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 Protezy elastyczne

 Cyrkonowe 
korony i mosty

 Implanty
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od 1991 r.

 Bestia jUż nas dogania
Oglądamy się ze siebie: 

pędzi! Dwa miesiące temu ta 
bestia była jeszcze daleko, te-
raz wyraźnie widać już jej kły. 
Inflacja!

Nie uciekniemy, wielu już 
rezygnuje i zaczyna przyj-
mować pozycję bezpieczną 
– kuli się w sobie, chroni 
najważniejsze organy, żeby 
przeczekać, przetrzymać jej 
najgorszą, pierwszą furię. Inni 
jeszcze biegną: na wakacje, 
do salonów z luksusami, żeby 
wydać wartościowe złotówki, 
zanim staną się nieznośnie 
lekkie. Potem to już trzeba 
będzie je trzymać na węgiel, 
gaz, ciepłą wodę, na podsta-
wowe potrzeby i na dzieci.

Oczywiście, może be-
stia złagodnieje. Może zasłony 
dymne w postaci rekompen-
sat finansowych sprawią, że 
atak pójdzie gdzieś bokiem. 

Co będzie, jak nas inflacja 
w końcu dopadnie? Ja mam 
optymistyczny charakter: nie 
będzie aż tak okrutna, jak 
nam się wydaje, to strach 
powiększa nam oczy. Zawsze 
człowiek jakoś rok, półtora 
wytrzyma, potem powinno 
już być tylko lepiej. Tyle że 
pamięć o bestii znów zo-
stanie na lata, co sprawi, że 
długo nie będziemy hurra- 
optymistycznie się rozwijać. 
A tak fajnie było.

tomasz szymański

Szczególnie w wakacje odczuwamy wzmożony ruch rowerzyStów oraz oSób poruSzających 
Się na hulajnogach. nieStety to właśnie wtedy na ulicach warSzawy dochodzi do coraz 
więkSzej liczby wypadków z ich udziałem.

dokończenie nA STR. 7

dokończenie nA STR. 3

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

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

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

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

TAPICER  skup 
 sprzedaż 
 sim-locki
 akcesoria 
 naprawy

TELEFONY KOMÓRKOWE

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

www.krasphone.pl

ch szembeka
ul. zamieniecka 90 

paw. 311

Chodnik  
to nie ścieżka… 
wojenna

ostatnio pojawiły się informacje o plagach szczu-
rów, które buszują po miejskich podwórkach i par-
kach nawet w ciągu dnia. Mieszkańcy stolicy oba-
wiają się ich, ponieważ gryzonie roznoszą choroby. 

SzCzury 
w warszawie

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

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

Co sŁYCHaĆ W WaRsZaWie 
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apaRtamenty nad moRzem od 120 zł za dobę 
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kronika PoLicYjna

Swoją obecnością uroczy-
stość uświetnili powstańcy 
warszawscy oraz przedsta-
wiciele samorządu i innych 
instytucji, w tym Lasów 
Państwowych, Wyższej 
Szkoły Edukacja w Sporcie, 
Bractwa Strzelców Kurko-
wych im. Jana Kilińskiego 
czy Szkoły Podstawowej 
nr 374 im. gen. Piotra Szem-
beka przy ul. Boremlow-
skiej 6/12. 

W uroczystości uczestni-
czyło ok. 200 osób.

Gospod a rzam i  byl i : 
Fundacja Pomocy na rzecz 
Żołnierzy Armii Krajowej 
im. Generała Leopolda Oku-
lickiego, której prezesem jest 
dr Stanisław Rubkiewicz 
oraz prezes zarządu spółki 
Centrum Szembeka Miro-
sław Sztyber, członek Rady 
Żołnierzy Armii Krajowej 
Fundacji. Pełni on również 

Prawdziwa Lekcja historii

28 lipca br. w Centrum Handlowym szembeka przy 
ul. Zamienieckiej 80 na Pradze Południe w sali 
konferencyjnej im. żołnierzy armii Krajowej odby-
ła się uroczystość z okazji 78. rocznicy Powstania 
Warszawskiego. 

funkcję Warszawskiego 
Króla Kurkowego, więc tra-
dycyjnie wystąpił w stroju 
Bractwa Kurkowego. 

W imieniu Fundacji 
przywitał gości mec. An-
drzej Siedlecki, zasłużony 
obrońca żołnierzy AK 
przed komunistycznymi są-
dami i dyrektor Akademii 
Armii Krajowej. Następ-
nie zabrali głos: zastępca 
burmistrza Pragi Południe 
Bożena Przybyszewska 
oraz wiceburmistrz Pragi 
Północ Dariusz Kacprzak. 
Wzruszające wystąpie -
nia mieli również goście 
honorowi, uczestnicy po-

wstania, którzy wspomi-
nali tamte sierpniowe dni. 

Zarząd Fundacji wręczył 
powstańcom warszawskim 
statuetki z podziękowaniem 
za heroizm i bohaterstwo.

Po oficjalnych wystąpie-
niach rozpoczął się program 
artystyczny, w którym wy-
stąpiła Kapela Czernia-
kowska, artystka scen war-
szawskich Justyna Dobroć, 
wiolonczelistka Martyna 
Wiśniewska oraz dzieci z SP 
nr 374. Można było również 
podziwiać wystawę prac 
Marioli Pietroń-Ratyńskiej, 
Iwony Kalaman oraz Rafała 
Starzyńskiego.               red.

REKLAMA REKLAMA

   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
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ChCEsZ prZEDłUżyć żyCIE sWOjEgO ApArATU słUChOWEgO? 
sKOrZysTAj Z BEZpłATnEgO prZEgLąDU I CZysZCZEnIA!
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oKRadŁ ZnajoMą!
Policjanci z Pragi Południe schwytali 62-letniego męż-
czyznę, podejrzanego o kradzież z mieszkania znajomej 
16 tys. zł i złotej biżuterii o wartości 2500 zł. Według zeznań 
pokrzywdzonej, zrobił to, gdy ona pojechała do przychodni, 
ponieważ nagle źle się poczuła. Zebrany przez śledczych 
materiał dowodowy wystarczył, by postawić mężczyźnie 
zarzuty. Grozi mu nawet 5 lat więzienia.

RannY dZiK na ULiCaCH WaWRa
28 lipca tuż po godzinie 8 rano w rejonie skrzyżowania ulic 
Błękitnej i Rubinowej patrolujący obszar strażnicy miejscy za-
uważyli mężczyznę, filmującego komórką młodego dzika. Po-
stanowili interweniować. Jak się okazało, zwierzę miało ranę 
na tylnej nodze i z trudnością się poruszało. Strażnicy miejscy 
natychmiast wezwali łowczego z Lasów Miejskich, który za-
brał dziczka do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.

aLKoHoLoWa LiBaCja ZaKońCZona śMieRCią
Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w wieku 32 i 59 lat, któ-
rzy mogą być zamieszani w śmierć 39-latka. Do zabójstwa 
doszło przy ogródkach działkowych w okolicach centrum 
handlowego Promenada na Pradze Południe. Według usta-
leń, cała trójka mężczyzn piła alkohol, gdy doszło do kłótni 
między ofiarą a 32-latkiem, który uderzył swojego kolegę 
cegłą w głowę. Trzeci z uczestników zdarzenia ani nie za-
reagował na agresywne zachowanie kolegi, ani nie udzielił 
rannemu pomocy. 32-latek będzie opowiadać za zabójstwo, 
a 59-lat za nieudzielenie pomocy. 

żÓŁW na ULiCaCH ReMBeRtoWa
25 lipca 2022 roku tuż przed godziną 22 pewna mieszkanka 
Rembertowa wracała właśnie do domu, gdy zauważyła coś 
dziwnego na środku jezdni ulicy Chruściela Montera. Tym 
czymś był żółw! Kobieta zabrała zwierzę do domu. Na drugi 
dzień powiadomiła o zdarzeniu strażników miejskich z Eko-
patrolu, którzy stwierdzili, że znaleziony gad jest żółwiem 
greckim, po czym zabrali zwierzaka Centrum CITES przy 
warszawskim ZOO.                   Policja, straż Miejska
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chodnik to nie ścieżka… wojenna

REKLAMA REKLAMA

Dokończenie ze str. 1
Pomimo rozwiniętej sieci 

ścieżek rowerowych, coraz 
więcej rowerzystów i pro-
wadzących hulajnogi jeździ 
po chodnikach z nadmierną 
prędkością i wykazuje się  
całkowitym brakiem wy-
obraźni. Dochodzi do absur-
dalnych sytuacji, w których 
pieszy czuje się zagrożony, 
idąc chodnikiem.

Przypomnijmy obowią-
zujące przepisy. Osoba kie-
rująca rowerem, elektryczną 
hulajnogą lub UTO (urządze-
nia transportu osobistego), 
ma obowiązek poruszać się 
po drodze dla rowerów lub 
pasem ruchu dla rowerów, 
jeżeli taki jest wyznaczony 
dla kierunku, w którym się 
porusza lub zamierza skrę-
cić. Gdy brakuje wydzielo-
nej drogi, kierowca roweru/

hulajnogi elektrycznej po-
winien jechać po jezdni, po 
której ruch pojazdów może 
się odbywać z prędkością nie 
większą niż 30 km/h.

osoba kierująca rowerem 
/e-hulajnogą, w chwili w któ-
rej korzysta z chodnika, jest 
obowiązana jechać powoli, 
zachować szczególną ostroż-
ność oraz ustępować miejsca 
pieszym. Niestety rzeczywi-
stość wygląda inaczej. Kilka 
dni temu nasza czytelniczka 
nieomal została potrącona 
przez młodego chłopaka, 
pędzącego hulajnogą po 
chodniku, gdy miała zamiar 
wejść do autobusu. Chłopak 
„śmignął” między nią a au-
tobusem… Do takich niebez-
piecznych sytuacji dochodzi 
permanentnie. Pomimo wy-
znaczonych ścieżek rowero-
wych, na chodnikach pełno 

jest rowerzystów i osób kie-
rujących hulajnogami.

Trudno zaakceptować ten 
proceder, to niebezpieczeń-
stwo wzrasta, gdyż kierowcy 
rowerów i hulajnóg nie do-
stosowują prędkości do sytu-
acji, w której się znajdują i nie 
uwzględniają pierwszeństwa 
pieszych na chodniku. Pro-
wadzący pędzą na złamanie 
karku i dochodzi do coraz 
większej liczby wypadków. 

Lekceważenie PrzePisów
Dużym problemem jest 

nieznajomość lub brak prze-
strzegania przepisów, nieuza-
sadniona jazda chodnikiem, 
lekceważenie sygnalizacji 
świetlnej, a także przejazd 
przez przejście dla pieszych, 
na  którym nie ma wyzna-
czonej ścieżki rowerowej. 
Nawet niektórzy rowerzyści 
przyznają, że sami czują się 
zagrożeni brawurą i nie-
ostrożną jazdą innych cykli-
stów lub osób prowadzących 
hulajnogi. Powiedzenie „stop 
piratom drogowym” nabiera 
innego znaczenia: nie chodzi 
już tylko o kierowców samo-
chodów, ale również o pira-
tów na jednośladach.

Oczywiście nie wszystkim 
zdarzeniom winni są kie-
rowcy jednośladów. Niestety, 

dochodzi także do wypadków 
z winy pieszych, którzy cho-
dzą ścieżkami rowerowymi. 
„Na mieście” trwa słowna 
przepychanka: zejdziemy ze 
ścieżek, jak wy zjedziecie 
z chodników (i na odwrót). 
Nikt w takiej chwili nie zasta-
nawia się nad tym, że stwarza 
drugiej stronie zagrożenie. 
Może zamiast tracić czas na 
słowne utarczki, zacznijmy 
się wzajemnie szanować? 

warszawa reaguje
Aby poprawić bezpieczeń-

stwo, Miasto wprowadziło 
pewne ograniczenia dla kie-
rujących hulajnogami elek-

trycznymi, które obecnie 
mogą poruszać się z prędko-
ścią maks. 20 km/h. 

W wybranych miejscach 
prędkość jest ograniczona 
do 12 km/h ze względu na 
bezpieczeństwo pieszych: 
n Krakowskie Przedmieście 
i Nowy Świat, w czasie gdy 
ulice te są deptakiem,
n ul. Chmielna na odcinku, 
który jest deptakiem,
n Bulwary Wiślane, na od-
cinku, na którym nie ma wy-
dzielonej drogi dla rowerów.

Są także takie miejsca, do 
których wjazd hulajnogami 
jest zabroniony: Stare Mia-
sto, Łazienki Królewskie 
oraz Ogród Krasińskich.

jak Parkować?
Parkowanie hulajnóg jest 

dozwolone w miejscach 
do tego przeznaczonych, 
w przypadku braku takich 
miejsc można parkować na 

chodniku, równolegle do ze-
wnętrznej krawędzi. Szero-
kość chodnika pozostawio-
nego dla pieszych musi być 
nie mniejsza niż 1,5 metra. 
Tyle przepisy. Rzeczywistość 
wygląda inaczej. Hulajnogi 
są dosłownie wszędzie, po-
rzucone przed wejściem do 
metra, budynków, na środku 
chodników, t rawników. 
A co się będzie działo, gdy 
rowery Veturilo również bę-
dzie można zostawiać poza 
stacjami? A takie są plany… 

oktawia Michałowska

jazda po chodniku tylko 
w trzech przypadkach: 
n opieka nad dzieckiem do 
10. roku życia, które jedzie 
na swoim rowerze,
n jeżeli szerokość chod-
nika wzdłuż drogi o do-
puszczalnej prędkości 
ponad 50 km/h wynosi co 
najmniej dwa metry (o ile 
w pobliżu nie ma ścieżki 
rowerowej lub kontrapasa),
n jeżeli warunki pogodowe 
zagrażają bezpieczeństwu 
kierującemu rowerem/hu-
lajnogą (czyli silny wiatr, 
śnieżyca, duży deszcz itp.).

Od początku roku do końca maja 2022 r. policja odnotowała ponad 
tysiąc wypadków z udziałem rowerzystów (więcej niż przed dwa 
poprzednie sezony). Wg policyjnych statystyk niemal 33 proc. wy-
padków spowodowanych przez rowerzystów wynikało z nieustą-
pienia pierwszeństwa przejazdu. Pozostałe najczęstsze powody 
to: niedostosowanie prędkości do warunków drogowych, niepra-
widłowe wykonywanie manewru skrętu, nieprawidłowe wymijanie 
czy brak panowania nad pojazdem. Osoby kierujące elektrycznymi 
hulajnogami uczestniczyły w ponad 130 wypadkach i ponad 250 
kolizjach drogowych. Kierujący hulajnogami byli sprawcami co 
trzeciego wypadku i kolizji.

Kto Ma PieRWsZeństWo na PRZejśCiU  
dLa PiesZYCH PRZeZ śCieżKĘ RoWeRoWą? 

Pasy na ścieżce rowerowej należy traktować tak jak przejście na 
jezdni. Rowerzysta powinien zachować szczególną ostrożność 
i przed nim zwolnić. Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą, 
ale powinien zachować ostrożność i nie wchodzić bezpośrednio pod 
jadący pojazd. Trzeba pamiętać, że nie jest to tzw. pierwszeństwo 
bezwzględne. Przejście dla pieszych musi być oznaczone odpo-
wiednimi znakami drogowymi.

MandatY: prowadzenie hulajnogi 
jedną ręką 50 zł, korzystanie z te-
lefonu w trakcie jazdy 200 zł, zbyt 
duża prędkość od 300 zł, utrudnia-
nie ruchu pieszym 300 zł, nieustą-
pienie pieszemu pierwszeństwa 
100 zł, jazda pod wpływem alko-
holu 1000 zł (0,2–0,5 promila) lub 
2500 zł (powyżej 0,5 promila). 
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statKi Z KoKseM
– Cześć panie Eustachy! Masz pan chwil-
kę? 
Kazimierz Główka, emeryt i stały klient ba-
zaru na pl. Szembeka, jak zwykle kończył 
swój „rejs” na zydelku, koło straganu bie-
liźnianego Eustachego Mordziaka. 
– No jak tam? Cieszy się pan, panie Eu-
stachy?
– Niby z jakiej okazji?
– Nowe dopłaty wymyślili – po trzy tysią-
ce na węgiel.
– Po pierwsze moje mieszkanie, choć 
w starym budownictwie, od kilku już lat 
centralne ogrzewanie ma. Po drugie, czy-
tałem, że to jednorazowe dobrodziejstwo, 
co przy tych cenach oznacza, że kupi się 
za to tonę. Może do Wigilii wystarczy?… 
A po trzecie ten węgiel ma dopiero być. 
Podobno statkami płynie.
– Ale i tak pan jesteś szczęściarz!
– Dlaczego?
– Wyczytałem, że w Warszawie jest 
80 tys. mieszkań bez toalet, ciepłej wody 

i centralnego. Przez 10 lat ucywilizowano 
nieco ponad 5 tys. Tysiąc podobno mają 
dołożyć jeszcze w tym roku. A panu się 
już udało!… Może dlatego, że najwięcej 
tych remontów było właśnie u nas, na 
Pradze?
– Nie ma nic gorszego, powiem panu, 
jak remonty w starym budownictwie. Na 
szczęście mamy to z Krysią za sobą, 
mieszkanie wykupiliśmy, wszystkie media 
w nim są, co nam więcej trzeba? 
– Znakiem tego jednak pan dopłaty nie 
dostanie. Ona ma być dla tych, którzy 
ogrzewają się węglem. 
– Po trzy tysiące?… Nie w kij dmuchał. 
– Ale sam pan przed chwilą powiedział, 
że węgla jeszcze nie ma i nie wiadomo, 
kiedy będzie. To pieniędzmi mają ludzie 
w piecach napalić? 
– Oj tam, oj tam… Niech się pan nie 
czepia. Dobra intencja też jest ważna. 
Uważam, że to sprawiedliwe jest. Masz 
piec na węgiel – masz trójaka! Jak węgiel 
przyjdzie, będzie jak znalazł. Trzeba tylko 
doczekać. I to powiem panu największy 
kłopot będzie dla niektórych. Ich byle kasa 

zawsze w ręce parzy. A ten ich „ogień” 
najlepiej żołądkowa gorzka gasi… 
– Ale czy równo znaczy sprawiedliwie? 
Czy tak powinno być, że pomoc dosta-
nie i ten, co na zasiłku i ten, co mercem 
jeździ? 
– A zna pan gościa, co ma mercedesa 
i piec na węgiel? Przecież jak tylko ktoś 
miał parę groszy wolne, to pieców wę-
glowych pozbywał się w pierwszym rzę-
dzie. Zresztą i oni stratni nie będą, bo i im 
kasę dadzą. Tyle, że jeszcze nie wiadomo 
kiedy. 
– Znaczy jak z tymi dopłatami z Unii, co 
to premier już tyle razy obiecywał. Ciągle 
mają być. 
– Obietnice pana premiera są wiecznie 
żywe, nie wiedział pan o tym? A propos, 
jak to mówią. Słyszałem panie Kaziu nie 
dalej jak wczoraj, jak dwóch kolesi o tym 
węglu rozmawiało tak jak my dzisiaj. I je-
den mówi do drugiego:
– Podobno statki z koksem już płyną do 
Polski.
– Z węglem Rysiu, z węglem… 

Szaser
REKLAMA

REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'siŁa ZŁego

Znowu pojawiły się reklamy 
zmywarek, w których jakiś 
dzieciak informuje mnie, że do 
każdego zmywania zużywam 
niby 80 litrów wody, czyli aż 
8 wiader, co za bzdura! Radzą 
kupić zmywarkę, bo wtedy za-
oszczędzam… 80 litrów wody.

Ale jak to? Aż 80?! Czyli 
zmywarka zmywa bez zuży-
wania choćby litra wody? Na-
prawdę są przekonani, że w to 
uwierzymy? Poza tym, proszę 
mi powiedzieć, ile setek litrów 
wody zużywa się przy produkcji 
każdej zmywarki, od produkcji 
i emaliowania blachy obudowy, 
przez elegancką stal i plastik 
wnętrza aż po całą elektronikę 

i kable. Plus produkcja table-
tek, kapsułek, nabłyszczacza 
i całej tej chemii, niezbędnej by 
zmywanie wyszło czyste. Plus 
koszt drożejącego prądu. A sta-
roświeckie zmywanie w zlewie, 
z płynem do naczyń, tego nie 
wymaga!

Czy to oznacza, że zmywarka 
to samo zło? Ależ nie, to reklama 
jest robiona bez szacunku dla 
inteligencji odbiorców. A tym-
czasem zmywarka może być 
nieocenioną pomocą, znakomi-
cie oszczędzającą czas (ale nie 
wodę), idealną dla alergików, 
pozwalającą nawet małe dzieci 
włączać do pomagania w kuchni 
(np. współpraca przy rozła-
dunku). To dzięki niej unikamy 
widoku (i zapachu) sterty brud-
nych naczyń w zlewie, a potem 

umytych, gdy się suszą. Nie-
którzy podobno używają jej też, 
podczas procesu zmywania, do 
podgrzewania potraw w szczel-
nie zamkniętych pojemnikach, 
i to z dobrym skutkiem! Warto 
więc rozważyć zakup tego 
urządzenia, zwłaszcza w wersji 
energooszczędnej, lecz z pew-
nością nie dla powodów, które 
podaje głupia reklama. Dotyczy 
to nie tylko zmywarek!

Ostatnio ogłoszono, że bę-
dzie wymiana windy w mojej 
klatce schodowej, ale miesz-
kańcy mogą korzystać z windy 
w sąsiedniej klatce, połączonej 
z naszą korytarzem na 12 pię-
trze. Mieszkam bardzo wysoko 
i pamiętam tę windę od samego 
początku, to jest od 44 lat. Naj-
wyższy czas na wymianę. 

Jedni się cieszą, bo nowa 
winda będzie cichsza, ele-
gancka, niezawodna. Nareszcie. 
Inni rozpaczają, jak przeżyją te 
ciężkie dwa miesiące. Ci, którzy 
mieszkają na środkowych pię-
trach (4–9) są pełni obaw, jak 
będą wychodzić z dzieckiem 
w wózku na spacer, jak zreali-
zują umówioną wcześniej prze-
prowadzkę, jak będą dźwigać 
zakupy czy zapraszać gości, 
jak poradzą sobie osoby starsze 
czy niesprawne? 

Jednak w tym przypadku 
nie ma innej drogi do wygody 
i bezpieczeństwa niż kłopotliwa 
wymiana. Nawet zmartwieni 
parotygodniowym życiem bez 
windy o tym wiedzą. No i jak na 
8. piętro wniosą tę zmywarkę?! 

żu

Kobiecym oKiem

co tam panie na pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

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

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

Lekkoatleta dominik Ulatowski, 
mieszkaniec Pragi Południe, re-
prezentował nasz kraj podczas 
II Letnich Igrzysk Europejskich 
VIRTUS. W zawodach, które od-
były się w Krakowie, uczestniczyli 
sportowcy z niepełnosprawnością 
intelektualną.

Dominik Ulatowski trenuje na co 
dzień w klubie Roberta Korzeniow-
skiego RK Athletics na stadionie 
przy Podskarbińskiej. Trenerką za-
wodnika jest Joanna Stelmaszczyk.

Efektem rywalizacji z europejską 
czołówką są trzy srebrne medale 

zdobyte przez Dominika Ulatow-
skiego na dystansach sprinterskich: 
100, 200 i 400 metrów. 

W zawodach wzięło udział 350 
sportowców z 18 państw i 3 konty-
nentów. Sportowcy rywalizowali 
w 9 dyscyplinach: lekkiej atletyce, 
pływaniu, tenisie stołowym, ko-
szykówce, piłce ręcznej, tenisie, 
kolarstwie,  wioślarstwie (na „su-
cho” na ergometrach wioślarskich) 
oraz badmintonie. Udział w zawo-
dach wzięło wielu medalistów pa-
raolimpijskich. 

Alina Krosnowska

dominik uLatowski 3-krotnYm 
wicemistrzem euroPY!
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W jaki sposób dłużnik może uznać dług, a tym 
samym przerwać bieg przedawnienia?

Uznanie roszczenia przez dłużnika jest jednym z przewidzianych w art.  
123 Kodeksu cywilnego sposobem przerwania biegu terminu przedawnienia. 
Zgodnie z ww. przepisem bieg przedawnienia przerywa każda czynność przed 
sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egze-
kwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przed-
sięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia 
lub zabezpieczenia roszczenia lub uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko 
której roszczenie przysługuje. 

Uznanie roszczenia może nastąpić w sposób właściwy np. przez zawarcie 
z dłużnikiem ugody sądowej czy pozasądowej oraz w sposób niewłaści-
wy. Niewłaściwe uznanie długu polega na złożeniu przez dłużnika takiego 
oświadczenia, z którego musi wynikać jego wiedza o istnieniu zobowiązania 
oraz zamiar dobrowolnego spełnienia świadczenia. 

Z uwagi na fakt, że po uznaniu długu sytuacja dłużnika ulega zmianie na 
niekorzyść, to przyjmuje się że zachowania dłużnika kwalifikowane jako uzna-
nie niewłaściwe należy oceniać restrykcyjnie. 

W doktrynie przyjmuje się, że za uznanie niewłaściwe należy traktować:
(i) wdanie się dłużnika w spór w którym przyznał okoliczności faktyczne zwią-
zane z powstaniem zobowiązania i uznał swoją odpowiedzialność za dług 
(ii) częściowa zapłata długu głównego stanowi uznanie pozostałej części dłu-
gu, o ile dłużnik jej nie kwestionuje pozostałej części
(iii) zapłatę odsetek jest uznaniem długu głównego
(iv) wniosek dłużnika o rozłożenie na raty czy odroczenie płatności zobowią-
zania
(v) podjęcie rokowań w celu zawarcia ugody (nawet jak nie została zawar-
ta) w trakcie których dłużnik nie kwestionował odpowiedzialności za dług 
a przedmiotem uzgodnień były np. wysokości i terminy rat lub odroczenie 
terminu płatności. 

Z kolei nie jest uznaniem niewłaściwym brak odpowiedzi dłużnika na we-
zwanie do zapłaty. 

Oświadczenie o uznaniu roszczenia dłużnik może złożyć osobiście lub przez 
pełnomocnika czy przedstawiciela ustawowego i jeżeli dotarło do wierzyciela 
w taki sposób, że mógł się z nim zapoznać, to co do zasady nie może zostać 
skutecznie odwołane. W doktrynie wyklucza się możliwość uchylenia się przez 
dłużnika od skutków uznania niewłaściwego z powodu błędu co do istnienia 
długu. 

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

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

w roszczeniach z „umów frankowych”. 
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Część mieszkańców sąsiadujących 
z przyszłą linią M3 już otrzymała pisma od 
projektanta z prośbą o udostępnienie lokalu 
w celu przeprowadzenia oceny stanu tech-
nicznego. Ci, którzy jeszcze nie otrzymali 
pisma, mogą spodziewać się go niebawem. 
Wizyta projektantów nie będzie różnić się 
wiele od innych wizyt inkasentów, dlatego 
nie należy się jej obawiać. Dla projektowanej 
linii M3 dane z lokali pozwolą ustalić zakres 
koniecznych prac zabezpieczających przed 
rozpoczęciem budowy. 

Badanie oBCiążeń dYnaMiCZnYCH

Przeprowadzenie prac przedprojektowych 
„Etap I – Praga – III linia metra wraz ze sta-
cją techniczno-postojową (STP) Kozia Górka 

w Warszawie” zostały powierzone firmie ILF 
Consulting Engineers Polska i to pracownicy 
i podwykonawcy tej firmy będą odwiedzać 
mieszkańców w ich domach i mieszkaniach. 
W ramach podpisanej w dniu 26.11.2021 r. 
umowy Wykonawca – ILF Consulting Engi-
neers Polska Sp. z o.o. zobowiązany jest do 
opracowania Projektu koncepcyjnego, usta-
lenia stref wpływu budowy obiektów metra 
na zabudowę sąsiadującą, wykonania oceny 
stanu budynków w strefach wpływu budowy 
obiektów metra, wykonania analizy wpływu 
drgań i obciążeń dynamicznych na konstruk-
cje budynków i ludzi w nich przebywających, 
opracowania Dokumentacji Hydrogeologicz-
nej i Geologiczno-Inżynierskiej oraz opraco-
wania Programu funkcjonalno-użytkowego 

Projektanci ocenią stan budYnków

analiza wpływu drgań na budynki i mieszkańców, ustalenie stref oddziaływa-
nia tuneli metra, ocena stanu budynków – rozpoczyna się ważny dla miesz-
kańców Pragi-Południe etap przygotowania do budowy linii M3. Projektanci 
będą inwentaryzować i oceniać stan budynków.

i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Od-
bioru Robót Budowlanych.

PRZeBieg na PodstaWie anaLiZ

Przebieg trzeciej linii metra został wyzna-
czony na podstawie analiz niezależnych eks-
pertów (konsorcjum firm Egis Rail – czołowej 
europejskiej firmy zajmującej się projektowa-
niem infrastruktury szynowej oraz polskiej 
firmy TransEko), a także na podstawie wnio-
sków płynących z prac nad nowym studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Warszawy – kluczowego doku-
mentu, który przesądza o zagospodarowaniu 
przestrzennym miasta i jego dalszym rozwoju.

W pierwszym etapie budowy linii M3 po-
wstanie sześć stacji. Nowa linia zostanie po-
prowadzona z funkcjonującej już od kilku lat 
stacji Stadion Narodowy, która od początku 
była planowana jako węzeł przesiadkowy. 
Stamtąd M3 pojedzie na kolejne stacje: Dwo-
rzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, 

Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
i stację Gocław. Oprócz tego powstanie też 
odgałęzienie prowadzące do Stacji Technicz-
no-Postojowej na Koziej Górce. Stacja Sta-
dion Narodowy stanie się kluczowym węzłem 
komunikacyjnym prawobrzeżnej Warszawy, 
umożliwiającym przesiadkę do pociągów na 
dworcu PKP, linii autobusowych i tramwajów.

do CentRUM W 17 MinUt

Budowa trzeciej linii metra to jeden z ele-
mentów budowy nowoczesnej, ekologicznej 
i równomiernie rozwijającej się sieci komu-
nikacyjnej Warszawy. To również kolejna 
inicjatywa podejmowana z myślą o Pradze 
i mieszkańcach prawobrzeżnej Warszawy. 
Metro zapewni sprawną obsługę komunika-
cyjną dużych osiedli – Gocławia, Grochowa 
i Kamionka. Dzięki temu mieszkańcy dru-
giej – pod względem liczby mieszkańców 
– dzielnicy Warszawy będą mogli dotrzeć do 
centrum miasta już w ok. 17 min.       AS

Materiał inforMacyjno-prasowy Metra warszawskiego
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białołęka i wesoła rembertów/wawer
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Praga-Południe i targówek

chodniki i ścieżka rowerowa do remontu
Mieszkańcy Pragi Południe oraz targówka zyskają 
wkrótce nowe chodniki. na targówku, dodatkowo, 
zostanie wyremontowana ścieżka rowerowa. 

Pod koniec lipca br. Zarząd 
Dróg Miejskich otworzył 
oferty w ramach przetargu 
i jak sam mówi: „Wakacyjna 
ofensywa remontowa to nie 
tylko prace na jezdniach 
– naprawiamy też chodniki 
i drogi dla rowerów”.

Praga-Południe zyska wyre-
montowany chodnik na ul. Bora-
Komorowskiego (na odcinku 
od ul. Fieldorfa do ul. Meis-
snera). Obecna nawierzch-
nia jest mocno wysłużona, 
do tego chodnik składa się 

z różnych nawierzchni – płyt 
chodnikowych i popęka-
nego starego asfaltu. Nowa 
nawierzchnia zostanie wy-
konana z płyt betonowych 
o wymiarach 50x50 cm. 

na targówku wyremontowany 
zostanie chodnik oraz ścieżka 
rowerowa na ul. Rembielińskiej 
(na odcinku od ul. Wyszo-
grodzkiej do ul. Poborzań-
skiej). Droga dla rowerów 
jest miejscami mocno popę-
kana, a chodnik zbudowano 
w latach 60. ubiegłego wieku 

podczas zabudowy osiedla 
Bródno. Prace w tej dzielnicy 
będą realizowane w ramach 
projektu z budżetu obywatel-
skiego, na który zagłosowało 
ponad 28 tys. osób. 

W związku z procedurą 
przetargową, Zarząd Dróg 

Miejskich dokona analizy 
zgłoszonych ofert. Jak czy-
tamy na stronie ZDM: Oferty 
są obiecujące, co rokuje pod-
pisaniem umów i w efekcie 
szybkim rozpoczęciem prac. 

Konkretne terminy nie są 
na razie znane.                   oM

ul. Bora-Komorowskiego,

ul. Rembielińska

BiaŁoŁĘKa
n 21 sierpnia 2022 godz. 20:30, głęboc-
ka 66 – Kino plenerowe na leżakach
W programie pokaz filmu „Moje wspaniałe 
życie” w reż. Łukasza Grzegorzka. Ciepła, 
a zarazem dowcipna i brawurowa produkcja, 
opowiadająca historię kobiety, która nie chce 
być już grzeczną dziewczynką. Czy jednak 
wystarczy jej odwagi, by się zbuntować? 
Wstęp na wydarzenie jest wolny, ale liczba 
miejsc (i leżaków) ograniczona!

PRaga-PoŁUdnie
n 13 sierpnia 2022 roku godz. 21.00, plaża 
Poniatówka – Kino letnie pod Poniatem
Pokaz filmu „Dalida. Skazana na miłość”. To 
niezwykła produkcja opowiadająca o życiu 
znanej chyba na całym świecie piosenkar-
ki Dalidy. Miała wszystko, sławę, pieniądze, 
a jednak nigdy nie była tak naprawdę szczę-
śliwa. Życiowe dramaty i depresja doprowa-
dziły ją do samobójczej śmierci. 
n 14 sierpnia 2022, godz. 15.00, Plażówka, 
ul. dzieci Warszawy 24 – Magiczne sztuczki 
w Plażówce saska – Czy fizyka i chemia to 
to samo?
Niezwykłe zajęcia z chemii i fizyki dla począt-
kujących. Proste doświadczenia z fizyki i che-
miczne sztuczki, które można przeprowadzić 
nawet we własnej kuchni i udowadniające, że 
fizyka i chemia towarzyszą nam na co dzień.

n 20 sierpnia 2022 godz. 14.00, Plażówka 
saska, Wał Miedzeszyński 389 – dyskoteka 
dla dzieci w Plażówce saska
Super zabawa dla najmłodszych przy skocz-
nej i niebanalnej muzyce. Za selekcję sta-
rych i nowych hitów odpowiadają zawsze 
doświadczeni warszawscy didżeje, którzy 
w najbliższym otoczeniu mają mnóstwo roz-
bawionych dzieci, a o rozrywkę dla ich rodzi-
ców dbają od lat.
n 20 i 27 sierpnia 2022, godz. 17.00, Park 
im. józefa Polińskiego – Potańcówka Mię-
dzypokoleniowa
Super zabawa dla młodszych i starszych. Do 
tańca zagra Dj Burn Reynoldz.
n 21 sierpnia 2022 godz. 19.00, Parafia naj-
czystszego serca Maryi, ul. Chłopickiego 2 
– Koncert organowo-kameralny na Pradze 
Południe. sezon iV
Występuje duet skrzypcowy Katarzyna i Mak-
symilian Grzesiak (Warszawa) oraz Johannes 
Skudlik (Niemcy), grający na organach.

PRaga-PÓŁnoC
n 13 sierpnia 2022 roku, muszla koncerto-
wa w Parku Praskim – PRagaWood kino 
plenerowe 
Pokaz filmu „Twój Vincent”, w niezwykły 
sposób opowiadającego o życiu, tajemni-
czej śmierci i twórczości Vincenta van Go-
gha. Film zdobył wiele nagród oraz był no-

minowany do Oscara. Przed pokazem krótka 
prelekcja o filmie.
n 14, 21 i 28 sierpnia 2022 godz. 19.00, 
Centrum Zarządzania światem, ul. okrzei 26 
– Wieczór komedii z dwiema sztukami
Improwizowany spektakl teatralny. Każda sce-
na rodzi się na oczach widza, bez wcześniej-
szego scenariusza i ćwiczeń. A to wszystko 
dzięki magii wyobraźni, nieskrępowanej 
spontaniczności i iskrze szaleństwa.

taRgÓWeK
n 12–14 sierpnia 2022 roku godz. 12.00, 
art house Kołowa Park Wiecha, ul. Koło-
wa 18 – Kreatywne Pracownie „Podróż 
Legendy” – warsztaty kreatywne dla dzieci 
i dorosłych na dziedzińcu, trawnikach i scenie 
plenerowej. Poprowadzą je reżyserzy teatralni 
i filmowi, artyści wizualni oraz muzycy. 
n 13, 20 i 27 sierpnia 2022 godz. 11.00, 
Park Wiecha schody przed teatrem – Letnia 
akademia Magii i ściemy
Niezwykłe pokazy sztuki cyrkowej w wyko-
naniu Tomka Piotrowskiego, Juliana Waglew-
skiego oraz Kamila i Anki Dzilińskich. Na gości 
czekają również warsztaty cyrkowe, podczas 
których będzie można opanować podstawo-
we umiejętności. Impreza przeznaczona dla 
każdego, niezależnie od wieku.
n 14 sierpnia 2022, niedziela, godz. 11.00–
14.00, stoisko dK Zacisze, Klub Rejs, ul. 

Piotra Bardowskiego 2 A – Lato nad Zale-
wem Bardowskiego z dK Zacisze 
Warsztaty twórcze w plenerze, a w nich mi-
niplener malarski na sztalugach, wachlarze 
z papieru, papierowe czapki pirata.

WaWeR
n Codziennie do 30 sierpnia, godz. 15, Fab-
Lab Pobite gary!, ul Błękitna 32  – Muzycz-
ne wakacje w FabLab Pobite gary! 
Zajęcia muzyczne dla każdego, w kim drzemie 
muzyka. Można ćwiczyć, tworzyć i dzielić się 
muzyką z innymi. Nie trzeba być wirtuozem, 
ważne, żeby chcieć zajmować się muzyką! 
Zajęcia dla grup i osób indywidualnych. Obo-
wiązują zapisy pod nr tel. 536 100 009.

WesoŁa
n 20 sierpnia 2022 godz. 19.00, scena 
plenerowa ośrodka Kultury, ul. starzyńskie-
go 21 – Koncert zespołu trójkąt
Zespół tworzą absolwenci Instytutu Jazzu 
Akademii Muzycznej w Katowicach: Ewa 
Wyszyńska (wokal, instrumenty klawiszowe), 
Piotr Grudziński (gitara akustyczna, klasycz-
na, elektryczna) i Rafał Olewnicki (cajón, 
perkusjonalia). Ich muzyka inspirowana jest 
przebojami z lat 50., 60. i 70. oraz z okresu 
dwudziestolecia międzywojennego. Można 
w nich usłyszeć jazzowe harmonie, rytmy la-
tynoskie czy wreszcie energię rockabilly.

gdzie się bawić w najbLiższe weekendY (13–14, 20–21, 27–28)
Prezentujemy najciekawsze, naszym zdaniem, darmowe wydarzenia kulturalne i rozrywkowe w dzielnicach po prawej stronie Wisły.

Na Białołęce prace od-
bywają się w północ-
no-wschodnich rejonach 
dzielnicy na ul. Kobiałka, 
a także na skrzyżowaniu 
z ul. Frachtową. Budowa 
wymaga miejscowego zwę-
żenia jezdni, ale ruch samo-
chodowy jest możliwy. Ro-
boty prowadzone są metodą 
bezwykopową – odbywają 
się w miejscach studni. 

Budowa kanalizacji trwa 
także w zachodniej części 
dzielnicy, w rejonie skrzy-
żowania ulic Szawelskiej 
i Landwarowskiej (No-
wodwory) i potrwa w tym 
miejscu do połowy sierpnia. 
Później prace będą się toczyć 

na ulicy Przyrzecze pomię-
dzy Łanową a Szawelską. 
W trakcie prac mogą wy-
stąpić utrudnienia w ruchu, 
jednak wykonawca zapewni 
mieszkańcom dojazd do po-
sesji. Po skończonych pra-
cach, nawierzchnia ulic bę-
dzie odtwarzana, więc drogi 
przez kilka godzin będą wy-
łączone z ruchu. 

W Wesołej natomiast po-
wstanie 1,3 km sieci kanali-
zacyjnej oraz prawie 840 m 
nowej sieci wodociągowej. 
Prace będą prowadzone 
w ciągu ulic Krasickiego, 
Wschodniej, Zacisznej, 
Piaskowej oraz Dobrej. 65 
m obecnej sieci wodociągo-

nareszcie w sieci
na Białołęce oraz w Wesołej trwają prace związa-
ne z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

wej zostanie przebudowane 
w ulicy Piaskowej. Wyko-
nawca ma 15 miesięcy na 
realizację inwestycji.  

– To od wielu lat ocze-
kiwana inwestycja. Jeden 
z ostatnich nieskanalizo-
wanych rejonów dzielnicy 
Wesoła, na granicy osiedli 
Zielona i Groszówka, będzie 
przyłączony do sieci kanali-
zacji sanitarnej oraz wodo-
ciągowej. Inwestycje MPWiK 
w Wesołej są bardzo ważne ze 
względu m.in. na ekologiczny 
charakter naszej dzielnicy 
– mówi Krzysztof Kacprzak, 
zastępca burmistrza dziel-
nicy Wesoła.                      

oktawia Michałowska

Gdy betonowanie płyty 
dobiegnie końca, zostanie na 
niej ułożona izolacja, a po-
tem nawierzchnia jezdni. 
Zostaną także wybudowane 
kapy chodnikowe, ustawione 
balustrady, bariery energo-

chłonne, ekrany akustyczne 
oraz latarnie. Powierzchnie 
betonowe zostaną zabezpie-
czone specjalnymi powło-
kami antykorozyjnymi.

Realizowane obecnie 
prace są trzecim i ostatnim 

etapem inwestycji doty-
czącej modernizacji frag-
mentu drogi wojewódzkiej 
nr 631 o długości 4,8 km od 
ul. Naddnieprzańskiej do 
granicy miasta. Estakada 
na skrzyżowaniu ul. Marsa 
z ul. Żołnierską oraz ul. 
Chełmżyńską będzie bez-
kolizyjnie obsługiwała ruch 
skierowany do ronda Igna-
cego Mościckiego i Trasy 
Siekierkowskiej.

Budowa estakady po-
win na zakończyć się 
w grudniu 2022 r. Gdy to 
nastąpi, rozpocznie się pro-
ces związany z formalno-
ściami – z uzyskaniem po-
zwolenia na użytkowanie. 
Udostępnienie estakady do 
ruchu powinno nastąpić na 
początku 2023 r.                AK

już niedługo finał budowY
trwają zaawansowane prace związane z budową 
drugiej estakady na Marsa: betonowanie płyty 
obiektu, budowa nasypów oraz murów oporowych. 

Fot. stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
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szczurY w warszawie

Karczownik

Szczur

Hala zost a ła wzn iesiona 
w związku z elektryfikacją War-
szawskiego Węzła Kolejowego. 
Budynek miał obsługiwać 4 tory 
postojowe i służyć do bieżącej 
konserwacji elektrowozów. Pro-
jektantem hali był Wacław Żenczy-
kowski, projektant i wykładowca 
Politechniki Warszawskiej. Prace 
budowlane rozpoczęły się na prze-
łomie 1937 i 1938 r. i ukończone 

pod koniec 1938 r. Halę lokomo-
tywowni „Olszynka Grochowska” 
wsparto na 22 słupach, przykryto 
beczułkowym sklepieniem. Taka 
konstrukcja dachu powstała dzięki 
przeprowadzonym badaniom i sta-
tystycznym obliczeniom. Lekka 
konstrukcja miała być łatwa do 
utrzymania i konserwacji.

Podczas II wojny światowej budy-
nek użytkowano zgodnie z przezna-

ZAUŁKI HISTORII

daLej Pracuje, choć jest zabYtkiem
Budynek hali lokomotywowni „olszynka grochowska” został 
objęty prawną ochroną konserwatorską i trafił do rejestru zabyt-
ków. Hala, która została zbudowana w latach 30. XX w., usytu-
owana jest przy ul. gen. j. Chłopickiego 53 na Pradze Południe.

czeniem. Infrastruktura techniczna, 
poza głównym węzłem kolejowym, 
została zniszczona, ale na szczęście 
zabudowa stacji Grochów nie uległa 
zniszczeniu. Po wojnie obsługiwała 
tabor kolejowy zarówno z prawo-, 
jak i lewobrzeżnej Warszawy. Hala 
pełniła swoją funkcję do przełomu 
lat 60. i 70. Później część zadań 
przejęła hala elektrowozowni Nowy 
Grochów. Hala lokomotywowni 
„Olszynka Grochowska” wyko-
rzystywana jest obecnie do obsługi 
lokomotyw elektrycznych.

Budowa hali lokomotywowni 
„Olszynka Grochowska” była 

świadectwem rozwoju technicz-
nego II Rzeczypospolitej i zasto-
sowania najnowszych rozwiązań 
technologicznych. Przed budową 
dachu wykonano testy obciąże-
niowe na modelach hali, które po-
twierdziły trwałość zaproponowa-
nego rozwiązania.

W karcie ewidencyjnej budynku 
odnotowano wartości zabytkowe 
hali, tj. unikalną, nowatorską kon-
strukcję stropu hali oraz zachowa-
nie elementów konstrukcyjnych 
oraz wyposażenie w stanie orygi-
nalnym. Również bryła budynku 
łącząca nowatorskie rozwiązania 
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LoKoMotYWoWnia „oLsZYnKa gRoCHoWsKa”

technologiczne z architekturą 
modernistyczną jest wartością 
zabytkową. 

„W kształcie swoim hala harmo-
nizuje z sylwetką nowoczesnych 
elektrowozów, w szczególności zaś 
będzie odpowiadała lokomotywom 
przyszłości o liniach opływowych” 
– czytamy na stronie Mazowiec-
kiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków. Projekt został 
uznany za nowatorski.

Hala lokomotywowni „Olszynka 
Grochowska” jest jednym z nie-
licznych budynków, który prze-
trwał w dobrym stanie II wojnę 
światową, uniknął późniejszych 
modernizacji i jest nadal użytko-
waną lokomotywownią.           oM

Dokończenie ze str. 1
Szczury zwykle żyją 

w ukryciu, jednak w sprzy-
jających okolicznościach, 
można je zobaczyć na otwar-
tej przestrzeni. Niedawno na 
Facebooku pojawił się film, 
na którym widać szczury 
biegające po podwórku ka-
mienicy przy ulicy Wileń-
skiej. Zgodnie z doniesie-
niami internautów nie jest 
to odosobniona sytuacja, 
podobnie jest w innych ka-
mienicach w okolicy.

Mieszkańcy donoszą, że 
szczurów jest naprawdę dużo, 
ale administracja nic nie robi, 
by rozwiązać problem. A to 
właśnie na administratorach 
budynków spoczywa obo-
wiązek zwalczania szczurów 
i innych szkodników. Dlatego 
zwróciliśmy się w tej sprawie 
do ZGN Praga-Północ, który 
sprawuje pieczę nad domami 
przy wspomnianej ulicy Wi-
leńskiej. Z odpowiedzi, którą 
otrzymaliśmy, wynika, że 
mieszkańcy wspomnianej 
kamienicy nie zgłaszali plagi 
szczurów, a deratyzacja była 
przeprowadzana zgodnie 
z planem.

– Zakład nasz corocznie 
zawiera umowę o świadcze-
nie usług wykonywania zabie-
gów deratyzacji, dezynsekcji 

i dezynfekcji w budynkach 
mieszkalnych oraz pustosta-
nach przez nas administro-
wanych – czytamy w ofi-
cjalnym piśmie od zastępcy 
dyrektora ds. eksploatacji, 
Cezarego Szajewskiego. 
– Działania nasze w tym 
zakresie są systematyczne. 
Obecnie, w związku ze wzro-
stem zjawiska występowania 
szczurów na zarządzanym te-
renie, corocznie przeprowa-
dzamy akcję kompleksowej 
deratyzacji wszystkich admi-
nistrowanych budynków.

jak waLczYć?
Mimo regularnie prze-

prowadzanych deratyzacji 
w stolicy nie udało pozbyć 
się szczurów, a okresowe 
wykładanie trutek nie roz-

wiązuje problemu. Niestety 
sami nieświadomie stwa-
rzamy tym gryzoniom do-
godne warunki do życia.

Przede wszystkim resztki 
jedzenia powinniśmy wy-
rzucać wyłącznie do specjal-
nych kontenerów, a nie np. na 
trawnik jako karmę dla pta-
ków. Takim zachowaniem 
nieświadomie pomagamy 
szczurom. Jeśli chcemy do-
karmiać ptaki, należy po-
dawać odpowiednią karmę 
w odpowiednim miejscu, 
a nie rozsypywać po traw-
niku resztki z obiadu. 

Szczury kojarzone są z bru-
dem i biedą, ponieważ żyją 
w miejscach zaniedbanych, 
a takich nadal w Warszawie 
jest wiele. Znajdują tam dużo 
kryjówek, w których mogą 

chować potomstwo i groma-
dzić dużo pokarmu. Utrzy-
mywanie czystości jest więc 
ważne, jeśli chcemy pozbyć 
się niechcianych lokatorów. 
A to zależy zarówno od nas 
samych, jak i władz miasta.

kotY na ratunek
Wielu ekologów zwraca 

uwagę na wkład kotów 
wolno żyjących w ogranicza-
nie populacji szczurów i in-
nych szkodników. Istnieją co 
prawda badania, które mają 
wykazać, że koty nie polują 
i nie zabijają szczurów, po-
nieważ te są zbyt agresywne, 
więc koty je unikają. Więk-
szość jednak doświadczeń 
wskazuje na coś zupełnie 
innego.

Nawet jeśli koty nie atakują 
dorosłych i silnych szczurów, 
to bez trudu poradzą sobie 
z młodymi i niedoświad-
czonymi osobnikami. A to 
wystarczy, by ograniczać 
populację tych gryzoni. Tak 
więc utrzymywanie zdrowej 
populacji kotów wolno żyją-
cych jest ważnym elementem 
walki ze szkodnikami!

to nie są szczurY!
Szczurów w Warszawie 

jest sporo. Nie da się zaprze-
czyć! Jednak prasowe donie-
sienia o inwazji tych gryzoni 
nie zawsze są zgodne z rze-
czywistością.  

W mieście żyje wiele ga-
tunków dzikich zwierząt. 
Jednym z nich są karczowniki 
(Arvicola amphibius). Zwie-
rzęta te z wyglądu rzeczy-
wiście bardzo przypominają 
szczury, dlatego często są 
z nimi mylone, choć te są ich 
tylko dalekimi krewnymi.  

Na pierwszy rzut oka kar-
czownik wygląda jak duży, 
spasiony szczur. Jeśli jednak 
przyjrzymy się uważniej, 
zauważymy, że jego głowa 
jest dość duża w stosunku do 
ciała, w przeciwieństwie do 
szczura. Głowa i pysk kar-
czownika są względnie krót-
kie i zaokrąglone, podczas 
gdy szczur ma głowę i pysk 
wyraźnie wydłużone. Ogól-
nie karczowniki są bardziej 
krępe od smukłych z natury 
szczurów. Są przy tym od 
nich większe. Dlatego wiele 
osób myśli, że widzi duże 
i grube szczury.

Obydwa gatunki różnią 
się również obyczajami. 
Szczury najchętniej prze-
bywają wśród zabudowań, 
w piwnicach, kanałach itp. 
Karczowniki natomiast 
preferują łąki, parki i za-
rośla, chętnie przebywając 
w pobliżu wody (stąd nazwa 
„szczur wodny”). Prowadzą 
również mniej skryte życie 
niż szczury. Dlatego mo-
żemy je zobaczyć w ciągu 
dnia w parkach i innych 
dużych skupiskach zieleni. 
Mają również inne upodoba-
nia żywieniowe. Ich pokarm 
stanowią głównie trawy i ro-
śliny rosnące w wodzie. 

Karczowniki nie stanowią 
takiego zagrożenia dla czło-
wieka jak szczury. Oczy-
wiście w ogrodzie mogą 
wyrządzić wiele szkód, ale 
w mieście są raczej nieszko-
dliwe. 

jacek narożniak
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REKLAMA REKLAMA

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, z dnia 4 lipca 2022 r., uzupełniony w dniach 
11 lipca 2022 r. oraz 25 lipca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na:

Budowa tunelu drogowego w km (projektowanym) 17+733  linii 
kolejowych nr 7 i nr 506 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w związku 
z rozbiórką przejazdu kolejowego w ciągu ulic izbickiej/Panny Wodnej 
w km (istniejącym) 17+728 linii kolejowej nr 7, realizowana 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 powiatu m. st. Warszawa, g. m. st. Warszawa, 
wskazane poniżej (w nawiasie podano numer działki ewidencyjnej przed 
projektowanym podziałem, a skrót cz. oznacza część działki):

a. Nieruchomości w liniach rozgraniczających:
obręb ewidencyjny 3-12-31 - działki ewidencyjne o numerach: 106/2(106), 
108/14, 121/5(121/2), cz. 24/2, 62/10(62/8), 76/6(76), 93/2(93), 
94/8(94/3), cz. 95/2, 96/4, 96/5.
obręb ewidencyjny 3-12-32 - działki ewidencyjne o numerach: 30/10(30/5), 
32/6(32), 34/4(34), 35/6(35/2), 35/8(35/3), 36/8(36/1), 36/10(36/2), 
37/2(37), 45/4(45/1), 52.
obręb ewidencyjny 3-12-37 - działki ewidencyjne o numerach: 14/1(14), 
14/3(14), 15/2, 29/6(29/2), 30/2(30), 30/3(30), 31/3(31/1), 32.
obręb ewidencyjny 3-12-40 - działki ewidencyjne o numerach: 10/3(10), 
11/5(11), cz. 2/2, 5/3(5), 6/3(6), 7/5(7), 8/11(8/3), 8/5(8/4), 9/1(9).
obręb ewidencyjny 3-12-41 - działki ewidencyjne o numerach: 10/3(10), 
11/7(11/1), 12/2(12), 22/3(22), 23/4(23), 3/3(3), 4/5(4), 5/3(5), 8/5(8).

b. Nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi: 
obręb ewidencyjny 3-12-31 - działki ewidencyjne o numerach: cz. 105/4, 
cz. 106/1(106), cz. 107/1, cz. 107/2, 108/4, cz. 108/6, 108/7, cz. 108/13, 
cz. 115/6, 121/1, cz. 121/6(121/2), cz. 22, 23/1, 23/2, cz. 23/5, cz. 23/6, 
cz. 24/1, 24/3, 25/2, cz. 25/3, 25/4, cz. 42/16, cz. 42/3, cz. 62/9(62/8), 
cz. 76/5(76), cz. 77/23, cz. 77/5, cz. 93/1(93), cz. 94/7(94/3), 94/4, 96/1, 
cz. 96/3.
obręb ewidencyjny 3-12-32 - działki ewidencyjne o numerach: cz. 14/1, 14/2, 
cz. 17, cz. 2/8, cz. 20/3, cz. 23/5, 30/2, cz. 30/9(30/5), cz. 30/6, cz. 31/2, 
cz. 31/3, 31/4, cz. 32/5(32), cz. 34/3(34), cz. 35/5(35/2), cz. 35/7(35/3), 
cz. 36/7(36/1), cz. 36/9(36/2), cz. 37/1(37), cz. 44, cz. 45/3(45/1), cz. 45/2, 
46/1, cz. 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 47/1, 47/2, cz. 49, cz. 50, 53/1, cz. 53/2, 
cz. 54, cz. 55.
obręb ewidencyjny 3-12-33 - działki ewidencyjne o numerach: cz. 42, 
cz. 68/15, cz. 69, cz. 76.
obręb ewidencyjny 3-12-37 - działki ewidencyjne o numerach: cz. 1/7, 1/8, 
cz. 1/9, cz. 13, cz. 14/2(14), 15/1, 15/3, 16/1, 16/2, 16/3, cz. 29/7(29/2), 
29/3, cz. 30/1(30), cz. 31/4(31/1), cz. 31/2, cz. 33/11, 33/12, 33/5, 33/6, 
51/1, 51/2.
obręb ewidencyjny 3-12-40 - działki ewidencyjne o numerach: 1/5, cz. 1/6, 
cz. 10/4(10), cz. 11/6(11), cz. 13/3, 2/3, cz. 2/4, cz. 27/3, cz. 31, cz. 33/2, 
cz. 4, cz. 49, cz. 5/4(5), cz. 6/4(6), cz. 7/6(7), cz. 8/12(8/3), cz. 8/6(8/4), 
cz. 82, cz. 9/2(9).
obręb ewidencyjny 3-12-41 - działki ewidencyjne o numerach: 1/1, cz. 1/2, 
cz. 10/4(10), cz. 11/8(11/1), cz. 11/4, cz. 12/1(12), cz. 14/1, cz. 14/2, 
cz. 14/3, cz. 16/1, cz. 16/2, 2/10, cz. 2/15, 2/4, 2/7, 2/8, 20/18, cz. 20/19, 
cz. 20/29, 20/5, cz. 20/7, 20/9, 21, cz. 22/4(22), cz. 23/3(23), cz. 24, cz. 25, 
cz. 26, cz. 3/4(3), cz. 4/6(4), cz. 5/4(5), cz. 6, cz. 7, cz. 8/6(8), cz. 9.

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 szczególności dokonania związanej z nią budowy lub 
przebudowy układu drogowego, w tym zjazdu do nieruchomości, lub urządzeń 
wodnych, lub założenia i przeprowadzania 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, 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 (w nawiasie podano numer działki ewidencyjnej 
przed projektowanym podziałem, a skrót cz. oznacza część działki):

obręb ewidencyjny 3-12-31 ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości 
dotyczą działek ewidencyjnych o numerach: cz. 105/4, cz. 106/1(106), 
cz. 107/1, cz. 107/2, cz. 108/13, cz. 108/6, cz. 121/6(121/2), cz. 22, cz. 24/1, 
cz. 62/9(62/8), cz. 76/5(76), cz. 93/1(93), cz. 94/7(94/3), 94/4, cz. 96/3; 
obręb ewidencyjny 3-12-32 ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości 
dotyczą działek ewidencyjnych o numerach: cz. 2/8,  30/2, cz. 30/9(30/5), 
cz. 30/6, cz. 31/2, cz. 32/5(32), cz. 34/3(34), cz. 35/5(35/2), cz. 35/7(35/3), 
cz. 36/7(36/1), cz. 36/9(36/2), cz. 37/1(37), cz. 44, cz. 45/3(45/1), cz. 45/2, 
cz. 49, cz. 50, cz. 53/2, cz. 54, cz. 55,
obręb ewidencyjny 3-12-33 ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości 
dotyczą działek ewidencyjnych o numerach: cz. 42  i  cz. 76;
obręb ewidencyjny 3-12-37 ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości 
dotyczą działek ewidencyjnych o numerach: cz. 13, cz. 14/2(14), 16/1, 16/2, 
16/3, cz. 29/7(29/2), cz. 30/1(30), cz. 31/4(31/1), cz. 31/2;
obręb ewidencyjny 3-12-40 ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości 
dotyczą działek ewidencyjnych o numerach: cz. 10/4(10),  cz. 11/6(11), 
cz. 13/3, cz. 31, cz. 5/4(5), cz. 6/4(6), cz. 7/6(7), cz. 8/12(8/3), cz. 8/6(8/4), 
cz. 9/2(9);
obręb ewidencyjny 3-12-41 ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości 
dotyczą działek ewidencyjnych o numerach: cz. 10/4(10), cz. 11/8(11/1), 
cz. 11/4, cz. 12/1(12), cz. 14/1, cz. 14/2, cz. 14/3, cz. 16/1, cz. 16/2, 21, 
cz. 22/4(22), cz. 23/3(23), cz. 24, cz. 25, cz. 26, cz. 3/4(3), cz. 4/6(4), 
cz. 5/4(5), cz. 6, cz. 7, cz. 8/6(8), cz. 9;

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” 
(skrót cz. oznacza część działki): 

 
obręb ewidencyjny 3-12-31 czasowe zajęcia pasów drogowych dotyczą 
działek ewidencyjnych o numerach: 108/4, 108/7, cz. 115/6, 121/1, 23/1, 
23/2, cz. 23/5, cz. 23/6,  24/3, 25/2, cz. 25/3, 25/4, cz. 42/16, cz. 42/3, 
cz. 77/23, cz. 77/5, 96/1;
obręb ewidencyjny 3-12-32 czasowe zajęcia pasów drogowych dotyczą 
działek ewidencyjnych o numerach: cz. 14/1, 14/2, cz. 17, cz. 20/3, cz. 23/5, 
cz. 31/3, 31/4,  46/1,  cz. 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 47/1, 47/2;
obręb ewidencyjny 3-12-33 czasowe zajęcia pasów drogowych dotyczą 
działek ewidencyjnych o numerach: 68/15, 69;
obręb ewidencyjny 3-12-37 czasowe zajęcia pasów drogowych dotyczą 
działek ewidencyjnych o numerach: cz. 1/7, 1/8, cz. 1/9, 15/1, 15/3, 29/3, 
cz. 33/11, 33/12, 33/5, 33/6, 51/1, 51/2;
obręb ewidencyjny 3-12-40 czasowe zajęcia pasów drogowych dotyczą 
działek ewidencyjnych o numerach: 1/5, cz. 1/6, 2/3, cz. 2/4, cz. 27/3, 
cz. 33/2, cz. 4, cz. 49, cz. 82;
obręb ewidencyjny 3-12-41 czasowe zajęcia pasów drogowych dotyczą 
działek ewidencyjnych o numerach:  1/1, cz. 1/2, 2/10, cz. 2/15, 2/4, 2/7, 
2/8, 20/18, cz. 20/19, cz. 20/29, 20/5, cz. 20/7, 20/9.

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):

obręb ewidencyjny 3-12-31 zaprojektowano podział działek ewidencyjnych 
o numerach: 106(106/1, 106/2), 121/2(121/5, 121/6), 62/8(62/9, 62/10), 
76(76/5, 76/6), 93(93/1, 93/2), 94/3(94/7, 94/8);
obręb ewidencyjny 3-12-32 zaprojektowano podział działek ewidencyjnych 
o numerach: 30/5(30/9, 30/10), 32(32/5, 32/6), 34(34/3, 34/4), 35/2(35/5, 
35/6), 35/3(35/7, 35/8), 36/1(36/7, 36/8), 36/2(36/9, 36/10), 37(37/1, 
37/2), 45/1(45/3, 45/4);
obręb ewidencyjny 3-12-37 zaprojektowano podział działek ewidencyjnych 
o numerach: 14(14/1, 14/2, 14/3), 29/2(29/6, 29/7), 30(30/1, 30/2, 30/3); 
31/1(31/3, 31/4);
obręb ewidencyjny 3-12-40 zaprojektowano podział działek ewidencyjnych 
o numerach: 10(10/3, 10/4), 11(11/5, 11/6), 5(5/3, 5/4), 6(6/3, 6/4), 7(7/5, 
7/6), 8/3(8/11, 8/12), 8/4(8/5, 8/6), 9(9/1, 9/2);

obręb ewidencyjny 3-12-41 zaprojektowano podział działek ewidencyjnych 
o numerach: 10(10/3, 10/4), 11/1(11/7, 11/8), 12(12/1, 12/2), 22(22/3, 
22/4), 23(23/3, 23/4), 3(3/3, 3/4), 4(4/5, 4/6), 5(5/3, 5/4), 8(8/5, 8/6). 

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):

obręb ewidencyjny 3-12-31 wywłaszczenia dotyczą działek ewidencyjnych 
o numerach: 106/2(106), 121/5(121/2), 62/10(62/8), 76/6(76), 93/2(93), 
94/8(94/3).
obręb ewidencyjny 3-12-32 wywłaszczenia dotyczą działek ewidencyjnych 
o numerach: 30/10(30/5), 32/6(32), 34/4(34), 35/6(35/2), 35/8(35/3), 
36/8(36/1), 36/10(36/2), 37/2(37), 45/4(45/1), 52, 
obręb ewidencyjny 3-12-37 wywłaszczenia dotyczą działek ewidencyjnych 
o numerach: 14/1(14), 14/3(14), 15/2, 29/6(29/2), 30/2(30), 30/3(30), 31/3 
(31/1), 32.
obręb ewidencyjny 3-12-40 wywłaszczenia dotyczą działek ewidencyjnych 
o numerach: 10/3(10), 11/5(11), 5/3(5), 6/3(6), 7/5(7), 8/11(8/3), 8/5(8/4), 
9/1(9).
obręb ewidencyjny 3-12-41 wywłaszczenia dotyczą działek ewidencyjnych 
o numerach:  10/3(10), 11/7(11/1), 12/2(12), 22/3(22), 23/4(23), 3/3(3), 
4/5(4), 5/3(5), 8/5(8).

Nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu 
wieczystym PKP S.A.:

obręb ewidencyjny 3-12-31 – działki ewidencyjne o numerach: 108/14, 
cz. 24/2, cz. 95/2, 96/4,  96/5
obręb ewidencyjny 3-12-40 – działki ewidencyjne o numerach: cz. 2/2

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 nieumówione 
nie będą obsługiwane. 

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi 30 min. i nie może 
zostać przedłużony. 

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 postepowania. 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.).

Publiczne ogłoszenie nastąpi w dniu 11 sierpnia 2022 r.

WI-I.747.2.6.2022.DW

oBWiesZCZenie WojeWodY MaZoWieCKiego o WsZCZĘCiU PostĘPoWania

W stolicy działa już 
telefon zaufania dla 
mężczyzn. jego celem 
jest zapewnienie panom 
możliwości zwierzenia 
się ze swoich problemów, 
porozmawiania o swoim 
życiu i uzyskania porady 
od psychologa. Przy 
słuchawce dyżuruje 
również mężczyzna, 
dzięki czemu dzwoniący 
mogą czuć się 
swobodniej.

Według danych statystycz-
nych w naszym kraju w wy-
niku samobójstw ginie rocz-
nie ponad dwukrotnie więcej 
ludzi niż w wypadkach samo-
chodowych. Dodatkowo więk-
szość osób, targających się na 
swoje życie, to mężczyźni! 
Dane te są przytłaczające 
i niestety wynikają z głęboko 
zakorzenionego w naszej kul-
turze stereotypu prawdzi-
wego mężczyzny.

Warszawski telefon zaufania 
dla mężczyzn uruchomiony 
został przez Urząd Dzielnicy 
Śródmieście we współpracy 
z Instytutem Przeciwdziała-
nia Wykluczeniom.

– Młodych chłopców nie 
uczy się rozmawiania o swo-
ich problemach oraz wyra-
żania emocji, bo od dawna 
zwykło się uważać, że jest to 
„niemęskie” – powiedziała 
Magdalena Wojciechow-
ska, zastępca burmistrza 
Śródmieścia. – Nawet w dzi-
siejszych czasach nierzadko 
można usłyszeć powiedzenie 
„chłopaki nie płaczą”. Mam 
ogromną nadzieję, że działa-
nia fundacji, z którą nawiąza-
liśmy współpracę oraz pomoc 
telefoniczna, która została 
uruchomiona w jej ramach, 
odczarują ten mit. Jestem 
przekonana, że nasze wspólne 

działania z Instytutem Prze-
ciwdziałania Wykluczeniom 
stworzą przyjazną przestrzeń 
na męskie rozmowy, a hasło 
#ProszenieoPomocJestMęskie 
będzie rosnąć w siłę.

Polscy mężczyźni, dorasta-
jący w przekonaniu, że „chło-
paki nie płaczą”, duszą w so-
bie emocje, które uważane są 
za „mało męskie” i nie roz-
mawiają o swoich uczuciach 
i problemach, z którymi nie 
dają sobie rady. Niestety pro-
wadzić to może do załamania 
psychicznego, które – aż na-
zbyt często – kończy się próbą 
samobójczą. 

jacek narożniak

chłoPaki też Płaczą!

Warszawski telefon zaufania dla mężczyzn 
dostępny jest pod numerem 608 271 402 

w środy w godzinach 17.00–19.00.
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Magdalena ejsmont jest absolwentką kierunku Zarzą-
dzania Ruchem Lotniczym Akademii Obrony Narodowej, 
podyplomowych studiów Problematyki Zorganizowanej 
Przestępczości i Terroryzmu na Uniwersytecie Warszaw-
skim, podyplomowych studiów w zakresie Stosunków 
Międzynarodowych i Dyplomacji w Collegium Civitas oraz 
podyplomowych studiów Psychologii śledczej w praktyce 
operacyjnej i procesowej w Wyższej Szkoły Psychologii 
Społecznej. Służyła w Afganistanie. 
Od czerwca 2017 r. pracowała w Biurze Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, gdzie 
zajmowała się obszarem bezpieczeństwa imprez maso-
wych i zgromadzeń.

straż miejska będzie się zmieniała
Pod koniec maja br. nowym komendantem stołecz-
nej straży Miejskiej została Magdalena ejsmont. 
na początku lipca pani komendant po raz pierwszy 
spotkała się z dziennikarzami. towarzyszył jej pre-
zydent miasta, Rafał trzaskowski.

– Straż Miejska odgrywa 
kluczowe znaczenie w za-
pewnieniu bezpieczeństwa 
mieszkańców naszego mia-
sta. Jest niezbędna, czego 
najlepszy dowód mieliśmy 
podczas pandemii, kiedy 
strażnicy znacząco wspie-
rali policję – powiedział 
prezydent. – Działanie 
Straży Miejskiej nie sprowa-
dza się tylko do wystawiania 
mandatów. Wystarczą przy-
kłady z ostatnich dni: straż-
nicy pomagali zagubionej  
11-latce w odnalezieniu drogi 
do domu, ratowali życie męż-
czyźnie duszącemu się na 
bulwarach, gasili pożary, 
wyciągali kierowcę z płoną-
cego auta… Bardzo często są 
pierwsi w sytuacjach zagro-
żenia. Właśnie taka powinna 
być nowoczesna straż: sku-
teczna, ale patrząca szerzej, 
słuchająca mieszkańców i im 
przyjazna. Jestem przeko-
nany, że pod kierownictwem 
nowej pani komendant straż 
będzie w takim kierunku się 
rozwijała.

– Po raz pierwszy na czele 
warszawskiej straży Miejskiej 
staje kobieta. Jak Pani do tego 
faktu podchodzi?

– To nie ma znaczenia, 
czy szefem jest kobieta, czy 
mężczyzna. Liczą się kom-
petencje, wiara, że się uda, 
rzetelne podejście do obo-
wiązków.

– jakie cele Pani sobie sta-
wia?

– Wiadomo, jakie są ogólne 
zadania Straży Miejskiej, 
wystarczy zresztą przeana-
lizować, jakie zgłoszenia od 
mieszkańców do nas napły-
wają (dziennie średnio jest 
to ok. 1300 „kontaktów”): 
po pierwsze to sprawy zwią-
zane z bezpieczeństwem 
warszawiaków, a także par-
kowaniem samochodów, 
porządkiem publicznym. Po 
drugie – sprawy ekologiczne 
i ochrona zwierząt. I po trze-
cie szeroko rozumiana pro-
filaktyka, wpływająca wła-
śnie na poczucie porządku 
w mieście. 

Ale w poszczególnych 
dzielnicach postrzeganie hie-
rarchii tych spraw jest różne. 
Będę więc chciała w pierw-
szej kolejności zbadać, co 
o działaniu Straży Miejskiej 
sądzą warszawiacy. I czego 
od niej tak naprawdę ocze-
kują. Będę chciała prowadzić 

dialog z aktywistami miej-
skimi. Będę wsłuchiwała się 
wreszcie w opinie samych 
strażników miejskich, bo 
to oni od lat mają kontakt 
z mieszkańcami i świetnie 
znają ich potrzeby. Z tego 
wyłoni się konkretny pro-
gram na najbliższe miesiące 
i lata.

– sytuacja w straży Miej-
skiej jest trudna. strażnicy 
odchodzą, jest sporo wakatów. 
jak chce Pani temu zaradzić?

– Dwukrotnie spotka-
łam się już ze związkami 
zawodowymi działającymi 
w Straży. Dialog nie jest ła-
twy, ale jest konstruktywny. 
Bardzo się cieszę, że władze 
miasta mi w tym pomagają, 
przeznaczając dodatkowe 
środki na wynagrodze-
nia (8 mln zł na podwyżki 
w tym roku, miasto zare-
zerwowało też środki na 
kolejne lata). Praca w Straży 
Miejskiej niesie wielkie 
wartości: służenie ludziom, 
pomaganie w trudnych spra-
wach. Myślę, że jak dojdą 
do tego większe pieniądze, 
zbudujemy przejrzysty sys-
tem wynagrodzeń, ścieżki 
awansu i systemy motywa-
cyjne, to sytuacja będzie się 
poprawiać.

– jaka ma być Pani zdaniem 
straż Miejska: asertywna, 
twardo egzekwująca przepisy 
np. o ruchu drogowym i par-

kowaniu, czy bardziej poucza-
jąca, kooperatywna.

Prezydenta Rafał trzaskow-
ski: – To ja się tu włączę. Straż 
Miejska musi być i taka, 
i taka. Przepisy – dotyczące 
np. parkowania pojazdów 
– będą obejmować nowe 
obszary miasta. W począt-
kowym więc okresie trzeba 
mieszkańcom dać czas na 
poznanie tych nowych prze-
pisów, bardziej ich pouczać, 
niż karać. Dopiero później, 
a zwłaszcza w stosunku do 
tzw. recydywistów, trzeba 
konsekwentniej egzekwo-
wać prawne uregulowania.

Magdalena ejsmont: Mam 
już w tej sprawie pewne 
przemyślenia. Wrócimy do 
rutyny wkładania kierow-
com papierowych wezwań 
w przypadku naruszenia 
przepisów prawa. To pokaże, 
że teren jest monitorowany, 
że zauważamy naruszenie 
przepisów, że jesteśmy go-
towi wymagać zaprzestania 
tego typu działań.

– Co Panią zaskoczyło 
w pierwszych tygodniach po 
objęciu funkcji?

– Zaangażowanie straż-
ników miejskich. To mi po-
kazuje, że jest na czym ba-
zować w przyszłości, że cele 
jakie stawiają przed nami 
mieszkańcy, władze miasta 
są możliwe do osiągnięcia. 

Rozmawiał tomasz szymański

smartfony opanowały świat. spowodowały, że wie-
le osób nie umie bez nich funkcjonować. Wszędzie 
widać ludzi z telefonami w rękach. Coraz więcej 
osób jest uzależnionych od smartfonów, potrzebuje 
ich używać niemal w każdej sytuacji. 

Niestety, niektóre zacho-
wania pieszych są zagro-
żeniem na ulicach dla nich 
samych oraz dla pozosta-
łych uczestników ruchu 
drogowego. Pieszy przecho-
dzący przez pasy wpatrzony 
w ekran telefonu naraża wła-
sne zdrowie, niejednokrotnie 
życie, może być również nie-
bezpieczny dla innych.

Przez wiele lat Miasto Sto-
łeczne Warszawa, Tramwaje 
Warszawskie (TW) i Zarząd 
Dróg Miejskich prowadziły 
kampanię „Bądźmy Razem 
Bezpieczni”. Jedną z jej 

bądź „smart” na zebrze

Fot. UM

Według statystyk stołecznej policji, w kwietniu 2022 r. piesi 
spowodowali 9 wypadków, w wyniku których rannych zo-
stało 6 uczestników ruchu drogowego, a 3 osoby poniosły 
śmierć. W maju liczba wypadków wzrosła do 15 – rannych 
zostało 12 uczestników ruchu drogowego, a 3 osoby po-
niosły śmierć. Najczęstszą przyczyną wypadków z winy 
pieszego było wejście na jezdnię przy czerwonym świetle. 
Kolejnymi przyczynami są: przechodzenie przez jezdnię 
w miejscu niedozwolonym, nieostrożne wejście na jezdnię 
zza pojazdu, przeszkody oraz nieostrożne wejście na jezd-
nię przed jadącym pojazdem. Na poprawę bezpieczeństwa 
mają wpłynąć wysokie stawki mandatów. Pieszemu rozma-
wiającemu przez telefon na pasach grozi mandat 300 zł. 

Pieszy, chociaż ma 
pierwszeństwo, wchodząc 
na przejście dla pieszych, 
powinien koncentrować 

swoją uwagę na jego 
otoczeniu. 

przechodzenia przez pasy 
z telefonem w ręku. Kolejna 
odsłona kampanii „10 me-
trów – zachowaj (się)”, 
uczulała kierowców na to, 
by nie parkowali w pobliżu 
zebr, ponieważ piesi zasło-
nięci przez auta, są często 
potrącani. 

Często dochodzi do sytu-
acji, w której człowiek wpa-
trzony w ekran telefonu lub 
ze słuchawkami na uszach, 
nagle skręca z chodnika na 
pasy, nie patrząc, czy nad-
jeżdża auto. Prowadzący 
samochód nie jest w stanie 
przewidzieć nagłego ruchu 
pieszego. 

Uczestnikami ruchu drogo-
wego są również rowerzyści 
i osoby poruszające się na hu-
lajnogach często jadące z nad-
mierną prędkością. Dlatego 
nie można wszystkich win za 
sytuacje drogowe przerzucać 
na kierowców, często sami 
piesi, przez swoją nieuwagę, 
powodują niebezpieczne  
sytuacje.                               oM

od wielu miesięcy 
obowiązują przepisy, 

które zabraniają używania 
urządzeń elektronicznych na 

przejściu dla pieszych  
(telefonów, tabletów). 

odsłon była akcja „Odłóż 
smartfon i żyj”. W 2018 r. 
przy ponad 200 szkołach, 
przy przejściach dla pieszych 
pojawiło się wspomniane 
hasło, ponieważ to właśnie 
młodzież uznano za grupę 
najbardziej narażoną na 
niebezpieczeństwo podczas 

Grafika: ZTM
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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

Druga połowa sierpnia zapowiada się całkiem pomyślnie. W sprawach zawodowych 
możesz zrealizować każdy pomysł, ale do finansów podchodź z rozmysłem. Wiele ra-
dości mogą ci sprawić ciekawe wycieczki w miłym towarzystwie.
W najbliższe tygodnie sprzyjają Twoim śmiałym planom i marzeniom. Do szczęścia 
będzie ci tylko brakować bratniej duszy, ale twój zmysłowy urok może zdziałać cuda 
i sprawić, że któregoś dnia na twojej drodze los może postawić interesującą osobę. 
To czas, kiedy mogą się rozwiązać różne problemy rodzinno-domowe. Możliwa jest 
realizacja planów, które do tej pory wydawały się niemożliwe do załatwienia. W pracy 
może się wiele zmienić na lepsze, a w miłości – wszystko się może zacząć od nowa. 
Drugą połowę lata możesz spędzić całkiem ulgowo. Jest szansa, że w pracy, jak i pod-
czas wypoczynku ktoś będzie myślał za ciebie, dzięki czemu nie będziesz musiał o nic 
martwić. Jeśli zarobisz dodatkowe pieniądze – spraw sobie przyjemność.
Energia może cię roznosić, głowę będziesz miał pełną nowych pomysłów i niewyklu-
czone, że zostanie to docenione. W twoje życie wiele radości może wnieść osoba spod 
znaku Panny lub Strzelca. Oboje swoim optymizmem możecie zarazić całe otoczenie. 
W sprawach zawodowych możesz spodziewać się interesujących propozycji. Owszem, 
sukces jest ważny, ale ważniejsza od niego jest miłość, która może wymagać pewnych 
delikatnych zabiegów. Naucz się korzystać z owoców swojej pracy.
Skoncentruj się na sprawach, które trzeba załatwić w jedwabnych rękawiczkach. Po-
dróż służbowa może się okazać przełomową dla twoich dalszych planów w pracy. 
W miłości będziesz w wakacyjnym nastroju, a letnie dni wykorzystaj na zabawę.
Niespodziewany bieg zdarzeń może być przyczyną całkowitej zmiany twoich dotych-
czasowych planów. Możesz zauważyć lekki spadek formy, ale zamiast myśleć o niepo-
wodzeniach, spróbuj zadbać o kondycję, teraz jest ku temu odpowiedni czas. 
Dobrze, że serio starasz się traktować swoje obowiązki. Istnieją duże szanse na odnie-
sienie sukcesu. Ale najwyższy czas pomyśleć o odpoczynku i zmianie otoczenia. Jeśli 
dojdą do tego atrakcje towarzyskie, to nie ma się nad czym zastanawiać. 
Więcej wiary w siebie, a łatwiej przyjdzie ci uporanie się z problemami. Jeśli spróbujesz 
wykorzystać swoją szansę, możesz poczuć się bezpiecznie. Możliwy wzrost stanu twoje-
go konta, a u twojego boku może pojawić się ktoś, podobnie jak ty spragniony miłości. 
Niektóre z twoich pomysłów mogą być ciekawe, lecz zbyt mało konkretne. Dlatego 
nie bujaj w obłokach, ale zmuś się do systematycznej pracy. Wolny czas poświęć na 
chwile wytchnienia od codziennych obowiązków. 
Na razie może Cię otaczać atmosfera, w której poczujesz się jak ryba w wodzie. Aby 
przyciągnąć szczęście, zmień coś w swoim otoczeniu, zerwij z rutyną. Może warto 
zmienić towarzystwo i wyjechać gdzieś na parę dni…                                     Merlin

ZajrZyjmy do kuchni

1. Wymieszaj jedno surowe jajko z 2 łyżka-
mi oliwy, szklanką wody (najlepiej gazo-
wanej) z mlekiem (w proporcji pół na pół), 
dodaj ¼ łyżeczki soli i ½ łyżeczki cukru, 
dodaj partiami tyle mąki, żeby ciasto mia-
ło konsystencję śmietany. To zajęło około 
3–4 minuty. Przykryj, odstaw na minimum 
pół godziny. 
2. Pokrój drobno miękkie, soczyste jabł-
ko w drobną kostkę (jeśli bardzo słodkie, 
skrop je cytryną, widelcem rozgnieć obra-
nego banana. Dodaj to do ciasta, wymie-
szaj. To 2 minuty.
3. Patelnię (dużą) posmaruj oliwą, dużą 
łyżką nakładaj porcje, z nich się usmażą 
(po obu stronach) placuszki. Gaz raczej nie 
za mocny, bo przypalisz. To zajmie około 
10 minut.

4. Bierz gotowe placuszki, kanapa, telewi-
zor i smacznego.
Ale nie zawsze człowiek ma ochotę na słod-
kie. Wtedy możesz ciasto przygotować tak 
samo z tym, że zamiast wody z mlekiem 
dodaj szklankę jasnego piwa (bez różnicy 
czy z procentami czy bez, byle nie por-
ter ani nie pszeniczne). Możesz dać ciut 
więcej soli. Tak samo pozostaw przykryte 
ciasto na jakiś czas, potem dodaj drobno 
posiekaną kiełbasę lub parówki i 3–4 łyżki 
tartego żółtego sera (można kupić goto-
wy). Można dorzucić czerwoną paprykę 
pokrojoną w drobną kostkę, ale nie pomi-
dory, bo puszczają mnóstwo wody. Smaż 
powoli porcjami z obydwu stron. Żona 
lubi, żeby podając posypać je siekaną 
zieleniną, ale ja wolę bez. Do jedzenia ko-

niecznie weź ketchup lub inny, 
ulubiony sos!
Przyznam, że ostatnio posy-
pałem je duszoną na patelni 
cebulą w plastrach (dużo soli, 
dużo pieprzu). To dopiero była 
rewelacja.
Smacznego życzę.

krzysztof z Orlika

Męskie kucharzenie. 
Faceci, jak ja, lubią zjeść dobrze, ale gotować 

szybko i nieskoMplikowanie. 
Moja propozycja, to danie kwadransowe.

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. 

To klasyczna kundelkowa 
piękność. Ma rok, waży 7 kg. 

Jest bardzo spragniona 
kontaktu z człowiekiem. 

Będzie najwierniejszą 
przyjaciółką na czterech 
łapach dla osoby, która 

pokaże jej, że jest dla kogoś 
ważna i kochana. 

7-miesięczna sunia może 
mieć pseudonim „Tylko mnie 
kochaj”. To pieszczocha, która 

nie odstępuje człowieka na 
krok. Jest śliczna, łagodna, 

waży 12 kg. Dogaduje 
się z psami. Lubi spacery 

i zabawę. 

Szczeniak Tolek będzie małym 
słodziakiem, który najbardziej 
kocha pieszczochy. Obecnie 

ma 4 miesiące, waży 4 kg. 
To przeuroczy urwis, który 
lubi się bawić z pieskami 

i ludźmi. Nadaje się do każdej 
odpowiedzialnej i empatycznej 
rodziny, a kradnie serce już po 
minucie od poznania. Bardzo 

czeka na swój dom. 

EMI ZULKA TOLEK

Krzyżówka Mieszkańca nr 15

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 16 utworzą końcowe hasło.
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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

daM PRaCĘ
n Praca! Praca dodatkowa! 
Terenowy doradca Klienta 
branży finansowej.  
Nienormowane godziny, 
umowa zlecenie. E-mail:  
praca@edenfinance.pl,  
tel. 517-090-224

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

MotoRYZaCja
n MoBiLnY seRWis 
KLiMatYZaCji, 
oZonoWanie 
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 Kupię mieszkanie od starszej 
osoby. Możliwa także służeb-
ność dożywotniego mieszkania. 
Nie jestem handlarzem. Prywat-
nie. Tel. 537-225-803

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 

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, hydrofory – naprawy, 
przeglądy gazowe. Uprawnienia. 
Tel. 694-747-213

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 31.08.2022

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
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REKLAMA
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www.mieszkaniec.pl/reklama/ogloszenia-drobne/ 
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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

nieRUCHoMośCi 
– sprzedam

n Hotel Pracowniczy, 1200 m 
kw. użytkowych, działka 1400 
m kw., Okuniew k. Sulejówka. 
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. Nie-
odpłatnie. 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, 
lakierowanie, 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

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

USŁUGI WYDAWNICZE WYDAWCY GAZETY

redakcja@mieszkaniec.pl 
 22 813 43 83, 604 77 55 98

Chcesz wydać gazetę, książkę, folder, ulotkę, 
ale nie wiesz, jak to zrobić?
Zespół redakcyjny naszego wydawnictwa oferuje: 
 projekt  skład komputerowy 
 opracowanie graficzne i typograficzne 
 obróbkę zdjęć  redakcję  korektę otrzymanego tekstu 
 przygotowanie tekstu w oparciu o dostarczone materiały
 druk
Zadzwoń lub napisz, czego potrzebujesz,  
a my przeprowadzimy Cię przez pełen proces wydawniczy.

USŁUGI 
WYDAWNICZE

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 Wykończenia wnętrz, re-
monty, łazienki, balkony, tarasy 
– również drobne przeróbki.  
Tel. 696-685-462

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 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 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

n Złota rączka. Hydraulik.  
Tel. 606-181-588

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