starszych, samotnych, 
chorych czy znajdują-
cych się pod wpływem 
alkoholu. 

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY

Najnowsza inwestycja Robot-
niczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Praga” o nazwie „Przystanek Tar-
gówek”, przy ul. Kuflewskiej 6 to 
nowoczesny, wielorodzinny budy-
nek, w którym mieścić się będzie 
aż 107 mieszkań wraz z halą gara-
żową, połączonych w funkcjonalną 
całość z handlowo-usługowym par-
terem. Śmiało można powiedzieć, 
że każdy znajdzie tu odpowiednie 
dla siebie miejsce. A wszystko 
za sprawą tego, że w budynku 
znajdą się mieszkania o najbar-
dziej pożądanych metrażach na 
rynku: od 28,86 m² do 86,62 m².  
Przyszli mieszkańcy mają do wy-
boru lokale jedno-, dwu-, trzy lub 
czteropokojowe. Większość z nich 
zaprojektowano tak, aby umożliwić 
wydzielenie dodatkowego poko-
ju, poprzez przeniesienie kuchni 
do aneksu. Budynek będzie sięgał 
od dwóch do ośmiu pięter. Miesz-
kania posiadają loggie, a część 
mieszkań na 2 i 3 kondygnacji 
taras z ogródkiem. Do dyspozycji 
mieszkańców będzie 145 miejsc 
postojowych. 

Bliskość komunikacji miejskiej 
jest jednym z ważniejszych atutów, 
obok wysokiego standardu inwe-
stycji Przystanek Targówek. Obiekt 
jest położony w pobliżu dwóch 
stacji drugiej linii metra – Targówek 
Mieszkaniowy i Trocka. Dzięki temu 

dojazd z Targówka do centrum War-
szawy zajmuje nie więcej niż kilka-
naście minut.

Przystanek Targówek to miejsce, 
w którym przyroda spotyka metro-
polię. Jedna z najbardziej zielonych 
dzielnic Warszawy jest – dzięki II linii 
metra – doskonale skomunikowana 
z Centrum oraz innymi dzielnicami 
Warszawy. W zaledwie 7 minut spa-
cerem położone są stacje Targówek 
Mieszkaniowy i Trocka, skąd w kwa-
drans można się dostać do samego 
serca stolicy. Najbliższą okolicę 
obsługuje aż 6 linii autobusowych 
dziennych i 5 nocnych. Przystanek 
Myszkowska (na ul. Handlowej) 
znajduje się niemal bezpośrednio 
pod budynkiem, a przystanek Go-
rzykowska (na ul. Radzymińskiej) to 
zaledwie 5 minut spaceru.

W pobliżu osiedla nie brakuje 
siłowni czy boisk. Liczne place 
zabaw, ścieżki rowerowe i tereny 
zielone czynią Przystanek Targówek 
idealnym miejscem do mieszkania 
zarówno dla rodzin, jak i aktywnych 
singli. W bliskiej okolicy położony 
jest malowniczy Park im. Stefana 
Wiecheckiego, a nieco dalej Park 
i Las Bródnowski. Zaledwie 15 mi-
nut zajmuje dojazd autobusem do 
warszawskiego ZOO. Do dyspozycji 
mieszkańców pozostają także hale 
sportowe, ośrodki sportu i rekreacji 
oraz pływalnie. 

Inwestycja Przystanek Targówek 
to miejsce pełne spokoju, bezpie-
czeństwa, wygody oraz komfortu. 
Liczne lokale usługowe, centra han-
dlowe, sklepy spożywcze, piekarnie 
– to wszystko na wyciągnięcie ręki! 
Pobliskie sklepy pozwolą szybko 
i wygodnie zrobić codzienne za-
kupy. Na osiedlu nie brakuje także 
cukierni, restauracji, kawiarni, gdzie 
będzie można spędzić czas z przy-
jaciółmi. Na uwagę zasługują rów-
nież salony urody, studia masażu 
i odnowy biologicznej, a także ser-
wisy samochodowe i stacje paliw. 
Jednym słowem Przystanek Targó-
wek to idealne miejsce do życia. To 
komfort, wygoda, nowoczesność 
oraz bezpieczeństwo. W sąsiedz-
twie znajdują się szkoły, przed-
szkola i żłobki. Momenty relaksu 
miłośnikom książek umilą biblioteki 
publiczne. W świat sztuki i filmu, 
pozwolą się przenieść trzy sale ki-
nowe, w tym sieć Multikino i Cine-
ma City, a także Teatr Rampa, który 
od wielu lat zachwyca najlepszymi 
musicalami nie tylko dorosłych, ale 
także i dzieci. 

Od Stadionu Narodowego PGE 
dzielić przyszłych mieszkańców 
będzie zaledwie 5 kilometrów.  
To miejsce wystaw, zimowych sza-
leństw na lodzie, rozgrywek spor-
towych i koncertów muzycznych. 
Od Przystanku Targówek jest blisko 

do wielu najlepszych warszawskich 
uczelni: Akademii Leona Koźmiń-
skiego, Uczelni Warszawskiej im. 
Marii Skłodowskiej-Curie oraz Wyż-
szej Szkoły Informatyki, Zarządzania 
i Administracji. Dojazd metrem do 
Uniwersytetu Warszawskiego zaj-
muje 9 minut.

  Za RSM „Praga” stoi ponad 
pół wieku tradycji i doświadczenia.  
To jedna z największych spółdzielni 
mieszkaniowych w Polsce, zarzą-
dzająca ponad 215 budynkami 
mieszkalnymi i 11 użytkowymi na 
Pradze Północ, Targówku, Biało-
łęce i w Markach pod Warszawą. 
Liczy ponad 20 tysięcy członków, 
a w swoim portfolio ma około  
17 tysięcy mieszkań. RSM „Praga” 
to również prężny i stabilny dewe-
loper, który w ciągu ostatnich kil-
ku lat zrealizował aż 15 inwestycji  
mieszkaniowo-usługowych na te-
renie prawobrzeżnej Warszawy. 

Ponad 50 lat doświadczenia na 
rynku mieszkaniowym sprawia, 
że Robotnicza Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Praga” wie, jak tworzyć 
wygodne i przyjazne miejsca do 
życia dla mieszkańców Warszawy. 
Funkcjonalne i nowoczesne inwe-
stycje są przemyślane w każdym 
aspekcie, dzięki czemu każdy znaj-
dzie dla siebie odpowiednią ofertę 
na długie lata. 

RSM „Praga” idzie z duchem 
czasu, jednocześnie hołdując tra-
dycji. Dokłada wszelkich starań, 
aby sprzyjać w swoich obiektach 
tworzeniu więzi społecznych. Jej 
misją jest budowanie prawdziwych 
domów, otoczonych zielenią, wy-
posażonych w niezbędne udogod-
nienia i taka właśnie będzie nowo-
powstające inwestycja przy ul. Ku-
flewskiej 6 w Warszawie. Oddanie 
budynku do użytkowania nastąpi 
w III kwartale 2023 r. 

Nowa iNwestYcja mieszkaNiowa Na targÓwkU!
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Zmiana spowodowana jest 
decyzją Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Warszawie, 
zgodnie z którą nie ma moż-
liwości różnicowania metody 
od gospodarstwa domowego 
powierzchnią użytkową lo-
kalu mieszkalnego. 

Radni przyjęli nowe za-
pisy, zgodnie z którymi nowa 
cena śmieci uzależniona jest 
wyłącznie od rodzaju zabu-
dowy.

Zmianie nie uległa wy-
sokość ulgi dla właścicieli 
domów jednorodzinnych, 
którzy będą kompostować 
bioodpady – w tym przy-
padku opłata obniżona bę-
dzie o 9 zł.

Osoby w najtrudniejszej 
sytuacji zostaną objęte pro-

gramem osłonowym. Doty-
czy to osób prowadzących 
jednoosobowe gospodar-
stwo domowe, których do-
chód nie przekracza 1940 zł 
netto miesięcznie. Wniosek 
należy złożyć w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w dziel-
nicy zamieszkania.

W związku ze zmianą 
systemu naliczania opłat za 
śmieci właściciele nierucho-
mości są zobowiązani do złoże-
nia nowej deklaracji najpóźniej 
do 10 lutego 2022 r. 

Taki obowiązek mają np. 
osoby fizyczne w przypadku 
budynków jednorodzinnych, 
a także osoby sprawujące 
zarząd nieruchomością 
wspólną. Właściciele miesz-
kań w budynkach wielolo-

ile za śmieci?
85 zł od gospodarstwa domowego w zabudowie 
wielolokalowej i 107 zł od gospodarstwa jedno-
rodzinnego – takie stawki obowiązują w stolicy 
od 1 stycznia 2022 r. 

kalowych nie składają oso-
biście deklaracji. 

Interaktywne formularze 
deklaracyjne są dostępne na 
stronie warszawa19115.pl/de-
klaracje. Należy je wypełnić 
i złożyć w Wydziale Obsługi 
Mieszkańców urzędu dziel-
nicy, w formie elektronicz-

nej za pomocą platformy 
(ePUAP) albo przesłać li-
stem poleconym do urzędu 
dzielnicy.

Brak złożenia deklara-
cji nie wyłącza obowiązku 
wniesienia opłaty za gospo-
darowanie odpadami do 28. 
dnia każdego miesiąca.    Ag

O stanowisko w sprawie zmian opłat za wywóz śmieci po-
prosiliśmy prezesa RSM Praga Andrzeja Półrolniczaka:
Pierwszym problemem są wyso-
kie koszty systemu odbioru odpa-
dów w Warszawie, chyba najwyższe 
w Polsce. Od 01.03.2020 r. do dzisiaj 
Rada Miasta aż 4-krotnie zmienia-
ła metody naliczania opłat, za każ-
dym razem istotnie je podwyższając. 
Łącznie w ciągu tych 22 miesięcy od 
01.03.2020 r. do 01.01.2022 r. opłaty dla mieszkańców 
w gospodarstwie jednoosobowym wzrosły z 10 zł do 85 zł 
(o 850 proc.), a w czteroosobowym i większym z 37 zł do 
85 zł (o 230 proc.). 
Drugi problem to kłopoty Urzędu i Rady Miasta z wypra-
cowaniem i przyjęciem metody najbardziej sprawiedliwej 
i zgodnej z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Zmianę metody od 01.03.2020 r. oraz ko-
lejną od 01.04.2021 unieważniły sądy administracyjne 
w wyniku skarg złożonych przez spółdzielnie, a zmianę 
z 18.11.2021 r. unieważniła Regionalna Izba Obrachunko-
wa. Uchwała, obowiązująca od początku tego roku, wpro-
wadzająca jednakową dla wszystkich opłatę 85 zł, jest jesz-
cze przez RIO procedowana. Metodą najbardziej skorelo-
waną z „produkcją odpadów” jest metoda od ilości zużytej 
wody, zaś najprostszą jest metoda od powierzchni. Przyjęta 
od 1.01.2022 r. metoda od gospodarstwa domowego jest 
najgorszą, niesprawiedliwą metodą, w żaden sposób nie 
związaną z ilością „wytwarzanych odpadów”. 

W tym roku budżety 
dzielnic dostaną zastrzyk 
w kwocie 174 972 122 zł. 
Największe sumy trafią na 
Targówek – 19 690 288 zł, 
Białołękę – 15 654 220 zł 
oraz P ragę Po ł ud n ie 
– 13 661 197 zł. Tegoroczny 
budżet Wawra będzie więk-
szy o 4 668 531 zł, Wesołej 
o 4 369 844 zł, a Rember-
towa 1 238 086 zł. Najmniej-
sza kwota trafi na Pragę Pół-
noc – zaledwie 21 261 zł.

białołęka
Dwie duże inwestycje 

oświatowe zostaną zrealizo-
wane w najbliższych latach 
na Białołęce. Przyznane 
76,2 mln zł na lata 2022–

2025 pozwoli na remont 
i przebudowę przedszkola 
przy ul. Pancera (10 mln 
700 tys. zł) oraz budowę 
szkoły podstawowej przy 
ul. Świderskiej (65 mln 500 
tys. zł). Na ponad 3,2 ha te-
renie zaplanowano budowę 
placówki, w której będzie 
mogło się uczyć dziewięć-
set dzieci. 

Natomiast przedszkole 
przy Pancera 3 ma zostać 
powiększone o 3–5 oddzia-
łów. Wybudowana zostanie 
sala do terapii SI (integracji 
sensorycznej), pomieszcze-
nia administracyjne i zaple-
cze kuchenne. 

Dzięki zmianom budżeto-
wym rozbudowana zostanie 

zastrzYk kasY dla dzielNic
W tym roku władze Warszawy spodziewają się 
mniejszych dochodów, co przyniesie także cięcie 
kosztów. Pomimo to zapowiedziały realizację pla-
nowanych inwestycji, również tych dzielnicowych.

Planowane dochody  
m.st. Warszawy 
mają wynieść 

19 210 000 000 zł, 
zaś wydatki 

21 419 000 000 zł. 
Deficyt planowany 
jest na poziomie 

2 209 000 000 zł, 
czyli dwa razy większy  
niż w ubiegłym roku. 

także Szkoła Podstawowa 
nr 257 przy ul. Podróżniczej. 
Powstanie osiem dodatko-
wych sal lekcyjnych, cztery 
pracownie, hala sportowa, 
świetlica i biblioteka. 

targÓwek
Najwięcej w tym roku 

z miejskiej kasy do prawo-
brzeżnej części stolicy trafi 
na Targówek.

Blisko 20 mln zł władze 
dzielnicy zamierzają prze-
znaczyć na kilka inwestycji: 
n remont sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej nr 58 
im. Tadeusza Gajcego przy 
ul. Mieszka I 7 (1 mln zł), 
n  rewitalizacja podwórka 
Rembielińska (1,1 mln zł), 
n zagospodarowanie terenu 
sportowo-kulturalnego przy 
ul. Kołowej 18 (8 mln zł), 
n  Otwarty Dom Kultury 

dla osób z niepełnosprawno-
ściami przy ul. Radzymiń-
skiej (1,5 mln zł).

5 mln zł przeznaczonych 
zostanie na rozbudowę 
Domu Kultury Zacisze. 

WaWer
Władze dzielnicy chcą 

przeznaczyć dodatkowe 
środki na: 
n budowę ul. Tawułkowej 
oraz ronda przy ul. Przewo-
dowej, 
n  budowę ciągu ulic Po-
prawna – Papierowa w osie-
dlu Las, 
n budowę ul. Cylichowskiej 
od Traktu do Motylkowej,
n budowę ul. Chodzieskiej,
n projekt i wykonanie drogi 
rowerowej wzdłuż ul. Skal-
nicowej.

Dzięki wsparciu Miasta 
przy ul. Lebiodowej zostanie 

wybudowane nowe, prawdo-
podobnie ośmiooddziałowe 
przedszkole. W Międzylesiu 
w okolicach ul. Pilawskiej 
powstanie edukacyjny leśny 
plac zabaw, zaś boiska przy 
Szkole Podstawowej nr 138 
oraz Liceum Ogólnokształ-
cącym nr 25 zyskają hale 
pneumatyczne. Pozwoli to 
na korzystanie z tych tere-
nów niezależnie od pogody 
i pory roku.

wesoła i rembertÓw
Finansowy zastrzyk wła-

dze dzielnicy Wesołej za-
mierzają wykorzystać na 
cztery główne inwestycje:
n budowę nowego budynku 
na potrzeby CLXIII Li-
ceum Ogólnokształcącego 
(2,5 mln zł), które obecnie 
korzysta z gościny Szkoły 
Podstawowej Nr 385 przy 
ul. Klimatycznej 1,
n budowę Kulturoteki w Sta-
rej Miłosnej (17 mln zł), 

n  budowę brakujących 
punktów oświetlenia ulicz-
nego (1,5 mln zł)
n  poprawę układu dro-
gowego  w  We s o ł e j 
(2,7 mln zł). 

Natomiast Rembertów 
dodatkowe 1 238 086 zł 
przeznaczy na najpilniejsze 
inwestycje w dzielnicy. 

praga-połUdNie
Mieszkańcy Pragi Połu-

dnie doczekają się realizacji 
dwóch bardzo ważnych du-
żych inwestycji: rozbudowy 
Szkoły Podstawowej Nr 255 
przy ul. Kamionkowskiej 
oraz modernizacji Stadionu 
Podskarbińska. Dodatkowe 
5 mln zł przeznaczone zo-

staną na remonty arterii, 
których naprawa nie znala-
zła się pierwotnie w planach 
na ten rok, czyli ulic: Rech-
niewskiego, 1 Praskiego 
Pułku oraz Nasielskiej 
– odcinek od Makowskiej 
do Boremlowskiej. 

Marcin kalicki

Rozbudowa Domu Kultury Zacisze na Targówku

Rozbudowa SP 257 na Białołęce

Rozbudowa  SP 255 na Pradze Południe
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Linia 319 zapew-
nia nowe połą-
czenie pomiędzy 
przystankami kole-
jowymi Warszawa 
Miedzeszyn, Ra-
dość, Międzyle-
sie a stacją metra 
Imielin. Obsłuży 
też w Wawrze nowe osiedla 
wzdłuż ulicy Przewodowej, 
a w Wilanowie znaczną część 
Miasteczka Wilanów. Będzie 
stanowić alternatywne, w sto-
sunku do trasy przez Śródmie-
ście, połączenie między Waw-
rem, Ursynowem i Wilano-
wem. Autobusy będą jeździły 
w dni powszednie w godzinach 
szczytu co 15 minut trasą:
MIĘDZYLESIE – al. Dzieci 
Polskich – Żegańska – Patrio-
tów (jezdnia zachodnia) – Prze-
wodowa – Wał Miedzeszyński 
– Południowa Obwodnica 
Warszawy – Przyczółkowa 
– A. Branickiego – F. Płasko-
wickiej – J. Rosoła – Indiry 
Gandhi – al. Komisji Edukacji 
Narodowej – NATOLIN PŁN.

Rozpoczęcie kursowania 
autobusów linii 333 planowane 
jest w drugiej połowie stycznia. 

Połączy Kępę Tarchomińską 
z liniami tramwajowymi oraz 
autobusowymi kursującymi 
z Winnicy i Nowodworów, 
a także ze Szkołą Podstawową 
Nr 342 przy ulicy Strumyko-
wej. Autobusy linii 333 będą 
kursowały w dni powszednie 
w godzinach 6.00 – 20.00 na 
trasie:
ĆWIKLIŃSKIEJ – rondo płk. 
Ł. Cieplińskiego – H. Ordo-
nówny – Światowida – Dzierz-
gońska – Sprawna – Aluzyjna 
– Modlińska – Przyrzecze 
– Bukowska – Kępa Tarcho-
mińska – KĘPA TARCHO-
MIŃSKA.

W godzinach szczytu pod-
jadą na przystanki co 20 minut, 
a poza nim – co 30. Dodatkowo 
rozkłady linii 211 i 333 zostaną 
skoordynowane na wspólnym 
odcinku trasy.                        Ag

noWy rok noWe linie
Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił dwie nowe 
linie – 319, 333, które połączą Wawer z Wilanowem 
i Ursynowem oraz dojadą na Kępę Tarchomińską. 
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ALgORYTM
Bazar to dziwne miejsce. Tu nie tylko się 
handluje, ale też własnymi rękami dotyka 
polityki. Nawet jak ktoś mówi, że polityką 
się nie interesuje, to tu z polityką zderzy 
się na pewno. Każdy bowiem na własnej 
skórze przekonuje się, co to jest popyt 
i podaż, wzrost kosztów produkcji i polity-
ka gospodarcza państwa. Weźmy stragan 
pierwszy z brzegu: 
– Co tak drogo, pani Gieniu?
– Bo wszystko drożeje złociutka. Prąd 
w górę, transport, paliwo, to na końcu 
i ten pomidor musi kosztować więcej. 
– Ale żeby aż 25 złotych?
– No przecież na polu on nie rośnie teraz, 
tylko w szklarni. To ogrzać trzeba, no nie? 
I wychodzi, że drogo być musi…
Panowie Eustachy Mordziak, kupiec 
bieliźniany z pl. Szembeka i Kazimierz 
Główka stały klient tutejszy, byli pochło-

nięci podobną rozmową. „Nowy Ład” i ich 
ogarnął niczym tatarski zagon. 
– Coś tu jednak, kurtka Felek, panie Ka-
ziu nie gra. Podostawali ludzie pierwsze 
pensje w nowym roku i kicha! Jest mniej, 
a miało być więcej. A przynajmniej nie 
mniej! Wyobraź pan sobie, że i ja dosta-
nę po kieszeni. Usiedliśmy z Krysią nad 
kartką i wychodzi na to, że tylko na opłaty 
i podatki będziemy pracować. A gdzie ży-
cie, coś na grzbiet włożyć, coś na starość 
odłożyć?
– Powiem panu, panie Eustachy, że i my 
mamy zmartwienie. Czterdzieści lat skład-
ki płaciłem, dzięki Bogu nie chorowałem, 
to i emerytura odłożyła mi się taka, że 
możemy z żoną spokojnie żyć – bez sza-
leństw, ale i bez strachu, co do garnka 
włożyć. I wyobraź pan sobie, że chyba 
mi moją wypracowaną emeryturę obetną, 
bo im tak z jakichś algorytmów wychodzi. 
Panie, co mnie obchodzą ich algorytmy?! 
Umawialiśmy się z państwem: ja pracu-

ję, płacę składki i w zależności od tego, 
ile odłożyłem, tyle mam emerytury. Teraz 
słyszę, że mi ją obniżają, bo inni mają 
mniej. Znakiem tego ja mam komuś do-
kładać, tylko dlatego, że ktoś nie uczył 
się, jak była pora, nie pracował tyle co ja 
i odłożył mało albo i nic? Płacze, że ma 
mniej – to moja wina? Od tego jest opieka 
społeczna, na którą zresztą też ciągle po-
datki ze swojej emerytury płacę.
– Ale co pan zrobi panie Kaziu? Człowiek 
bezradny jest właściwie. 
– Do sądu pójdę, a nie daruję…
– I ja też, z panem! Bo i nam z mężem mają 
zabrać – wtrąciła się jakaś pani z boku. 
Okazało się, że gdy panowie dyskutowa-
li, to ich rozmowa zainteresowała grupkę 
pań i panów, którzy zatrzymali się przy 
straganie pana Eustachego. Pomysł 
obrony własnych emerytur przynajmniej 
w tym gronie zyskał kilkoro zagorzałych 
zwolenników i zwolenniczek. 

Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'POŚWIąTECZNY SERNICZEK

– Wpadnę do ciebie – zapo-
wiedziała znajoma, mocno star-
sza pani, a takim osobom się nie 
odmawia.

Rozmroziłam więc sernik 
z czekoladą, jeszcze ze świąt 
i przygotowałam filiżanki. Gdy 
przyszła, czekałam na jej tra-
dycyjny, niekończący się mo-
nolog.

– Wiesz, te podwyżki, wszy-
scy się boją, a ja – nie. Ktoś, 
k to jak ja, urodził się przed 
wojną, został w domu nauczony 
oszczędzania. Ale te młode pa-
nie domu, jak na przykład Magda 
(Magda dobiega już sześćdzie-
siątki; nie szkodzi), nie mają 
o tym pojęcia. Na przykład gaz 
– nie bez powodu moja mamusia 

miała zawsze garnki w kształcie 
beczułki, zwężające się do góry, 
bo to zapewnia najlepsze wyko-
rzystanie ciepła przy gotowaniu, 
ale nie tylko to! Po pierwsze, 
wszystko gotuj pod przykrywką. 
Po drugie pilnuj, żeby płomień 
palnika w żadnym wypadku nie 
wychodził poza obwód garnka. 
Dlaczego? Bo to nie te niebieskie 
języczki gotują, tylko ogrzane 
przez nie powietrze. Gdy wy-
chodzą poza podstawę garnka, 
wyprodukowane ciepło idzie 
w powietrze, nie przyspieszając 
gotowania; przeciwnie. Płacisz 
za zużyty gaz, ale nie wykorzy-
stujesz w pełni ciepła. Po trzecie, 
co możesz to krój na mniejsze 
kawałki – ziemniaki gotowane 
w ćwiartkach potrzebują prawie 
o połowę mniej czasu, niż jak 
są gotowane całe. Po czwarte, 

na kilka minut przed upływem 
czasu gotowania wyłącz gaz. 
Palnik jest rozgrzany, więc po-
trawa nadal z tego korzysta, bez 
płomienia. Mówię ci, dziecko, 
moja mamusia zawsze… 

– Jeszcze serniczka? 
– Bardzo chętnie. W moim 

wieku można już sobie pozwa-
lać na wszystko, bo kiedy, jak nie 
teraz? Dziękuję. Co to ja mówi-
łam… A właśnie, te reklamy, to 
jakieś bzdury dla botoksowych 
lal! Sama powiedz, mam kupić 
zmywarkę, bo jakaś reklama 
wmawia we mnie, że ja do zmy-
wania używam 80 litrów wody?! 
To aż osiem wiader, o ludzie! Co 
za brednie! Co z tego, że zmy-
warka zużyje mniej. No mam 
nadzieję, ja też! Ale do tego 
weź całą chemię zmywarek, ta-
bletki, pastylki, nabłyszczacze, 

odkamieniacze… Tyle chemii 
pakować w środowisko, to ma 
być chronienie go?! A ile wody 
zużyto, żeby te wszystkie che-
mikalia wyprodukować! Jako 
chemik mogę to sobie wyobra-
zić. Jeszcze kawałeczek proszę, 
może ten z rodzynką.

– A jak tam pan Władysław? 
– usiłuję wpaść w słowo, pyta-
jąc o odwiecznego jej adoratora, 
rocznik 1929.

– Zerwałam z nim, to maniak 
suplementów, kupuje i zajada 
jak cukierki, cokolwiek gdzieś 
zareklamują! Rozregulował so-
bie cały organizm, jego córka 
w rozpaczy!

Gdy wizyta dobiegła końca, 
z ulgą wyszłam na zimowy spa-
cer. Śnieżek, temperatura ciut 
poniżej zera. Cieszmy się, póki  
czas!                                           żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Słyszałem o tzw. sankcji darmowego kre-
dytu, co to jest i na czym polega?

Sankcja darmowego kredytu jest instytucją 
wprowadzoną art. 45 Ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o kredycie konsumenckim (dalej: u.k.k.). 

Dotyczy ona kredytu konsumenckiego przez który rozumie się: (i) kredyt 
w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty 
w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej 
działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi, (ii) 
kredyt mogący być udzielony w wartości większej niż wskazana powyżej, 
niezabezpieczony hipoteką i przeznaczony na remont domu albo lokalu 
mieszkalnego.

W przypadku naruszenia przez kredytodawcę przepisów ustawy wy-
mienionych w art. 45 §1 u.k.k. a dotyczących m.in. zastrzeżonej formy 
w jakiej umowa winna zostać zawarta, czy braku elementów koniecznych, 
jakie powinna określać umowa konsument może złożyć kredytodawcy 
pisemne oświadczenie woli o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowe-
go i po złożeniu którego, obowiązany jest do zwrotu kredytu bez 
oprocentowania i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy 
w terminie i w sposób ustalony w umowie. 

Jeżeli umowa nie określa sposobu spłaty kredytu, konsument obowią-
zany jest do jego zwrotu w równych ratach, płatnych co miesiąc od dnia 
zawarcia umowy. 

Jeżeli umowa nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument obo-
wiązany jest do jego zwrotu w terminie pięciu lat – w przypadku kredytów 
konsumenckich do wysokości 80 000 zł, lub dziesięciu lat – w przypadku 
kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.

Po złożeniu oświadczenia wygasają roszczenia kredytodawcy wobec 
konsumenta o zapłatę odsetek i innych kosztów z tytułu kredytu konsu-
menckiego (bez kosztów ustanowienia zabezpieczenia kredytu przewi-
dzianych w umowie). W przypadku kiedy konsument część odsetek lub 
kosztów już zapłacił to powstaje na jego rzecz roszczenie o ich zwrot, które 
staje się wymagalne niezwłocznie po wezwaniu kredytodawcy do zwrotu 
i przedawnia się po upływie 6 lat.

Uprawnienie konsumenta, do złożenia oświadczenia dotyczącej sankcji 
kredytu darmowego wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy.

Na koniec należy zaznaczyć, że omawiana sankcja nie ma zastosowania 
do umów dotyczących kredytów w rachunku konsumenta, które mają być 
spłacone w terminie do miesiąca.

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

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
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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

 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

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

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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 Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni 
Budowlano-Mieszkaniowej „Grenadierów” 

żegnają Kolegę  
śp. Krzysztofa Przychodzenia 

Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Międzynarodowa”

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA

O tym, że podwyżki będą, 
informował w połowie grud-
nia Urząd Regulacji Energe-
tyki, wskazując na dyna-
miczną i niespotykaną do-
tychczas sytuację na rynku 
gazu, która przekłada się na 
wysokie ceny gazu. Urzęd-
nicy dowiedzieli się wów-
czas, że średnio płatność 
wzrośnie o ok. 54 proc. 

Okazało się, że są pod-
mioty, które muszą liczyć 
się z o wiele większymi 
podwyżkami. O listach do 
użytkowników od spółek do-
starczających gaz na bieżąco 

w mediach społecznościo-
wych informowali prezydent 
Warszawy Rafał Trzaskow-
ski i zastępca prezydenta Re-
nata Kaznowska. Wskazali 
oni kilka miejsc, gdzie opłata 
wzrośnie pięcio-, ośmio-, 
a nawet dziesięciokrotnie 
w porównaniu z ubiegłym ro-
kiem. Jak przekazał włodarz 
stolicy, podwyżka o 490 proc. 
została odnotowana w przy-
padku OSiR Jutrzenka, 
Solec i Szczęśliwice, zaś 
o 800 proc. wzrosły rachunki 
za gaz w Przychodni Zdrowia 
Ursynów. Do absolutnych re-

Niemiła informacja czekała na mieszkańców 
Warszawy tuż przed nowym rokiem. Niemal 
o 1000 proc. we Włochach i blisko 900 proc. 
w Wawrze – to miesięczny wzrost opłaty za gaz 
w mieszkaniach komunalnych Zakładów gospoda-
rowania Nieruchomościami w tych dzielnicach.

kordzistów natomiast należą 
mieszkania komunalne: Za-
kład Gospodarowania Nie-
ruchomościami w Dzielnicy 
Wawer – blisko 900 proc., 
a Zakład Gospodarowania 
Nieruchomościami w Dziel-
nicy Włochy – 1000 proc.

Oburzeni całą sytuacją są 
mieszkańcy Warszawy, któ-
rzy chętnie komentują całą 
sytuację. Jedni obwiniają 
rząd, inni politykę europej-
ską, której Polska musi się 
podporządkować. 

– Podwyżki, wszędzie tylko 
podwyżki. Za gaz, za prąd, za 
ogrzewanie. Niedługo pensja 
przeciętnego Polaka będzie 
w całości musiała zostać wy-
dana na podatki i opłaty, a za 
co mamy żyć? – zastanawia 
się Roman Kręglicki, miesz-
kaniec Pragi Północ. 

– Gaz drożeje, bo wzrasta 
popyt na to paliwo w Unii 
Europejskiej. Jaki jest tego 
powód? Przede wszyst-
kim polityka klimatyczna, 
która chce gaz traktować 
jako paliwo przejściowe 
w zielonej transformacji. 
Cena tego strategicznego, 
jakby nie było surowca zna-
cząco wpływa na całą go-
spodarkę – zaznacza Bartosz 
Majchrzak z Międzylesia. 

Osoby w trudnej sytuacji 
finansowej będą mogły ubie-
gać się o dodatek osłonowy. 
Będzie on przysługiwał go-

spodarstwom domowym ma-
jącym przeciętne miesięczne 
dochody nieprzekraczające 
2100 zł w przypadku gospo-
darstwa jednoosobowego 
(400 zł/500 zł) lub 1500 zł 
na osobę w przypadku go-
spodarstwa wieloosobo-
wego. W drugim przypadku 
wysokość dodatku jest uza-
leżniona od liczby mieszkań-
ców. W przypadku gospodar-
stwa 2–3 osobowego będzie 
to 600 zł/750 zł, 4–5 osobo-
wego – 850 zł/1062,50 zł, 
zaś 6 i więcej osobowego 
1150 zł/1437,50 zł. Kwota do-
finansowania będzie uzależ-
niona od źródła ogrzewania. 

Aby otrzymać dodatek 
osłonowy należy złożyć 
wniosek do 31 stycznia bądź 
do 31 października 2022 
roku w gminie właściwej 
ze względu na miejsce za-
mieszkania wnioskodawcy. 
Dodatek będzie wypłacany 
w dwóch ratach: do 31 marca 
i do 2 grudnia 2022 roku. 
Osoby, które chcą ubiegać 
się o wsparcie, a nie złożą 
wniosku do końca stycznia, 
muszą złożyć go do końca 
października 2022 roku. 
W takim przypadku wypłata 
100 proc. dodatku zostanie 
zrealizowana do 2 grudnia 
tego roku. W Warszawie 
pieniądze wypłacane będą 
przez urzędy dzielnic. 

Maka

drogie żYcie 
Na gazie

W Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1, które mieści się 
w Warszawie przy ul. B. Joselewicza 4 (dawna Mińska 1/5)  
mamy świadomość, że kształcenie zawodowe wymaga nieustannego rozwijania 
kompetencji kadry nauczycielskiej. Realizujemy to poprzez różne formy działań, 
m.in. współpracę z krajowymi pracodawcami, a także przez naukę i wymianę 
doświadczeń podczas wyjazdów do placówek zawodowych w innych krajach 
Unii Europejskiej. Wyjazdy międzynarodowe w oparciu o dotacje unijne w CKZ1 
organizujemy corocznie od 2012 r.
W 2021 r. dzięki pozyskanemu 
dofinansowaniu z EFS ze środków 
POWER, 20 nauczycieli praktycz-
nej nauki zawodu naszej szkoły 
zrealizowało wyjazd do Sewilli 
w celu obserwacji pracy nauczy-
cieli w szkołach hiszpańskich. Na 
projekt „Job shadowing dla CKZ 
– obserwacja i implementacja” 
nasza placówka uzyskała dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej w wy-
sokości 122 601,00 PLN. 
Wyjazd pozwolił na pozyskanie przez nauczycieli nowych kompetencji zawodo-
wych i osobistych, poszerzenie sieci kontaktów w środowisku międzynarodowym, 
wzrost umiejętności językowych. Nowe doświadczenie jest wykorzystywane pod-
czas zajęć z uczniami oraz poprzez różne formy dzielenia się wiedzą. Ponadto 
nauczyciele pracują nad wdrożeniem w CKZ1 pomysłów rozwiązań i ulepszeń na 
bazie nowych doświadczeń. 
W Centrum kształcimy młodzież z 16 warszawskich szkół zawodowych na zajęciach 
praktycznych w kilkunastu zawodach oraz zapraszamy osoby dorosłe na bezpłat-
ne kwalifikacyjne kursy zawodowe. Szczegóły na naszej stronie: www.ckzwaw.pl.

międzYNarodowa mobilNość 
edUkacYjNa kadrY ckz1

Na zdjęciu: mobilność II grupy

Śp. 

KRZYSZTOF PRZYCHODZEŃ
1954–2022

Prezes Zarządu  
Spółdzielni Mieszkaniowej  

„Międzynarodowa” w Warszawie

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy o śmierci Pana 
Krzysztofa Przychodzenia, Prezesa Zarządu naszej Spółdzielni,  
który po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w szpitalu w dniu 
7 stycznia 2022 r. 

Pan Krzysztof Przychodzeń przez prawie 14 lat pracował dla dobra 
Spółdzielni, w latach 2008–2017 będąc Wiceprezesem Zarządu, 
a następnie piastując stanowisko Prezesa S.M. „Międzynarodowa”. 
Człowiek oddany swojej pracy, życzliwy, kompetentny, służący 
pomocą mieszkańcom, sprawny organizator, dbały o sprawy 
Spółdzielni. 

Cześć jego pamięci!
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 12 stycznia br. 
w rodzinnych stronach Zmarłego. 

Poruszeni do głębi tą nagłą stratą

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz Pracownicy  
S.M. „Międzynarodowa

Z głębokim żalem żegnamy
zmarłego 7 stycznia 2022 roku

śp. Krzysztofa Przychodzenia
Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Międzynarodowa”, 
wieloletniego działacza spółdzielczego oddanego 

swojej pracy, kompetentnego  
i zawsze służącego pomocą mieszkańcom

Cześć Jego Pamięci!
Rada Nadzorcza i Zarząd  

Spółdzielni Mieszkaniowej  „Gocław-Lotnisko” 

Żegnamy Prezesa Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Międzynarodowa”  
Pana Krzysztofa Przychodzenia

Zarząd SM „Szaserów”



6

Fo
t. 

Ag
nie

sz
ka

 W
ąs

ik

Czy Strefa Płatnego Parkowania Nie-
strzeżonego powinna pojawić się na 
Saskiej Kępie?
Marcin Szewczyk – zwolennik SPPN: 
Zdecydowanie tak. To najlepsze 
rozwiązanie dla mieszkańców Sa-
skiej Kępy. Nie trzeba daleko od-
chodzić, żeby zobaczyć, co się tu 
dzieje, szczególnie w dni powsze-
dnie. Samochody pozostawiane 
gdziekolwiek, pozastawiane chod-
niki, nie można przejść z wózkiem. 
To wszystko powinno być uporząd-
kowane. 
Maciej Wójcik – przeciwnik SPPN: 
To niepotrzebne nikomu mar-
notrawienie pieniędzy i to nie 
tylko moje zdanie, ale większości 
mieszkańców, którzy brali udział 
w konsultacjach organizowa-
nych przez ZDM. Wprowadzenie 
strefy nie zmniejszy ilości pojaz-
dów wjeżdżających na teren Sa-
skiej Kępy, za to zmniejszy liczbę 
miejsc, w których będziemy mogli 
zaparkować przede wszystkim my, 
mieszkańcy. A to chyba nie oto 
chodzi, prawda? 

dwUgłos w sprawie parkowaNia 
Na saskiej kępie

Zakończyły się konsultacje społeczne doty-
czące wprowadzenia Strefy Płatnego Par-
kowania Niestrzeżonego na terenie Pragi 
Północ, północnego Mokotowa i Saskiej 
Kępy. I to właśnie na Saskiej Kępie rozgo-
rzała największa dyskusja na ten temat. 

Dużo emocji towarzyszyło spotkaniom organi-
zowanym przez Zarząd Dróg Miejskich w sprawie 
zmian w organizacji ruchu w związku z propono-
wanym wprowadzeniem w kolejnych częściach 
miasta Stref Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. 
Choć ZDM zaznacza, że chce „przede wszystkim 
chronić potrzeby parkingowe lokalnej społeczno-
ści”, to pomysł na wprowadzenie płatności za po-
zostawienie samochodu w okolicach swojego miej-
sca zamieszkania budzi duże kontrowersje. 

Postanowiliśmy oddać głos mieszkańcom 
i zadać te same pytania zwolennikowi i prze-
ciwnikowi wprowadzenia strefy. Zapraszamy do 
zapoznania się z wypowiedziami przedstawicieli 
obydwu grup. 

Podzielony abonament mieszkańca to 
dobre rozwiązanie?
Marcin Szewczyk – zwolennik SPPN: 
Abonament mieszkańca pozwoli na 
zostawienie samochodu w okolicach 
miejsca zamieszkania. Nie zapewnia 
on stałego, pewnego miejsca, ale uła-
twi mieszkańcom je znaleźć. W każdym 
dotychczas wprowadzonym miejscu 
w Warszawie obowiązują obecnie dwa 
rodzaje abonamentów i to do miesz-
kańców należy decyzja, z którego 
mogą skorzystać. Podobnie będzie na 
Saskiej Kępie, jeśli tylko strefa płat-
nego parkowania tu powstanie, a wie-
rzę, że tak będzie. 
Maciej Wójcik – przeciwnik SPPN: 
Nie. Pozostawienie samochodu w ob-
rębie 150 metrów od miejsca zamiesz-
kania przy takich warunkach, jakie 
mamy, często graniczy z cudem. Urzęd-
nicy chcą zatem zmusić nas z góry na 
wykupienie abonamentu droższego – za 
600 złotych. I tu też gwarancji miejsca 
nie mamy, bo abonament obszarowy nie 
pokrywa całej Saskiej Kępy, tylko dzieli 
ją na ćwiartki. To nic innego, jak wyłu-
dzenie pieniędzy od mieszkańców. 

Jakie są argumenty za wprowadzeniem/nie 
wprowadzaniem SPPN w tej części miasta?
Marcin Szewczyk – zwolennik SPPN: 
Przede wszystkim uporządkowanie 
miejsc do parkowania, co przełoży się 
automatycznie na bezpieczeństwo w tej 
części miasta. Przybędzie miejsc, w któ-
rych samochody będą mogli zostawić 
faktyczni mieszkańcy, a nie osoby do-
jeżdżające tutaj i przesiadające się dalej 
w komunikację miejską. Zyskają także lo-
kalne sklepy, do których dostawcy będą 
mogli łatwiej się dostać. Nie wprowa-
dzenie strefy, to nie wprowadzenie moż-
liwych udogodnień dla mieszkańców. 
Maciej Wójcik – przeciwnik SPPN: 
Największy problem dla mieszkańców, 
sąsiadów, z którymi rozmawiałem, 
to wcale nie jest kwestia parkowania 
w ciągu dnia, a popołudniu, wieczorem, 
jak wracają do domów z pracy i muszą 
krążyć, aby znaleźć miejsce parkingowe. 
Wprowadzenie strefy pozbawia zosta-
wienie samochodu w wielu dotychcza-
sowych miejscach, w których parkujemy. 
Najpierw powinny w mieście powstać 
parkingi dla „przyjezdnych”, a następ-
nie można myśleć o strefie.

Zarząd Dróg Miejskich przygotował analizy i projekty pozwalające podjąć kolejne kroki. O tym, czy na Saskiej Kępie zostanie 
wprowadzona SPPN, zdecydują radni miasta stołecznego Warszawy.                                                                                                Mk

szu, a w rywalizacji ogól-
nopolskiej uplasowała się 
na podium, zajmując trzecie 
miejsce. 

– Pani Joanna Bonk pracę 
z dziećmi  traktuje jak powo-
łanie i szczególny rodzaj mi-
sji, którą wykonuje z pasją 
i zaangażowaniem. Uczy 
twórczego rozwiązywania 
problemów, rozbudza zain-
teresowania podopiecznych 
przez nabywanie nowych 
doświadczeń i umiejętno-
ści.  Dba o atrakcyjność 
zajęć, stosując metody ak-
tywizujące. Nauczycielka 

dużą uwagę zwraca na rela-
cje między uczniami, kształ-
tując zasady współpracy 
w grupie, rozwijając zain-
teresowania i zdolności po-
znawcze. Zadania dostoso-
wuje do możliwości ucznia, 
indywidualizuje pracę na 
lekcji – mówi Krystyna So-
snowska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 368. – Po-
nadto bardzo dużą uwagę 
zwraca na kształtowanie 
kompetencji kluczowych np. 
porozumiewanie się w języku 
ojczystym, kompetencje spo-
łeczne, matematyczne, in-
formatyczne i kreatywność. 
Dzięki umiejętnościom pe-
dagogicznym i wychowaw-
czym Pani Joanna Bonk z ła-
twością  nawiązuje właściwe 
relacje z uczniami, potrafi 
rozwiązywać problemy wy-
chowawcze oraz podejmuje 
szereg działań w celu inte-
gracji zespołu klasowego. 
Doskonałym przykładem są 
np. wspólne wyjazdy eduka-
cyjne, wieczory filmowe czy 
wrotkowe spotkania. Pani 
Joanna jest nauczycielem 
profesjonalnym, odpowie-
dzialnym i niezwykle zaan-
gażowanym w pracę zawo-
dową. Cieszy się autorytetem 
i szacunkiem wśród uczniów 
i ich rodziców. W gronie pe-

joaNNa boNk NaUczYcielem Na medal!
Szkoła Podstawowa nr 368 im. Polskich Olimpij-
czyków na Białołęce rozpoczęła swoją działalność 
w 2009 roku początkowo jako gimnazjum nr 164 
z Oddziałami Integracyjnymi. Mimo iż historia pla-
cówki nie jest długa, to ma już swoje sukcesy. 

Obecnie w podstawówce 
uczy się 1538 uczniów 
w sześćdziesięciu pięciu 
oddziałach: 6 sportowych, 
6 dwujęzycznych i 53 ogól-
nych. W placówce na Biało-
łęce uczyło się i uczy wielu 
młodych adeptów różnych 
dyscyplin sportowych, któ-
rzy mają już swoje pierwsze 
sukcesy za sobą. Uczniowie 

uczęszczający do szkoły tre-
nują judo, piłkę nożną, bad-
minton, koszykówkę, siat-
kówkę czy tenis stołowy. 

Nie tylko uczniowie, ale 
i pedagodzy Szkoły Podsta-
wowej nr 368 odnoszą suk-
cesy. Joanna Bonk, bo o niej 
mowa, została tegorocznym 
„nauczycielem na medal” 
w Warszawie i na Mazow-

dagogicznym jest 
postrzegana jako 
wysoce kompe-
tentna i życzliwa 
osoba – dodaje 
dyrektor Sosnow-
ska.  

Joanna Bonk 
jest nauczycielką 
w Szkole Pod-
stawowej nr 368 
i m .  Pol sk ich 
Olimpijczyków 
już piąty rok. 
Jej zaangażowa-
nie, umiejętność 
w s p ó ł p r a c y , 
c i e r p l i w o ś ć , 
autent ycz ność 
i doskonałe metody naucza-
nia zostały dostrzeżone 
przez rodziców jej uczniów. 
W konkursie organizowa-
nym przez polską grupę wy-
dawniczą Polska Press zo-
stała zgłoszona w kategorii 
„Nauczyciel klas 0-III” i nie 
miała sobie równych. Naj-
pierw zdominowała rywa-
lizację w Warszawie, gdzie 
z przewagą ponad czterystu 
głosów nie dała szans rywal-
kom, a następnie wygrała 
w finale wojewódzkim. 

– W dzisiejszych czasach 
praca nauczyciela często 
jest niedoceniana. Sama 
nominacja była dla mnie 

ogromnym wyróżnieniem 
i sprawiła mi wielką radość. 
To bardzo miłe, że rodzice 
dzieci, które uczę doceniają 
moją pracę – mówi Joanna 
Bonk. I dodaje: – Absolutnie 
nie spodziewałam się wy-
granej, nawet nie liczyłam 
na nią. Myślę, że dodała mi 
skrzydeł i sprawiła, że mam 
więcej siły i zapału do dzia-
łania. 

Oficjalne głoszenie wyni-
ków na szczeblu krajowym 
odbędzie się podczas gali 
zorganizowanej w marcu 
w Sali Wielkiej na Zamku 
Królewskim w Warszawie. 

Marcin kalicki
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Zakończenie roku szkolnego

Klasowa Wigilia

Fot. ZDM
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Urodziłem się w War-
szawie i tutaj mieszkam, 
dlatego wszystkie tematy 
dotyczące miasta mnie inte-
resują. Oczywiście artykuły 
sportowe są mi najbliższe 
sercu… 

Jako młody chłopak, ale 
i przez wiele późniejszych 
lat, interesowałem się głów-
nie piłką nożną. Robiłem 
relacje nie tylko ze spotkań 
Legii, ale także z niższych 
lig. 

Zainteresowanie siat-
kówką zawsze gdzieś się 
przejawiało. Mocno kibi-
cowałem drużynie AZS 
Politechnika Warszawska 
(obecnie Projekt Warszawa), 
kilka lat później zawitałem 

na mecz II ligi. Miałem oka-
zję poznać wielu niesamowi-
tych pasjonatów, ekspertów 
i mistrzów siatkarskiego 
rzemiosła. Wiele rozmów 
przeprowadzonych przed 
meczami, w trakcie i po nich 
przekonało mnie, że warto 
postawić na mniej medialne 
kluby i pokazywać, relacjo-
nować spotkania, które nie 
mają szansy zaistnieć w me-
diach ogólnopolskich.

Zależy mi na tym, by po-
kazać mieszkańcom War-
szawy, że stolica żyje siat-
kówką, że są w niej kluby 
świetnie szkolące młodzież, 
że są miejsca, gdzie każdy, 
kto się zgłosi, dostanie 
swoją szansę. Nie spotkałem 
się, poza sytuacjami kiedy 
stołeczny zespół zdobywał 
medal w rozgrywkach wo-
jewódzkich czy ogólnopol-
skich, aby jakiekolwiek jego 
mecze były relacjonowane 
poza mediami społeczno-
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W grudniu ubiegłego roku nasz kolega redakcyj-
ny, Marcin Kalicki, otrzymał tytuł Działacza Roku 
2021 przyznany przez Mazowiecko-Warszawski 
Związek Piłki Siatkowej. Jako że jest pierwszym 
dziennikarzem w historii MWZPS, który otrzymał 
to zaszczytne wyróżnienie, poprosiliśmy go o krót-
ką wypowiedź.

ściowymi danego klubu. Po-
stanowiłem to zmienić.

Jako jedna z nielicznych 
osób w Polsce, staram się za-
pełnić informacyjny deficyt. 
Dokładnie nie liczyłem, ale 
w ostatniej dekadzie ukazało 
się na pewno ponad sześćset 
artykułów ze spotkań mło-
dziczek, młodzików, kade-
tek, kadetów, juniorek i ju-
niorów. Jeśli dodamy do tego 
rozgrywki seniorskie drużyn 
II, III i IV ligowych to zrobi 
nam się niemal liczba czte-
rocyfrowa.

Dlatego bardzo się cieszę 
że zostało to dostrzeżone 
i Mazowiecko-Warszawski 
Związek Piłki Siatkowej 
przyznał mi tytuł Działacza 
Roku 2021. Jako pierwszemu 
dziennikarzowi w swojej hi-
storii…

To ogromne wyróżnie-
nie, z którego jestem bardzo 
dumny i za które bardzo 
dziękuję.                          okMi

Nasz dzieNNikarz
NagrodzoNY

Nowa siedziba ZTM mie-
ści się w budynku, w któ-
rym niegdyś znajdowały się 
Polskie Zakłady Optyczne. 
Jest dobrze skomuniko-
wana i dostępna dla miesz-
kańców. Można się do niej 
dostać niemal bezpośred-
nio tramwajami linii: 3, 6, 
22, 26 oraz autobusami: 
125 i 135, wysiadając 
na przystankach Bliska 
lub Gocławska bądź jadąc 
od Dworca Wschodniego 
liniami: 102, 123, 173, 202 
(przystanek Bliska 55).

Punkt Obsługi Pasażerów 
(POP) znajduje się obok wej-
ścia głównego od ul. Gro-

chowskiej. Jest czynny 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.30 – 17.00.

– Do dyspozycji pasaże-
rów jest pięć stanowisk ob-
sługi. Możliwe będzie m.in.: 
zakupienie biletu długookre-
sowego oraz kartonikowego, 
wgranie tzw. e-hologramu 
Karty Warszawiaka/Mło-
dego Warszawiaka dla osób 
mieszkających oraz rozli-
czających podatki w m.st.  
Warszawa, wgranie na War-
szawską Kartę Miejską 
uprawnienia do bezpłat-
nych przejazdów, złożenie 
wniosku o zwrot biletu za-
kodowanego na karcie, wy-

robienie spersonalizowanej 
WKM, złożenie reklamacji 
od nałożonej opłaty do-
datkowej za jazdę bez waż-
nego biletu – mówi Tomasz 
Kunert, rzecznik prasowy 
Zarządu Transportu Miej-
skiego.

POP został przysto-
sowany do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. 
Dwa ze stanowisk zostały 
obniżone, aby mogły z nich 
korzystać osoby na wóz-
kach. Przy każdym okienku 
znajduje się również komu-
nikat alfabetem Braille’a 
z informacjami o zakresie 
usług świadczonych na da-
nym stanowisku. W no-
wej siedzibie jest także 
kącik dla dzieci oraz kan-
celaria czynna w godz.  
8.00–16.00.                       Mk

ztm Na pradze połUdNie
W styczniu 2022 roku Zarząd Transportu Miej-
skiego wraz z Punktem Obsługi Pasażerów prze-
niósł się z Woli na Pragę Południe na ul. gro-
chowską 316/320.
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LECZENIE BEZZęBIA DLA OSóB Z PARADONTOZą
Każdy z nas, niezależnie od wieku, chciałby swobodnie uśmiechać 
się, rozmawiać i jeść bez obaw o swoje zęby. Niestety, czasami 
uzębienie dotknięte chorobą przyzębia, taką jak paradontoza, unie-
możliwia normalne funkcjonowanie i sprawia, że zęby zaczynają 
się chwiać, a w konsekwencji wypadać. Dzisiejsza medycyna zna 
możliwości leczenia bezzębia przy schorzeniach przyzębia.

szenie kosztów – dzięki tej metodzie 
nie trzeba przeprowadzać m.in. od-
budowy kości lub podniesienia dna 
zatoki szczękowej. 

 – Nowe zęby miałam wstawione 
tego samego dnia, w którym były 
wszczepione implanty. Dzięki temu 
czułam się swobodnie i mogłam bez 
skrępowania czekać, aż wszystko 
się wygoi, a lekarz założy mi osta-
teczną pracę protetyczną. Teraz to 
inna jakość życia niż z wyjmowaną 
protezą. – mówi Pani Grażyna, pa-

cjentka Focus Clinic, u której zasto-
sowaliśmy leczenie implantologicz-
ne przy paradontozie. 

W Focus Clinic leczeniem im-
plantami zygomatycznymi zaj-
mują się nasi specjaliści z ponad 
20-letnim doświadczeniem. Co 
roku pomagamy wielu pacjentom 
w naszych klinikach na Saskiej 
Kępie w Warszawie oraz w Mińsku 
Mazowieckim – jesteśmy w stanie 
pomagać w każdych warunkach 
medycznych. 

LECZENIE DOSTęPNE  
W KAżDYCH WARUNKACH

Paradontoza to druga po próch-
nicy najczęściej występująca cho-
roba jamy ustnej. Szacuje się, że 
w Polsce choruje na nią aż 70% 
osób, a pierwsze jej objawy do-
tykają już 30-latków. To choroba 
przyzębia, która powoduje poluź-
nienie osadzonych zębów w szczę-
ce i żuchwie, a tym samym ich wy-
padanie. Dawniej osoby zmagające 
się z paradontozą po utraceniu zę-
bów były zmuszone nosić wyjmo-
waną protezę. Dzisiaj – wiemy jak 
skutecznie na stałe odbudowywać 
brakujące zęby przy pomocy no-
woczesnego leczenia implantolo-
gicznego. 

 – Paradontoza nie jest obec-
nie przeciwskazaniem do wszcze- 

pienia implantów i osadzenia na 
nich na stałe pracy protetycz-
nej – protezy lub mostu. Istnieją 
sprawdzone i skuteczne metody 
leczenia bezzębia przy tym scho-
rzeniu, m.in. leczenie implantami 
zygomatycznymi. – mówi dr Anna 
Skalska, Dyrektor Medyczny Fo-
cus Clinic. 

Implanty zygomatyczne to dłuż-
sze od standardowych, tytanowe 
śruby, które wszczepiane są w ko-
ści jarzmowe. Dzięki nim możliwa 
jest pewna stabilizacja zamonto-
wanej protezy. 

NATYCHMIASTOWA  
POPRAWA JAKOŚCI żYCIA

Leczenie implantami zygoma-
tycznymi pozwala na znaczne skró-
cenie leczenia, a tym samym zmiej-
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REKLAMA REKLAMA

XIX-wieczny budynek od 
lat 30. XX w. służył Towa-
rzystwu Przyjaciół Dzieci 
Ulicy. Jego adaptacja i mo-
dernizacja oraz zachowanie 
oryginalnych elementów 
była nie lada wyzwaniem. 
Wnętrze odzyskało urok 
i blask bez utraty historycz-
nego charakteru, natomiast 
otoczenie budynku nabrało 
nowoczesnego charakteru.

Elewacje budynku zo-
stały pieczołowicie odtwo-
rzone, zachowano orygi-

nalny szalunek na froncie 
oraz dekoracyjny detal 
dookoła okien. Strop bel-
kowy, piece kaf lowe oraz 
nieotynkowane fragmenty 
ścian również zasługują na 
uwagę. Stolarka drzwiowa 
została odtworzona w tra-
dycyjnej formie, zgodnie 
z historycznym wzorem 
i stanowi ciekawy kontrast 
z murami. Obudowie klatki 
schodowej oraz parkietom 
nadano współczesną styli-
stykę.

dzieci wrÓciłY Na środkową
Zakończył się remont drewnianego domu na Pradze 
Północ, który od lat był azylem dla dzieci. W trakcie 
prac zachowano wiele oryginalnych elementów, takich 
jak więźba dachowa, drewniane belki i piece kaflowe.

kazIMIerz LISIeckI
Wychowawca dzieci i młodzieży, pionier pedagogiki opie-
kuńczej, twórca nowego nurtu w systemie opiekuńczym. 
Zajął 5. miejsce w plebiscycie na największego warszawia-
ka XX. wieku zaraz po Stefanie Starzyńskim, Jerzym Wal-
dorffie, Stefanie Wiecheckim „Wiechu” i Krzysztofie Kamilu 
Baczyńskim. 
Po stracie najbliższej 
rodziny wychowywał się 
w bursie, co w znacznym 
stopniu wpłynęło na jego 
charakter i działalność 
w życiu zawodowym. 
W 1928 r., razem z gru-
pą przyjaciół, powołał 
do życia Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci Ulicy. 
Towarzystwo miało na 
celu roztaczanie moral-
nej i materialnej opieki 
nad dziećmi i młodzieżą, 
w szczególności nad 
dziećmi ulicy, sprzedaw-
cami i roznosicielami 
gazet. Ogniska zostały zorganizowane w wielu miejscach, 
a pierwszymi „ogniskowcami” byli gazeciarze. 
W 1951 r. w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Ulicy, nie zwa-
żając na politykę, zatrudnił Marię Pilecką, żonę rotmistrza 
Witolda Pileckiego.
W 1956 r. został powołany na stanowisko dyrektora naczel-
nego Państwowego Zespołu Ognisk Wychowawczych.
Miał wrodzony talent do pracy z dziećmi i młodzieżą. Dla 
podopiecznych był wymagający i stanowczy, ale i dobro-
duszny. Dla wielu osób stał się autorytetem i wzorem do 
naśladowania. Marian Brandys pisał o Lisieckim: Najwybit-
niejszy wychowawca, z jakim udało mi się w życiu zetknąć.
Wybitny polski pedagog i wychowawca XX wieku zmarł 
9 grudnia 1976 r. Został pochowany na Cmentarzu Wojsko-
wym na Powązkach w Warszawie.

Na dziedziniec budynku 
prowadzi nowa, drewniana 
brama. Jej ażurowa struk-
tura umożliwia wgląd na 
teren posesji. 

Drewniany dom prawdo-
podobnie został zbudowany 
już w 1879 r. W 1933 r. bu-
dynek na swoje potrzeby 
kupiło Towarzystwo Przy-
jaciół Dzieci Ulicy założone 
przez Kazimierza Lisiec-
kiego. Aktualnie w budynku 
działa placówka wsparcia 
dziennego – Ognisko Praga, 
prowadzona przez Centrum 
Wspierania Rodzin „Ro-
dzinna Warszawa”. Ognisko 
ma pod opieką 30 dzieci, 
dla których organizuje za-
jęcia plastyczne, muzyczne, 
teatralne, komputerowe, 

a także socjoterapeutyczne 
i psychoedukacyjne.

Inwestycja została zreali-
zowana w ramach Zintegro-
wanego Programu Rewitali-
zacji m.st. Warszawy.

Oktawia MichałowskaFot. UM
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Tablica upamiętniająca Kazimierza 
Lisieckiego na ul. Starej 4  
w Warszawie na Starym Mieście
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DZIEŃ OTWARTY
W dniach 22-23.01.2022 r.  
będzie można zwiedzić  
(z przewodnikiem) zabyt-
kowy drewniak. Ze wzglę-
du na COVID i ograniczo-
ną liczbę zwiedzających, 
należy pobrać darmową 
wejściówkę ze strony  
www.centrumwspiera-
niarodzin.pl
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Jest średniej wielko-
ści słodziakiem, ma 
ok. 3 lat, waży 18 kg. 
Jest oazą spokoju 
i delikatności. Kocha 
człowieka i bliską 
relację z głaska-
niem i drapaniem 
za uchem. To 
psiak kontaktowy, 
inteligentny, fajny 
i bezproblemowy. 
Jest zdrowy  
i wykastrowany. 

Szukamy domu dla 
przesympatyczne-
go bezdomniaka 
wyrzuconego 
z samochodu. To 
mały ok. 4 letni 
psiak, który waży 
7 kg. Jest świet-
nym towarzyszem 
spacerów i bardzo 
zainteresowany 
kontaktem z czło-
wiekiem. Szybko 
się oswaja 
z nowymi 
sytuacjami. 

Niskopodłogowy 
przystojniak ma ok. 
6 lat waży 10 kg. 
Ze względu na 
pospolity wygląd, 
ten kapitalny psiak 
o wielkim sercu, 
nie trafił jeszcze na 
bratnią duszę. Lubi 
każdego, kto jest dla 
niego życzliwy i tro-
skliwy. Potrzebuje 
ciepłego kącika, 
spacerów i dużej 
dawki miłości. 

Kilkuletni Stefanek znalazł opiekunkę 
z naszego ogłoszenia adopcyjnego 
i trafił do Pani Bogusi na Pragę Po-
łudnie. Jest już kilka dni w nowym 
domu i powoli przyzwyczaja się do 
nowej rzeczywistości. Pani Bogusia 
dokłada wszelkich starań, aby podą-
żać za jego potrzebami emocjonal-
nymi. Psiak ma dowolną ilość czasu 
na oswajanie i sam decyduje, kiedy 
chce być blisko. Zaraz po przybyciu 
do swojego docelowego domu po-
trzebował trochę czasu na odespanie 
stresu, ale już pierwszego dnia wsko-
czył do łóżka i bardzo lubi to miejsce. 
Chętnie poznamy Stefanka. Zapra-
szamy do redakcji.

sTEFaNEK jUż ZNalaZł swój DOM

Psygarnij miłość na czterech łapach 

Postanowienie o ado- 
pcji psa powinno być 
wspólną, przemyślaną 
decyzją całej rodziny. 
Psa można kupić za-
wsze, natomiast te 
psiaki, które są w przy-
tulisku, zasługują na 
swoją szansę. 

Zwierzęta domowe 
dają człowiekowi bez-
graniczną miłość i ak-
ceptują nas takimi, 
jakimi jesteśmy. Bez-
domniaki zwykle mają 
za sobą przykre do-
świadczenia. Miło jest 

obserwować, jak zmie-
niają się na korzyść pod 
wpływem okazywanej 
im troski. 

Coraz więcej osób de-
cyduje się na przygarnię-
cie dorosłego psa. Przed 
wizytą w przytulisku 
warto odpowiedzieć 
sobie na kilka pytań. 
Przede wszystkim: czy 
jestem w stanie zaopie-
kować się podopiecz-
nym na czterech łapach, 
przez najbliższych kilka, 
kilkanaście lat. Każde 
zwierzę pot rzebuje 

czasu na oswojenie się 
z nowym otoczeniem. 
Jeśli ma potrzebę od-
reagowania po zmianie 
otoczenia, może chcieć 
odpoczywać w zacisz-
nym miejscu nawet kilka 
dni. Ważne, aby jadł, pił, 
wychodził na spacery 
i tam załatwiał potrzeby 
fizjologiczne. Po kilku 
dniach pies przyzwy-
czaja się do domowych 
rytuałów i sam chętnie 
się w nie włącza.

Naszym celem jako 
ludzi powinno być da-

wanie miłości zwierzę-
tom, ale również pano-
waniem nad ich rozro-
dem. Jeśli zwierzęta nie 
są rasowe (przez rasowe 
rozumiemy, że mają ro-
dowody), to należy jak 
najbardziej ograniczać 
ich populację. Dlatego 
każdy psiak przed adop-
cją jest wykastrowany. 
Jeśli jest zbyt młody, 
adoptujący musi zobo-
wiązać się na piśmie, 
że podda go temu za-
biegowi w stosownym 
terminie.

Skontaktuj się  
w sprawie mojej adopcji 

kom. 605 585 603

Skontaktuj się  
w sprawie mojej adopcji 

kom. 605 585 603

Psygarnij miłość na czterech łapach 

Skontaktuj się  
w sprawie mojej adopcji 

kom. 605 585 603

KUBUŚ rEKsIO MErDUŚ 

Wspólnie szukamy odpowiedzialnych opiekunów dla 
psiaków z przytuliska pod Warszawą. To bezdomnia-
ki, które zostały porzucone lub uratowane z trudnych 
warunków życiowych. Każdy z nich najbardziej na 
świecie marzy, aby dołączyć do opiekuna, który ob-
darzy go miłością do końca życia.

Ogień strawił mieszkanie 
na drugim piętrze oraz około 
stu metrów kwadratowych 
poszycia dachowego. Kilka-
naście zastępów państwowej 
i ochotniczej straży pożarnej 
walczyło z pożarem. Gdy 
strażacy dotarli na miejsce 
płomienie dosięgały pod-
dasza oraz dachu. Strażacy 

Konstrukcja znajdowała 
się ok. 20 m od ogrodzenia 
magazynów jednostki woj-
skowej w okolicach sklepu 
Kaufland na ul. Korkowej. 
Została znaleziona i zlikwi-
dowana przez autora postu 
w środę 5 stycznia podczas 
wieczornego spaceru. Męż-
czyzna zamieścił post na 
grupie i następnego dnia 
rozpoczęła się dyskusja. 
Najwięcej osób założyło, że 
jest to przygotowanie do sa-
mobójstwa lub nieudana jego 
próba. Niektórzy sugerowali 
ponury żart lub miejsce eg-
zekucji. Pewne jest tylko, iż 
motyw pozostaje na ten mo-
ment w sferze domysłów.

Oprócz poruszenia wśród 
mieszkańców, post wywo-

łał też inny budujący efekt. 
Uczestnicy dyskusji poruszyli 
kwestię złego stanu ochrony 
zdrowia psychicznego w Pol-
sce oraz problemy wynika-
jące z pandemii koronawi-
rusa, takie jak długa izolacja 
społeczna czy utrata pracy. 
W związku z tym członkowie 
sąsiedzkiej społeczności za-
deklarowali chęć pomocy in-
nym – od zwykłej rozmowy 
do propozycji bezpłatnego 
szkolenia w celu znalezie-
nia pracy. Jedna z radnych 
Wawra przypomniała rów-
nież o istnieniu placówek 
i instytucji, w których pracują 
psychologowie i terapeuci, do 
których warto i należy zwró-
cić się o pomoc. 

Sebastian zakrzewski

pożar przY kresowej
8 stycznia br. wieczorem  w budynku przy ul. kreso-
wej 33 należącym do zgN wawer doszło do pożaru.

poNUrY żart, egzekUcja 
czY samobÓjstwo?

Jeden z mieszkańców odnalazł na terenie Lasu 
Rembertowskiego instalację złożoną z fotela i liny 
zakończonej stryczkiem, o czym poinformował na 
facebookowej grupie Marysin Wawerski.

opanowywali pożar używając 
trzech drabin oraz podnośnika 
hydraulicznego, docierając do 
ognia zarówno od środka, jak 
i od góry. Niestety podczas ak-
cji gaśniczej strażacy odnaleźli 
ciało jednej osoby.

Na miejsce przyjechała po-
licja, pogotowie ratunkowe 
oraz przedstawiciele Biura 

Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego w Ratuszu 
oraz nadzór ruchu Zarządu 
Transportu Miejskiego.

Z budynku ewakuowano 
wszystkich lokatorów, któ-
rzy podczas akcji gaśniczej 
mogli schronić się w pod-
stawionym autobusie miej-
skim. 

W kamienicy zameldo-
wanych jest około 50 miesz-
kańców. Nadzór budowlany 
wydał decyzję o wyłączeniu 
budynku z użytku. Władze 
Miasta zapewniły ewaku-
owanym miejsca w hotelu.

Akcja gaśnicza skończyła 
się późno w nocy. Jeden 
z zastępów straży pożar-
nej prowadził na miejscu  
24-godzinny dozór kontro-
lując pogorzelisko.           oM

Więcej informacji na ten temat 
zamieścimy w następnym wy-
daniu.
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na luzie

Pyszna Józia

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

Coś lekkiego w karnawale? Na-
turalny jogurt (2 proc. tłuszczu) 
w 100 g zawiera 60 kalorii, owo-
cowy 150, ale maślanka tylko 40! 
Uwaga! Jogurt dla dzieci może 
mieć nawet 200 kalorii w 100 g! 
Jogurt dobrze znoszą osoby nie 
tolerujące laktozę, ponieważ zo-
staje ona rozłożona (częściowo) 
przez bakterie ogromnie korzystne 
dla układu pokarmowego. Zawiera 
ponadto wapń, aminokwasy oraz 
witaminy z grupy B, a niektórym 
„jogurtowym” bakteriom przypi-
suje się działanie odtruwające 
i antynowotworowe. Ale nie każdy 
jogurt to jogurt naprawdę dobro-
czynny. Najlepszy jest naturalny, 
niezbyt tłusty, lecz nie „light”, bo 
ten jest pozbawiony rozpuszczal-
nych w tłuszczach witamin (m.in. 
A, D). Prawdziwy jogurt nie zawie-
ra dodatków, takich jak żelatyna, 
pektyna, skrobia modyfikowana 
czy mleko w proszku. Jogurt moż-
na nazwać probiotykiem, jeśli pro-
ducent podaje rodzaj zawartych 
w nim bakterii (np. Bifidobacte-
rium) oraz ich ilość – przynajmniej 
10 do szóstej, czyli – minimum 
jeden milion. Pamiętaj! Jogurt 
malinowy to nie to samo co jogurt 
o smaku malinowym! Pierwszy 
zawiera owoce lub sok, a drugi 
– „smak malinowy”, bardzo czę-
sto czysto chemiczny…

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

Krzyżówka Mieszkańca nr 1

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 15 utworzą końcowe hasło.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

Na początku roku możesz mieć trochę kłopotów zawodowych, ale powinno to być 
chwilowe. Obecnie możesz potrzebować większej dawki czułości i opieki. Może warto 
się bliżej poznać z pewną sympatyczną osobą z twojego otoczenia? 
Swoim wdziękiem i czarem, które roztaczasz dookoła, wabisz ku sobie interesujące 
cię osoby. Uważaj tylko, abyś nie przesadził z ilością, bo możesz komuś sprawić przy-
krość. Pamiętaj, że zazwyczaj ilość nie przekłada się na jakość. 
W sprawach zawodowych poradzisz sobie bez dwóch zdań, co na pewno nie pozosta-
nie niezauważone. Pomyśl o swoim zdrowiu – wiadomo, że jest zimno i nie chce się 
wychodzić z domu, ale postaraj się hartować swój organizm i noś ciepłą czapkę. 
Możesz się poczuć pełen entuzjazmu i słusznie, bo przed tobą pojawi się szansa na 
udane dni. Planety hojnie obsypią cię szczęśliwymi okazjami, a rozsądek podpowie, 
z których warto skorzystać w pierwszej kolejności.  
Abyś mógł zrealizować swoje plany potrzebne ci będą upór i konsekwencja, a także 
dużo samozaparcia. Lubisz wyzwania, ale postaraj się nie przesadzić ze swoimi pomy-
słami. Odpuść sobie troszkę, nie musisz zbawiać od razu całego świata. 
Może cię czekać trochę wydatków, ale na przyjemne rzeczy. Dbaj o swoje zdrowie, 
staraj się je reperować na bieżąco. Zadzwoń do przyjaciół, który czekają, aż się z nimi 
umówisz. Bierz sprawy w swoje ręce, a na pewno zakończą się one sukcesem. 
Początek roku to trudny etap w wielu sprawach, zwłaszcza w zawodowych, tutaj uzbrój 
się w cierpliwość i poczekaj aż minie najtrudniejsze. Zima niekoniecznie jest twoją ulu-
bioną porą, ale postaraj się pomyśleć, że niedługo minie.   
Teraz możesz mieć szansę na ciekawe propozycje zawodowe i towarzyskie, które po-
winny być zachętą do dalszego działania i sukcesów. Dużym atutem w tych sprawach 
może być twoja przebojowość i pewność siebie.  
Może cię dopaść lekkie przeziębienie, więc dbaj więcej o swoje zdrowie. Spotkaj się 
z miłą ci osobą, której komplementy podniosą cię na duchu. A jeśli do tego pójdziesz 
do fryzjera lub kosmetyczki – wszystkich oczarujesz nowym wyglądem. 
Początek roku bywa trudny, trzeba się na nowo przestawić w wielu sprawach, dlatego 
powoli zacznij wracać do równowagi. Postaraj się przebywać dużo w towarzystwie ludzi 
umiejących cieszyć się życiem i wnoszących w codzienność sporą dawkę optymizmu. 
Przed tobą udane dni na realizację planów i zamierzeń. Zaangażowanie i siła woli, z ja-
kimi się do nich zabierzesz, przyniosą oczekiwane rezultaty. Szansa na sukces muro-
wana! Siłą swojego wdzięku zauroczysz jakąś sympatyczną osobę. 
Wszystko, o czym sobie marzysz, może się po części spełnić. Może to być podróż do 
ciepłych krajów lub nowe interesujące znajomości, musisz być tylko bardziej konse-
kwentny! 

Młodzieniec do ojca swej 
wybranki:
− Czy mogę mieć nadzieję, że 
odda mi pan rękę Marysi?
− Tak!!! Tak!!! Zgadzam się 
natychmiast młody czło-
wieku, na to, byś wziął rękę 
mojej córki z mojej kieszeni 
do twojej!!!

***
Blondynka wchodzi do 
apteki:
− Czy są testy ciążowe?

− Oczywiście. Kilka rodza-
jów.
− To proszę ten z najłatwiej-
szymi pytaniami…

***
Polka zaręczyła się ze Szko-
tem, choć nieco obawiała się 
jego przysłowiowego skąp-
stwa. Spacerują po ulicy, 
mijają elegancką restaurację.
– Co za smakowite zapachy, 
mmm… – mówi ona.
– Podoba ci się, my darling? 
W takim razie zawróćmy 
i przejdźmy tamtędy jeszcze 
raz!

✓ Żurawina do mięs i pasztetów: opa-
kowanie mrożonej żurawiny (ja wolę tę 
wielkoowocową) wsypać, bez rozmra-
żania, do garnka, w którym rozprażamy 
w 1/2 szklance wody trzy obrane, pokrojo-
ne w grube plastry duże jabłka. Dodajemy 
łyżkę cukru, przykrywamy, dusimy przez 
5 minut. Energicznie mieszamy i dusimy, 
mieszając, jeszcze 5 minut, skrapiamy li-
monką dla aromatu i – do wyparzonych, 
szczelnych słoiczków! Zawsze przedtem 
trzeba sprawdzić, czy nie dosłodzić, lecz 
pamiętając, że na ciepło wszystko smaku-
je nieco inaczej, niż gdy wystygnie.
✓ Żurawina wytrawnie, choć konfitu-
rowo: opakowanie mrożonej żurawiny 
podzielić na trzy części: jedną z nich go-
tować przez 2–3 minuty, rozgniatając, 
w 1/2 szklanki wody i 1/2 szklanki cukru 
i czterema goździkami, szczyptą cynamo-
nu, imbiru i czarnego pieprzu. Dosypać 
resztę owoców, gotować bardzo powoli, 
ostrożnie mieszając i pilnując, by nie przy-
palić, przez ok. 5 minut. Wrzące wlewać do 
słoiczków i natychmiast zakręcać. Uwaga! 
Żurawina drobnoowocowa może potrze-
bować nieco więcej wody!
✓ Żurawina deserowo: jednakowej wiel-
kości, kwaskowe jabłka przekroić na pół 
i wydrążyć gniazda nasienne wraz z czę-

ścią miąższu tak, by wewnątrz każdej po-
łówki powstało sporo miejsca. Posypać cy-
namonem, ciasno wypełnić pokrojonymi 
w paski, namoczonymi przedtem w zimnej 
wodzie przez minimum godzinę suszony-
mi śliwkami i rodzynkami sułtańskimi oraz 
owocami żurawiny w proporcji 2 części 
żurawiny 1 część pozostałych owoców. 
Całość polać sporą łyżką płynnego mio-
du, najlepiej lipowego, akacjowego lub 
wieloowocowego. Ułożyć połówki jabłek 
w garnku żaroodpornym, wysmarowa-
nym cienko masłem, przykryć i zapiekać, 
aż jabłka będą miękkie. Podawaj polane 
czekoladą lub udekorowane kulką lodów 
śmietankowych albo waniliowych.
✓ Żurawina najzdrowsza: żurawinę 
mrożoną (1 op.) opłukać, zasypać 1/2 
szklanki cukru. Po 30 minutach zmiksować 
i natychmiast przekładać do wyparzonych 
słoiczków lub pojemniczków do zamraża-
nia: najlepiej część mrozić, resztę krótko 
przechowywać w lodówce. Podawać do 
lodów albo słodkich ciast (serniki!), lub 
mięs – wówczas wymieszać z chrzanem 
czy odrobiną majonezu. 

ZAJRZYJMY DO KUCHNI
Żurawinowe smaki, na zdrowie! Także 
z żurawin mrożonych.

n Jak zrobić, by biżuteria lśni-
ła pełnym blaskiem?
Pierścionki zdejmujemy z palców 
i zanurzamy na pół godziny w wo-
dzie z płynem do mycia naczyń. 
Następnie starannie myjemy je 
delikatną szczoteczką do zębów 
(warto mieć jedną, przeznaczoną 
specjalnie do tego celu, najlepiej 
małą, dziecinną), zarówno od 
zewnątrz, jak i od środka, płu-
czemy, po czym drewnianą, ostrą 
wykałaczką usuwamy wszelkie 
pozostałości brudu z ciasnych 
zakamarków. Następnie znowu 
myjemy szczoteczką, płuczemy 
pod bieżącą wodą i polerujemy 
szmatką.

n Turkusowe kolczyki i naszyj-
niki mogą zmieniać kolor pod 
wpływem mydła, dlatego zaleca 
się czyszczenie ich czystą, ciepłą 
wodą i polerowanie naturalną 
irchą albo papką ze zmielonej kre-
dy wymieszanej z odrobinką ole-
ju, zwłaszcza lnianego. Podobnie 
postępujemy z opalami.
n Perły przecieramy plasterkiem 
cytryny, a następnie płuczemy 
zimną wodą i osuszamy.
n Ozdoby z prawdziwego kora-
la lubią co jakiś czas poleżeć w lek-
ko osolonej wodzie, to je ożywia.
n Bursztyny lubią alkohol! 
Polerujemy je watką zwilżoną 
alkoholem (może być denaturat), 
a w przypadku silnych zabrudzeń 
najpierw moczymy je w alkoholu.
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REKLAMAREKLAMA

NastępNe wYdaNie 27.01.2022

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 KUPIę.  
Tel. 603-603-505

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

bIzNeS

n Problem prawny?  
Tel. 510-206-207.  
I po problemie!

KUPIę

n Antyki, obrazy, meble, 
książki, 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 Skup nieruchomości – miesz-
kania do remontu i działki bu-
dowlane również do przekształ-
cenia – zadłużone itp. szybka 
transakcja tylko bezpośrednio 
– agencjom dziękuję; płatność 
gotówką, Warszawa i okolice 
– Marki, Radzymin itp. Proszę 
o kontakt w godz. 8.00–17.00. 
Tel. 502-904-708

PRAWNE

n Adwokat Wojciech Lipka 
przyjmuje już w Kancelarii Ad-
wokackiej na Grochowie przy ul. 
Grenadierów 12. Sprawy karne, 

cywilne, rodzinne, spadkowe 
(umowy, odszkodowania, roz-
wody, alimenty, nieruchomości, 
inne). Tel. 500-175-857

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

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

n Radca Prawny: sprawy 
sądowe (cywilne, rodzinne, 
gospodarcze) i pozasądowe: 
nieruchomości, spadki, obsługa 
firm. Tel. 510-206-207

RóżNE

n Ja, właściciel paszportu nr 
S3071723 zmieniłem imię i na-
zwisko z Kurian Babu, na Kurian 
Babu Vadakkan.

n Zabiorę książki, gazety. Nieod-
płatnie. Tel. 796-371-666

SPrzeDaM

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

n Wyprzedaż nowych ma-
teriałów instalacyjnych: rury 
stalowe ocynkowane średnica 
15–40 mm, wanny żeliwne 
i blaszane 1000–1700 mm, zle-
wozmywaki żeliwne 1000 mm, 
ogrzewacz gazowy CV 80 l, 
umywalki białe 600x540 mm. 
Tel. 22 672-39-11, 603-192-483

TraNSPorT

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

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

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

USŁUgI

n AgD – LODóWKI, PRALKI, 
ZMYWARKI – NAPRAWA. 
Tel. 694-825-760

n AgD, ANTENY, TELEWIZORY 
– NAPRAWA. Tel. 602-216-943

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

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

n Dezynfekcja instalacji 
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 ELEKTRYCZNE INSTALACJE 
– NOWE, NAPRAWY, MODERNI-
ZACJA. Tel. 504-618-888

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, 
oddymianie – montaż, projek-
towanie, serwis 24 h, sprzedaż 
urządzeń, kompleksowa 
obsługa, doradztwo techniczne, 
szybkie terminy realizacji, 
gwarancja. Tel. 502-904-708

n LODóWEK NAPRAWA. 
Tel. 602-272-464

n Malowanie, remonty, montaż 
paneli, wymiana armatury. 
Tel. 665-879-100

n MaNIcUre PeDIcUre, 
MIęDZYLESIE TAKżE MOBILNIE 
PROMOCJA. Tel. 604 272 313

n Montaż, składanie mebli. 
Tel. 504-250-013

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

MIESZKANIEC
GAZETA WARSZAWSKA
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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 Rolety, żaluzje, verticale, role-
ty antywłamaniowe – produkcja, 
naprawa. Tel. 602-228-874

n STOLARZ – SZAFY, ZABUDO-
WY, gARDEROBY I PAWLACZE. 
Tel. 602-126-214

n SZAFY, gARDEROBY. 
Tel. 604-488-260

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

n Żaluzje, verticale, rolety, 
moskitiery – naprawy, pranie 
verticali. Tel. 608-477-422

USŁUgI – Komputerowe

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

USŁUgI – Porządkowe

n Mycie okien, pranie 
dywanów i mebli tapicero-
wanych. Tel. 796-371-666

USŁUgI – Remontowe

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

n Adaptacje, glazura, hydrauli-
ka, malowanie. Tel. 606-181-588

n Glazura, malowanie, szpa-
chlowanie, 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 OKNA – NAPRAWY,  
DoSzczeLNIeNIa.  
Tel. 787-793-700

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

Prezydent 
miasta stołecznego Warszawy
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:
10 grudnia 2021 r. po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek Pre-
zydenta m.st. Warszawy, reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Białołę-
ka, została wydana decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 635/2021/ZRID, 
udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na bu-
dowie drogi gminnej ulicy Morelowej na odcinku od istniejącego utwardzenia 
do skrzyżowania z ul. Łopianową w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Inwestycja drogowa będzie realizowana na terenie działek z obrębu 4-06-08 
o numerach: 35/1 (wydzielona z działki ewid. nr 35), 39/3 (wydzielona z działki 
ewid. nr 39/2), 40/2, 56/5 (wydzielona z działki ewid. nr 56), 57/2, 57/3, 57/4, 
58/1 (wydzielona z działki ewid. nr 58), 59/1 (wydzielona z działki ewid. nr 59), 
60/3 (wydzielona z działki ewid. nr 60), 67/1, 67/2.
Działki z obrębu 4-06-08 do przejęcia przez jednostkę na rzecz samorządu te-
rytorialnego: 35/1 (wydzielona z działki ewid. nr 35), 39/3 (wydzielona z działki 
ewid. nr 39/2), 40/2, 56/5 (wydzielona z działki ewid. nr 56), 57/2, 57/3, 57/4, 
58/1 (wydzielona z działki ewid. nr 58), 59/1 (wydzielona z działki ewid. nr 59), 
60/3 (wydzielona z działki ewid. nr 60), 67/1, 67/2.
Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone w związku z ko-
niecznością dokonania przebudowy sieci uzbrojenia terenu: część działki ew. 
nr 39/4 (po wydzieleniu z dz. 39/2) i część działki 56/6 (po wydzieleniu z dz. 
56) z obrębu 4-06-08 oraz części istniejących działek ewid. nr 38/1, 40/1 i 54/9 
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. 

Prezydent 
miasta stołecznego Warszawy
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 t.j. ze zm.), art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 735 t.j. ze zm.), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r 
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 t.j. ze zm), art. 1 ust. 1 
ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1817 t.j.), 

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy zawiadamiam
o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza Dzielnicy Białołęka dzia-
łającego z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, złożony 03.11.2021 r., 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
w dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, polegającej na: „rozbudowie drogi pu-
blicznej gminnej ulicy Chudoby wraz z infrastrukturą drogową oraz budowie 
nowej przeprawy mostowej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy”. Inwestycja 
drogowa wraz z obiektem mostowym będzie realizowana na działkach:
dz. ew. nr 120/1, 120/2 (część) z obrębu 4-16-27, 
dz. ew. nr 10/2, 7/3, 7/4 (powstałe z działki 7/1), 13/2, 13/3 (powstałe z działki 
13), 10/8 (powstała z działki 10/1), 10/5, 10/6 (powstałe z działki 10/3), 7/6, 
7/7 (powstałe z działki 7/2), 9/10 (powstała z działki 9/9) z obrębu 4-16-28,
dz. ew. nr 36/1 (powstała z działki 36), 64/3, 64/4 (część) (powstałe z działki 
64/1) z obrębu 4-16-29,
oraz na części działek ewidencyjnych nr 8/1 z obrębu 4-16-28 oraz nr 35 z obrę-
bu 4-16-29 stanowiących tereny wór płynących, położonych w liniach rozgrani-
czających inwestycji i niepodlegających podziałowi pod inwestycję, na których 
nastąpi nieodpłatne zajęcie terenu na czas realizacji tej inwestycji, na podstawie 
art. 20a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygo-
towania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jed-
nostki samorządu terytorialnego m. st. Warszawy to działki:
z obrębu 4-16-28 o numerach ewidencyjnych 7/3, 7/4, 13/2, 13/3, 10/8, 10/5, 
10/6, 7/6, 7/7,
z obrębu 4-16-29 o numerach ewidencyjnych 36/1, o ile wcześniej nie stały się 
własnością Miasta na podstawie innych przepisów.
Stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków  
i zastrzeżeń w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury i Budownictwa  
dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel.: 0-22 443 82 
33, pokój nr 404B, w godzinach poniedziałek 8-16, czwartek 14-16, do czasu 
wydania decyzji, nie krócej niż 14 dni od dnia opublikowania. 
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AKADEMIA SŁYSZENIA Ã  bAlAMY MItY  ApArAtACH SŁuCH wYCH!

Jak to Jest być osobą  
niedosłyszącą?

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

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

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

p. Andrzej Stępniewski, lat 74

Gdzie iść, Jeżeli mam  
problem ze słuchem?

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

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

kiedy moGę liczyć  
na dofinansowanie z nfz?

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

– W Akademii Słyszenia tłumaczymy naszym pacjen-
tom, gdzie się udać, aby uzyskać dofinansowanie (szcze-
góły w ramce). Cała procedura nie jest skomplikowana. 
Jeżeli mają Państwo pytania zachęcamy do kontaktu 
pod numerem 517 224 111– zapewnia zespół Akademii 
Słyszenia.

ile kosz- tuJe aparat słuchowy?

W ofercie Akademii Sły-
szenia znajdą Państwo 

aparaty słuchowe 
prawie każdej firmy 
dostępnej w Polsce, 
np. Oticon, Phonak, 

Bernafon itd.
Aparat słuchowy to 

koszt od 1000 zł. Pamiętajmy, że często można ubiegać 
się o dofinansowanie z NFZ lub innych miejsc, jak np. 

PCPR, PFRON, MOPS. Dla przykładu dofinansowanie 
z PCPR w Warszawie w 2021 wynosiło 1950 zł + 700 zł 
z NFZ. Mogliśmy uzyskać nawet 5300 zł na oba apara-
ty, dzięki czemu mogliśmy liczyć na aparaty słuchowe 
bez dopłat*. Wystarczy zadzwonić do Akademii Sły-
szenia pod numer 517 224 111 i zapytać o szczegóły 
procedury dofinansowań do aparatów słuchowych.
*Model aparatu słuchowego jest dobierany na podstawie 
wyników badań i preferencji pacjenta.

Ceny wszystkich dostępnych aparatów znajdziecie 
Państwo na stronie

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

a Jaki aparat będzie naJlepszy?

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

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

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

CZY ApArAtY 
SŁuCH wE Są DrogIE?

CZY ApArAtY  
SŁuCH wE Są DużE?

POsIADAmY  
AŻ 9 PRODucEnTóW 

APARATóW słuchOWYch  
W OfERcIE!

Jeżeli obecnie nie przysługuje ci

dofinansowanie z nfZ, a chcesz kupić aparat 

słuchowy, skorzystaj z promocji aparatów 

sprzedawanych bez dofinansowania nfZ.  

Zadzwoń 517 224 111

JAk uZYskAć 
DOfInAnsOWAnIE? 
ZADZWOŃ 
517 224 111

bEZPłATnA  
REgulAcJA  

APARATóW słuchOWYch 
ORAZ  

bEZPłATnE  
bADAnIE słuchu  

DO 15 luTEgO

ZADZWOŃ


