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LUDZIE HEROICZNI
Wojna na Ukrainie spowodo-

wała, że innym okiem patrzymy 
na Powstanie Warszawskie. Pa-
trząc na relacje ze zdruzgotanych 
ogniem artyleryjskim ukraińskich 
miast, możemy zrozumieć, jak 
w rzeczywistości wyglądały walki 
w 1944 w Warszawie. Że to było 
piekło, a nie romantyczny zryw. Że 
jak bomba uderzyła w dom, to on 
się zawalił, spalił, a w jego gruzach 
zginęli ludzie. Nasi dziadkowie.

Wojna na Ukrainie pokazuje 
też, co oznaczał heroizm po-
wstańców warszawskich w star-
ciu z bezwzględna, brutalną siłą 
okupanta. Że wielkie chęci i pło-
mienne serca, to jednak było zbyt 
mało na przeciwstawienie się 
stalowym potworom i ich do-
wódcom, którzy wydają rozkaz: 
zniszczyć wszystko, co jest po 
drodze. Bez litości. 

Tych powstańców, którzy 
wtedy, w 1944 roku, stanęli do tej 
nierównej walki, jest już napraw-
dę niewielu. Jak dodamy sobie 
do 78 lat, jakie minęły, nastoletni 
wiek najmłodszych jego uczest-
ników, to wychodzi co najmniej 
90 lat. Przez kilka tygodni w roku, 
na nowo stają się szczególnymi 
bohaterami. Śpiewamy z nimi 
pieśni, podajemy rękę przy wej-
ściu do autobusu, po raz kolejny 
pytamy: jak było. 

To byli naprawdę ludzie he-
roiczni. W większości nie byli 
wyszkolonymi do walk ulicznych 
żołnierzami. Trwali 63 dni, choć 
świat nie dawał im więcej niż kil-
kanaście. Jednak dali – jak to się 
teraz mówi – radę. 

Wielki szacunek.
Tomasz Szymański

1 sierpnia 1944 r. warszawskie dzieci poszły w bój. często wbrew woli dorosłych. 
pomimo młodego wieku wykonywały niebezpieczne zadania: roznosiły pocztę, opiekowały 
się rannymi, szły na czołgi z butelkami wypełnionymi benzyną, pomagały budować  
barykady. 2 sierpnia 1944 r. powstała harcerska poczta polowa. dzieci, które  
roznosiły listy, miały 12–15 lat, ale były też młodsze. 

OKULARY TYLKO 59 ZŁ
Oprawa + szkła + robocizna 
(sph. od – 4.0 do +4.0 dpr.) 
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BADANIE WZROKU
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PRZEZ SPECJALISTĘ – OPTOMETRYSTĘ
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dokończenie nA STR. 2

dokończenie nA STR. 3

WarszaWskie dzieci ‘44

Harcerska Poczta Polowa Zawiszacy

Sanitariuszka Różyczka  
(Róża Maria Goździewska)

Witold Modelski, ps „Warszawiak”
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seksafera na TargóWku
Społecznik Robert K., autor i pomysłodawca Wioski żywej 
Archeologii, mieszczącej się przy Domu Kultury Świt na 
Bródnie, został zatrzymany przez prokuraturę. Podejrzany 
usłyszał już zarzuty dotyczące pedofilii. Fo
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krOnika POLicYJna
WIEWIÓRCZY OSESEK NA BIAŁOŁęCE

Strażnicy miejscy interweniują w różnych sytuacjach. Tym razem mundu-
rowi pomogli wiewiórczemu oseskowi, który wypadł z gniazda na terenie 
jednej z posesji na białołęckiej Choszczówce. Malucha znalazł właściciel 
domu. Przez pewien czas tylko obserwował zwierzaka w nadziei, że po-
jawi się jego matka. Gdy tak się nie stało, zawiadomił strażników, którzy 
przewieźli malucha do Ośrodka Rehabilitacji Lasów Miejskich.

59-LETNI MężCZYZNA DźGNIęTY NOżEM!
Do tragicznego zdarzenia doszło 19 lipca ok. 23.30 na ul. Markowskiej na 
Pradze Północ. Według zeznań świadków, dwóch nieznanych mężczyzn 
zaczepiło trzeciego. Doszło do awantury, podczas której jeden z nich wbił 
59-latkowi nóż w brzuch. Ranny został zabrany do szpitala, gdzie pod-
dano go operacji. Sprawcy zbiegli i są poszukiwani przez policję.

CHŁOPIEC NA TORACH
W nocy z 14 na 15 lipca ok. godziny 1.30 na peronie stacji kolejowej 
w Międzylesiu strażnicy miejscy z VII Oddziału Terenowego zauważyli 
13-letniego chłopca siedzącego na krawędzi z nogami zwisającymi nad 
torami. Dzieciak był roztrzęsiony i miał problemy z mową. Gdy mundurowi 
zgłosili sprawę do centrali, okazało się, że rysopis chłopca odpowiada ry-
sopisowi dziecka, który kilka godzin wcześniej zaginął w Śródmieściu.

DZIECKO W ROZGRZANYM SAMOCHODZIE
Pewna mieszkanka Białołęki przez nieuwagę pozostawiła swoje 2-letnie 
dziecko w zamkniętym i rozgrzanym samochodzie, zatrzasnąwszy klu-
czyki w środku. Sytuacja była dramatyczna, gdyż dłuższy pobyt w wy-
sokiej temperaturze grozi udarem cieplnym a nawet śmiercią. Przypadek 
sprawił, że w pobliżu przebywał dzielnicowy, starszy sierżant Artur Sto-
sio. Mężczyzna wybił szybę w aucie i wydostał malucha, któremu na 
szczęście nic się nie stało.

NIEWYBUCH W WAWRZE
1 lipca robotnicy, pracujący w okolicy stacji kolejowej w Wawrze, odkopali 
pocisk artyleryjski pochodzący z czasów II wojny światowej. Natychmiast 
powiadomiono funkcjonariuszy policji i straży miejskiej, którzy zabez-
pieczyli teren oraz wezwali wojskowych saperów. Ci ostrożnie wydobyli 
pocisk i przewieźli go na poligon, gdzie został unieszkodliwiony. 

źródła: Policja, Straż Miejska

Dokończenie ze str. 1
W Wiosce Żywej Archeologii 

jeszcze kilka  tygodni  temu pro-
wadzono  warsztaty  dla  dzieci. 
Dziś  teren  ten  świeci pustkami, 
a największe zainteresowanie tym 
miejscem wykazuje prokuratura, 
policja oraz dzielnicowi radni, któ-
rzy chcą jak najwięcej dowiedzieć 
się o przebywającym w areszcie 
śledczym Robercie K. Ten został 
zatrzymany i podejrzany jest o to, 
że od lipca ubiegłego roku wyko-
rzystywał seksualnie 14-letnią wo-
lontariuszkę. 

– Robertowi K. postawiono za-
rzut wielokrotnego obcowania 
płciowego z osobą małoletnią po-
niżej 15. roku życia. Do tych zda-
rzeń dochodziło w kraju, ale także 
za granicą – informuje Katarzyna 

Skrzeczkowska  z  Prokuratury 
Okręgowej Warszawa-Praga.
Sprawa  wywołała  dodatkowe 

emocje w związku z członkostwem 
podejrzanego w Fundacji Gesta. 
– To co jest dla nas bulwersujące 
to to, że Wioska Żywej Archeolo-
gii była finansowana ze środków 
publicznych, m.in. z budżetu oby-
watelskiego. Na dzień dzisiejszy 
jest bardzo dużo pytań w tej spra-
wie, o wiele mniej odpowiedzi, ale 
właśnie chcemy jak najszybciej 
dowiedzieć się, od kiedy Dzielnica 
Targówek współpracowała z Fun-
dacją Gesta i z panem Robertem K., 
skąd płynęły środki na jego działa-
nia i dlaczego pracownicy Urzędu 
Dzielnicy, również pracownicy 
Domu Kultury Świt, nic przez tyle 
czasu nie zauważyli. Nie zauważyli, 
że dzieje się tam źle – powiedziała 
na konferencji prasowej Marta Bor-
czyńska, radna z Targówka. 
Komunikat  z Ratusza na Tar-

gówku  jest  krótki.  – Burmistrz 

dzielnicy wdrożyła procedurę 
sprawdzającą, jak wyglądało 
finansowanie Wioski Żywej Ar-
cheologii – poinformował Rafał 
Lasota, rzecznik prasowy Urzędu 
Dzielnicy Targówek.
O tym, jak zakończy się ta wielo-

wątkowa sprawa będziemy komu-
nikowali na bieżąco. 

Marcin Kalicki

Fot. archeowioska.pl

seksafera na TargóWku
15 lipca odbyła się nadzwyczajna 
sesja Rady Dzielnicy Targówek 
poświęcona temu bulwersują-
cemu tematowi. Przez ponad 
siedem godzin padło wiele py-
tań. Nie wszystkie zostały wyja-
śnione. To co udało się ustalić, 
to część źródeł finansowania 
i zleceniodawców Fundacji Ge-
sta i FUPH „Kedar”. Wśród nich 
wymieniono m.in.: Dom Kultury 
Świt, Dom Kultury Zacisze, OSiR 
Targówek czy Centrum Kultury 
i Aktywności na Targówku.

Fot. DK Zacisze

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

Posiadając aparat słuchowy nie powin-
niśmy zapominać o bardzo ważnej rzeczy, 
jaką jest pielęgnacja tych urządzeń. Aby 
sprzęt działał niezawodnie, należy co-
dziennie czyścić aparaty chusteczkami 
dezynfekująco-myjącymi oraz zapewnić 
drożność dźwiękowodów (w przypadku 
aparatów tylko BTE) oraz dbać o regularną 
wymianę filtrów (w przypadku aparatów 

ze słuchawką umieszczoną w przewodzie 
słuchowym). Jednakże są takie części, któ-
rych nie da się samemu wyczyścić, a ich 
wymiana sprawia duże trudności. 

W takiej sytuacji należy odwiedzić 
swojego protetyka słuchu, który za 
pomocą odpowiedniego sprzętu i na 
bazie własnych doświadczeń pomoże 
przeprowadzić dokładny przegląd i ser-
wis. Nie zawsze jednak samo czyszczenie 
wystarczy. 

Często spotykamy się z nieprawidłowym 
działaniem części w aparatach słuchowych 
takich jak słuchawka, mikrofon, wzmac-
niacz, przez co zrozumienie mowy jest znie-
kształcone. Szacujemy, że około 30 % pro-
blemów ze słabym odbiorem przez aparaty 
słuchowe wynika z rzadkiego czyszczenia 
i serwisowania aparatów słuchowych. 

Dlatego wychodzimy naprzeciw po-
trzebom użytkowników aparatów słucho-

wych. Dla czytelników gazety Mieszka-
niec przygotowaliśmy ofertę bezpłat-
nego przeglądu oraz czyszczenia apa-
ratów słuchowych o wartości 250 zł.  
Wszystko odbędzie się w naszym gabine-
cie, który znajduje się przy ul. Ostrobram-
skiej 126/U2.

Dla zapewnienia sprawnej obsługi u nas 
na miejscu, prosimy o wcześniejsze zapisy 
pod numerem telefonu: 

517 224 111
Posiadamy profesjonalny sprzęt przezna-
czony do odpowiedniej pielęgnacji apara-
tów słuchowych.

By móc skorzystać z naszej bezpłatnej 
oferty, należy zabrać ze sobą poniższy 
kupon. Można go wyciąć, lub przynieść 
do nas wydanie Mieszkańca z kuponem. 
Jeżeli ktoś zapomni kuponu, wystarczy 
podać hasło: Mieszkaniec.

W swoich zasobach posiadamy sprzęt 
za pomocą którego jesteśmy w stanie 
dokładnie wyczyścić trudno dostępne 
komponenty aparatów słuchowych oraz 
komorę próżniową, dzięki której możemy 
porządnie osuszyć aparat słuchowy.

Żeby dokonać dokładnego przeglądu 
oraz wyczyszczenia aparatu słuchowe-
go, niezbędny jest czas. Na takie czyn-
ności potrzebujemy dwóch dni. Dlate-
go czytelnikom gazety Mieszkaniec 
proponujemy bezpłatne wypoży-
czenie aparatu słuchowego na czas 
przeglądu i czyszczenia ich własnych 
aparatów - po to, by czytelnicy przez 
cały czas mogli cieszyć się słyszeniem 
dźwięków. Oferta bezpłatnego prze-
glądu oraz czyszczenia aparatów słu-
chowych jest ważna do końca sierpnia  
2022 roku.

JAk uzyskAć 
dOfinAnsOWAnie? 
zAdzWOŃ 517 224 111

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

W
yT

n
iJ

 k
u

PO
n

kupon na bezpłatny 
przegląd i czyszczenie 
aparatów słuchowych
wytniJ kupon i przynieŚ go akadeMi słyszenia  
w uMówionyM terMinie. usługa Jest takŻe waŻna 
na hasło: Mieszkaniec w

a
Ż

n
o

Ś
Ć

 k
u

p
o

n
u

:
28

.0
7

-3
1.

08
.2

02
2 

r
.

ChCesz przeDłużyć żyCie sWojego ApArAtu słuChoWego? 
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78. rOcznica WYbuchu POWsTania WarszaWskiegO

Dokończenie ze str. 1
Założenie dorosłych było 

takie, że dzieci nie dostają do 
ręki broni. Zdarzało się jed-
nak, że dzieci zgłaszały się 
do pomocy z bronią w ręku. 
Tak  było  w  przypadku  
11-letniego  Witolda  Mo-
delskiego, którego rodzice 
zginęli pierwszego dnia po-
wstania. „Warszawiak” (taki 
pseudonim otrzymał młody 
Witold),  został  kapralem, 
uczestniczył  w  walkach 
na Starym Mieście oraz na 
Czerniakowie (z batalionem 
„Parasol”). Zginął 20 wrze-
śnia  na  Wybrzeżu  Czer-
niakowskim.  Pośmiertnie 
stał się symbolem walczą-
cych dzieci,  jest patronem 
Sali  Małego  Powstańca 

WarszaWskie dzieci ‘44
w  Muzeum  Powstan ia  
Warszawskiego.
14-letni  Jerzy  Bartnik 

„Magik”, podoficer Państwa 
Podziemnego,  brał  udział 
w walkach  o  Pałacyk Mi-
chla, bronił cmentarzy, brał 
udział w walkach na Starym 
Mieście  i Śródmieściu (po 
przejściu kanałami). 
8-letni „Kędziorek”, zo-

stał jednym z najmłodszych 
żołnierzy powstania. Wal-
czył jako łącznik. 
8-letnia Różyczka Goź-

dziewska była sanitariuszką 
w  szpitalu  przy  ul.  Mo-
niuszki 11.
Dlaczego dzieci decydo-

wały się na walkę z okupan-
tem?  Jednym  z  powodów 
było to, że na własne oczy 
widziały  okrucieństwo 
wojny, niejednokrotnie eg-
zekucje i łapanki. Dla dzieci 
były to sytuacje szokujące, 
odzierające z dzieciństwa. 
Takie przeżycia skutkowały 
wśród młodych osób szyb-
szym dorastaniem. Dzieci 
nie  zdawały  sobie  sprawy 
z  zagrożenia,  jakie  niosła 
ze sobą wojna. Nie bały się 
także śmierci. Były na tyle 
sprytne, że przyłączając się 
do  powstańców  zawyżały 
swój wiek. Chciały walczyć 
i pokazać, że są patriotami. 
Doskonale  znały  topogra-

fię miasta, wiedziały, gdzie 
rozlokowani  są  gołębiarze 
(tak nazywano niemieckich 
strzelców), by bezpiecznie 
przenieść meldunek, ulotki 
czy prasę konspiracyjną.
W Powstaniu Warszaw-

skim  uczestniczyły  także 
dzieci, które nie były świa-
dome otaczającej ich sytuacji. 
Najbardziej poszkodowaną 
grupą były małe, przerażone 
i głodne dzieci, których ro-
dzicie zginęli w trakcie walk. 
Zdarzały się sytuacje, w któ-
rych powstańcy znajdowali 
osamotnione dzieci w gru-
zach albo w bramach. W ten 
sposób  osierocone  dzieci 
przyłączały się do walczą-
cych żołnierzy.
Tak  było  z  chłopcem 

o pseudonimie „Tor”, zwa-
nym Torbą. W swoim chle-
baku, z którym nigdy się nie 
rozstawał, miał  całe  swoje 
dotychczasowe  życie  i  to, 
co po nim zostało – zdjęcie 
ojca, który poległ na wojnie, 
różaniec matki, która zginęła 
pod gruzami i lalkę siostry, 
która poniosła śmierć razem 
z matką. Chłopak, w pierw-
szych  dniach  powstania, 
został żołnierzem batalionu 
„Zaremba-Piorun”.  Peł-
nił  tam służbę  jako goniec  
Jerzego Marcinkowskiego,  
ps. „Jur”.

Powstanie w oczach dzieci 
to nie tylko chęć do walki, to 
także uczucie przerażenia, 
ból, zapach spalenizny, głos 
wyjących  zwierząt,  smak 
świńskiego  ucha  z  chrza-
nem, które z powodu głodu 
smakowało jak rarytas. 

– Pamiętam jak siostra 
mojej mamy zdobyła gdzieś 
świńskie ucho, ziemniaki, 
kapustę i odrobinę chrzanu. 
Zrobiły z tego zupę. Boże, co 
to był za smak. W dorosłym 
życiu poprosiłem żonę, żeby 
mi zrobiła takie ucho z chrza-
nem, tak mi się smak zako-
dował. Ale to już nie było to 

– mówi Antoni, 
który  w  czasie 
powstania miał 5 lat.
Gdy Powstanie Warszaw-

skie się zakończyło, małym 
dzieciom i rodzicom towa-
rzyszył  strach, którego do 
końca nie rozumiały. Zaczęła 
się  mianowicie  wywózka 
ludności cywilnej z miasta. 

– Mieszkaliśmy na ul. Kaw-
czej na Pradze. Moja mama 
i ciotka nie zostały wywie-
zione tylko dlatego, że miały 
małe dzieci. To znaczy ciotka 
nie miała własnego dziecka, 
ale moja mama „podzieliła 
się” swoją dwójką. Ciocia 

trzymała na rękach 
moją siostrę i tylko 

dlatego pozwolono 
im zostać na Pradze. 
Ojca wywieziono do 

obozu przejściowego 
Dulag w Pruszkowie – 

dodaje Antoni.
Nie wszystkie dzieci miały 

takie szczęście. Te starsze, po 
upadku powstania, dostały 
się do niewoli, a Niemcy ła-
mali  konwencję  genewską 
i wykorzystywali dzieci do 
pracy, np. w zakładach zbro-
jeniowych. Przyjmuje się, że 
wśród 45 000 powstańców, 
w walkach brało udział 5840 
dzieci w wieku od 10 do 18 
lat oraz 2912 osiemnastolat-
ków. Byli i młodsi. 

Alina Krosnowska

– Urodziła się Pani w 1940 roku.
– W moim akcie urodzenia figu-

ruje ulica Chocimska. Do mieszka-
nia w domu przy Syrokomli przy-
jechałam z rodzicami jako dziecko 
i mieszkam w nim do dziś. Mój oj-
ciec, Antoni Gietko był lekarzem, 
pracował w szpitalu kolejowym na 
Brzeskiej, w którym poznał moją 
mamę, będącą tam pielęgniarką. 
Nasza okolica miała zresztą dużo 
wspólnego z koleją. Przed wojną 
i w czasie okupacji były tu wielkie 
warsztaty kolejowe, większe niż 
te w Pruszkowie. Parowozy stały 
rzędami wzdłuż nieistniejącej już 
ul. Palestyńskiej, prostopadłej do 
Białołęckiej,  dziś Wysockiego. 

A Niemcy dociągnęli tory kole-
jowe aż do Syrokomli, do nieukoń-
czonej hali widowiskowej, którą 
przerobili  na  odlewnię  żeliwa. 
Pamiętam to wszystko, bo pamięć 
mam wyjątkową. Mam w oczach 
obraz ojca, który myje ręce, gdy 
ja  leżę w wózku. Mogłam mieć 
wtedy najwyżej rok i siedem mie-
sięcy, bo chwilę później tata trafił 
do Auschwitz.

– Za co został uwięziony?
– Za  przynależność  do  AK. 

Aresztowało go Gestapo, w nocy, 
w  tym mieszkaniu. Gestapowcy 
mamie, mnie i siostrze kazali sie-
dzieć w tym czasie w kuchni, tak 
jak  przy wszystkich  rewizjach, 
które robili regularnie, bezczelnie 
demolując przy  tym mieszkania 
i bijąc ludzi. Telegram z Auschwitz 
przyszedł w 1942 roku. Z zawiado-
mieniem, że Antoni Gietko, numer 
31 032 nie żyje. Ojciec był bardzo 
kochany i szanowany. Potrafił zo-
stawiać pacjentom pieniądze na 
leki, pod poduszką. Na Boże Naro-
dzenie 1943 roku do naszych drzwi 
zapukało aż trzech Mikołajów. To 
znaczy ludzi przebranych za Miko-
łajów, którzy poprzynosili prezenty 

mnie, mojej siostrze i synowi mojej 
cioci, która sprowadziła się do nas, 
by podtrzymywać mamę na duchu. 
Było to wzruszające.

– Proszę opowiedzieć, jak zapa-
miętała Pani Powstanie Warszaw-
skie?

– Samego  dnia wybuchu  po-
wstania nie zapamiętałam. Walki 
toczyły się przecież głównie na le-
wym brzegu Wisły. Ale pamiętam 
dni, w które patrzyliśmy wszyscy 
w niebo, jasne jak w dzień od rakiet 
rozświetlających. Niemcy oświe-
tlali sobie w ten sposób obiekty 
do bombardowania. Przez to do 
dziś nie lubię imprez z petardami 
i sztucznymi ogniami. 

– Czuliście się Państwo bezpo-
średnio zagrożeni, tutaj na Syro-
komli?

– Na początku nie. Było względ-
nie  bezpiecznie.  Czasem  tylko 
przeleciał nisko jakiś samolot. To 
było wszystko. Były jednak chwile, 
które pamiętam do dziś. Któregoś 
dnia przyszedł do nas sąsiad, Mi-
ron Zakrzewski, który miał wtedy 
kilkanaście lat i płakał rzewnymi 
łzami po tym, gdy patrzył na pło-
nące Śródmieście. Bo z czasem za-

częliśmy stąd widzieć dokładnie 
ściany ognia, niebo rozświetlone 
było czerwoną łuną, na tle której 
widać było kłęby czarnego dymu. 
Po kilku tygodniach było już groź-
nie, zaczęły latać zabłąkane kule 
i inne pociski. Przyszedł moment, 
w którym musieliśmy się schować 
do piwnicy.

– Pamięta Pani chwilę szczególnie 
niebezpieczną?
– Któregoś wieczoru w naszej 

piwnicy-schronie, sąsiadka, pani 
Zofia Larecka,  administratorka 
naszego domu, powiedziała: „To 
ja idę do swojego mieszkania zo-
baczyć, jak wygląda niebo”. Za-
częłam strasznie płakać i trzymać 
się jej kurczowo. Sama nie wiem, 
dlaczego. Siłą rzeczy nie mogła 
więc wyjść, bo ja wręcz na niej wi-
siałam. Minęło parę chwil i nagle: 
„łubudu”! Bomba  trafiła prosto 
w jej mieszkanie. Była to jedyna 
duża bomba, która trafiła w nasz 
dom, ale spowodowała ona decy-
zję, że uciekamy. A pani Larecka 
cały czas powtarzała, że uratowa-
łam jej życie.

– Dokąd Państwo uciekliście?
– Mama i ciocia wzięły tobołki 

i poszliśmy na wschód. Były tam 
pola i łąki, na których pasły się 
krowy, dziś to są tereny za ulicą 

Rembielińską. Natknęliśmy się na 
okopy i żołnierzy, nie wiem już 
dziś, czy polskich, czy radzieckich. 
Dorośli przechodzili po kładkach, 
a nas, dzieci, żołnierze przenosili 
nad okopami. Szliśmy i szliśmy, 
aż  dotarliśmy  w  okolice  Sule-
jówka. Mama i ciocia gotowały 
tam żołnierzom zupę i  tak było 
do chwili, w której skończyło się 
powstanie. Ludzie zaczęli wracać. 
Nasz dom był zalany i zrujnowany. 
Dowiedzieliśmy się też, że nie żyje 
jedna z mieszkanek okolicy, która 
nie zdecydowała się na ucieczkę. 
Któregoś dnia wyszła przed dom 
i zginęła od zabłąkanej kuli.

– A jak zapamiętała Pani 17 stycz-
nia, czyli dzień wyzwolenia War-
szawy?
– Było bardzo mroźnie  i  sło-

necznie. Przybiegła pani Larecka, 
ta, która twierdziła, że uratowałam 
jej życie, krzycząc, że Warszawa 
jest wolna! Ciocia zaraz pobiegła 
sprawdzić, czy żyją matka i bab-
cia – jej i mojej mamy. Okazało 
się, że żyły. Mniej szczęścia miała 
rodzina mojego ojca, z której pięć 
osób  zginęło w  rzezi Woli.  To 
były niewyobrażalne tragedie. Ale 
mimo to powoli zaczęło wracać 
względnie normalne życie.

Rozmawiał Rafał Dajbor

MIESZKANIEC Do Dziś nie lubię imprez z petarDami 
„Mieszkaniec” rozmawia z Urszulą Grodzką, mieszkanką Bród-
na, która przeżyła w tej części miasta Powstanie Warszawskie.

Najmłodsi żołnierze Powstania Warszawskiego 
podczas nauki strzelania
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POZDROWIENIA Z TIRANY
– Zapraszam, panie Kaziu. Zapraszam.
Eustachy Mordziak, kupiec bieliźniany na 
bazarze na Szembeka, swoje zaproszenie 
kierował w stronę pana Kazimierza Głów-
ki, emeryta stale się tu zaopatrującego. 
Obaj lubili ze sobą pogadać. 
– No i co tam panie Eustachy? Gorąco jak 
w piekle?!
– Nie do wytrzymania, powiem panu. 
– Przydałby się deszcz?
– Oj tak, oj tak! I już nie dlatego, że nam 
gorąco, ale susza jest w całym kraju jak 
diabli. Wisłę pan widział?
– W telewizji, bo w taki gorąc, to ja pa-
nie Eustachy z domu nie wychodzę – tyle 
tylko, co mus. Pamiętam, jak byłem mały 
to mój ojciec z Saskiej Kępy na Czernia-
ków wpław przepłynął, a teraz koło Mostu 
Poniatowskiego to ją można normalnie 
przejść i nogi ledwo co zamoczyć. 
– A mówią, że to całe ocieplenie klimatu to 
lipa do kwadratu.

– Bo ludzie takie są panie Kaziu. Niedo-
wiarki. Tak samo z covidem przecież było 
– że pic na wodę, że tylko ktoś na tym 
kokosy robi.
– Ładne kokosy – najwięcej nas zmarło 
w całej Europie.
– Ale na respiratorach kasiorę zrobili … 
– Co z tego? Nie słyszał pan? Ten, co to 
badziewie nam sprzedał, w Tiranie się od-
nalazł w charakterze nieboszczyka.
– I co, i co?
– Nic, podobno skremowali go na miejscu 
i do kraju wrócił w małej szkatułce. Takiej 
w sam raz do postawienia na kredensie. 
– Ja pierniczę … 
– Ale to nie koniec tej opowieści. Mój 
kumpel, od lat zresztą bezrobotny, ciągle 
w internecie siedzi i wyczytał, że w tej Ti-
ranie podobno żadnego krematorium nie 
ma. 
– O ja cię kręcę!… Ale jakim cudem ten 
pański kolega, który bezrobotny jest od 
lat, w internecie może siedzieć, jak do 
tego komputer konieczny jest? Skąd na to 
ma? Przepraszam, że pytam, ale ciekaw 

jestem. Bo widzi pan, ja tu handluję świą-
tek, piątek, to na siedzenie przed kompute-
rem czasu nie mam. To po pierwsze. A po 
drugie komputera też nie mam, bo Krysia 
mówi, że będę tylko w gry grał, a przecież 
mamy inne, ważniejsze potrzeby. 
– Kupił sobie.
– Z czego, jak rany?!
– Odpowiem panu przy pomocy dykte-
ryjki:
Przychodzi Jasio ze szkoły i pyta matkę, 
co to jest państwo socjalne i nietoleran-
cja, bo on nic z tego nie rozumie.
– Popatrz: ja nie pracuję, ojciec nie pracu-
je, miasto nam dopłaca do mieszkania, na 
ciebie też państwo daje, szkoła jest bez-
płatna, lekarz też nic nie kosztuje. I to jest 
właśnie państwo socjalne.
– No, a kto za to wszystko płaci?
– Ludzie Jasiu, ci co pracują i podatki 
płacą.
– I to ich nie denerwuje?
– A denerwuje, denerwuje i to jest właśnie 
nietolerancja. 

Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'TWÓJ WYBÓR

Kto pierwszy zabił drugiego 
człowieka? Wiadomo – Kain, 
k tóry zamordował swojego 
brata, Abla, z bardzo niskich 
pobudek. Ale tego, kto pierwszy 
zabił zwierzę nie wiemy. Może 
z okrucieństwa, z głodu, a może 
ze strachu. A gdybyśmy się 
nawet dowiedzieli, co by nam 
z tego przyszło?! Nic. 

Każdego dnia jesteśmy 
bombardowani setkami, tysią-
cami informacji, w olbrzymiej 
większości całkowicie zbęd-
nych. Wielu z nas łyka tę papkę 
bezkrytycznie, co daje poczu-
cie, że panują nad sytuacją, że 

wiedzą świetnie, co się dzieje 
wokół nich. 

Nic bardziej mylnego! Ja-
kie to wieści? Że ktoś wygrał 
mecz, a ktoś przegrał turniej. 
Że w Indiach matka urodziła 
dziwne dziecko. Że ktoś pobił 
światowy rekord szybkości 
w czymś tam. Długo by wymie-
niać, a i tak pewnie drugie tyle 
jeszcze by zostało.

Pytam, po co ta „wiedza”? 
Sieczka, która daje złudne po-
czucie uczestniczenia w stru-
mieniu zdarzeń na świecie. Nie 
wnosi niczego wartościowego 
do naszego życia. Jedyna ko-
rzyść, to że jest o czym gadać na 
spotkaniach, na których rozma-
wia się o wszystkim i o niczym.

Nie ma niczego niewłaści-
wego w interesowaniu się 
światem, wyjściu (czy choćby 
wychyleniu się) z własnego 
podwórka. Ale może war to 
najpierw po tym podwórku się 
rozejrzeć. Najlepszym przykła-
dem są spółdzielnie mieszka-
niowe i wspólnoty. Nie chciało 
się iść na doroczne zebranie, 
a potem wściekanie się – kto 
zdecydował, że malujemy klatki 
schodowe? Dlaczego wymie-
niamy tę windę, a nie inną? Kto 
nas pytał, co będzie na naszym 
placyku? Ano pytał i można było 
się wypowiedzieć w głosowa-
niu, trzeba było tylko znaleźć 
raz w roku dwie godziny na to 
ważne zebranie…

Sięgnijmy „bliżej serca”: czy 
wiesz, jak nazywali się twoi 
przodkowie, na przykład dziad-
kowie? Podobałoby ci się, gdyby 
twoje wnuki, gdy dorosną, nie 
pamiętały nawet twojego imie-
nia? Do której klasy chodzi twoje 
dziecko? Jak się nazywa wycho-
wawca? Jak ma na imię najbliż-
szy przyjaciel (lub przyjaciółka) 
latorośli? Jaki jest ulubiony kolor 
twojego dziecka?

Pytania można mnożyć. Cho-
dzi po prostu o to, by pomyśleć 
o naszych dzieciach bez względu 
na to, czy są małe, duże czy do-
rosłe. Wzajemna więź i przyjazne 
zainteresowanie sobą nawzajem, 
to dobry prognostyk na wspólną 
przyszłość.                            żu

KobIECyM oKIEM

Co tAM pANIE NA prAdZE...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Czy jest możliwe, aby mój pasierb (syn mojej 
zmarłej żony) dziedziczył po mnie? 

Pasierbem jest dziecko małżonka, przy czym 
chodzi zarówno o jego dziecko naturalne, jak i przez niego przysposobione 
(pot. adoptowane). Stosunek prawny łączący pasierba z ojczymem (macochą), 
to stosunek powinowactwa, który powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa 
pomiędzy rodzicem pasierba ze spadkodawcą i istnieje także po ustaniu takie-
go małżeństwa (śmierć jednego z małżonków, rozwód). Relacja ta najczęściej 
występuje pomiędzy daną osobą a dziećmi jego małżonka z poprzedniego 
związku, które nie zostały przez taką osobę przysposobione. 

Powołanie pasierba do spadku po swoim ojczymie (macosze) może wyni-
kać z treści testamentu, jak i ustawy. 

Nowelizacja przepisów kodeksu cywilnego z 2009 r. dopuściła pasierba 
do kręgu spadkobierców ustawowych. Powyższe dotyczy spadków otwartych 
po 28.06.2009 r. (data wejścia w życie wspomnianej nowelizacji). Jak stano-
wi art. 9341 kodeksu cywilnego w przypadku braku małżonka spadkodawcy 
i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w czę-
ściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodzi-
ców nie dożyło chwili otwarcia spadku. Zatem, w przypadku kiedy w dacie 
zgonu ojczyma (macochy) pozostaje przy życiu przynajmniej jeden rodzic pa-
sierba, to fakt ten z mocy ustawy pozbawia pasierba prawa do dziedziczenia 
po zmarłym ojczymie/macosze. 

Reasumując, podstawowym warunkiem dojścia pasierba do spadku jest 
brak spadkobierców ustawowych, tj. małżonka i krewnych spadkodawcy 
uprawnionych do dziedziczenia z ustawy (zstępni, rodzice spadkodawcy, 
rodzeństwo, dziadkowie). Ma to miejsce przede wszystkim w przypadku 
faktycznej śmierci rodzica (zmarł przed spadkodawcą lub w chwili otwarcia 
spadku), a w przypadku rodzica – małżonka spadkodawcy również sytuacji, 
w których jest on traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku (np. odrzu-
cenie spadku, niegodność dziedziczenia). 

W przypadku, gdy dziedziczą dwoje lub więcej dzieci małżonka spadko-
dawcy, to ich udziały są równe, gdy jednak któreś z nich nie dożyje otwarcia 
spadku jego część przypada odpowiednio pozostałym pasierbom (zwiększe-
nie udziałów). Istotne jest, że prawo do dziedziczenia przysługuje wyłącznie 
pasierbom i nie obejmuje ich zstępnych (dzieci, wnuków itd.). 

Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, 
spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości 

roszczeniach z „umów frankowych”. 
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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

FIZJOTERAPIA 
(dzieci/dorośli)

CLINICAL MED
ul. Syrokomli 16, Warszawa

SZCZEPIENIA P/COVID-19 (dzieci/dorośli)

Bezpłatna Podstawowa Opieka Zdrowotna
 internista  pediatra  lekarz rodzinny

oraz GINEKOLOG, KARDIOLOG DZIECIĘCY,
MEDYCYNA SPORTOWA

 22 676 78 71 
 22 676 78 97

Lekarze specjaLiści (wIZyTy PRywATNE)
 ginekolog
 kardiolog (dzieci/dorośli)
 endokrynolog
 medycyna sportowa
 medycyna pracy

DIAGNOSTyKA  
 echo serca (dzieci/dorośli)
 próba wysiłkowa
 spirometria
 Doppler tętnic i żył
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Ze 138 PROJEKTÓW OGÓLNOMIEJ-
SKICH dopuszczonych do głosowania 
wybrano 22. Mieszkańcy zdecydo-
wali, że zostanie m.in.: zakupiony 
nowy sprzęt dla Szpitalnych Od-
działów Ratunkowych i Izb Przyjęć 
w warszawskich szpitalach (koszt 
4 000 000 zł); wybudowane nowe 
drogi rowerowe oraz zmodernizo-
wane już istniejące na ulicach Wał 
Miedzeszyński,  Górczewskiej, 
Fieldorfa oraz w Al. Jerozolimskich 
(5 875 000 zł); świadczona kom-
pleksowa usługa mobilnej sauny 

na dwóch plażach: Rusałka (przy 
ZOO) oraz Saska Kępa (65 000 zł) 
czy postawienie nowych lub wy-
miana zniszczonych ławek w ra-
mach  projektu  „800  ławek  dla 
Warszawy” (3 260 000 zł).

białołęka
Na Białołęce  zrealizowanych 

zostanie 14 pomysłów na łączną 
kwotę  4 747 440  zł. Dzięki  bu-
dżetowi  obywatelskiemu  obok 
Szkoły Podstawowej nr 367 przy 
ul. Przytulnej 3 stanie nakrętkomat. 
Zebrane nakrętki umożliwią zakup 
wózka inwalidzkiego lub sprzętu 
rehabilitacyjnego (3900 zł). „Bar-
dziej zielona Białołęka – nowe krzewy 
i teren rekreacyjny dla mieszkańców 
dzielnicy”  to pomysł zakładający 
wykonanie niewielkiego skweru 
z placem zabaw przy ul. Fleminga 
oraz wykonanie nowych nasadzeń 
krzewów  przy  ul.  Krzyżówki 
(500 000 zł). W rejonie ul. Włod-
kowica powstanie miasteczko ru-
chu drogowego odzwierciedlające 
rzeczywiste warunki na drogach, 
ale na mniejszą skalę (834 260 zł). 
Najwięcej głosów – 2977 uzyskał 
projekt „Wygodna i bezpieczna infra-
struktura pieszo-rowerowa nad Kana-
łem żerańskim” (700 000 zł).

praga-połuDnie
Także  14  pomysłów  miesz-

kańców zrealizowanych zostanie 
w przyszłym roku na Pradze Po-
łudnie. Wśród nich znalazły się 
takie projekty jak: zorganizowanie 
bezpłatnej wypożyczalni kajaków 
nad Jeziorkiem Kamionkowskim 
w czasie przyszłorocznych waka-

cji (138 560 zł); remont nawierzchni 
ul. Mińskiej na odcinku od ul. Gro-
chowskiej w kierunku ul. Gocław-
skiej wraz z wyznaczeniem drogi 
rowerowej (1 400 000 zł); moder-
nizacja oraz wzbogacenie o urządze-
nia dla dzieci placyku dla maluchów 
na Gocławiu Iskrze, a  także na 
placach zabaw w Parku Skary-
szewskim  i  przy  ul.  Olszynki 
Grochowskiej  na  Gocławku 
(1 430 000 zł). Na Kamionkowskich 
Błoniach Elekcyjnych wyremonto-
wane zostaną chodniki. Dodatkowo 

na  terenie całej dzielnicy posa-
dzonych zostanie 100 dużych drzew, 
a  także stanie 100 nowych ławek 
parkowych (1 436 058 zł).

praga-północ
Na Pradze Północ do głosowa-

nia  dopuszczono  91  projektów. 
10 zostanie zrealizowanych w 2023 
roku. Jakie? W ramach projektu 
„Sadzimy drzewa na Szmulkach” 
w wybranych miejscach Szmulo-
wizny posadzonych zostanie około 
10 drzew (39 000 zł). Pomysł „Zie-
lone ściany dla Pragi” zakłada posa-
dzenie np. zimozielonych pnączy 
przy ślepych ścianach, murach czy 
garażach w kilku  lokalizacjach 
na terenie dzielnicy (294 375 zł). 
Mieszkańcy wybrali także projekt 
„Zielony brzeg Wisły”, dzięki któ-
remu  zrewitalizowany  zostanie 
Pomnik Kościuszkowców. Bezpo-
średnia okolica monumentu zyska 
nowe nasadzenia, a ściana oporowa 
pokryta obecnie graffiti ma zostać 
pomalowana (228 500 zł).

remberTóW
W Rembertowie mieszkańcy 

wybrali do realizacji 9 projektów 
na łączną kwotę 1 004 015 zł. Naj-
więcej głosów – 650 uzyskał pomysł 
„Zagospodarowanie Górki przy ul. 
Strażackiej”. Zostanie ona przygo-
towana i dostosowana do letniej 
i zimowej rekreacji w bezpiecz-
nych warunkach dla mieszkańców 
w  każdym wieku  (202 100  zł). 
Na co jeszcze chętnie oddawano 
głosy? Wybudowana zostanie skała 
do boulderingu, czyli skała wspi-
naczkowa dla osób początkujących 

i zaawansowanych (202 000 zł). 
Zorganizowane zostaną bezpłatne 
warsztaty i pokazy naukowe z róż-
nych dziedzin edukacyjnych dla dzieci 
w Bibliotece Publicznej im. Jana 
Pawła II w ramach Rembertow-
skiego Uniwersytetu Dziecięcego 
(40 600 zł). Na zadaszeniach dwóch 
przystanków autobusowych: Rem-
bertów-Ratusz 01 oraz Rembertów 
-Akademia 01 wyłożony zostanie roz-
chodnik. Zazielenienie tych miejsc 
idealnie ma wpisać się w krajobraz 
(200 000 zł).

TargóWek
Zielone przystanki autobusowe to 

także pomysł zgłoszony na Tar-
gówku. W tej części Warszawy 
rozchodnik na dachach ma pojawić 
się w aż 26 miejscach (520 000 zł). 
Pozostałe 4 432 861 zł zostanie 
przeznaczone  m.in.  na:  „Let-
nie kino plenerowe dla dorosłych 
i dzieci”  (240 000  zł); bezpłatne 
wejścia na pływalnię Polonez oraz 
do nowego SPA (990 000 zł); nowe 
nasadzenia w Parku Bródnowskim 
(200 000 zł) czy zakup oraz montaż 
naziemnych pojemników na wodę 
opadową w Szkole Podstawowej 
nr 28  im. Stefana Żeromskiego 
(6000 zł). Powstanie także 7 murali 
ekologicznych (805 000 zł).

WaWer
W przyszłym roku w Wawrze 

zrealizowanych zostanie 17 pro-
jektów. Mieszkańcy będą mieli 
okazję cieszyć się z: pięciu butel-
komatów postawionych na terenie 
dzielnicy  (559 650  zł);  zakupu 
nowych zbiorów do wawerskich 
bibliotek,  dzięki  czemu  posze-
rzona zostanie oferta placówek 
(300 000 zł); zakupu i montażu 
dwóch miniparków linowych przy 
skrzyżowaniach ulic Harmoni-
stów i Skokowej oraz Marysiń-
skiej i Ukośnej (62 000 zł); reno-
wacji placu zabaw przy Szkole Pod-
stawowej nr 204 przy ul. Bajkowej 
17/21  (361 600 zł),  jak  również 
wybudowanie drogi rowerowej na ul. 
Panny Wodnej (510 000 zł).

Wesoła
Także 17 projektów z budżetu 

obywatelskiego zostanie zreali-
zowanych w 2023 roku w Weso-
łej. Mieszkańcy zdecydowali, że 
w przyszłym roku: zamontowana 
zostanie kamera w pobliżu parkingu 
przy stacji PKP Wola Grzybowska, co 
pozwoli na poprawę bezpieczeń-
stwa w tym miejscu (49 900 zł); 
odbywać się będą w okresie zi-
mowym  bezpłatne zajęcia nauki 
jazdy na łyżwach dla dzieci i do-
rosłych  (13 400  zł);  zakupiony 
zostanie książkomat (201 966 zł), 
a  także  zamontowane  zostaną 
stojaki rowerowe pod krytą wiatą 
rowerową na terenie Szkoły Pod-
stawowej nr 385. 

Marcin Kalicki

buDżet obyWatelski 2023

zieLOne PrzYsTanki, nOWe 
łaWki, remonty placóW zabaW

Ogłoszono zwycięskie projekty zgłoszone w ramach 9. edy-
cji budżetu obywatelskiego. Sprawdzamy, co zostanie zreali-
zowane w 2023 roku w Warszawie.

Fot. ZTM

Każdy basen musi być od czasu 
do czasu opróżniony z wody, aby 
specjaliści mogli przeprowadzić 
niezbędne prace techniczne. Nor-
malnie  odpompowywana  woda 
trafia po prostu do kanalizacji. Jest 
to niewątpliwie działanie, które 
trudno nazwać proekologicznym. 
Dlatego  Zarząd  Oczyszczania 
Miasta postanowił wykorzystać 
usuwaną wodę do porządkowania 
miasta. Przy pomocy strażaków 
z OSP Wesoła, którzy dysponują 
niezbędnym  sprzętem,  jest  ona 
przepompowywana do zamiatarek 
i zmywarek.

Współpraca ZOM ze  stołecz-
nymi pływalniami rozpoczęła się 
w 2020 r. W tym roku ZOM roz-
począł pobór wody od pływalni 
Wodnik na Pradze Południe, która 
uczestniczy w akcji od początku. JN

WarszaWa nie marnuJe WOdY!
W tym roku, podobnie jak w dwóch poprzednich latach, sto-
lica postanowiła wykorzystać zużytą wodę z basenów do 
oczyszczania miasta. W akcji uczestniczą te miejskie base-
ny, które w wakacje mają przerwy w działaniu.

Woda z basenów pobierana jest 
wtedy, gdy ulotniły się z niej 
preparaty używane do dezyn-
fekcji. Jest więc bezpieczna dla 
środowiska, może więc być bez 
problemów wykorzystywana do 
mycia ulic czy też torowisk tram-
wajowych. 

O tym, kto zostanie tym razem 
uhonorowany za swoją działalność 
społeczną bądź zawodową przy-
czyniającą się do rozwoju i promo-
wania stolicy, może zdecydować 
każdy kto wskaże kandydatki do 
tego zaszczytnego tytułu.

– Tytuł Warszawianki Roku 
w 2022 roku zostanie przyznany 
zarówno za działalność na rzecz 
stolicy, jak i promowanie warto-
ści demokratycznych, otwartości, 
tolerancji, równouprawnienia, 
a także za wybitne osiągnięcia 
w swojej dziedzinie, działalność 
na rzecz kobiet, społeczeństwa 
obywatelskiego i społeczności lo-
kalnej w Warszawie – wskazują 
miejscy urzędnicy.
Kandydatki można zgłaszać za 

pośrednictwem tradycyjnej poczty 
wysyłając wypełniony formularz 
na adres Biura Marketingu Miasta 
Urzędu m.st. Warszawy ul.  Se-
natorska 36, 00-095 z dopiskiem 
„Warszawianka Roku” lub przez 
stronę  internetową warszawian-
karoku.um.warszawa.pl.
W  ubiegłym  roku  tytuł  ten 

przypadł uczestniczce Powstania 
Warszawskiego  – Wandzie  Tra-
czyk-Stawskiej,  która  uzyskała 
ponad 70 tys. głosów. Wcześniej 
Warszawiankami Roku  zostały: 

Anna Ojer i Nicole Sochacki-Wój-
cicka. W 2020 roku tytuł przyznano 
wszystkim mieszkankom stolicy 
w dowód uznania dla poświęceń, 
jakie ponoszą w czasie epidemii 
koronawirusa.
Jakie cechy powinny charakte-

ryzować Warszawiankę Roku?
– Przede wszystkim musi być od-

ważna. Poza tym musi być uparta, 
żeby nie ustępować, jak wie że ma 
rację i że ta rzecz, o którą ona wal-
czy jest ważna dla społeczeństwa, 
dla Warszawy, dla naszego miasta. 
Ale poza tym musi to być osoba, 
która widzi potrzeby dzieci, bo 
najważniejsza dla Warszawy i dla 
całej Polski jest sprawa dzieci. 
Taka jest przyszłość narodu, ja-
kie młodzieży chowanie – mówi 
Wanda Traczyk-Stawska.
Spośród zgłoszonych osób kapi-

tuła wybierze dziesięć nominowa-
nych. Od 20 września do 24 paź-
dziernika odbędzie się głosowanie 
na Warszawiankę Roku. Wyniki 
plebiscytu ogłoszone zostaną 15 li-
stopada 2022 roku.                   MK

kto WarszaWianką 
roku 2022?

Do 5 sierpnia br. można 
zgłaszać swoje kandydatu-
ry w plebiscycie Warsza-
wianka Roku 2022. 

Warszawianką Roku 2021 została 
Wanda-Traczyk-Stawska.

Fo
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praga-połuDnie

praga-północ

stosowano plac  zabaw dla 
dzieci z niepełnosprawno-
ściami.  Zainstalowano  na 
nim nowe drewniane urzą-
dzenia do zabawy. 
Podczas  remontu  zli-

kwidowano  schody  przy 
placu  zabaw  i  zbudowano 
pochylnię  przy  schodach 
od ul. Ratuszowej. Zarząd 
Zieleni m.st. Warszawy wy-
remontował  także  schody 
przy wejściu do parku od ul. 
Wybrzeże Helskie. Pojawiła 
się tam także nowa alejka. 
W miejscu przedeptu w kie-
runku skrzyżowania al. So-
lidarności i ul. Jagiellońskiej 

także można już spacerować 
nową aleją.
Ale  to nie wszystko. Na 

placu  zabaw z Żyrafą wy-
konano zamgławiacz z płyt 
granitowych,  na  których 
wygrawerowano  gry  te-
renowe  dla  dzieci.  Jest  to 
realizacja pomysłu miesz-
kańców w ramach budżetu 
obywatelskiego. Wyremon-
towane są  także stoliki do 
gry w  szachy. Odnowiono 
również chodnik wzdłuż al. 
Solidarności oraz plac przy 
muszli koncertowej.
Podwójna aleja od strony 

al.  Solidarności  została 

Park Praski bez barier archiTekTOnicznYch

Po trzech latach zakoń-
czyła się modernizacja 
Parku Praskiego. 
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Rewita l i zacja  Parku 
Praskiego  rozpoczęła  się 
w 2019 r. W ramach BO do-

wiają się opinie, że po opa-
dach deszczu nie da się cho-
dzić po części alejek. Prace 
nad  nowymi  nawierzch-
niami w Parku Praskim były 
uzgadniane ze stołecznym 
Biurem Architektury i Pla-
nowania  Przestrzennego. 
BAiPP zaleciła nawierzch-
nię  wodoprzepuszczalną, 
której zadaniem jest większe 
wchłanianie wody. Aleja ob-
wodowa została pokryta as-
faltem. Jest to ukłon w stronę 

osób poruszających  się  na 
hulajnogach  czy deskorol-
kach. Część mieszkańców 
mówi  także  o  tym,  że  za-
brakło wejścia/wyjścia  od 
strony ZOO.
Przebudowa  Parku  Pra-

skiego  była  prowadzona 
w uzgodnieniu z Mazowiec-
kim  Wojewódzkim  Kon-
serwatorem Zabytków. Co 
ważne, w trakcie moderni-
zacji parku nie wycięto żad-
nego drzewa.                 OM
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Postawiono 140 koszy na śmieci oraz 180 ławek warszawskich.

Wesoła

Nowa  przestrzeń  kultu-
ralna  powstanie  obok hali 
sportowej przy Szkole Pod-
stawowej nr  385  im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego.

– XYstudio s.c. przed-
stawiło najlepszy rozkład 
pomieszczeń oraz szereg 
rozwiązań sprzyjających 
środowisku. Dzięki zapro-

ponowanym rozwiązaniom 
przestrzennym i architek-
tonicznym wykreowano 
połączenia wizualne i prze-
strzenne miedzy jego wnę-
trzem i otoczeniem – infor-
mują przedstawiciele Urzędu 
Dzielnicy Wesoła.
Wśród nieuporządkowa-

nej i różnorodnej zabudowy 

Władze dzielnicy Wesoła wyłoniły zwycięzcę kon-
kursu na opracowanie koncepcji architektonicznej 
budynku Kulturoteki w Starej Miłosnej. 

na terenie pomiędzy ulicami 
Klimatyczną, Pogodną i Jana 
Pawła II powstanie niezwy-
kła, nowoczesna placówka. 
Budynek w kształcie kwa-
dratu będzie miał dwa wej-
ścia, a także dwa place. 
Na placu głównym znaj-

dować  się  będzie  scena, 
a wszystko przykryje mem-
branowy dach. Tutaj też bę-
dzie wejście do biblioteki. 
Z  drugiej  strony  będzie 

umiejscowiony  mniejszy 
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OGŁOSZENIE 
WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA CZŁONKÓW 

RADY SENIORÓW W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST WARSZAWY

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą ilość głosów ważnych:

Lp. Nazwisko i imię Liczba uzyskanych 
głosów

1. Backiel  Zofia Barbara 8
2. Byrski Michał 8
3. Kosim Kazimierz 1
4. Orzechowska Barbara 41
5. Orzeszek  Wanda Janina 39
6. Pajewska Bożena 78
7. Rosiński Stanisław 39
8. Siejka Leszek Antoni 20
9. Szymborski  Jerzy 108

10. Urbański Kazimierz 40
11. Woroniecki  Bronisław 25
12. Zieliński Janusz 7

Mając na uwadze liczbę uzyskanych głosów, ogłasza się, że do Rady Senio-
rów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zostało wybranych 12 przed-
stawicieli mieszkańców Dzielnicy:

Lp. Nazwisko i imię
1. Backiel  Zofia Barbara
2. Byrski Michał 
3. Kosim Kazimierz 
4. Orzechowska Barbara
5. Orzeszek  Wanda Janina 
6. Pajewska Bożena 
7. Rosiński Stanisław 
8. Siejka Leszek Antoni 
9. Szymborski  Jerzy 
10. Urbański Kazimierz 
11. Woroniecki  Bronisław 
12. Zieliński Janusz 
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plac  wschodni,  z  którego 
będzie można bezpośrednio 
dostać  się  do Kulturoteki, 
posiadającej  salę  widowi-

skową dla stu pięćdziesięciu 
osób. Przewidziano również 
miejsce dla wystaw czaso-
wych, strefę relaksu i czytel-

nię na świeżym powietrzu. 
Nie zabraknie także zieleni, 
która pojawi się na elewacji 
i dachu budynku.         MK

kulturoteka W starej miłosnej

zwieńczona małym placy-
kiem, gdzie zostały zamon-
towane nowe meble miejskie 
– cztery donice z ławkami. 
Na  placyku  posadzono 
trzy głogi, a donice zaziele-
niły się dzięki nowym krze-
wom i bylinom.
W  Parku  Praskim  usta-

wiono 140 nowych koszy na 
śmieci oraz 180 ławek war-
szawskich (w 2020 r.).
Na  terenie  parku  prze-

prowadzono  również  in-
wentaryzację drzewostanu. 
Każde  drzewo  otrzymało 
specjalną tabliczkę arbo tag 
z numerem umożliwiającym 
sprawdzenie podstawowych 
danych  drzewa  w  serwi-
sie m.st. Warszawy (mapa.
um.warszawa.pl,  zakładka 
„Zieleń”). Arbo Tag jest sys-
temem identyfikacji drzew 
zieleni miejskiej.
Zmiany  cieszą  wielu 

mieszkańców,  choć  poja-

Przerwa w cyklu spotkań 
tanecznych  z  muzyką  na 
żywo  była  spowodowana 
pandemią. W sierpniu od-
będą  się  cztery  spotkania, 
których przewodnimi tema-
tami  będą:  blues, muzyka 
bałkańska,  salsa  oraz mu-
zyka warszawska. Wstęp na 
potańcówki  jest  darmowy 
i nie wymaga wcześniejszej 
rezerwacji miejsc.
Widownia  Pawi lonu 

Koncertowego zamieni się 
w taneczny parkiet w każdy 
piątek sierpnia:

5 sierpnia  na  wspólną 
zabawę  zaprasza  zespół 
bluesowy The Blue Drags 
(muzyka) wraz z Krystyną 
Ostrowską  i  Filipem Wą-
siewskim  ze  studia  Shake 
That Blues (taniec).

potańcóWki przy grochoWskiej
Sinfonia Varsovia po-
nownie zaprasza na 
potańcówki w Pawilo-
nie Koncertowym przy 
ul. Grochowskiej 272. 

12 sierpnia będzie okazją 
do  zabawy w bałkańskich 
rytmach. Tego dnia będzie 
na Państwa czekać bałkań-
ska Bum Bum Orkestar (mu-
zyka) z tancerzami zespołu 
tańca  i  pieśni bałkańskich 
Iglika.

19 sierpnia  to okazja po-
znania  salsy  razem  z Rey 
Ceballo & Tripulacion Cu-
bana (muzyka) z duetem Alo 
Cubano Raydel & Natalia 
(taniec).

26 sierpnia  to  wspólna 
zabawa z kapelą Nicponie 

(muzyka) oraz z Grzegorzem 
i Igą Ajdackimi (taniec).
Każda potańcówka będzie 

trwać dwie godziny. Zabawa 
przy muzyce na  żywo bę-
dzie poprzedzona prezenta-
cją  i nauką podstawowych 
kroków  tanecznych,  którą 
poprowadzą  profesjonalni 
tancerze.
Start wszystkich potańcó-

wek nastąpi o godz. 19:00.
Pierwsza edycja potańcó-

wek na Grochowskiej miała 
miejsce w 2016 r.

Alina Krosnowska
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białołęka
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Na  Białołęce  instalacja  fo-
towoltaiczna  pojawi  się  na 
budynku  Urzędu  Dzielnicy. 
Obecnie przygotowywane jest 
postępowanie  o  wykonanie 
dokumentacji projektowej ze 
szczególnym uwzględnieniem 
audytu  budynku  pozwalają-
cego właściwie dobrać typ in-
stalacji, urządzeń oraz miejsca 
montażu.
Na Pradze Południe fotowol-

taika  pojawi  się  na  dachach 
placówek oświatowych.

– Rachunki za prąd rosną jak 
szalone, dlatego na dachach ko-
lejnych pięciu szkół na terenie 
Pragi Południe zamontujemy 
instalacje fotowoltaiczne. Będą 
to przedszkole przy ul. Rech-
niewskiego, zespoły szkół przy 
ulicach Szczawnickiej oraz 
Majdańskiej, liceum przy Zba-
raskiej, a także szkoła podsta-
wowa przy ulicy Międzyborskiej. 

Montaż fotowoltaiki pozwoli na 
duże oszczędności, a zaoszczę-
dzone środki będziemy mogli 
przeznaczyć na istotne potrzeby 
placówek oświatowych – mówi 
Karol  Kowalczyk,  wicebur-
mistrz Pragi Południe.

Wawer postawił na  techno-
logię wykorzystywania ener-
gii słonecznej już w ubiegłym 
roku.

– W 2021 roku w Wawrze po-
wołano Wawerski Klaster Ener-
gii jako platformę współpracy 
podmiotów samorządowych, na-
ukowych i biznesowych na rzecz 
rozwoju zielonej energii w Waw-
rze i całej Warszawie. W ramach 
jego działalności zainstalowano 
panele fotowoltaiczne na 11 
placówkach oświatowych, na 
Urzędzie Dzielnicy, Wawer-
skim Centrum Kultury, Biblio-
tekach Publicznych i obiekcie 
OSiR-u. Panele słoneczne wraz 
z pompami ciepła zostały za-
instalowane również na kilku 
budynkach komunalnych zna-
cząco obniżając koszt ich ogrze-
wania  –  zaznacza  wawerska 
radna Joanna Buczyńska.  MK

urzęDy  
na energię 
słoneczną

Fotowoltaika, będzie za-
stosowana w kilkunastu 
budynkach użyteczności 
publicznej. Rada m.st. 
Warszawy przeznaczyła 
60 mln zł na realiza-
cję tego celu w latach 
2022–2024.

– Mieszkańcy są cały 
czas okłamywani zarówno 
przez radnych, jak i Urząd 
Dzielnicy, a nawet Urząd 
Miasta. Droga miała być 
u nas wykonana w 2022 r. 
po wcześniejszym pod-
łączeniu do wodociągu. 
Tymczasem w listopadzie 
2021 wjechała ekipa, 
która zaczęła pogłębiać 
drogę i twierdzili, że będą 

kłaść asfalt. Nawieźli 
jakiejś pomarańczowej 
gliny i kamieni, po czym 
zniknęli z komunikatem, 
że zabrakło asfaltu. Infor-
macje uzyskane od pana 
radnego Pelca w tej spra-
wie brzmiały, iż jak tylko 
skończy się sezon zimowy 
dokończą robić drogę. Jest 
lipiec i drogi nadal nie ma 
– mówi Agnieszka Cele-

WoDociąg czy asfalt?
Ulica Jabłoni na Białołęce to spokojna droga, 
jakich wiele w tej części miasta. Z jednym ma-
łym wyjątkiem – brakuje na niej asfaltu. Choć 
miał zostać wylany w ubiegłym roku, do tej 
pory na próżno go szukać. 

jowska,  mieszkanka  ul. 
Jabłoni. 
A problem jest faktycz-

nie duży. Nie tylko zimą, 
ale  także  teraz,  podczas 
każdej  większej  ulewy, 
droga jest niemal całkowi-
cie zalana. Ciężko po niej 
przejechać samochodem, 
nie mówiąc już o jeździe 
rowerem  czy  spacerze 
pieszo. 
To jednak nie wszystko. 
– W międzyczasie urzęd-

niczka z Urzędu m.st. War-
szawy, również mieszkanka 
ul. Jabłoni, robiła w grud-
niu ankietę. Czy miesz-
kańcy chcą wodociąg czy 
drogę? Ja odpowiedzia-
łam, że przecież najpierw 
musi być wodociąg, do-
piero położą drogę. Ona 
nic nie powiedziała, więc 
dodałam, że jeżeli jest taka 
możliwość, to wolę drogę 
i większość mieszkańców 
tak odpowiedziała. Nato-
miast feedback po tej an-
kiecie w Urzędzie Dzielnicy 
był taki, że mieszkańcy nie 
chcą wodociągu… Za każ-
dym razem nas oszukują 
i zbywają. Wielokrotnie 
dzwoniliśmy w tej sprawie 
do urzędu i nic – dodaje 
Agnieszka Celejowska. 

Co na to urzędnicy? 
– Ogłosiliśmy przetarg 

na bieżące utrzymanie i re-
monty dróg o nawierzchni 
asfaltowej. Ul. Jabłoni jest 
wśród ulic wytypowanych 
w ramach tego przetargu 
do ułożenia nowej na-
wierzchni.  Po otwarciu 
ofert będzie wiadomo, czy 
najkorzystniejsza oferta 
mieści się w limicie środ-
ków, jaki mamy na to za-
danie. Jeśli okaże się, że 
oferty przekroczą nasz bu-
dżet, to przeprowadzimy 
szacowanie, na które prace 
wystarczy pieniędzy. Wtedy 
dopiero będziemy mogli na 
100 procent potwierdzić, 
że w tym roku ułożymy 
nakładkę asfaltową w ul. 
Jabłoni. Ale jeśli w tym 
roku zabraknie pieniędzy 
na tę drogę, ułożymy nową 
nawierzchnię w 2023 roku. 
Co ważne – wykonanie na-
wierzchni asfaltowej opóźni 
budowę wodociągu w ulicy 
o czas gwarancji na prace 
drogowe – mówi Marzena 
Gawkowska, rzeczniczka 
prasowa Urzędu Dzielnicy 
Białołęka.
Czy i kiedy mieszkańcy 

doczekają się asfaltu na ul. 
Jabłoni wyjaśni się w naj-
bliższych tygodniach.

Marcin KalickiFo
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Działając na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1984 ze zm.) – dalej u.t.k. informuję, 

że na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na:

„Budowa tunelu drogowego w km proj. 20+730 linii kolejowych nr 7 i nr 506 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w związku z rozbiórką przejazdu 
kolejowego w ciągu ulic Walcowniczej/Młodej w km istn. 20+741 linii kolejowej nr 7” w ramach zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej 
i materiałów przetargowych dla odcinka Warszawa Wschodnia Osobowa – Otwock” w ramach projektu POIiŚ 5.1–11.1 „Prace na linii kolejowej nr 7 
Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, Etap I”.

Linie rozgraniczające teren planowanej inwestycji obejmują nieruchomości lub ich części na terenie: miasta Warszawy (Dzielnica Wawer), wskazane 
poniżej (w nawiasie podano numer działki ewidencyjnej przed projektowanym podziałem):

a. Nieruchomości w liniach rozgraniczających:
dzielnica Wawer m.st. Warszawa:
Obręb ewidencyjny 3-12-85 - działki ewidencyjne o numerach: 128/4 (128/2), cz. 132/6, 132/13 (132/8), cz. 134/4, cz. 134/6, cz. 134/8, cz. 135, cz. 128/1.
Obręb ewidencyjny 3-12-86 - działki ewidencyjne o numerach: cz. 141, 145/4 (145), 148/4 (148), 149/6 (149/1), 151/4 (151), 151/5 (151), 152/4 (152), 
173/6 (173), 173/7 (173), 174/4 (174/2), 215/4 (215), 296/6 (296/1), 297/2 (297), 298/4 (298/1), cz. 140.
Obręb ewidencyjny 3-12-94 - działki ewidencyjne o numerach: 12/11 (12/3), 14/1 (14), 15/5 (15), 16/3 (16), 17/3 (17), 18/3 (18), 20, 21, 22/1 (22), 3/3 
(3), 43/10, 5, cz. 86.

b. Nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi: 
dzielnica Wawer m.st. Warszawa:
Obręb ewidencyjny 3-12-85 - działki ewidencyjne o numerach: cz. 106/2, 107/2, cz. 108/1, cz. 108/3, 108/4, cz. 108/5, cz. 109/1, 109/3, cz. 122, cz. 128/3 
(128/2), cz. 129, cz. 130, cz. 131, cz. 132/3, 132/5, 132/7, cz. 132/14 (132/8), 132/9, cz. 133/1, 133/4, cz. 133/5, 134/5, cz. 134/7, cz. 136, cz. 50, 52/4, 
cz. 52/5, cz. 53/2, cz. 53/6, cz. 87, cz. 88, cz. 89/2, cz. 90, 91, cz. 92, 93, 94/1, cz. 94/2, cz. 95/10, cz. 95/15, 95/3, 95/5, 95/7, cz. 95/8, cz. 132/10. 
Obręb ewidencyjny 3-12-86 - działki ewidencyjne o numerach: cz. 112/3, cz. 114, cz. 136/2, cz. 136/3, cz. 142/1, cz. 142/2, cz. 143, 144, cz. 145/3 (145), 
cz. 147, cz. 148/3 (148), cz. 149/5 (149/1), cz. 149/2, cz. 151/3 (151), cz. 152/3 (152), cz. 170/1, cz. 172/1, cz. 173/5 (173),  cz. 174/1, cz. 174/3 
(174/2), cz. 176, 189/1, 189/10, 189/11, 189/12, 189/3, 189/4, 189/5, 189/6, 189/7, 189/8, 189/9, cz. 19/10, cz. 190/17, 190/18, 190/19, cz. 190/21, 
190/22, 190/23, cz. 190/3, 190/6, 190/7, cz. 190/8, cz. 191, cz. 192, cz. 193, cz. 194, cz. 195, cz. 197, cz. 2/12, 2/13, cz. 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 
2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, cz. 2/25, 2/26, cz. 2/27, cz. 2/3, cz. 2/30, 2/6, cz. 2/7, cz. 202, cz. 203, cz. 204, cz. 205, cz. 213, cz. 214, cz. 215/3 
(215), cz. 218, cz. 219, cz. 220, cz. 221, cz. 225, cz. 227, cz. 296/7 (296/1), 296/2, 296/3, cz. 297/1 (297), cz. 298/3 (298/1), 298/2, cz. 299, cz. 307/5, 
cz. 308/1, 309/1, 377, cz. 382, 56/11, 56/12, cz. 56/41, 56/43, 56/44, 56/45, 56/46, cz. 56/47, cz. 56/49, cz. 56/50, cz. 56/51, cz. 56/57, 56/9, cz. 
127/4, cz. 16, cz. 223.
Obręb ewidencyjny 3-12-94 - działki ewidencyjne o numerach:  1/10, 1/3, 1/5, 1/6, cz. 1/7, 1/8, 1/9, cz. 12/12 (12/3), cz. 12/4, 13/1, 13/2, cz. 14/2 (14), 
cz. 15/4 (15), cz. 16/4 (16), cz. 17/4 (17), cz. 18/4 (18), cz. 19, cz. 2/1, cz. 2/2, cz. 22/2 (22), cz. 23/24, cz. 23/25, 23/6, 23/7, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 
29/8, 29/9, cz. 3/4 (3), 4, cz. 41/1, cz. 41/2, cz. 42/2, 42/4, cz. 43/1, 43/3, 43/4, 43/6, cz. 43/7, 43/9, cz. 51, 6, cz. 60/3, 7/1, 7/2, 7/3, cz. 89, cz. 42/3.

W związku z planowaną inwestycją przewidywane są ograniczenia w korzystaniu z  nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 9q ust. 1 pkt 6 u.t.k.: „w celu 
zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej, w tym dokonania związanej z nią budowy lub przebudowy 
układu drogowego lub urządzeń wodnych, lub założenia i przeprowadzenia na nich ciągów drenażowych przewodów i urządzeń służących do przesyłania 
płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności i sygnalizacji, a także innych podziemnych i naziemnych lub nadziemnych obiektów 
i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także prac związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii”, dotyczące 
następującej nieruchomości lub ich części:
dzielnica Wawer m.st. Warszawa:
Obręb ewidencyjny 3-12-85 działki ewidencyjne o numerach: cz. 106/2, cz. 108/1, cz. 108/3,  108/4, cz. 108/5, cz. 128/3 (128/2), cz. 129, cz. 130, cz. 
131, cz. 132/3, cz. 132/14 (132/8), cz. 50, 52/4, cz. 52/5, cz. 89/2, cz. 90, cz. 92, cz. 94/2, cz. 132/10. 
Obręb ewidencyjny 3-12-86 działki ewidencyjne o numerach: cz. 114, cz. 142/1, cz. 142/2, cz. 145/3 (145), cz. 147, cz. 148/3 (148), cz. 149/5 (149/1), 
cz. 149/2, cz. 151/3 (151), cz. 152/3 (152), cz. 170/1 cz. 172/1, cz. 173/5 (173), cz. 174/1, cz. 174/3 (174/2), cz. 176, cz. 19/10, cz. 191, cz. 192, 
cz. 193, cz. 194, cz. 197, cz. 202, cz. 203, cz. 204, cz. 205, cz. 213, cz. 214, cz. 215/3 (215), cz. 218, cz. 219 , cz. 220, cz. 221, cz. 225, cz. 227, cz. 
296/7 (296/1), 296/2, 296/3, cz. 297/1 (297), cz. 298/3 (298/1), 298/2, cz. 299, cz. 308/1, cz. 382, cz. 127/4, cz. 16, cz. 223. 
Obręb ewidencyjny 3-12-94 działki ewidencyjne o numerach: cz. 12/12 (12/3), cz. 12/4, cz. 14/2 (14), cz. 15/6 (15), cz. 16/4 (16), cz. 18/4 (18), cz. 19, 
cz. 2/1, cz. 22/2 (22), 29/4, 29/9, cz. 3/4 (3), 4, cz. 41/1, cz. 41/2, cz. 42/2, cz. 51, 6, cz. 60/3, 7/1, 7/2, 7/3, 29/7, 29/5, cz. 42/3. 

Nieruchomości podlegające nieodpłatnemu zajęciu na czas realizacji inwestycji w trybie art. 9ya ust. 1 u.t.k.: „w przypadku gdy realizacja inwestycji 
kolejowej wymaga przejścia przez tereny wód płynących bądź dróg publicznych, PLK S.A. lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego są uprawnione 
do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji”: 
dzielnica Wawer m.st. Warszawa:
Obręb ewidencyjny 3-12-85 - działki ewidencyjne o numerach: cz. 109/1, 109/3,  cz. 122 -, 132/5, 132/9, cz. 133/1, 133/4, cz. 133/5, 134/5, cz. 134/7, 
cz. 136, cz. 53/2, cz. 87, cz. 88, 91, 93, 94/1, cz. 95/10, cz. 95/15, 95/3, 95/5, 95/7, cz. 95/8.
Obręb ewidencyjny 3-12-86 - działki ewidencyjne o numerach: cz. 112/3, cz. 136/2, cz. 136/3, cz. 143, 144,  189/10, 189/11, 189/12, 189/3, 189/4, 189/5, 
189/6, 189/7, 189/8, 189/9, cz. 190/17, 190/18, 190/19, cz. 190/21, 190/22, 190/23, cz. 190/3, 190/6, 190/7, cz. 190/8, cz. 2/12, 2/13, cz. 2/14, 2/15, 
2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, cz. 2/25, 2/26, cz. 2/27, cz. 2/3, cz. 2/30, 2/6, cz. 2/7, 377, 56/11, 56/12, cz. 56/41, 56/43, 56/44, 
56/45, 56/46, cz. 56/47, cz.  56/49, cz. 56/50, cz. 56/51, cz. 56/57, 56/9, 190/23.
Obręb ewidencyjny 3-12-94 - działki ewidencyjne o numerach: 1/10, 1/3, 1/5, 1/6, cz. 1/7, 1/8,  1/9, 13/1, 13/2, cz. 2/2, cz. 23/24, cz. 23/25, 23/6,  23/7, 
29/6, 29/8, 42/4, cz. 43/1, 43/3, 43/4, 43/6, cz. 43/7, 43/9, cz. 89. 

Powyższe nieruchomości stanowią obszar na którym będzie realizowana planowana inwestycja.
Inwestycja będzie wymagała zatwierdzenia podziału nieruchomości (art. 9s ust. 1 u.t.k.) wskazanych poniżej (w nawiasie podano numery działek 

ewidencyjnych wydzielonych w  wyniku projektowanego podziału nieruchomości):
dzielnica Wawer m.st. Warszawy:
Obręb ewidencyjny 3-12-85 – działki ewidencyjnej o numerze 128/2 (128/3, 128/4), 132/8 (132/13, 132/14);
Obręb ewidencyjny 3-12-86 – działki ewidencyjnej o numerze 145 (145/3, 145/4), 148 (148/3, 148/4), 149/1 (149/5, 149/6), 151 (151/3, 151/4, 151/5), 152 
(152/3, 152/4), 173 (173/5, 173/6, 173/7), 174/2 (174/3, 174/4), 215 (215/3, 215/4), 296/1 (296/6, 296/7), 297 (297/1, 297/2), 298/1 (298/3, 298/4);
Obręb ewidencyjny 3-12-94 – działki ewidencyjnej o numerze 12/3 (12/11, 12/12), 14 (14/1, 14/2), 15 (15/5, 15/6), 16 (16/3, 16/4), 17 (17/3, 17/4), 18 
(18/3, 18/4),3 (3/3, 3/4), 22 (22/1, 22/2).

Inwestycja będzie wymagała przejęcia na rzecz Skarbu Państwa i oddania w użytkowanie wieczyste PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. nieruchomości (art. 
9s ust. 3 pkt. 1 i 3b u.t.k.) wskazanej poniżej (w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych przed podziałem):
dzielnica Wawer m.st. Warszawa:
Obręb ewidencyjny 3-12-85 - działki ewidencyjne o numerach: 128/4 (128/2), 132/13 (132/8), 128/1.
Obręb ewidencyjny 3-12-86 - działki ewidencyjne o numerach: 145/4 (145), 148/4 (148), 149/6 (149/1), 151/4 (151), 151/5 (151), 152/4 (152), 173/7 
(173), 173/6 (173), 174/4 (174/2), 215/4 (215), 296/6 (296/1), 297/2 (297), 298/4 (298/1). 
Obręb ewidencyjny 3-12-94 - działki ewidencyjne o numerach: 12/11 (12/3), 14/1 (14), 15/5 (15), 16/3 (16), 17/3 (17), 18/3 (18), 20, 21, 22/1 (22), 3/3 (3), 5.

Nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. oraz PKP PLK S.A.” :
dzielnica Wawer m.st. Warszawa:
Obręb ewidencyjny 3-12-85 - działki ewidencyjne o numerach: cz. 132/6, cz. 134/4, cz. 134/6, cz. 134/8, cz. 135.
Obręb ewidencyjny 3-12-86 - działki ewidencyjne o numerach: cz. 140, cz. 141.
Obręb ewidencyjny 3-12-94 - działki ewidencyjne o numerach: 43/10, cz. 86.

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) – dalej 
k.p.a., znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7 POK, gdzie 
można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

W związku z powyższym stosownie do treści art. 10 k.p.a. oraz art. 73 §1 k.p.a. informuję, że do wydania rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie, Strona może 
zapoznać się z aktami postępowania po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695 62 19. Osoby nie umówione nie będą obsługiwane. 

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi 30 min. i nie może zostać przedłużony. W jednym pokoju może przebywać tylko jedna osoba do 
danej sprawy.

Informacja w sprawach będzie ponadto udzielania telefonicznie w poniedziałek w godz.1300 – 1600, lub w czwartek w godz. 800 - 1200 pod nr 22 695-66-48. 
Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas rozmowy strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie 
zakończenia postępowania. 

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 k.p.a., uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie. 
Z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu niniejszego postępowania administracyjnego w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem 

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, nie wydaje 
się decyzji o pozwoleniu na budowę dla innych inwestycji, a toczące się postępowania w tych sprawach podlegają zawieszeniu do czasu ostatecznego 
zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (art. 9o ust. 12 u.t.k.).

W przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wszczęcie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej zobowiązuje właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia (art. 9o ust. 13 u.t.k.).

Powyższych warunków nie stosuje się do postępowań dotyczących inwestycji celu publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą 
podmiotu, na wniosek którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (art. 9o ust. 14 u.t.k.).

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego 
adresu (art. 41 pkt §1 i §2 k.p.a.).
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REKLAMA

kazuar hełmiasty 
Na początku lipca wykluł się 

kazuar  hełmiasty. To bardzo 
duży sukces hodowlany, ponie-
waż ptaki tego gatunku rzadko 
rozmnażają się w niewoli. Tylko 
nieliczne ogrody zoologiczne 
w Europie mogą pochwalić się 
takim przychówkiem. 

Maluch jest zdrowy i dziel-
nie podąża za ojcem. Tak, za 
ojcem, ponieważ u kazuarów 
to samiec wysiaduje jaja i opie-
kuje się pisklętami. Co więcej, 
młode  przychodzą  na  świat 
pokryte puchem  i  chwilę po 
wykluciu opuszczają gniazdo 
i towarzyszą rodzicowi. 
Kazuary, tak jak strusie, nie 

potrafią latać, ale dobrze bie-
gają. Mają za to potężne nogi, 
zaopatrzone w ostre pazury, 
którymi potrafią zadawać do-
tkliwe, a nawet śmiertelne rany 
swoim wrogom. 

gaLidia kaszTanOWaTa
Na  początku  lipca  z  ber-

lińskiego  ZOO  przyjechała  
4,5-letnia samica galidii kaszta-
nowatej o wdzięcznym imieniu 
Voa (co w języku malgajskim 
znaczy kasztan). Początkowo 
była bardzo nieśmiała, ale już 
buszuje po swoim wybiegu. 
Galidie kasztanowate wystę-

pują wyłącznie na Madagaska-

rze. Dorastają do 69 cm długo-
ści,  z  czego  niemal  połowa 
przypada na ogon. W naturze 
żyją pojedynczo, w parach lub 
grupach rodzinnych. Choć są 
drapieżnikami, chętnie jedzą 
też owoce. 
Woa nie jest jedynym przed-

stawicielem swojego gatunku 
w  stołecznym ZOO. Oprócz 
niej mieszka tu również młody 
samczyk.  Pracownicy  ZOO 
planują  połączyć  oba  zwie-
rzaki, licząc, że stworzą parę 
i doczekają się potomstwa. 

gePard grzYWiasTY
W połowie  lipca  z Francji 

przybył  do  nas  samiec  ge-
parda grzywiastego imieniem  
Cassis, co w języku francuskim 
znaczy czarna porzeczka. Pan 
„Porzeczka” szybko zadomo-
wił się w swoim nowym miesz-
kaniu i bardzo lubi wylegiwać 
się w słońcu.

Gepardy należą do rodziny 
kotowatych, jednak bardzo róż-
nią się od swoich pobratymców. 
Przede wszystkim nie potrafią 
chować pazurów. Ponadto nie 
polują z zasadzki, lecz gonią 
ofiary. Te najszybsze zwierzęta 
świata mogą biec z szybkością 
niemal 100 km/h!
Ciekawostką jest również to, 

że koty te łatwo się oswajają 
i w przeszłości używano  ich 
do polowań na gazele. Obecnie 
gepardy są zagrożonym gatun-
kiem – na wolności żyje tylko 
około 7100 osobników!      JN

Z życia warsZawskiego Zoo

Więcej o zwierzętach 
z warszawskiego ZOO 

przeczytacie na naszej stronie 
www.mieszkaniec.pl

Ostatnio nasz ogród zoologiczny wzbogacił się o trzy 
niezwykłe zwierzęta: pisklę kazuara hełmiastego, sa-
micę galidii kasztanowatej i geparda grzywiastego.

noWi mieszkańcy
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Zapraszamy na przegląd interpelacji radnych miasta stołecznego Warszawy oraz rajców wszystkich prawobrzeż-
nych dzielnic. Sprawdzamy, o co pytają i co chcą zrobić dla mieszkańców wybrani przez nich przedstawiciele 
samorządu terytorialnego. W każdym wydaniu przedstawiamy pokrótce po jednej interpelacji z dzielnicy. 

raDni pytają,  
urzęDnicy oDpoWiaDają

RADA M.ST. WARSZAWY
Radny Kacper Pietrusiński (Koalicja Oby-
watelska) w imieniu mieszkańców chciał 

dowiedzieć się, czy planowany jest remont wybudowanego 
w 1924 roku i ujętego w gminnej ewidencji zabytków bu-
dynku przy ul. Grochowskiej 354. 
Rajcy odpowiedziała Aldona Machnowska-Góra, zastępca 
prezydenta m.st. Warszawy. „Kamienica została opróżniona 
i była zakwalifikowana do remontu w ramach Zintegrowane-
go Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy. Podczas ewen-
tualnej przebudowy powstałe na nowo mieszkania muszą 
być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym 
przypadku nie ma takich możliwości, gdyż jest to obiekt za-
bytkowy. Ponadto, mając na uwadze zachowanie historycz-
nego charakteru i walorów zabytkowych budynku, nie ma 
możliwości ocieplenia elewacji. Wszelkie prace remontowe 
muszą być prowadzone w uzgodnieniu z Konserwatorem Za-
bytków i mogą zostać wykonane pod warunkiem otrzymania 
przez zarządcę nieruchomości, Zakład Gospodarowania Nie-
ruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, 
odpowiednich środków finansowych na ten cel”.

PRAGA-POŁUDNIE
Radny Sylwester Nowak (Koalicja Obywatelska) zapytał 
o możliwość remontu nawierzchni ul. Mińskiej, na którą 
został skierowany objazd na czas budowy ronda przy ul. 
żupniczej. Arteria według rajcy wymaga pilnej naprawy ze 
względu na bezpieczeństwo mieszkańców. 
„Informuję, że w roku 2022 zaplanowana jest przez dewelo-
pera przebudowa ulicy Mińskiej na odcinku od ulicy Podskar-
bińskiej do ulicy Stanisławowskiej. Urząd Dzielnicy planował 
przebudowę ulicy na odcinku od ulicy Grochowskiej do ulicy 
Chodakowskiej w ramach rewitalizacji Kamionka. Szacunko-
wy koszt inwestycji to około 5 mln zł. Z uwagi na obecną 

sytuację finansową nawierzchnia uli-
cy będzie naprawiana na bieżąco ze 
środków przeznaczonych na remonty 
dróg gminnych” – przekazał Tomasz 
Kucharski, burmistrz Pragi Południe. 

BIAŁOŁęKA
Danuta Zaleska (Klub Radnych Razem dla 
Białołęki) zapytała w imieniu mieszkań-
ców o możliwość poprawy bezpieczeństwa 
pieszych na fragmencie ul. Astrowej z na-
wierzchni z kostki betonowej, a także z prośbą o wyzna-
czenie dodatkowego przejścia dla pieszych w okolicy nie-
ruchomości przy ul. Skarbka z Gór 21b i montaż progów 
zwalniających. 
Radnej odpowiedział burmistrz Grzegorz Kuca. „Przeanali-
zowaliśmy propozycję wyznaczenia przejścia dla pieszych 
wraz z progami zwalniającymi. Biorąc pod uwagę potrzebę 
bezpiecznego przekraczania jezdni przez pieszego, zasadne 
jest wyznaczenie przejścia dla pieszych na końcu chod-
nika po stronie północnej – nieruchomość Skarbka z Gór 
nr 23 C. Wprowadzenie nowej organizacji ruchu nastąpi po 
opracowaniu projektu, a następnie zatwierdzeniu go przez 
Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym m.st. Warszawy. Jed-
nocześnie informuję, że progi zwalniające staramy się lokali-
zować w miejscach gdzie zachodzi istotna potrzeba poprawy 
bezpieczeństwa, bądź w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach np. w miejscach wypadków drogowych z udziałem 
pieszych oraz w drogach, gdzie brak jest chodnika i piesi po-
ruszają się po jezdni, co w tym przypadku nie ma miejsca”.

PRAGA-PÓŁNOC
Radni Małgorzata Grzegorzewska  
i Ernest Kobyliński (Prawo i Spra-
wiedliwość) w swoich interpelacjach 
zapytali o możliwość przywrócenia 
kursowania linii 125 do Pl. Hallera. 
Rajcom odpowiedziała Renata Wiśniewska, dyrek-
tor Pionu Administracyjno-Organizacyjnego Zarządu 
Transportu Miejskiego: „Skierowanie linii 125 do krańca 
Metro Stadion Narodowy zostało zaakceptowane przez 
pasażerów podczas konsultacji społecznych dotyczą-
cych zmian w układzie komunikacyjnym po uruchomie-
niu centralnego odcinka drugiej linii metra. Wydłużenie 
przedmiotowej linii do krańca Pl. Hallera miało jedynie 
charakter tymczasowy i było związane z przebudową 
torów kolejowych na odcinku Zielonka-Warszawa Rem-
bertów i zawieszeniem kursowania pociągów linii wo-
łomińskiej przez linię średnicową podmiejską do stacji 
Warszawa Zachodnia. W celu umożliwienia pasażerom 
pociągów dojeżdżających do Warszawy od strony Wo-
łomina podróży z jedną przesiadką w kierunku placówek 
medycznych w Aninie i Międzylesiu linia 125 została 
skierowana przez Dworzec Wileński do najbliższej pętli 
jaką jest Pl. Hallera. Po przywróceniu ruchu pociągów 
na zmodernizowaną trasę Zielonka-Warszawa Rember-
tów i dalej przez linię średnicową podmiejską w kierun-
ku Warszawy Zachodniej pasażerowie dojeżdżający do 
Warszawy z omawianego kierunku zyskali możliwość 
przesiadki do autobusów linii 125 przy stacji Warszawa 
Stadion. W związku z powyższym możliwa stała się re-
alizacja wypracowanego podczas wspomnianych wyżej 
konsultacji rozwiązania tzn. skrócenia linii 125 do krańca 
Metro Stadion Narodowy. 

WESOŁA
Wobec trwającej wojny na terytorium Ukrainy Małgorza-
ta Zaremba (Prawo i Sprawiedliwość) zapytała, czy i ile na 
terenie dzielnicy Wesoła znajduje się budowli ochronnych, 
schronów. 
Radnej odpowiedział Marek Kujawa, zastępca dyrektora Biura Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. „Urząd m. st. Warszawy nie pro-
wadzi ewidencji schronów, nie gromadzi informacji o ich wyposażeniu i stanie 
technicznym. Aktualnie, zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny, właściciele budynków (najczęściej wspólnoty mieszkaniowe), 
w których znajdują się pomieszczenia przewidziane na schrony (budowane 
w latach minionych ubiegłego wieku dla mieszkańców), samodzielnie podej-
mują decyzje dotyczące rozporządzania rzeczą, czyli tych miejsc, do których 
posiadają prawo własności”. 

WAWER
Radna Sandra Spinkiewicz (Koalicja 
Obywatelska) wróciła do sprawy usta-
wienia wiaty przystankowej na przy-
stanku Kadetów Szkoła 02, która miała 

stanąć w tym miejscu już w 2019 roku. 
„Uprzejmie informuję, że montaż zadaszeń na tym przy-
stanku został zaplanowany przez Zarząd Dróg Miejskich 
w ramach przebudowy skrzyżowania ul. Kadetów z ul. 
Łasaka” – zapewnia Renata Wiśniewska, Dyrektor Pionu 
Administracyjno-Organizacyjnego Zarządu Transportu 
Miejskiego. 

REMBERTÓW
Niezrzeszony radny Józef Melak spytał w imieniu mieszkań-
ców osiedla Wygoda oraz rodziców dzieci uczęszczających 
do Przedszkola nr 160 i Zespołu Szkół nr 74 o możliwość 
budowy drogi na ul. Babie Lato i ul. Szymańskiego na od-
cinku od ul. Babie Lato do ul. Niepołomickiej. Jak zaznacza 
rajca „ulica Babie Lato jest jedyną nieutwardzoną drogą, którą codziennie 
dzieci idą do przedszkola i szkoły. Szczególnie niebezpieczny jest odcinek 
ul. Szymańskiego od ul. Niepołomickiej do ul. Babie Lato oraz od ul. Karlej 
do ul. Jedwabnickiej, gdzie nie ma wyznaczonej bezpiecznej trasy pieszej. 
Obecny stan drogi zagraża bezpieczeństwu mieszkańców szczególnie dzieci 
i młodzieży, które samodzielnie chodzą do szkoły”. 
Zastępca burmistrza Rembertowa Mieczysław Golónka nie ma jednak dobrej 
informacji dla mieszkańców: „Odnośnie poprawy stanu drogi Babie Lato na od-
cinku pomiędzy ul. Niepołomicką i ul. Szymańskiego informuję, że szerokość 
pasa drogowego na wskazanym odcinku wynosi od 3 do 4 m, który w ramach 
remontów i utrzymania dróg na terenie dzielnicy jest monitorowany i utrzymany 
w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. Trwała poprawa tego stanu 
może nastąpić jedynie poprzez budowę ulicy o szerokości drogi w liniach roz-
graniczających 8–10 m, ale inwestycja taka nie jest ujęta w planach na najbliż-
sze lata. Wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy 
inwestycji uwarunkowane jest od środków finansowych przeznaczonych na 
inwestycje dla naszej dzielnicy oraz planów inwestycyjnych MPWiK związanych 
z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ciągu ulicy Babie Lato”. 

TARGÓWEK
O planowane i trwające remonty w placówkach oświatowych 
w czasie wakacji zapytała Zarząd Dzielnicy Targówek radna 
Edyta Sosnowska (Prawo i Sprawiedliwość). 
Jak informuje burmistrz Małgorzata Kwiatkowska we wszystkich 

placówkach prowadzone są bieżące konserwacje oraz usuwane są istniejące 
awarie. Ponadto jak zaznacza włodarz dzielnicy „trwa remont dachu w Szkole 
Podstawowej nr 26 przy Zespole Szkół nr 41 ul. Bartnicza 2 – naprawa ze-
rwanego pokrycia dachowego wskutek wichury w lutym 2022 r. – koszt re-
montu 258 300,00 zł; trwa modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem 
w Szkole Podstawowej nr 58 ul. Mieszka I nr 7 – koszt remontu modernizacji 
999 519,00 zł; przygotowywane jest postępowanie w formie zapytań oferto-
wych na wykonanie zgodnie z zaleceniami PSSE naprawy podłóg w salach za-
jęć w Przedszkolu nr 81 ul. Barkocińska 19/21 – przewidywany koszt wymiany 
podłóg ok. 155 000,00 zł; przygotowywane jest postępowanie w formie zapytań 
ofertowych na wymianę instalacji poziomów ciepłej i zimnej wody w Szkole 
Podstawowej nr 378 ul. Bartnicza 2 – przewidywany koszt wymiany i naprawy 
instalacji ok. 155 000,00 zł; przygotowywane jest postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w celu przeprowadzenia robót dla udostępnienia czę-
ści budynków dla osób z niepełnosprawnością ruchową w następujących pla-
cówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 84 ul. Radzymińska 227, Szkoła 
Podstawowa nr 379 ul. Turmoncka 2, Szkoła Podstawowa nr 277 ul. Suwalska 
29, Szkoła Podstawowa nr 298 ul. Krakusa 2 i XLVI LO ul. Żuromińska 4 – prze-
widywany koszt realizacji zadania – 637 000,00 zł, planowany termin realizacji 
sierpień – wrzesień 2022 r.

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
Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne
Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 150 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

w w w . j a s k r a . o r g

Warszawa ul. Grenadierów 51/59

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

REKLAMA REKLAMA
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Psy przebywają w przytulisku k. Warszawy. 
W sprawie adopcji skontaktuj się: tel. 605 585 603

  
 





  


 
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

Postaraj się zwolnić tempo i wyluzować. Zadbaj o swoje zdrowie, unikaj denerwują-
cych ludzi – a zobaczysz, że uśmiech jest najlepszym lekarstwem. Samotne Barany 
powinny uważnie się rozejrzeć, bo miłość jest bardzo blisko.
Twoje rozsądne działanie przyniesie ci wiele korzyści. Sprawy zawodowe będą się 
zmieniać z dnia na dzień, ale nie trać nadziei, sytuacja powoli się unormuje. W spra-
wach serca bądź romantyczny, a na pewno zostanie to dostrzeżone i docenione.
Pewne myśli nie dają ci spokoju i nie wiesz jaką podjąć decyzję. Zadzwoń do przyjacie-
la, który spojrzy na problem z dystansu. Za bardzo przejmujesz się sprawami, które nie 
zasługują na dłuższe łamanie sobie nimi głowy. W uczuciach może być ciekawie!
Będzie ci dopisywało szczęście. Jak długo to będzie trwało, zależy tylko od twoich roz-
sądnych działań. Ciesz się wolnymi chwilami z rodziną i wakacyjny czas wykorzystaj 
jak najlepiej. Postaraj się, by te wspólne chwile na długo zapadły w waszą pamięć.
Jeśli planujesz w najbliższym czasie urlop, przed wyjazdem – ubezpiecz mieszkanie 
i powiadom sąsiadów. Niespodzianki bywają miłe, ale nie zawsze… Warunkiem nor-
malizacji twoich kontaktów z bliską osobą jest szczera rozmowa.
Twoja błyskotliwość i systematyczność pomagają w załatwianiu skomplikowanych 
spraw. W najbliższym czasie szykują się jakieś małe zmiany w sprawach zawodowych, 
ale na korzyść. Warto poświęcić trochę czasu na relaks i słodkie nic nie robienie. 
Czas wakacji to dobra pora na zawarcie interesujących znajomości. Postaraj się, aby 
to, co zaplanowałeś nie odbiegało zbytnio od rzeczywistości. Zalecane są konsekwen-
cja i dyplomacja. Postaraj się o więcej wyrozumiałości i mniejszy dystans.
Dużo szumu wokół niezałatwionej starej sprawy, spory i waśnie – można było tego 
uniknąć w porę reagując. Teraz uważaj na każde nieostrożne słowo, a istnieje szansa, 
że sytuacja się unormuje. Zdrowie wymaga uwagi, a ty „generalnego przeglądu”.
Wakacje w pełni, a ty jeszcze nie byłeś na swoim wymarzonym urlopie. Gdzieś tam 
czeka na ciebie spokojne, magiczne miejsce w leśnej głuszy, nad uroczym jeziorem lub 
dzikiej plaży. Na razie postaraj się zakończyć najważniejsze sprawy w pracy. 
Warto czasem ustąpić, aby wygrać. Spadnie na ciebie nawał spraw, obowiązków i bę-
dziesz miał wrażenie, że wszyscy czegoś od ciebie chcą. Wycofaj się powolutku na 
drugi plan i szykuj się do ataku. Skontroluj swoje zdrowie.
„Raz postaw się na moim miejscu” – słowa tej piosenki niech będą mottem na te dni. 
Więcej empatii wobec rodziny i współpracowników może zmienić wiele we wspólnych 
relacjach. Unikaj jak ognia pożyczek, to nie jest czas na korzystne inwestycje. 
By poprawić sobie humor wybierz się na jakieś zakupy. Nie zaniedbuj swojego zdrowia, 
wskazane więcej spacerów i snu, bo imprezowanie do białego rana niestety nie wpływa 
pozytywnie na twoje samopoczucie.                                                                 Merlin 

ZajrZyjmy do kuchni

✓sałatka, która może też być smaro-
widłem do kanapek lub nadzieniem do 
wytrawnych ptysiów: 10 deko tartego, 
żółtego sera zmieszać z tą samą ilością 
posiekanych drobno korniszonków, małą 
cebulą pokrojoną w drobną kostkę, nie-
dużym, startym na grubej tarce jabłkiem. 
Wymieszać, dodać łyżkę – dwie majonezu, 
wymieszać ponownie. Jeśli trzeba, dodać 
nieco soli, cukru lub świe-
żego soku z cytryny. Kto 
lubi, może obficie posypać 
natką – to bardzo zdrowe!
✓sałatka dla oszczęd-
nych: wygotowane mięso 
z rosołu można też cie-
kawie podać na zimno, 
niezależnie od tego, czy to kura, wołowina 
czy mieszanka obu mięs. W zgrabną kost-
kę kroimy zimną włoszczyznę z rosołu oraz 
rosołowe mięso, oczyszczone z części tłu-
stych czy żylastych. Do tego dodajemy, za-
leżnie od ilości rosołowych składników, jed-
ną sporą cebulę, 3–4 jędrne ogórki kiszone, 
2–3 jaja na twardo – wszystko pokrojone 
w kosteczkę. Kto lubi, może dosypać ku-
kurydzy z puszki lub zielonego groszku 
(mrożonego lub konserwowego), ewentu-

alnie dodać gotowane ziemniaki również 
pokrojone w kostkę. Mieszamy, dodajemy 
odrobinę świeżo zmielonego pieprzu, 2–3 
łyżki łagodnej musztardy, łyżkę dobrej, gę-
stej śmietany i majonez. Gdy gotowa, od-
stawiamy na pół godziny do lodówki. 
✓sałatka karoliny: trzy ząbki czosn-
ku posiekać i rozetrzeć z solą, następnie 
mocno wymieszać z naturalnym jogurtem 

(mały kubek) lub, jeśli kto 
woli, kefirem. Dwie – trzy 
czubate łyżki rodzynek na-
moczyć w letniej wodzie. 
Garść orzechów włoskich 
łuskanych wrzucić do 
wrzątku na 1 minutę (nie 
dłużej!), na dużym gazie, 

po czym szybko odsączyć i schłodzić zim-
ną wodą. Młodego, niewielkiego kalafiora 
podzielić na drobne różyczki, wymieszać je 
z niewielką puszką kukurydzy, orzechami 
i rodzynkami. Na wierzchu ułożyć ser feta, 
pokrojony w kostkę wielkości różyczek ka-
lafiora. Zalać wszystko jogurtem z czosn-
kiem, odstawić do lodówki na dwie – trzy 
godziny. Następnie delikatnie wymieszać 
i serwować na stół. 

karolina kowalska z Białołęki

Sałatki nigdy Się nie nudzą. dla dbających o linię, dla 
wegetarian, dla alergików – każdy może znaleźć coś 
pySznego dla Siebie. oto kilka inSpiracji.

Zapraszamy do przesyłania swoich przepisów 
redakcja@mieszkaniec.pl

Psygarnij miłość na czterech łapach 
Wspólnie szukamy odpowiedzialnych opiekunów dla 
psiaków z przytuliska pod Warszawą. To bezdom-
niaki, które zostały porzucone lub uratowane z trud-
nych warunków życiowych. Każdy z nich najbardziej 
na świecie marzy, aby dołączyć do opiekuna, który 
obdarzy go miłością do końca życia. 

Śliczny i przepięknie 
umaszczony BARNI to mały 
radosny, aktywny chętny do 
zabawy i bliskiego kontaktu 

z człowiekiem piesek. Ma 
siedem miesięcy. Będzie ważył 

ok 10 kg. Dobrze 
znosi kontakt 
innych psów. 

Wesoły, chętny do zabawy 
i przytulania roczny ORION 

waży 19 kg.  
Bardzo dobrze dogaduje 

się z innymi psami i pięknie 
chodzi na smyczy (uwielbia 

długie spacery). Nie 
wykazuje żadnej agresji, 
nadaje się dla każdego, 

również do rodziny 
z dziećmi. 

Terierowata przeurocza 
radosna FRAJDA bardzo 

czeka na dom.  
Ma 1,5 roku, waży 9 kg.  
Sunia jest łagodna, lubi 

bawić się z psami, ładnie 
chodzi na smyczy. W domu 

nie sprawia problemów. 
Odnajdzie się w każdej 

rodzinie kochającej 
zwierzęta. 

BArni orion FrAjDA

Krzyżówka Mieszkańca nr 14

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 23 utworzą końcowe hasło.
3 4 5 6 7 8 9 10 11

17 18 19

1 2

12 13 14 15 16 20 21 22 23
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AUTO-MOTO – Kupię
n Części Fiat 125p i inne auta 
PRL-u: Fiat 126 p, Syrena, 
Warszawa. Tel. 503-401-501

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

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

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

MOTORYZACJA
n MOBILNY SERWIS  
KLIMATYZACJI, OZONOWA-
NIE SAMOCHODÓW.  
TEL. 505-166-166

n Pomoc drogowa.  
Tel. 513-606-666

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

NAUKA
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 MDS Nieruchomości: chcesz 
sprzedać mieszkanie, dom, 
działkę – zorganizujemy wszyst-
kie formalności za Ciebie! 
Zadzwoń tel. 881-155-866, aby 
umówić spotkanie z dojazdem 
do klienta.

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

NIERUCHOMOŚCI  
– Mam do wynajęcia

n Pokoje 2 i 3 osobowe. 
600 zł/m-c od osoby.  
Tel. 601-350-289

n Wawrzyszew, kawalerka, 
parter, 27m2, metro, bazar 
Wolumen, czynsz+media 1900. 
Tel. 518-185-940

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

n LODÓWEK NAPRAWA.  
TEL. 602-272-464

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, ro-
lety antywłamaniowe – produk-
cja, naprawa. Tel. 602-228-874

n ROLETY. TEL. 514-165-445

następne WyDanie 11.08.2022

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

REKLAMA

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. 

NIERUCHOMOŚCI 
– Sprzedam

n Hotel Pracowniczy, 1200 
m kw. użytkowych, działka 
1400 m kw., Okuniew k. Sule-
jówka. Tel. 660-795-386

NIERUCHOMOŚCI  
– Szukam do wynajęcia

n Wynajmę miejsce garażowe 
lub kupię garaż w okolicy ulic 
Osowska Serocka Dubieńska. 
Tel. 518-185-940

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, spad-
kowe, rozwody. Wawer-Anin 
ul. Ukośna. Tel. 22 613-04-30, 
603-807-481

RÓżNE
n Odbiorę nieodpłatnie karton. 
Tel. 796-371-666 

n OPIEKA NAD GROBAMI 
W WARSZAWIE – TANIO 
I SOLIDNIE.  
TEL. 500-336-607

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

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

TRANSPORT
n AAA wywóz gruzu, mebli, 
gałęzi, itp. Rozbiórki, wyburza-
nie ścian, skuwanie glazury, 
posadzek, wycinanie drzew. 
Porządkowanie piwnic, garaży, 
działek. Załadunek. Tanio.  
Tel. 721-002-710

n Przeprowadzki i magazyno-
wanie 24h/7. Wywóz i utyliza-
cja zbędnych mebli, przedmio-
tów z mieszkań i piwnic.  
Tel. 607-66-33-30

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

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

USŁUGI
n AGD – LODÓWKI, PRALKI, 
ZMYWARKI – NAPRAWA.  
TEL. 694-825-760

n AGD, ANTENY, TELEWIZORY 
– NAPRAWA.  
TEL. 602-216-943

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

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

n Dachy, rynny. wymiana, 
naprawa. Tel. 504-250-013

n Dezynfekcja instalacji wenty-
lacyjno-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, udrażnianie rur; 
drobne naprawy, montaże, 
od 90 zł. Tel. 731-142-599 

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

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

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

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

RATY

NAGROBKI
już od 3999 zł

zakład Pogrzebowy
TeMidA

CAŁOdOBOWO
Warszawa  

ul. Strzelecka 21/25
tel. 533-133-485

509-993-750
www.temidawarszawa.pl

n STOLARZ – SZAFY, ZABU-
DOWY, GARDEROBY I PAWLA-
CZE. TEL. 602-126-214

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

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

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

n Zabudowa balkonów.  
Tel. 514-165-445

USŁUGI – Komputerowe
n AAA Tani Serwis Komputero-
wy 18 zł/h 24h. Dojazd 0 zł.  
Tel. 506-480-505

USŁUGI – Porządkowe
n AAAPranie dywanów, mebli 
tapicerowanych. Osobiście.  
Tel. 512-247-440

n Mycie okien – solidnie.  
Tel. 500-840-519

n Mycie okien, pranie dy-
wanów i mebli tapicerowa-
nych. Tel. 796-371-666

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

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

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

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

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

WYPOCZYNEK
n Mazury, Szczepankowo, las, 
jezioro, kameralnie, wynajem 
pokoi. Tel. 601-270-940,  
www.szczepankowo.pl

A MOŻE NAD MORZE?
Komfortowe, w pełni wyposażone apartamenty dla 4 osób, blisko plaży.

REZERWACJE  
ZADZWOŃ! 

¥ 501-423-667   

CENA OD 120 ZŁ ZA DOBĘ ZA APARTAMENT

POd PAPuGAMi - ul. Bałtycka 4

sŁOneCzkO - ul. Bałtycka 17B

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

gość ma wziąć tylko dobry humor i walizkę, a resztą zajmiemy się my ekiPA sunny-dAy 
APARTAMenTy kOŁOBRzeG.

KOŁOBRZEG    www.sunnyday.com.pl
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REKLAMA REKLAMA

 DoStaWa naWet W 4 GODZINY

WEJDŹ 
NA STRONĘ

www.dhtonline.pl

14 99
PLN

SZYNka 
kONSerWOWa 90G 

OLeWNIk
SZt.

PaSZtet 
DZIDuNIa 
SokołóW
1 kG 

zAReJesTRuJ siĘ i OBieRz 5% rabatu  

nA PieRWsze zAkuPy z dOsTAWĄ

Promocje obowiązują w dniach 28.07-11.08.2022 r.

25 99
PLN

kiEłbaSa kraJana 

SokołoW
1 kG

3 99
PLN

PolęDWica 
SoPocka 90g 
OLeWNIk
SZt.

 SZYNka 
na kraJalnicę 
Jbb 
1 kG 

25 99
PLN

 Zrób zakupy za min. 300 zł  

 – bon 50 zł do sklepu Decathlon  

  otrzymasz GratIS ! 


