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ZGUBILI CZŁOWIEKA
Kiedy człowiek jedzie prawie 

6 tys. kilometrów samocho-
dem po Europie, to zawsze coś 
zobaczy… Np. w Niemczech 
najdroższą ropę do diesla (cir-
ca 2,2 euro za litr). We Francji 
natomiast zgubili człowieka, bo 
wszędzie rządzi elektronika... Na 
parkingach „wypoczynkowych” 
nie ma toalety. Są  za to wielkie 
węzły restauracyjno-tankujące 
co 100 km, a tam mnóstwo 
samochodów, wielkie kolejki, 
automaty i połowa z nich nie 
działa, bo są przeciążone. 
Wszystko oczywiście jest sa-
moobsługowe. 

Na stacji paliw jest tylko 
benzyna, a ponieważ królują 
automaty, nie można się od ni-
kogo dowiedzieć, dlaczego nie 
ma paliwa do diesli.

Bagietek, napojów itp. w uro-
czych wioskach też już nie ku-
pisz, bo cały handel przeniesio-
no na obrzeża miasteczek.

Fajnie dopiero robi się w Pol-
sce, gdzie jak nie Żabka, to sklep 
u Michała. Trzeba tylko unikać 
Rynku Starego Miasta w War-
szawie, gdzie za dwie kawy 
liczą jak za kilogram kawowego 
ziarna w supermarkecie.  Rów-
nie ekstremalnym przeżyciem 
jest rezerwacja pobytu w Grand 
Hotelu w Sopocie, gdzie zna-
jomy usłyszał cenę za cztery 
noce w październiku (!!!) pra-
wie 6 tys. złotych (z upustem 
dla stałego klienta). 

Na takie przyjemności stać 
tylko Niemca lub Francuza... 

Tomasz Szymański

OgłOszOnO wyniki tegOrOcznej rywalizacji w ramach kOnkursu warszawa w kwiatach. 
zwycięzcy bawili się wspólnie z mieszkańcami pOdczas wyjątkOwegO kwietnegO pikniku 
kOłO pawilOnu edukacyjnegO kamień. Więcej NA STR. 3

WarszaWa W kWiatach

dokończeNie NA STR. 12

Park Skaryszewski należy do największych i naj-
piękniejszych parków w Warszawie. Powstał w la-
tach 1906–1922 i z założenia miał pełnić funkcję 
rekreacyjno-sportowo-kulturalną. Dlatego na jego 
terenie powstały takie obiekty, jak stadion, kort teni-
sowy oraz muszla koncertowa. Ta zaś od dłuższego 
czasu nie jest używana.
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KOLIBEREK
NAJLEPSZE KARMY DLA ZWIERZĄT
l ul. Płowiecka 27 (róg Świeckiej)

tel. 731 224 464 
l ul. gen. R. aBRaHaMa 1e

tel. 504 429 091
www.koliberek-karmy.pl

Polub nas na

Przewróciło się?  Niech leży...

Fo
t. 

JP
N 

„M
ies

zk
an

iec
"

Miejsce 2. w kategorii balkony, loggie i okna – Maciej Sawicki (Praga-Południe) 

OKULARY TYLKO 99 ZŁ
Oprawa + soczewki+ robocizna 

(sph. od – 4.0 do +4.0 dpr.) 

HURTOWNIA OPTYCZNA 
OPTA SUN

Warszawa, ul. Majdańska 7
Tel. 22 612 00 03

Rejestracja u optometrysty 
¥ 534 044 333

BADANIE WZROKU

TYLKO 89 zł
PRZEZ SPECJALISTĘ – OPTOMETRYSTĘ

Pracujemy pon.-pt. 9-19 
sobota od 9 do 13

Refundacja recept na okulary
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KroNiKA PolicyJNA
ZNęCAŁ SIę NAD ŻONą I PASIERBEM

Policja zatrzymała 45-letniego mieszkańca Białołęki, który 
został oskarżony o znęcanie się nad żoną i pasierbem oraz 
nielegalne posiadanie broni i narkotyków. Doniesienie zło-
żyła żona mężczyzny po kolejnej awanturze. 45-latek został 
aresztowany i tymczasowo osadzony na 2 miesiące. Grozi 
mu do 8 lat więzienia.

MAKABRYCZNE ODKRYCIE W WAWRZE
24 sierpnia jeden z pracowników stacji kolejowej odnalazł 
zwłoki człowieka. Ciało leżało w zaroślach przy torach na 
wysokości ul. Patriotów 58, w okolicy ulicy Kłodzkiej i znaj-
dowało się już w stanie znacznego rozkładu. Według nieofi-
cjalnych informacji, denatem był mężczyzna, a obok niego 
znaleziono pistolet. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci.

ROZLANA CIECZ NA BIAŁOŁęCE
Policja bada sprawę nielegalnego rozlania nieznanej substan-
cji na terenie posesji przy ulicy Leona Berensona. Jak poin-
formowała „Mieszkańca” komisarz Paulina Onyszko, Oficer 
Prasowy KRP Warszawa VI, strażacy, którzy przybyli na miej-
sce zdarzenia, nie wykryli żadnych związków chemicznych, 
które byłyby szkodliwe dla zdrowia. Próbki substancji zostały 
pobrane do analizy, a z działki usunięto ponad 60 ton skażonej 
ziemi, która poddana została utylizacji.

ŻóŁW W MIęDZYLESIU
W Warszawie żyje wiele dzikich zwierząt, z pewnością jed-
nak nie powinno być tu żółwi chińskich. A właśnie jednego 
z tych gadów znaleziono 14 sierpnia w Międzylesiu. Niezwy-
kłego znaleziska dokonali mieszkańcy, którzy wyszli z domu 
na spacer. Zwierzak wolnym krokiem maszerował wśród 
kwiatów na pobliskim klombie. Słusznie podejrzewając, że 
miejski trawnik jest naturalnym środowiskiem życia tych 
gadów, ludzie zabrali go do mieszkania. Następnego dnia 
wezwali strażników miejskich z Ekopatrolu, którzy zaopie-
kowali się znalezionym zwierzęciem.

Źródła: Policja, Straż Miejska
REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA

Niezgodne z przepisami 
parkowanie to zmora, która 
niezmiennie utrudnia życie 
mieszkańcom. To tego pro-
blemu dotyczy największa 
liczba zgłoszeń, wpływa-
jących do Straży Miejskiej 
m.st. Warszawy. W celu 
ułatwienia i przyspiesze-
nia procedury rozliczenia 
się z popełnionego wykro-
czenia, od połowy sierpnia 
funkcjonariusze w ramach 
interwencji pozostawiają za 
wycieraczkami  samocho-

dów wezwania dla spraw-
ców. Dzięki temu kierowca 
od razu wie, że złamał 
przepisy Prawa o ruchu dro-
gowym. Nie będzie też ko-
nieczna wizyta na poczcie 
– wystarczy, że kierowca 
z otrzymanym wezwaniem 
zgłosi się do najbliższego 
oddziału terenowego straży 
miejskiej. Od 18 sierpnia br. 
strażnicy miejscy wystawili 
już 714 takich wezwań.

– Dla mieszkańców 
– obecność wezwań za wy-

WezWanie znóW  
zA wycierAczKą

Straż Miejska wraca do umieszczania wezwań za 
wycieraczkami aut, których kierowcy złamali prze-
pisy dotyczące parkowania.

cieraczką nieprzepisowo za-
parkowanych samochodów 
będzie widocznym sygna-
łem, że straż miejska działa 
– reaguje na ich wezwania 
i karze kierowców narusza-
jących przepisy. Być może, 
obecność za szybą widocz-
nego dokumentu, będzie 
ostrzeżeniem dla innych, 

nieuważnych kierowców, by 
nie parkować w tym miejscu” 
– mówi komendant Straży 
Miejskiej m.st. Warszawy, 
Magdalena Ejsmont.

Warto zaznaczyć, że pla-
stikowe woreczki, w których 
strażnicy pozostawiają we-
zwania, są w 100 procentach 
biodegradowalne.              AG
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Egzamin na kartę rowe-
rową można zdać w szkole 
oraz w Miasteczku Ruchu 
Drogowego Straży Miej-
skiej m.st. Warszawy przy 
ul. Sołtyka 8/10. Rodzice 
mogą tam poćwiczyć bez-
pieczną jazdę z dzieckiem 
lub zapisać je na egzamin. 

Użytkownicy indywi-
dualni mogą korzystać 
z miasteczka w czasie dni 
otwartych od kwietnia do 
października. We wrześniu 
w terminach: 10–11.09, 
17–18.09 oraz 24–25.09 
w godz. 10.00–18.00

Najbliższy egzamin na 
kartę rowerową w MRDSM 
odbędzie się 23 września 
2022 r. Do przystąpienia 
do egzaminu niezbędna jest 
umiejętność jazdy rowerem, 
znajomość przepisów dro-
gowych dotyczących po-
ruszania się ww. pojazdem 
oraz zgłoszenie dziecka na 
egzamin. Egzaminy są bez-
płatne. Szczegóły na stronie 
www.strazmiejska.waw.pl

Za jazdę bez karty rowe-
rowej lub prawa jazdy dla 
nieletnich można dostać 
mandat do 1500 zł.          OM

zdobądź KArtę 
Karta rowerowa uprawnia dzieci i młodzież 
w wieku od 10 do 18 lat do poruszania się ro-
werem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem 
transportu osobistego po drogach publicznych. 

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

JAk uzyskAć 
dOfinAnsOWAnie? 
zAdzWOŃ 517 224 111

Aby uzyskAć pomoc nAleży 
przedstAwić nAstępujące 

dokumenty:

dofinAnsowAnie z nArodowego  
funduszu zdrowiA

2x700 zł 
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Osoba dorosła 
(powyżej  

26. roku życia)

2x2000 zł
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Dziecko i osoba 
(poniżej  

26. roku życia)

2x1000 zł
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Inwalida wojenny  
i osoba 

represjonowana

dofinAnsowAnie z powiAtowego 
centrum pomocy rodzinie

2x1950 zł 
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Osoba dorosła 
(powyżej  

26. roku życia)

2x3000 zł
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Dziecko i osoba 
(poniżej  

26. roku życia)

2x1950 zł
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Inwalida wojenny  
i osoba 

represjonowana

PrzedłużAmy  
dArmOWą AkcJę czyszczeniA  

APArAtÓW słuchOWych  
dO kOŃcA WrześniA!

APARAT SŁUCHOWY ZA DARMO – OSTATNI MOMENT 
NA UZYSKANIE DOFINANSOWANIA

Często słyszymy, że aparaty słuchowe są 
drogie. Trudno się z tym nie zgodzić. Wyda-
tek rzędu kilku tysięcy jest dla wielu osób 
sporym obciążeniem budżetu. Jest jednak 
rozwiązanie tego problemu. Dla wszystkich 
osób, których ubytek słuchu przekracza 
40dB możliwe jest dofinansowanie z Naro-
dowego Funduszu Zdrowia w wysokości 
700 złotych (dla osób powyżej 26. roku ży-

cia) oraz 2000 złotych (dla dzieci i osób poni-
żej 26. roku życia) do jednego ucha. 

Drugim rozwiązaniem jest dofinansowa-
nie z PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie), które korzysta ze środków PFRON 
(Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych) i na nim chcielibyśmy 
się dzisiaj skupić.

Aby uzyskać dofinansowanie z PCPR 
warunkiem koniecznym jest posiadanie 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawno-
ści. Każda osoba, która stara się o takie do-
finansowanie powinna sprawdzić, czy jego 
dochody nie przekraczają kwoty określonej 
przez PCPR. Kwota ta jest różna w zależności 
od powiatu. Wysokość dofinansowania rów-
nież jest uzależniona od miejsca zamieszka-
nia. Każdy PCPR sam ustala jaką kwotę może 
dofinansować swoim podopiecznym. Obec-
nie w Warszawie dofinansowanie z PCPR 

wynosi 1950 złotych (dla osób powyżej  
26. roku życia) oraz 3000 złotych (dla osób 
poniżej 26. roku życia) do jednego ucha. 

Przy zakupie dwóch aparatów możemy 
liczyć na pomoc w wysokości 5300 zło-
tych (dla osoby powyżej 26. roku życia) 
oraz 10 000 złotych (dla osoby poniżej 
26. roku życia). Patrząc na powyższe je-
steśmy w stanie otrzymać dobrej jakości 
aparat słuchowy zupełnie za darmo! 

Przykład:
Koszt aparatu  
słuchowego: 2650 zł
refundacja nfz 
(powyżej 26. r.ż.): 
700 zł
refundacja PcPr 
(powyżej 26. r.ż.): 
1950 zł
udział własny 
pacjenta: 0 zł

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

 Kopia orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności;

 Zaświadczenie o dochodach netto z ostat-
nich trzech miesięcy;

 Kopia zlecenia na wyroby medyczne wy-
dane przez lekarza laryngologa; 

 Wniosek o dofinansowanie dostępny 
w siedzibie PCPR lub na stronie interneto-
wej danego PCPR;

 Faktura na zakupione aparaty słuchowe 
lub faktura proforma z informacją o szaco-
wanych kosztach zakupu.

Wiemy, jak skomplikowanie wygląda cała pro-
cedura ubiegania się o dofinansowanie, dla-
tego też przeprowadzimy Państwa przez cały 
proces i pomożemy uzyskać dofinansowanie. 
Warto pamiętać, że zawsze przed zakupem 
mają Państwo możliwość bezpłatnego przete-
stowania aparatów słuchowych i sprawdzenia, 
czy dane rozwiązanie zapewnia odpowiedni 
komfort słyszenia.
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W tym roku do naj-
piękniejszego stołecz-
nego konkursu przysłano 
niemal 200 zgłoszeń. 
Mieszkańcy mogli rywa-
lizować w siedmiu kate-
goriach. 

Zwycięzcami zostali:
n  w kategorii balkony, 
loggie i okna: Lidia Lorek 
(Ursynów); Maciej Sawicki 
(Praga-Południe); Pau-
lina Adamczyk (Wola). 
Wyróżnienie: Van Pham 
(Ochota);
n  w kategorii ogrody 
i ogródki przydomowe: 
Agnieszka Mikołajczuk 
(Ursynów); Monika Mika 
(Białołęka); Jolanta i Adam 
Paszkiewicz (Targówek). 
Wyróżnienia: Marzena 
i Andrzej Danisz (Targó-
wek); Katarzyna Tuleja-
Metz (Śródmieście) oraz 
Agnieszka Jakubowska-Sa-
wicka (Wawer);
n  w kategorii inicjatywy 
sąsiedzkie: Zofia Gądek 
(Targówek); Centrum Kul-
tury i Aktywności w Dziel-
nicy Targówek; Ośrodek 
Wsparcia dla Seniorów 
nr 1 (Bielany);
n  w kategorii założenia 
ogrodowe: Towarzystwo 
Przytułku Św. Franciszka 
Salezego (Śródmieście); 
Dom Opieki Oliwska Funda-

cji Pomoc Potrzebującym 
(Targówek); Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, 
Pokój na lato (Wola). Wy-
różnienie: Dom Pomocy 
Społecznej Budowlani 
(Wola);
n  w kategorii osiedla 
mieszkaniowe: Spółdziel-
nia Inwestycji Miesz-
kaniowych Ursynów 
– Osiedle „Pod Brzo-
zami” I i II; Wspólnota 
Mieszkaniowa  Żoliborz 
Kraińskiego; Robotnicza 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Praga (Praga-Północ);
n  w kategorii ogródki 
edukacyjne: Przedszkole 
nr 200 „Gąski Balbinki” 
(Ursus); Przedszkole 
nr 351 im. Wandy Cho-
tomskiej (Ursynów); 
Przedszkole nr 143 „Mali 
Odkrywcy” (Praga-Połu-
dnie);
n w kategorii ogrody dział-
kowe przyznano wyróż-
nienie dla Pawła Milew-
skiego (Mokotów).

W konkursie przy-
znano również nagrody 
specjalne: 
n  Towarzystwo Przy-
jaciół Warszawy objęło 
pat ronatem nagrodę 
im. Zofii Wóycickiej dla 
nadzwyczajnego ukwie-
cenia – w tej kategorii 

WarszaWa 
W kWiatach

Zakończyła się 39. edycja konkursu Warszawa w kwia-
tach. Tegorocznej rywalizacji już od wiosny towarzyszyło 
wiele wydarzeń dla mieszkańców: wykłady, warsztaty 
oraz wspólne wysiewania łąk z nasion pobranych w łą-
komatach na Jazdowie i przy Pawilonie Edukacyjnym 
Kamień na Pradze Północ.

Miejsce 1. w kategorii inicjatywy sąsiedzkie – Zofia Gądek (Targówek)Miejsce 2. w kategorii ogrody 
i ogródki przydomowe  
– Monika Mika (Białołęka) 

Miejsce 3. w kategorii osiedla mieszkaniowe – Robotnicza 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Praga (Praga-Północ)

zwyciężyła Renata Fabjańska 
(Targówek); 
n  Dla najbardziej warszawskiej 
przestrzeni przewidziano na-
grodę im. Stefana Starzyńskiego 

– twórcy konkursu. Otrzymała 
ją Monika Mika (Białołęka). 

Ze wszystkich zgłoszeń wy-
łoniono również najpiękniejsze 
– „Mister Kwiatów”. Laureatką 

została Lidia Lorek (Ursy-
nów) – w ramach nagrody 
wspólnie z projektantką 
miejskich ukwieceń, eks-
pertką Zarządu Zieleni, 

Małgorzatą Dudek-Grzego-
rzewską zaprojektuje rabaty 
kwietne w Ogrodzie Saskim, 
które zakwitną na wiosnę 
2023 roku.                          AG

Miejsce 3. w kategorii ogródki 
edukacyjne Przedszkole nr 143 – 
„Mali Odkrywcy” (Praga-Południe) 

Fot. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy / T. Kaczor Fot. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy / T. Kaczor

Fot. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy / T. Kaczor

Fot. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy / T. Kaczor
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KRóTKA KOŁDRA

– Ktoś tu nie tak dawno narzekał na  
upały… 
Eustachy Mordziak słowa te skierował 
do pana Kazimierza Główki, który zakoń-
czywszy zakupy na bazarze na pl. Szem-
beka, przyszedł do jego straganu z dam-
ską bielizną na tradycyjną pogawędkę. 
– Czas jest nieubłagany. Jesień już czuć 
w powietrzu. 
– Tylko patrzeć, jak grzać zaczną. 
– Jeśli zaczną. Nie słyszy pan, co się dzie-
je? Tona węgla już po trzy i pół tysiąca. 
Gaz strzela w górę jak rakieta, prąd jak 
druga. 
– To kłopot jest, faktycznie. 
– Kłopot? Ludzie bankrutują, firmy plajtu-
ją. Piekarnie dajmy na to. 
– Do tych naszych, na bazarze, to bez 
dziesięciu złotych nie ma co wchodzić.
– Dziesięciu? Kup pan chleb, parę bułek, 

a niech panu się zachce bajgla z makiem 
albo jagodzianki – ani się pan obejrzy, 
a prawie dwudziestaka pan nie ma. W mię-
snym widziałam emerytkę, która poprosiła 
trzy plasterki salcesonu i nieduży kawałek 
pasztetowej. Samorządy zapowiadają, że 
będą wyłączać latarnie, oświetlenie bu-
dynków… Szlag by to trafił. 
– Może nie będzie tak źle? Węgiel już po-
dobno dopływa.
– Węgiel? Z tego co ludzie pokazują w In-
ternecie, to jakaś błotnista substancja 
jest. W każdym razie nie węgiel. Nie ma 
co, powiem panu. Ciemno, drogo, zimno 
i do domu daleko, jak to mówią. 
– E, nie będzie tak źle, panie Kaziu. Na-
uczyliśmy się narzekać. Tyle lat dawali-
śmy sobie radę, to i teraz damy. Wszędzie 
ograniczenia zapowiadają, oszczędności 
szykują. To i na nas bryndza przychodzi. 
Przyjdzie i pójdzie. 
– Oby pan miał rację, ale ja takim optymistą 
nie jestem. To się sypać zaczyna. Ni z tego, 

ni z owego w krainie węgla nie ma wę-
gla, pieniędzy z Unii nie ma, bo nie będzie 
Bruksela pluła nam w twarz i dzieci nam 
brukselczyła, prądu nie ma, ale ma być 
z walczącej na wojnie z Rosją Ukrainy, ryb 
w Odrze nie ma, bo wszystkie wyzdychały 
z niewiadomych powodów. Nawet uciec 
do Szwecji śladem rodziców i dziadków nie 
ma jak, bo z zapowiadanej flotylli promów, 
została raptem jedna, zardzewiała stępka. 
– Rząd jednak stara się panie Kaziu, nie 
można powiedzieć. Tu łata, tam łata, tu 
dosypie pieniędzy, tam trochę ujmie, ale 
czasy takie parszywe się zrobiły, że jak 
jedno naprawi, to drugie już nie bardzo.
– O i to mi przypomina pewien dowcip: 
– Mamusiu nie okrywaj mnie tak w nocy, 
bo mi za gorąco.
– Dbam syneczku, żebyś nie marzł, tak 
łatwo się przeziębiasz.
– Ale jak mnie przykrywasz, to odkrywasz 
moją żonę … 

Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'ŁUBIANKA TRUSKAWEK

Kawał świata głowi się dziś, 
jak spowolnić wyciek pieniędzy 
z kieszeni obywateli. Jak po-
móc im oszczędzać. Najgorsze 
zmory to ceny prądu i gazu, bo 
te podwyżki przekładają się 
na wzrost cen wszystkiego, 
co korzysta z nich do swojej 
produkcji: branża spożywcza, 
przemysł, rolnictwo, a także 
domowe budżety.

Włoski fizyk, zeszłoroczny 
laureat Nagrody Nobla Giorgio 
Parisi, podzielił się nowym, nie-
zwykle oszczędnym sposobem 
gotowania makaronu. O tym, że 
używając przykrywki podczas 
gotowania znacząco oszczę-
dzamy gaz (czy prąd w przy-

padku kuchni elektrycznej), wie 
każdy. Ale nowy sposób goto-
wania makaronu jest naprawdę 
odkrywczy! Sprawdziłam go na 
kokardkach, a także na świder-
kach. Działa bez pudła!

Jak to się robi? Prosto. Za-
gotowujesz wodę, solisz, wsy-
pujesz makaron i gdy wrze, mi-
nutę gotujesz pod przykrywką, 
na niewielkim ogniu. Potem 
szczelnie przykrywasz, wyłą-
czasz gaz i czekasz tyle minut, 
ile podano na opakowaniu plus 
jedną. Ja czekałam dwie dłużej 
i był taki, jak lubię! Odcedzasz 
i jesz! Zamiast 10 czy 15 minut 
gotowania, gotujesz tylko jedną 
minutę. Policz oszczędności 
w skali miesiąca czy roku!

Inna ciekawostka, k tórą 
można spotkać w kilku mia-

stach w Polsce, na przykład 
w Szczecinie, Wrocławiu, 
Szczytnie, to pomysły, wdro-
żone z sukcesem przez kilka 
wspólnot mieszkaniowych, i to 
nie ostatnio! Działania rozpo-
częte już kilka lat temu zaowo-
cowały rezygnacją z poprzed-
niego ogrzewania (jedni mieli 
kotły gazowe, inni ogrzewanie 
miejskie), k tóre kosztowało 
coraz więcej i nie było widać 
końca podwyżek! 

Zamiast tego, po skrupulat-
nym, rozważnym rozeznaniu, 
jakie są na rynku tańsze moż-
liwości pozyskiwania ciepła do 
kaloryferów, ile trzeba wyłożyć 
z własnej kieszeni zależnie od 
wariantu, ile dofinansowuje 
państwo i rozmaite instytu-
cje oraz organizacje proeko-

logiczne, dokonali wyboru, 
przekonali niezdecydowanych 
i dziś mają olbrzymie oszczęd-
ności! Jedni przestawili się na 
pompy ciepła, inni na panele fo-
towoltaiczne, a jeszcze inni na 
system łączący jedno i drugie! 
Dziś nadwyżki prądu korzyst-
nie odsprzedają, zarabiając na 
tym jeszcze! Warto się temu 
przyjrzeć bliżej… Może to jest 
pomysł dla Was?!

W szanowaniu własnego 
por t fela nie zawsze chodzi 
o to, by sporo zaoszczędzić na-
raz, choć czasem i to się uda. 
Oszczędzanie w trudnych cza-
sach raczej przypomina zbie-
ranie truskawek: zrywa się je 
pojedynczo, jedna jest bardziej 
okazała, inna mniej i zanim się 
obejrzysz – łubianka pełna!   żu

Kobiecym oKiem

co tam panie na pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Moja babcia darowała mi mieszkanie. Czy w sy-
tuacji, kiedy spadek po babci, która nie pozosta-
wiła żadnego majątku, nabyła moja matka i jej 

siostra, to ja mogę być zobowiązana do zapłaty im zachowku, o ile by się 
o to zwróciły? 

Zachowek to instytucja (uregulowana w art. 993 k.c. i nast.) będąca odstęp-
stwem od zasady swobody rozporządzania przez spadkodawcę swoim majątkiem 
na wypadek śmierci. Chroni ona interesy dzieci, małżonka oraz rodziców spadko-
dawcy, zapewniając im, często wbrew woli spadkodawcy, określoną przepisami 
korzyść ze spadku. 

W przypadku kiedy korzyści ze spadku przypadające osobie uprawnionej do 
zachowku są mniejsze od należnego zachowku, to wówczas przysługuje jej rosz-
czenie o zapłatę sumy potrzebnej do pokrycia lub uzupełnienia zachowku. Zgodnie 
z art. 1000 §1 k.c., w przypadku kiedy uprawniony nie może otrzymać należnego 
mu zachowku od spadkobiercy lub osoby na której rzecz został uczyniony zapis 
windykacyjny może skierować do obdarowanego przez spadkodawcę darowizną 
doliczoną do spadku roszczenie o zachowek lub zapłatę sumy pieniężnej potrzeb-
nej do jego uzupełnienia. Obdarowany w granicach wzbogacenia będącego skut-
kiem darowizny jest obowiązany to roszczenie zaspokoić z zastrzeżeniem, że jeżeli 
sam jest uprawniony do zachowku, ponosi odpowiedzialność względem innych 
uprawnionych do zachowku tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego 
własny zachowek

Zgodnie z powszechnie aprobowanym stanowiskiem judykatury, obowiązek 
zaspokojenia tego roszczenia może obciążać również następców prawnych obda-
rowanego, nawet wówczas, gdy obdarowany zmarł przed otwarciem spadku po 
darczyńcy (wyrok SN z dnia 13 kwietnia 2018 r. I CSK 381/17). 

Art.  994 k.c. stanowi, że do wartości majątku spadkowego, branej pod uwagę 
przy obliczaniu zachowku (substratu zachowku) dolicza się darowizny uczynione 
na rzecz spadkobierców lub uprawnionych do zachowku, bez względu na to kiedy 
je dokonano. Jednocześnie, zauważyć należy, że w nauce i orzecznictwie pojawiały 
się pewne rozbieżności dotyczące w szczególności tego, czy obowiązek zaliczenia 
darowizn do substratu zachowku dotyczy wyłącznie osób, które w konkretnej sytu-
acji dochodzą do spadku, względnie są uprawnione do zachowku w chwili śmierci 
spadkodawcy, czy też szerszego kręgu osób obejmującego również potencjalnych 
spadkobierców ustawowych i osób uprawnionych do zachowku. 

Sąd Najwyższy w przywołanym wyżej wyroku z 13.04.2018 r. (I CSK 381/17) 
stwierdził, że rozwiązania przyjęte w polskim prawodawstwie wyraźnie wskazują 
na abstrakcyjny krąg spadkobierców, gdyż ograniczenie bezwarunkowego dolicza-
nia do spadku darowizn jedynie do tych, które dokonane zostały na rzecz osób, 
które faktycznie doszły do dziedziczenia lub są uprawnione do zachowku zdecydo-
wanie osłabiłoby pozycję osoby uprawnionej do zachowku, co nie byłoby zgodne 
z celem analizowanej regulacji prawnej.

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

oraz roszczeniach z „umów frankowych”.

Program promocji zdrowia finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy

Rozpoczyna się kolejna edycja  
Aktywnego Seniora w Szpitalu Praskim!

Dla wszystkich mieszkańców stolicy, którzy ukończyli 60. rok życia, Pre-
zydent m.st. Warszawy przygotował w Szpitalu Praskim specjalną ofertę: 
bezpłatny pakiet zajęć pod okiem fizjoterapeuty. 

Na chętnych czekają:

l 16 spotkań (po 45 minut każde) przeznaczonych na ćwiczenia 
w grupie (cykl trwa dwa miesiące, spotkania 2 razy w tygodniu)

l	Porady dotyczące zdrowego stylu życia

Serdecznie zapraszamy!

Zapisy: senior@szpitalpraski.pl, tel. 22 150-14-09

AKTYWNY SENIOR 60+ 

Zmiana wyszła z inicja-
tywy samego ogrodu i po-
przedzona była konsulta-
cjami społecznymi. Nada-
nie nowej nazwy zbiegnie 
się z 95. rocznicą otwarcia 
ogrodu zoologicznego, 
która przypada na 11 marca 
2023 roku.

Jan Żabiński był dyrek-
torem warszawskiego ZOO 
od 1929 do 1951 r.  Jego 
wkład w rozwój ogrodu jest 
po prostu nieoceniony. 

Na świecie Żabiński 
najbardziej znany jest jed-
nak ze swojej działalności 
w czasie okupacji hitlerow-
skiej.

Podczas II wojny św., 
razem ze swoją żoną Anto-
niną, pomagał Żydom wy-
dostać się z getta i udzielał 
im schronienia w swoim 

domu – zw. „Willą pod 
Zwariowaną Gwiazdą” 
– znajdującym się na tere-
nie ogrodu zoologicznego. 
Przez dom Żabińskich prze-
winęło się blisko 300 osób 
pochodzenia żydowskiego!

Za swoją wojenną dzia-
łalność Żabińscy zostali na-

grodzeni w 1965 izraelskim 
tytułem Sprawiedliwych 
wśród Narodów Świata, 
a w marcu 2022 roku tytu-
łem Sprawiedliwego, przy-
znawanym przez Komitet 
Ogrodu Sprawiedliwych. 
O działalności byłego dy-
rektora ZOO i jego żony 
nakręcono również film fa-
bularny pt. „Azyl”, którego 
polska premiera odbyła się 
24 marca 2017 roku.        JPN

zoo imieNiA żAbińsKich
Od 1 stycznia 2023 roku stołeczne ZOO będzie no-
siło oficjalną nazwę „Miejski Ogród Zoologiczny 
im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie”. 
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W pierwszym kwartale 
2021 r. została zdemonto-
wana instalacja sanitarna 
oraz elektryczna. Zerwano 
wykładziny podłogowe. 
Wymontowano stolarkę 
okienną, drzwiową oraz pod-
wieszane sufity. Rozebrano 
ściany działowe, a także 
skuto tynki ze ścian parteru 
i pierwszego piętra.

W maju 2022 r. Urząd m.st. 
Warszawy poinformował, że 
na terenie budynku odby-
wają się prace związane ze 
wzmocnieniem i wymianą 
stropów, naprawą ścian no-
śnych, izolacją, montażem 
żelbetowych i stalowych 
nadproży.

W trakcie prac odkryto 
stropy kolebkowe nad piw-
nicą. Jest to jedna z niewielu 
pozostałości po historycz-
nym wnętrzu budynku. 
Z dawnego wystroju za-
chowały się jedynie trzy 
zabytkowe klatki schodowe 
oraz balustrady. Stopnie na 
klatkach wykonane są z la-
stryko, a spoczniki wyłożone 
płytkami z terakoty.

– Dzięki nadzorowi kon-
serwatorskiemu, zmieniono 
decyzję w sprawie schodów. 
Ich stopnie wykonane z ró-
żowego lastryko zostaną za-
chowane ze względu na swój 
dobry stan techniczny – czy-

tamy na stronie Urzędu m.st. 
Warszawy.

Obecnie są prowadzone 
prace na fasadach, odtwa-
rzane są elementy wystroju, 
zakończyły się prace na 
dachu. Trudnym zadaniem 
okazało się dobranie koloru 
tynku, ponieważ konser-
watorowi zależało na tym, 
by kolor jak najwierniej od-
zwierciedlał kolor elewacji 
historycznej. Przeprowa-
dzono badania stratygra-
ficzne, dzięki którym usta-
lono barwę oddającą dawny 
kolor fasad. Dokładnie na 
taki kolor budynek zostanie 
pomalowany.

Do histor i i budynku 
nawiązuje również nowa, 
wstawiona stolarka okienna. 
Do konserwacji przygoto-
wana jest zabytkowa po-
sadzka. W trakcie remontu 
zabezpieczono biało-bor-
dową i biało-niebieską mo-
zaikę z płytek oktagonal-
nych (15x15 cm). Podczas 
końcowego etapu remontu 
płytki zostaną oczyszczone 
i zakonserwowane. Płytki 
uszkodzone będą wymie-
nione. Brana jest również 
pod uwagę opcja rozebrania 
i powtórnego ułożenia mo-
zaiki.

Sama bryła budynku nie 
ulegnie dużym zmianom 

wielKie zmiANy w budyNKu „b” 
szPitAlA PrAsKiego

W budynku „B” Szpitala Praskiego, w którym do-
celowo ma powstać „Praskie Centrum RE-START”, 
prowadzone są prace remontowe pod nadzorem 
Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Taki 
nadzór jest konieczny ze względu na to, że cały 
zespół Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pań-
skiego wpisany jest do rejestru zabytków.

Obecny zespół szpitalny został 
ukształtowany w ciągu kilku-
dziesięciu lat na początku XX 
wieku. Budynki usytuowano 
na działce, którą ograniczały 
ulice: Sierakowskiego, Jasiń-
skiego, Panieńska i Olszowa. 
Obecny budynek „B” to dawny 
jednopiętrowy pawilon chirur-
giczno-wewnętrzny projektu 
Artura Oraczewskiego, absol-
wenta Cesarskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w Petersburgu, 
zbudowany około 1900 r., obok 
budynku głównego. Dwa piętra 
z tarasami od zachodu nadbu-
dowano do budynku w latach 
międzywojennych. Tarasy za-
budowano po 1945 r.

W odremontowanym budynku „B” Szpitala Praskiego bę-
dzie funkcjonować „Praskie Centrum RE-START”. Pierwot-
ne plany były takie, że Centrum będzie pełnić trzy funkcje: 
n Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów wraz z rehabili-
tacją,
n	Schroniska dla osób w kryzysie bezdomności z usługa-
mi opiekuńczymi,
n	Poradni dla osób uzależnionych.
Na początku lipca 2022 r. doszło do zmiany decyzji. „Pra-
skie Centrum RE-START” będzie miejscem bez świetlicy dla 
osób uzależnionych od narkotyków. 
W Centrum powstaną:
n	Dzienny Dom Pomocy dla praskich seniorów,
n	Specjalistyczne Centrum Pomocy dla osób w kryzysie 
bezdomności,
n	Centrum Terapii i Poradnia Wsparcia Interwencyjnego 
dla dzieci i rodzin.

REKLAMAREKLAMA

podczas prac remonto-
wych. Istniejące wejścia 
do budynku będą posze-
rzone, pojawią się także 
nowe. Wtórnie dobudo-

wany szyb windowy zo-
stanie rozebrany.

Zakończenie prac za-
planowano na przełom 
2022/2023 r. Wykonanie 

dokumentacji, remont bu-
dynku, jego wyposażenie 
oraz zagospodarowanie 
terenu, to koszt prawie 
30 mln zł.                      OM

Lastrykowe schody będą zachowane
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Na otwarciu pojawili się 
pomysłodawcy, burmistrz 
dzielnicy Praga-Południe 
Tomasz Kucharski, dzielni-
cowi radni, aktorzy teatru 
Ateneum, w którym Ko-
ciniak występował przez 
51 lat, Remigiusz Grzela 

– autor wywiadu rzeki 
z Marianem Kociniakiem 
pt. „Spełniony”, Maria Jusz-
czyk – dyrektorka PROMu 
Kultury Saska  oraz córka 
aktora  Weronika Kociniak- 
-Kozłowicz.

Uroczystości rozpoczęły 
się od odsłonięcia tablicy upa-
miętniającej Grażynę Plisz-
czyńską-Kociniak i Mariana 
Kociniaka na bloku, w któ-
rym mieszkali. Następnie go-
ście udali się na rondo, które 
od zeszłego tygodnia nosi 
nazwę Mariana Kociniaka. 
Wydarzenie zakończyło się 
występem zespołu „Balkan 
Sevdah”.                      JPN

Marian Kociniak jest 
znany przede wszystkim ze 
znakomitej roli Franka Do-
lasa w komedii „Jak rozpęta-
łem II wojnę światową” oraz 
roli Murgrabiego w filmie 
i serialu „Janosik”. Starsze 
pokolenia mogą pamiętać 
go także z roli Marcina Ka-
bata w telewizyjnym spek-
taklu „Igraszki z diabłem”, 
w którym wystąpił razem ze 
swoim stryjecznym bratem 
Janem Kociniakiem.

Aktor przez ponad 40 lat 
związany był z Saską Kępą, 
gdzie mieszkał wraz z żoną 

i córką w bloku 
przy ulicy Mię-
d z y n a r o d owe j 
46/48 A. Z tego po-
wodu oraz z uwagi 
na jego zasługi dla 
polskiej kultury, 
p o s t a n o w i o n o 
nadać pobliskiemu 
rondu imię aktora oraz umie-
ścić na bloku, w którym 
mieszkał, tablicę upamięt-
niającą. Inicjatywa wyszła ze 
strony Przemysława Popkow-
skiego i Katarzyny Małanicz 
ze Stowarzyszenia Obywa-
telskiego Saska Kępa. 

REKLAMA REKLAMA

Działając, na podstawie art. 9q ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1984 ze zm.) – dalej u.t.k. oraz 
w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 283) – dalej jako ustawa ooś informuję, że na wniosek inwestora: PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, została 
wydana przez Wojewodę Mazowieckiego, w dniu 17 sierpnia 2022 r., decyzja 
Nr 194/SPEC/2022 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dla inwestycji pod 
nazwą: „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 
na terenie miasta Stołecznego Warszawy, wskazane poniżej (w nawiasach 
podano numery działek ewidencyjnych 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 (w nawiasach 
podano numery działek ewidencyjnych po projektowanym podziałem):
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. 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.. 195, 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, 309/1, 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. 17/4 (17), 
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.

W związku z planowaną inwestycją przewidywane jest określenie 
nieruchomości podlegającemu zajęcia 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, 132/7, 132/9, cz. 133/1, 133/4, cz. 133/5, 134/5, 
cz. 134/7, cz. 136, cz. 53/2, cz. 53/6, 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, 189/1, 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, cz. 307/5, 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. 

Nieruchomości na które na podstawie art. 9s ust. 3 pkt 1 i ust. 3b utk, stają 
się własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Polskich 
Linii Kolejowych S.A. (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, które na podstawie art. 9s ust. 3b utk, zostaną oddane 
w użytkowanie wieczyste PKP Polskich Linii Kolejowych 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.

Inwestycja będzie wymagała zatwierdzenia podziału nieruchomości (art. 
9g ust. 1 pkt. 5 u.t.k.) wskazanej poniżej (w nawiasach podano numery 
działek ewidencyjnych wydzielonych w wyniku projektowanych podziałów 
nieruchomości):

dzielnica Wawer m.st. Warszawy:
Obręb ewidencyjny 3-12-85 – działki ewidencyjne o numerach: 128/2 
(128/3, 128/4), 132/8 (132/13, 132/14);
Obręb ewidencyjny 3-12-86 – działki ewidencyjne o numerach: 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 ewidencyjne o numerach: 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).

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 9q ust. 3 u.t.k., który stanowi, że „w zawiadomieniu 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się 
informację o miejscu, w którym strony mogą się zapoznać z treścią 
decyzji” i zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy ooś który stanowi, iż „organ 
właściwy do wydania decyzji, (…), dotyczących przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości 
informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią 
oraz z dokumentacją sprawy”, oraz w związku z art. 10 §1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 256 ze zm.) – dalej jako k.p.a., który stanowi że „organy administracji 
publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium 
postępowania” informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy 
strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania, bądź wypożyczyć 
dokumentację może tego dokonać na pl. Bankowym 3/5, Warszawa, pok. 
7 w poniedziałek w godz. 1300 – 1600 lub w czwartek w godz. 800 – 1200 po 
wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby 
nieumówione nie będą obsługiwane. 

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie 
może zostać przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna osoba 
do jednej sprawy.

Na podstawie art. 9q ust. 2 i 2a u.t.k., wojewoda doręcza decyzję 
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy oraz wysyła 
zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom lub użytkownikom wieczystym 
nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany 
w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony zawiadamia w drodze 
obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze 
względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin, 
urzędu wojewódzkiego, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także 
w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze 
nieruchomości jest skuteczne.

Jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości 
objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej odpowiednio wyda tę 
nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie 
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 28 dni, od dnia doręczenia 
zawiadomienia o wydaniu tej decyzji, wysokość odszkodowania powiększa 
się o kwotę równą 5 proc. wartości nieruchomości lub wartości prawa 
użytkowania wieczystego (art. 9y ust. 3e u.t.k.) – dotyczy nieruchomości, 
które stają się własnością Skarbu Państwa.

Od niniejszej decyzji, zgodnie z przepisami art. 9q ust. 5 u.t.k., służy 
odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody 
Mazowieckiego, w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia. Stronom 
postępowania przysługuje odwołanie w terminie 14 dni, od skutecznego 
doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu, natomiast pozostałym stronom 
w terminie 14 dni, od obwieszczenia o wydaniu decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się 
prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który 
wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Wojewodzie Mazowieckiemu oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zawiadomienie zgodnie z art. 49 §2 k.p.a. uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni, od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, 
inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

Data publicznego obwieszczenia 15 września 2022 r.
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

PrAgA-PołudNie 

roNdo i tAblicA mAriANA KociNiAKA
Rondo na skrzyżowaniu ulic Międzynarodowej 
i Zwycięzców na Saskiej Kępie otrzymało imię 
Mariana Kociniaka. Odsłonięto również tablicę 
pamiątkową na bloku, w którym wraz z rodziną 
mieszkał aktor.

Fot. JPN „Mieszkaniec”
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z miasta
NAzwA dlA KłAdKi

Centrum Badań nad Kulturą 
Warszawy Uniwersytetu Warszaw-
skiego ogłosiło konkurs „Nazwy 
dla Warszawy”, którego celem jest 
wyłonienie propozycji nazwy dla 
m.in. kładki pieszo-rowerowej łą-
czącej Bulwary Wiślane z prawym 
brzegiem stolicy. Pomysły można 
zgłaszać do 15 października br.

Każdy zainteresowany może 
przesłać na adres: cbkw@uw.edu.pl 
propozycję jednej nazwy dla jesz-
cze nienazwanego konkretnego 
miejsca w stolicy oraz jednej na-
zwy dla kładki pieszo-rowerowej 
łączącej Bulwary Wiślane z pra-
wobrzeżną Warszawą. 

W myśl założeń konkursu zgła-
szane nazwy nie mogą upamięt-
niać osób, zdarzeń ani organizacji. 
W ramach każdej z dwóch katego-
rii wyłoniona zostanie jedna zwy-
cięska propozycja oraz trzy wyróż-
nienia. Nagrody i wyróżnienia nie 
mają charakteru finansowego.

Nowe sKwery, czyli PArKi 
KieszoNKowe

Jeszcze w tym roku po prawej 
stronie Wisły mają powstać dwa 
nowe skwery, zw. parkami kie-
szonkowymi:
• na Pradze Południe na skrzyżo-
waniu ul. Fieldorfa i Bora-Komo-
rowskiego
• na Pradze Północ przy ul. Zamoy-
skiego

Skwery będą zajmować po-
wierzchnię od ok. 400 m2 do ponad 
2 tys. m2. We wszystkich lokaliza-
cjach, oprócz wygodnych ciągów 
pieszych, przewidziano też nowe 
trawniki, nasadzenia drzew oraz ty-
sięcy krzewów, bylin i roślin cebulo-
wych. Pojawią się również elementy 
małej architektury – ławki, stojaki 
na rowery, kosze na śmieci.

PlAN mieJscowy dlA gocłAwiA
Przygotowano projekt miejsco-

wego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Gocławia 
w rejonie Wału Miedzeszyńskiego. 
Do 27 października 2022 roku 
każdy mieszkaniec dzielnicy może 
wziąć udział w konsultacjach spo-
łecznych i zgłosić swoje uwagi.

Można w nich wziąć udział na 
kilka sposobów: on-line, mailowo, 

drogą pocztową, telefoniczne, 
osobiście.

Szczegółowe informacje na 
www.mieszkaniec.pl

KoNiec z dziKim tAxi Przy 
dworcu ceNtrAlNym?

Zarząd Dróg Miejskich wy-
brał dzierżawcę postoju taksówek 
przy Dworcu Centralnym. Firma 
iTAXI złożyła najkorzystniejszą 
ofertę i będzie zasilała miejską 
kasę kwotą ponad 22 tys. zł mie-
sięcznie z tytułu dzierżawy.

Ze względu na chaos, jaki pano-
wał w tym miejscu przez ostatnie 
miesiące, a zarazem jego popular-

ność wśród pasażerów i taksówka-
rzy, ZDM zależało, by postojem 
zarządzała jedna firma. 

Do przetargu przystąpiło 7 firm. 
Rozpiętość ofert była dość duża – od 
10,5 do ponad 22 tys. zł za miesiąc 
dzierżawy. Propozycja firmy iTAXI 
wyniosła 22 263 zł. Firma iTAXI 

będzie mieć do dyspozycji postój 
taksówek o powierzchni ponad 
106 m2, na którym na pasażerów 
będzie mogło czekać 6 taksówek.

ulubioNe KsięgArNie wArszAwy
Warszawiacy w głosowaniu 

online wybrali pięć „ulubionych” 
niezależnych księgarń 2022 roku. 
To trzecia edycja plebiscytu.

W internetowym głosowaniu od-
dano 23 341 poprawnych głosów. 
Pięć miejsc z najwyższą liczbą gło-
sów otrzymało nagrody pieniężne 
oraz tytuł Ulubionej Księgarni Roku 
2022. Łączna pula nagród wynosi 
70 tys. złotych. Celem konkursu 

jest promocja czytelnictwa i wspar-
cie niezależnych księgarń, które są 
także lokalnymi centrami kultury. 
Osoby oddające głosy w plebiscycie 
przesłały ponad 6800 opinii o swo-
ich ulubionych księgarniach. 

Laureaci 2022
n	I nagroda Księgarnia Multi-

book.pl – 4881 głosów
n	II nagroda Antykwariat Gro-

chowski – 3449 głosów
Wyróżnienia:
n	Tarabuk – 2804 głosy
n	Księgarnia-Galeria Nieznany 

Świat – 2413 głosów
n	Trzy Jeże – 2282 głosy

UM, JN, MK, OM

Fot. UM

REKLAMAREKLAMA

Fot. UM

Wizualizacja parku kieszonkowego przy ul. 
Fieldorfa i Bora-Komorowskiego na Pradze 
Południe
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BIAŁOŁęKA
n	Niedziela, 18 września, godz. 
12.00–16.00, Galeria Północna, 
Światowida 17 – Wyprzedaż Gara-
żowa w Galerii Północnej. „Bo każ-
da rzecz zasługuje na drugie życie!”
n	Sobota, 24 września, godz. 
19.30, Bar Chata Trapera – Przy-
stanek Tarchomin, ul. Sprawna 
– KUBA SIENKIEWICZ w Chacie 
Trapera. Wyjątkowy koncert wyjąt-
kowego artysty. Po koncercie after 
party przy ognisku. 

PRAGA-POŁUDNIE
n	Sobota, 17 września, godz. 
17.00, Centrum Promocji Kultury, 
ul. Podskarbińska 2 – Spotkanie 
z poetą Andrzejem Kosmowskim. 
Andrzej Kosmowski to autor sześciu 
tomików wierszy. Zajmuje się również 
tłumaczeniem poezji anglojęzycznej 
(zwłaszcza brytyjskiej, australijskiej 
i irlandzkiej) oraz działalnością kry-
tyczno-literacką. 
n	Sobota, 17 września, godz. 
10.30, PROM Kultury Saska Kępa, 
ul. Brukselska 23 – Kolory jesieni: 
gitara – zajęcia w ramach cyklu 
Jazz dla dzieci. Muzyczne spotkanie 
dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
Zajęcia poprowadzą: Magdalena 
Gołębiowska (fortepian, śpiew) oraz 
Rafał Sarnecki (gitara). Wstęp jest 
wolny, ale obowiązują zapisy. Należy 
wysłać maila na adres bilety@prom-
kultury.pl.
n	Sobota i niedziela, 17–18 wrze-
śnia, godz. 11.50, Teatr Powszech-
ny im. Zygmunta Hübnera, ul. Jana 
Zamoyskiego 20 – Śladami „Nie-

kończącej się opowieści”. Spacer 
performatywny dla dzieci, rodzin 
i grup młodzieży. Zbiórka o godz. 
11.50, wejście główne do Teatru 
Powszechnego w Warszawie, ul. Za-
moyskiego 20. Czas trwania imprezy 
to ok. 90 minut. Obowiązują zapisy 
– należy wysłać maila na adres 
kasa@powszechny.com.
n	Sobota i niedziela, 17–18 wrze-
śnia, godz. 14.00, Uniwersytet 
SWPS, ul. Chodakowska 19/31 
– Festiwal Nauki 2022. Program 
tegorocznych spotkań obraca się 
wokół dwóch tematów. Pierwszym 
z nich jest kwestia odpowiedzialno-
ści społecznej za pogłębiające się 
nierówności, wykluczenie, kryzysy 
migracyjne oraz ekologiczne. Dru-
gim zaś wyzwania stojące przed 
sztuką XXI wieku. Obowiązują zapisy 
poprzez formularz dostępny na stro-
nie: www.swps.pl, w zakładce my-
uniwersytet/wyklady-i-spotkania
n	Niedziela, 18 września, godz. 
11.00, Centrum Promocji Kultu-
ry, ul. Podskarbińska 4 – Spacer 
varsavianistyczny: Historia obiek-
tów kultury i sportu na Grochowie 
i Kamionku. Zbiórka: ul. Podskarbiń-
ska 4 przy CPK. Zapisy: telefonicz-
nie 609-188-027, mailowo natalia.
adamczyk@wyswietlfilm.pl 
n	Niedziela, 18 września, godz. 
11.00, Chono Lulu Bistro & Bar, ul. 
Mińska 25 – Warsztaty rękodzielni-
cze Cardmaking. Zapisy: telefonicz-
nie 609-188-027 lub mailowo nata-
lia.adamczyk@wyswietlfilm.pl 
n	Niedziela, 18 września, godz. 
12.00–17.00, Stadion Narodowy, 

al. Ks. J. Poniatowskiego 1 – Piknik 
rodzinno-sportowy na błoniach PGE 
Narodowego. Wielu wystawców, 
ciekawe animacje oraz warsztaty 
w jednym miejscu. Będzie można 
poznać znanych sportowców, spró-
bować zupełnie nowych dyscyplin, 
sprawdzić swoją sprawność, do-
wiedzieć się więcej o odpowiedniej 
diecie.
n	Niedziela, 25 września, godz. 
11.00, róg Grochowskiej i Wia-
tracznej – Spacer varsavianistycz-
ny „Historia komunikacji publicz-
nej”. Zbiórka: róg ul. Grochowskiej 
i Wiatracznej, przy piekarni. Zapisy: 
telefonicznie (609-188-027) lub ma-
ilowo (natalia.adamczyk@wyswietl-
film.pl) 
n	Niedziela, 25 września, godz. 
12.00, PROM Kultury Saska Kępa, 
ul. Brukselska 23 – MAŁY TEATR 
KęPA: „Między oWadami” Latający 
Teatr Sztuki Ciała 2022. Przedsta-
wienie, w którym teatr fizyczny, pan-
tomima, sensoryczna scenografia 
oraz grana na żywo muzyka przybli-
żają widzom życie insektów. Głów-
ną bohaterką jest mała gąsienica, 
która zamiast zjadać liście wyrusza 
w podróż, dzięki której pozna jasne 
i ciemne strony życia. Wejście za 
zaproszeniami – do pobrania w kasie 
lub na stronie internetowej Promu od 
19 września od godz. 12.00.

PRAGA-PóŁNOC
n	Sobota, 17 września, godz. 
11.00–15.00, Teatr Oratorium, ul. 
Kawęczyńska 53 – Warsztaty ak-
torskie „I Ty możesz zostać akto-

rem w życiu i na scenie”. Warsztaty 
adresowane dla osób zainteresowa-
nych rozwinięciem swoich umiejęt-
ności aktorskich. Impreza przezna-
czona dla osób pełnoletnich! Liczba 
miejsc ograniczona. Obowiązują za-
pisy. Należy wysłać mail ze swoimi 
danymi na adres biuro@roe.pl.
n	Sobota i niedziela, 17–18 wrze-
śnia, godz. 11.00, K&K Art Galeria, 
ul. Białostocka 9 – Wystawa GRA-
BOWSCY. Podziwiać będzie można 
prace przedstawicieli trzech pokoleń 
artystów: najstarszego Antoniego 
Grabowskiego (ur. w 1937 r.; rzeź-
biarza), Antoniego Grabowskiego 
(ur. w 1967 r.; również rzeźbiarza) 
oraz najmłodszego z artystów – Jana 
Grabowskiego (ur. w 1994 r.; twórcy 
działającego w różnych stylach, me-
diach i gatunkach). 

TARGóWEK
Niedziela, 25 września, godz. 
12.00–16.00, Arthouse Kołowa, ul. 
Kołowa 18 – Garażówka Sąsiedz-
ka. To świetna okazja, by dać dru-
gie życie ubraniom i przedmiotom, 
które ich właścicielom nie są już 
potrzebne. 

WAWER
n	Sobota, 17 września, godz. 
15.00, parking przy Urzędzie Dziel-
nicy Wawer, ul. Żegańska 1 – Pik-
nik Ekologiczny Eko Pawer. Gwiazdą 
wieczoru będzie Zakopawer, które-
go występ rozpocznie się o 19.00! 
Wstęp jest wolny, ale obowiązują 
wejściówki – Więcej informacji na 
wawer.um.warszawa.pl.

n	Sobota, 17 września, godz. 
10.00. Rodzinne Centrum Handlo-
we Ferio Wawer, Kazimierza Szpo-
tańskiego 4 – Eko Sobótka w Ferio 
Wawer. To cykl warsztatów, pod-
czas których na uczestników czeka-
ją spotkania z przyrodą i nauką! 

WESOŁA
n	Sobota, 17 września, godz. 
15.00, ODT filia „Pogodna”, ul. 
Jana Pawła II 25 – Wernisaż Kata-
rzyny Madej „Tylko białe i czarne”. 
Wystawa niezwykłej artystki, która 
wykonuje autorskie czarno-białe 
grafiki na płótnie, papierze i szkle, 
ozdabia przedmioty dając im drugie 
życie.
n	Niedziela, 25 września, godz. 
11.00, ODT filia „Pogodna”, ul. 
Jana Pawła II 25 – Kino Pogodna: 
„Moje życie to cyrk”. Kanadyjski 
film w reż. Miryama Boucharda. 
Opowiada o życiu nastoletniej Lau-
ry, która ze swoim ojcem, zawo-
dowym klaunem, przemierza kraj. 
To powieść o braniu odpowiedzial-
ności za swój los i młodzieńczej 
emancypacji.
n	Niedziela, 25 września, godz. 
18.00, ODT filia „Pogodna”, ul. 
Jana Pawła II 25, Koncert baroko-
wy Amelii Law. Artystka gra na lut-
ni. Pierwsza część jest poświęcona 
trzem głównym kompozytorom 
epoki: Reusnerowi, Fackenhageno-
wi oraz Maraisowi, tworzącym mu-
zykę na lutnię barokową. W drugiej 
części będzie można usłyszeć utwór 
lutnisty Sylviusa Leopolda Weissa.  

Wybór przygotował Jacek Narożniak

zAPlANuJ weeKeNd rAzem z „mieszKAńcem” 17-18, 24-25 września
Prezentujemy najciekawsze, naszym zdaniem, darmowe wydarzenia kulturalne i rozrywkowe w dzielnicach po prawej stronie Wisły.
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REKLAMA REKLAMA

mieSzKaniec

– Od jak dawna mieszka 
Pani na Grochowie? I co wpły-
nęło na wybór tego miejsca?

– Pochodzę z Dolnego 
Mokotowa, a na Grochowie 
mieszkam od końca grudnia 
2010. Wcześniej mieszkałam 
przy Targowej. Musiałam 
zmienić miejsce zamiesz-
kania w trybie pilnym, po-

nieważ uległ awarii piecyk 
gazowy – od tej pory apeluję: 
montujmy czujniki czadu! 
Mało kosztują, a ratują życie. 
Czuliśmy, wraz z moim part-
nerem, że nie chcemy się wy-
prowadzać z prawego brzegu, 
bo jest tu fajnie. Warszaw-
sko, z charakterem, blisko 
do centrum, a jednocześnie 

grochów mA swóJ KlimAt

„Mieszkaniec” rozmawia z Weroniką Szczawińską, 
reżyserką teatralną, mieszkanką Grochowa.

spokojniej. Ważna okazała 
się też bliskość dworca War-
szawa Wschodnia, bo w tym 
czasie dużo reżyserowałam 
w teatrach całej Polski i do 
domu właściwie wpadałam 
na chwilę.

– Jakie są plusy i minusy 
mieszkania na Grochowie?

– O niektórych plusach 
już mówiłam, ale teraz naj-
ważniejsza jest dla mnie inna 
rzecz – Park Skaryszewski. 
Uważam go za jedno z naj-
wspanialszych miejsc w War-
szawie. To niesamowite, że 
w środku europejskiej sto-
licy mamy park, który jest 
miejskim zieleńcem zapro-
jektowanym w angielskim 
stylu i jednocześnie siedzibą 
naprawdę dzikiej przyrody. 
Skaryszak, ze swoim jezior-
kiem i bliskością legendarnej 
fabryki Wedla, która daje 
jakiś bajkowy wręcz bonus, 
sprawia, że trudno mi sobie 
wyobrazić lepsze miejsce 
w Warszawie. A minusy? 
Dzielnica rozwija się w stylu 
niekontrolowanej gentryfi-
kacji*. Pojawiają się nowe 
bloki. Bardzo ładne, tylko 
wciskane gdzie popadnie. 
Czasami w miejsca po po-
nad stuletnich kamienicach, 
od których wyburzania pęka 
mi serce. Szkoda by było, by 

Grochów, który ma swój od-
rębny klimat – wielkomiejski 
i niemal podmiejski jedno-
cześnie – stał się taki sam, 
jak inne dzielnice. A tak się 
zaczyna dziać. Znikają małe 
warzywniaki, a gdy pojawiają 
się nowe, to zaraz plajtują, 
co dla mnie, wegetarianki, 
jest szczególnie przykre. Są 
miejsca na Grochowie, na 
przykład najbliższy mi Ka-
mionek, w których łatwiej 
kupić wykwintne wino czy 
dobrą whisky, niż zrobić co-
dzienne, tanie zakupy. I to 
jedyny minus. Więcej ich na-
prawdę nie widzę.

– Od wielu sezonów widać 
Pani nazwisko na afiszach Te-
atru Powszechnego.

– Teatr Powszechny był 
pierwszym warszawskim 
teatrem repertuarowym, 
w którym reżyserowałam. 
Wcześniej pracowałam 
w repertuarowych teatrach 
w różnych miastach, ale 
w stolicy – tylko w teatrach 
niezależnych, albo przy róż-
nych projektach robionych 
np. przez Instytut Teatralny. 
To, że mogłam pracować wła-
śnie w Powszechnym było dla 
mnie ważne ze względu na 
jego tradycję. Tradycję teatru 
zaangażowanego i mogącego 
się poszczycić tym, że tworzą 

go ludzie z pasją. Za chwilę 
zaczynam w Powszechnym 
kolejne próby – przedstawie-
nia pod roboczym tytułem 
„Grzyby”. To autorski, nieco 
komediowy spektakl współ-
reżyserowany z moim stałym 
współpracownikiem, Piotrem 
Wawrem juniorem, w którym 
będziemy odpowiadać na py-
tanie, czego możemy nauczyć 
się od grzybów. Mamy wspa-
niałą konsultantkę, doktor 
Martę Wrzosek, mikolożkę 
z UW. Premiera – 19 listo-
pada, więc serdecznie zapra-
szam wszystkich, a szcze-
gólnie grzybiarzy, by po 
owocnych zbiorach przyjść 
do Teatru Powszechnego na 
artystyczne przedłużenie se-
zonu grzybiarskiego.

Od czerwca 2022 mój 
związek z Powszechnym 
jeszcze się pogłębił. Współ-
tworzę mający swoją siedzibę 
w tym teatrze Kolektyw In-
SzPer, czyli Instytut Sztuk 
Performatywnych. Teatr 
wynajmuje nam przestrzeń, 
w której organizujemy i bę-
dziemy organizować roz-
maite spotkania, warsztaty, 
wydarzenia artystyczne.

– Bywa Pani nazywana 
jedną z najwybitniejszych re-
żyserek teatralnych swojego 
pokolenia…

– „Boję się tych wielkich 
słów, które czynią nas tak 
nieszczęśliwymi” – to moja 
dewiza życiowa zaczerp-
nięta od Jamesa Joyce’a. 
Wierzę w pracę i sieć ludzi, 
którzy mi w niej towarzyszą. 
Tego rodzaju pochwały, choć 
oczywiście brzmią miło, 
przydają mi się głównie  
pi-arowo. Ale czasami potra-
fią być balastem.

– Wielu reżyserów teatral-
nych próbuje swoich sił w fil-
mie, telewizji… Pani trzyma 
się z dala od kamery. Dla-
czego?

– Mam wielki podziw 
dla kina, którym intereso-
wałam się na długo przed 
tym, zanim zainteresowa-
łam się teatrem, natomiast 
w teatrze fascynuje mnie 
jego specyfika i odrębność. 
To, że pewne rzeczy można 
zrobić wyłącznie w teatrze, 
korzystając z jego ulotno-
ści, z tego, że teatr dzieje się 
tylko tu i teraz. Chociaż… 
współpraca, którą podjęłam 
z Jagodą Szelc, reżyserką 
streamingowej wersji mojego 
przedstawienia „ONKO” 
z TR Warszawa, była dla 
mnie bardzo interesująca. 
Być może będzie więc jakiś 
ciąg dalszy.

Rozmawiał Rafał Dajbor
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WaWer

Działając, na podstawie art. 9q ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.) – dalej u.t.k. oraz 
w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1029 ze zm.) – dalej jako ustawa ooś informuję, że na wniosek inwestora: 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, została 
wydana przez Wojewodę Mazowieckiego, w dniu 16 sierpnia 2022 r., decyzja 
Nr 193/SPEC/2022 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dla inwestycji pod 
nazwą: „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, gm. 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. 9 s 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. 9 s 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

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Zgodnie z art. 9q ust. 3 u.t.k., który stanowi, że „w zawiadomieniu o wydaniu 

decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się informację 
o miejscu, w którym strony mogą się zapoznać z treścią decyzji” i zgodnie 
z art. 72 ust. 6 ustawy ooś który stanowi, iż „Organ właściwy do wydania 
decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, niezwłocznie po wydaniu decyzji, podaje 
do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach 
zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia 
na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień 
udostępnienia treści decyzji”., oraz w związku z art. 10 §1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 735 ze zm.) – dalej jako k.p.a., który stanowi że „organy administracji 
publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium 
postępowania” informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy 
strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania, może tego dokonać 
na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek w godz. 1300 – 1600 lub w czwartek 
w godz. 800 - 1200 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod 
nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane. 

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

Treść decyzji zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie podmiotowej tutejszego urzędu od dnia 15 września 2022 r. do dnia 
29 września 2022 r.

Na podstawie art. 9q ust. 2 i 2a u.t.k., wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy oraz wysyła zawiadomienie o jej 
wydaniu właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych 
wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. 
Pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim 
i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na 
stronach internetowych tych gmin, urzędu wojewódzkiego, oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej, a także w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na 
adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości 
objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej odpowiednio wyda tę 
nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie 
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 28 dni, od dnia doręczenia 
zawiadomienia o wydaniu tej decyzji, wysokość odszkodowania powiększa 
się o kwotę równą 5 proc. wartości nieruchomości lub wartości prawa 
użytkowania wieczystego (art. 9y ust. 3e u.t.k.) – dotyczy nieruchomości, 
które stają się własnością Skarbu Państwa.

Od niniejszej decyzji, zgodnie z przepisami art. 9q ust. 5 u.t.k., służy 
odwołanie do Ministra Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, 
w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia. Stronom postępowania przysługuje 
odwołanie w terminie 14 dni, od skutecznego doręczenia zawiadomienia o jej 
wydaniu, natomiast pozostałym stronom w terminie 14 dni, od obwieszczenia 
o wydaniu decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się 
prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który 
wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Wojewodzie Mazowieckiemu oświadczenia o zrzeczeniu 
się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, 
decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zawiadomienie zgodnie z art. 49 §2 k.p.a. uważa się za dokonane po upływie 
14 dni, od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne 
ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Data publicznego obwieszczenia: 15 września 2022 r.
WI-I.747.2.6.2022.DW

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

REKLAMA REKLAMA

Wybrany projekt zajął 
pierwsze miejsce w konkur-
sie zorganizowanym przez 
władze dzielnicy, zyskując 
największą liczbę punktów 
we wszystkich kategoriach, 
w których był oceniany.

Park Aktywności Rodzin-
nej ma powstać na osiedlu 
Zerzeń, tuż obok lasu. Zgod-
nie z założeniem ma być to 
miejsce odpoczynku dla 
okolicznych mieszkańców. 

Zdaniem jury, zwycięski 
projekt doskonale spełnia te 
założenia, biorąc pod uwagę 
potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców.

W projekcie uwzględniono 
liczne miejsca rekreacyjne, 
alejki, punkty widokowe, in-
frastrukturę gastronomiczną 
itd. Całość ma być proekolo-
giczna, m.in. poprzez wyko-
rzystanie naturalnych mate-
riałów.

Nie wszyscy są zAdowoleNi!
W urzędzie Wawra wybrano projekt koncepcji archi-
tektonicznej Parku Aktywności Rodzinnej (PAR). 

Mimo atrakcyjnych za-
łożeń, Park Aktywności 
Rodzinnej, będący ostat-
nio największą inwestycją 
w Wawrze, wzbudza kon-
trowersje wśród mieszkań-
ców dzielnicy. Nie wszyscy 
są zadowoleni.

Sprzeciw wywołuje przede 
wszystkim planowana wy-
cinka części drzew – choć 
władze dzielnicy zapew-
niają, iż wybrany w konkur-
sie projekt ma uwzględniać 
istniejącą zieleń i zachować 
bioróżnorodność obszaru. 

Z d a n i e m 
części miesz-
kańców Wawra 
budowa parku 
to marnowanie 
pieniędzy, po-
nieważ w dziel-
nicy są o wiele 
ważniejsze in-
westycje.

Urząd wyja-
śnia, że w spra-
wie budowy 
park u prze -
p r ow a d z o n e 
zostały konsul-
tacje społeczne. Ich wynik 
jednoznacznie ma wska-
zywać na to, iż większość 

mieszkańców dzielnicy po-
parła nową inwestycję i jej 
założenia.

Park Aktywności Rodzin-
nej ma powstać w przyszłym 
roku.         Jacek P. Narożniak
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PrAgA-PółNocrembertów

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

REKLAMA REKLAMA

Kamienica, położona bli-
sko stacji metra Stadion Na-
rodowy, zniknie z miejskich 
zasobów. Miastu nie udało się 
wygospodarować środków na 
jej remont. Od kilku lat loka-
torzy opuszczali zajmowane  
mieszkania ze względu na zły 
stan techniczny.

dlAczego zAbyteK 
zostANie sPrzedANy? 
Przede wszystkim dla-

tego, że kamienica, która jest 
wpisana do rejestru zabyt-
ków, wymaga kosztownego 
remontu, a wszystkie prace 
muszą być konsultowane 
z konserwatorem zabytków. 
Mogłoby się okazać (gdyby 
Miasto zechciało przepro-
wadzić remont z własnych 
środków), że bardziej opła-
calne byłoby wybudowanie 
nowego budynku. W przy-
padku kamienicy wpisanej 
do rejestru zabytków, remont 
nie jest taki prosty. Jeżeli kon-
serwator uzna wystrój wnę-
trza budynku za wartość, to 
taka decyzja uniemożliwia 
podział mieszkań na małe lo-
kale. Przed wojną budowano 
lokale o dużej powierzchni 
– 80-100 m2. Lokale ko-
munalne są z reguły dużo 
mniejsze, choćby ze względu 
na koszty utrzymania.

decyzJA PozwAlAJącA  
NA sPrzedAż 

9 września 2021 r. Mazo-
wiecki Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków wydał 

decyzję, która pozwala wła-
dzom Warszawy na sprze-
daż nieruchomości. Kamie-
nicę wyceniono na niecałe 
3,3 mln zł, z czego sama 
wartość działki to prawie 
1,8 mln zł. 

25 sierpnia 2022 r., na 
sesji Rady m.st. Warszawy, 
przyjęto uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na obniże-
nie bonifikaty od ceny sprze-
daży ww. nieruchomości

co o sPrzedAży myślą 
mieszKAńcy?

Część osób nie jest za-
dowolona z decyzji. Byli 
mieszkańcy piszą, że prze-
żyli w kamienicy wiele lat, 
że kilka lat temu pojawiały 
się obietnice remontu bu-
dynku, do którego jednak nie 
doszło. Mieszkańcy nie są 
również zadowoleni z faktu, 
że w dzielnicy będzie mniej 
lokali komunalnych. 

Pojawiają się także osoby, 
które popierają decyzję 
o sprzedaży kamienicy, 
argumentując swoje stano-
wisko tym, że lokale komu-
nalne powinny być małe, 
urządzane w niedrogich i ła-
twych do utrzymania budyn-
kach, a nie w zabytkowych 
kamienicach. 

Z niektórych wypowie-
dzi wynika, że zabytkowej 
kamienicy potrzebny jest 
dobry inwestor, który przy-
wróci ją do dobrego stanu, 
a na to potrzebne są duże 
środki finansowe.         OM

sPrzeczNe emocJe Przy sPrzeczNeJ 8
Czynszowa kamienica przy ul. Sprzecznej 8, figu-
rująca w rejestrze zabytków, będzie wystawiona na 
sprzedaż! 

HISTORIA BUDYNKU
Kamienica została zbudo-
wana ok. 1911–1912 r. 
jako tzw. kamienica czyn-
szowa, na terenie kupionym 
w 1908 r. przez Leona Jó-
zefa Klatczyńskiego od Julii 
Greczyny (Klatczyński po-
siadał także place przy Sie-
dleckiej 9, 11 i 13, posesje 
przy Łochowskiej 5, 16 i 18 
oraz kamienice w rejonie uli-
cy Ząbkowskiej).
W kamienicy mieszkali m.in. 
handlowcy, kolejarze czy 
konstruktorzy. Na parterze 
budynku funkcjonował sklep 
Rabinowiczów, w którym 
można było zaopatrzyć się 
terpentynę, smołę, karbo-
leum i pokost. Nie brakowało 
też sklepów spożywczych.
W trakcie II wojny świato-
wej budynek nie uległ du-
żym zniszczeniom, choć 
na elewacji widać ślady po 
pociskach. 26 października 
1945 r. kamienica przeszła 
na własność miasta na pod-
stawie dekretu wydanego 
przez Krajową Radę Naro-
dową [tzw. dekret Bieruta 

– przyp. red.]. Większość 
lokali przeznaczono na 
mieszkania socjalne.
Wystrój elewacji zewnętrznej 
nie został zachowany, za to 
dość dobrze prezentują się 
wnętrza kamienicy. Zacho-
wane są pozostałości orygi-
nalnej stolarki okiennej oraz 
drzwiowej, elementy deko-
racyjne przy bramie, pod-
łogowe płytki ceramiczne 
o różnych motywach, piece 
kaflowe, a także malowidła 
ścienne na klatce schodo-
wej – unikalne na skalę całej 
Pragi, które wyłaniają się 
spod powłok malarskich. 
Bardzo dobrze zachowana 
jest kuta, ozdobna balustra-
da na klatce schodowej.
Budynek stanowi jeden 
z nielicznych tak dobrze 
zachowanych reliktów za-
budowy mieszkaniowej na 
terenie ulicy Sprzecznej, ma 
więc znaczące walory na-
ukowe jako cenny dokument 
historii ulicy i jej rozwoju bu-
dowlanego, a tym samym 
dokumentuje również dzieje 
Starej Pragi.
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Odpowiedź jest prosta 
i znana mieszkańcom oko-
licy. Tunelu po prostu nadal 
nie ma. Widać za to opusz-
czone szlabany podczas 
stania w korkach przed to-
rami  w Rembertowie.

Wniosek o uzgodnienie 
realizacji budowy tunelu 
wpłynął do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska (RDOŚ) 23 lutego 
2022 r. W złożonych do-
kumentach dopatrzono 
się braków formalnych, 
w związku z czym 15 
marca br. do Prezydenta 
m.st. Warszawy zostało 
wysłane wezwanie do uzu-
pełnienia dokumentacji. 
Uzupełnienie wpłynęło do 

RDOŚ 27 kwietnia 2022 r., 
ale jak się okazało, w doku-
mentach nadal były braki. 
9 maja 2022 r. kolejny raz 
wysłano do Prezydenta 
stolicy wezwanie do uzu-
pełnienia dokumentacji. 
Uzupełnienie wpłynęło do 
RDOŚ 20 czerwca 2022 r.

Powyższe informacje po-
jawiły się w oświadczeniu 
RDOŚ dzień przed plano-
wanym happeningiem pod 
siedzibą Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska 
w Warszawie. 29 czerwca 
2022 r. do RDOŚ przyje-
chali radni oraz wicebur-
mistrz Rembertowa, by 
walczyć o niezbędny dla 
dzielnicy tunel. 

Jak wynika z informa-
cji udostępnionej na FB/
Rembertów Bezpośrednio 
– Hyde Park, RDOŚ ma 
świadomość powagi inwe-
stycji i cały proces będzie 
przeprowadzany w pierw-
szych możliwych termi-
nach.

Co dalej? Po analizie 
uzupełnionej dokumenta-
cji, RDOŚ stwierdziła, że 
wszystko pod względem 
formalnym jest w po-
rządku. Niestety to nie 
koniec „papierkowej” ba-
talii. Teraz wszystko musi 

zaopiniować Dyrektor Re-
gionalnego Zarządu Go-
spodarki Wodnej w War-
szawie oraz Mazowiecki 
Państwowy Wojewódzki 
Inspektorat Sanitarny. Je-
żeli wspomniane instytucje 
uznają, że dokumentacja 
nie wymaga dalszych uzu-
pełnień, RDOŚ wystąpi do 
Prezydenta stolicy o za-
pewnienie udziału społe-
czeństwa w kwestii całego 
postępowania. Konsultacje 
mają dotyczyć wpływu na 
środowisko i przebiegu 
budowy inwestycji. Prezy-
dent m.st. Warszawy musi 
wyznaczyć 30-dniowy ter-
min, w którym mieszkańcy 
będą mogli złożyć uwagi 

i wnioski, które zostaną 
przekazane do RDOŚ. 
W kolejnym etapie Regio-
nalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska odniesie się do 
wniosków i uwag.

Gdy ww. procesy zostaną 
ukończone, jest szansa, 
że dokumentację projek-
tową uda się uzgodnić do 
końca roku 2022 r. Wtedy 
będzie można ogłosić 
przetarg i wyłonić wyko-
nawcę. Biorąc pod uwagę 
proceduralne terminy, być 
może prace wykonawcze 
będzie można rozpocząć 
na początku 2024 r. i już 
za… 30 miesięcy pojawi 
się tunel. O ile nie będzie 
żadnych opóźnień lub ko-
lejnych uzupełnień do uzu-
pełnień…

Mieszkańcy nadal stoją 
w korkach i zanosi się na 
to, że jeszcze kilka lat będą 
w nich tkwić oraz „podzi-
wiać” opadające co kilka 
minut szlabany. A te zamy-
kają się na przejeździe na-
wet do 300 razy dziennie. 
Przez dzielnicę przebiega 
międzynarodowa linia ko-
lejowa, którą każdego dnia 
przejeżdżają pociągi towa-
rowe, lokalne oraz daleko-
bieżne. 

Oktawia Michałowska

rozmowy o tuNelu 
zAmiAst... tuNelu
Światełka w tunelu pod przejazdem kolejowym 
w Rembertowie nie widać. Dlaczego? 
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Dokończenie ze str. 1
Mu sz la  konce r t owa 

w Parku Skaryszewskim 
od kilku lat przestała pełnić 
swoją funkcję. Obiekt jest 
zamknięty na głucho i po-
pada w ruinę. Co jest przy-
czyną tego, że muszla jest 
nieczynna? I czy są szanse 
na to, by w najbliższym 
czasie znów zaczęła pełnić 
swoją funkcję?

Obiekt jest w bardzo złym 
stanie. Ze ścian odpada tynk, 
metalowe elementy ławek 
przerdzewiały, a cała wi-
downia zarosła chwastami. 
Ostatni koncert odbył się 
w tym miejscu 2018 roku 
i już wtedy na wykonawców 
sypał się tynk z sufitu.

– W 2018 roku latem na-
sza Rada Osiedla wynajęła 
obiekt na koncert (wystąpił 
Konkatedralny Chór Kamio-
nek i Kapela Praska). Sprzą-

tając przed imprezą, zgarnę-
liśmy ze sceny spore kawałki 
pokruszonego tynku. Mogę 
więc osobiście potwierdzić, 
że muszla nie była już wtedy 
w dobrym stanie technicz-
nym. Nasza impreza była je-
dyną w 2018 roku i ostatnią, 
która się tam odbyła – po-
wiedziała „Mieszkańcowi” 
Dorota Jankowska Lamcha, 
była przewodnicząca Rady 
Osiedla Kamionek.

dlAczego muszlA 
zostAłA zAmKNiętA?

W sieci można spotkać się 
z informacją, iż przyczyną 
zamknięcia muszli koncer-
towej w Parku Skaryszew-
skim były protesty okolicz-
nych mieszkańców, którzy 
narzekali na hałas.

– Co do protestów miesz-
kańców, nigdy nie dotyczyły 
one imprez Centrum Promo-

cji Kultury w muszli. Akcja 
Cicho w Parku Skaryszew-
skim, którą zainicjowały sa-
morządy Saskiej Kępy i Ka-
mionka wraz z kilkunastoma 
organizacjami z Saskiej 
Kępy, miała na celu wyru-
gowanie hałaśliwych im-
prez z parku i ruchu aut, ale 
nie działalności muszli, tym 
bardziej, że muszla miała 
wówczas zyskać zadaszenie, 

Przewróciło się? Niech leży... które miało dodatkowo jesz-
cze głuszyć rozchodzące się 
dźwięki. Muszlę zamknięto 
tylko i wyłącznie z powodów 
technicznych! – twierdzi Do-
rota Jankowska Lamcha. 

Na zadaszenie nie zgodził 
się jednak konserwator za-
bytków, przeznaczone na to 
środki poszły na inny cel.

Do 30 grudnia 2017 roku 
muszla była dzierżawiona 
przez Centrum Promocji 
Kultury. Ze względu jednak 
na bardzo zły stan obiektu, 

CPK zrezygnowało z jego 
dzierżawy i organizowania 
imprez na jego terenie. Ko-
rzystanie z muszli stało się 
po prostu niebezpieczne dla 
występujących na scenie ar-
tystów!

– Na chwilę obecną muszla 
koncertowa jest wyłączona 
z użytkowania z uwagi na 
stan techniczny – poinfor-
mował nas Michał Szweycer 
z Wydziału Promocji, Sportu 
i Kontaktów z Mediami 
w UD Praga-Południe.

co dAleJ?
Mu sz la  konce r t owa 

w Parku Skaryszewskim pod-
lega pod Zakład Gospodaro-
wania Nieruchomościami 
Praga-Południe. W 2018 
roku Zarząd Zieleni chciał co 
prawda przejąć obiekt, osta-
tecznie jednak pozostał on 
pod władzą dzielnicy. 

Nie udało nam się uzyskać 
informacji od ZGN, co do 
przyszłości muszli, jednak 
w tej sprawie wypowiedział 
się Urząd Dzielnicy Praga- 
-Południe: – Remont i przy-
wrócenie do użytkowania 
muszli koncertowej w Parku 
Skaryszewskim uzależniony 
jest od uzyskania środków 
finansowych na ten cel, któ-
rymi obecnie ZGN Praga- 
-Południe nie dysponuje – po-
wiedział Michał Szweycer.

Kiedy to nastąpi? Nie wia-
domo! Jak na razie obiekt 
stoi nieużywany i popada 
w coraz większą ruinę. 

Jacek P. NarożniakFo
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PrAgA-PołudNie

Miasto odzyskało nieru-
chomości przy ul. Podskar-
bińskiej 11, m.in. zaprojekto-
waną przez Macieja Nowic-
kiego i Zbigniewa Karpiń-
skiego halę sportową z 1939 
roku czy też pozostałości po 
torze kolarskim „Nowe Dy-
nasy”. Obiekty są w złym 
stanie technicznym, a teren 
do nich przylegający jest 
niezagospodarowany. Urząd 
Dzielnicy Praga-Południe 
chce to jednak zmienić.

Teren objęty konsulta-
cjami znajduje się w obrę-
bie ulic: Stanisławowskiej, 
Mińskiej i Podskarbińskiej. 
Na jego obszarze znajduje 
się m.in. wpisana do rejestru 
zabytków hala sportowa 
oraz umieszczone w 2018 
roku w gminnej ewidencji 
zabytków pozostałości popu-
larnego w latach siedemdzie-
siątych toru kolarskiego.

Konsultacje społeczne 
mają wskazać kierunek dla 
stworzenia w tej okolicy 

miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.

– Obszar, na którym znaj-
dują się hala sportowa i tor 
kolarski, będzie objęty miej-
scowym planem zagospo-
darowania przestrzennego 
m.in. na podstawie wymagań 
Wojewódzkiego Mazowiec-
kiego Konserwatora Zabyt-
ków, m.in. zachowanie pro-
filu toru kolarskiego i jego 
wyposażenia. Konserwator 
dopuścił na tym terenie 
„nową zabudowę, która nie 
zakłóci relacji przestrzen-
nych i funkcjonalnych pomię-
dzy zabytkowymi obiektami” 
– informują urzędnicy.

25 września o godz. 16:00 
przy ul. Podskarbińskiej 11 
odbędzie się spacer z prze-
wodnikiem, podczas którego 
będzie można uzyskać wię-
cej informacji. 

Konsultacje rozpoczną się 
15 września i potrwają do 
14 października tego roku.

Marcin Kalicki

JAKi będziesz „orle”? to Jest Nie do zNiesieNiA
15 września rozpoczną się konsultacje społeczne 
w sprawie zagospodarowania terenów po dawnym 
klubie RKS „Orzeł”. 

JAK I GDZIE ZGŁASZAĆ 
UWAGI?

Mieszkańcy swoje opinie 
na temat terenu objętego 
mogą zgłaszać w kilku ter-
minach:
n 15 września o godz. 
18:00 w hali sportowej 
OSiR przy ul. Siennickiej 
40 B, podczas spotkania 
otwierającego konsultacje;
n 17 września w godz. 
14:00–18:00 w punkcie 
konsultacyjnym w parku 
J. Polińskiego przy ul. Sza-
serów 125;
n 20 września w godz. 
13:00–16:00 w punkcie 
mobilnym w okolicy Szko-
ły Podstawowej nr 255 
przy ul. Kamionkowskiej 
36/44;
n 23 września w godz. 
14:00–17:00 w punkcie 
mobilnym w okolicy ulic: 
Mińskiej, Dwernickiego, 
Podskarbińskiej;
n 25 września w godz. 
16:00–18:00 w punkcie 
konsultacyjnym na rogu 
ulic Podskarbińskiej i Sta-
nisławowskiej;
n 28 września w godz. 
13:00–16:00 w punkcie 
mobilnym w okolicy ulic: 
Mińskiej, Terespolskiej, 
Stanisławowskiej;
n 6 października w godz. 
18:00–20:00 podczas 
spotkania warsztatowego 
w sali konferencyjnej przy 
Grochowskiej 262;
n mailowo na adres:  
praga-poludnie.konsulta-
cje@um.warszawa.pl

Alarmy włączają się za-
równo w dzień, jak i w nocy. 
I choć wiadomo dlaczego 
uciążliwe odgłosy słychać, 
na ich całkowite zaprzesta-
nie nie ma co liczyć w naj-
bliższym czasie.

Zbulwersowani miesz-
kańcy Grochowa zgłaszali 
się z problemem do wielu 
instytucji. – Dzwoniliśmy 
na Straż Miejską czy poli-
cję, ale bezskutecznie. Ha-
łas, jaki słychać z bazy, wie-
lokrotnie budził nie tylko 
mnie, ale i dzieci. To jest 
nie do zniesienia. Niech po-
może kto może – apeluje pan 
Grzegorz. – Wycie alarmu 
słychać nie tylko w nocy. 
Zdarzają się przypadki, że 
hałas roznosi się po okolicy 
także w ciągu dnia – dodaje 
Krzysztof Frączak. 

Jak informuje narodowy 

przewoźnik, powód uciąż-
liwości jest znany. 

– Stacja postojowa Ol-
szynka Grochowska jest 
największą w kraju, stąd 
wyrusza w trasę największa 
liczba pociągów PKP In-
tercity. Sygnały alarmowe 
pojawiają się w sytuacji 
uruchomienia sygnału prze-
ciwpożarowego w składach 
ED161 (PesaDART). Każdo-
razowo w takiej sytuacji dy-
żurujący maszynista udaje 
się do pojazdu, aby spraw-
dzić przyczynę uruchomie-
nia się alarmu i wyłączyć go. 
Trwałe wyłączenie alarmu 
jest niemożliwe ze względów 
bezpieczeństwa – mówi 
Anna Zakrzewska z biura 
prasowego PKP Intercity. 

Spółka podjęła także ko-
lejne kroki, które nieco po-
prawiły sytuację. 

– W związku z powtarza-
jącymi się sytuacjami uru-
chamiania alarmu w pojaz-
dach podjęto niezwłoczne 
działania, by ten problem 
rozwiązać. Wraz z produ-
centem taboru została zre-
alizowana akcja serwisowa, 
w ramach której dokonano 
przeglądu wszystkich czuj-
ników, odpowiadających za 
bezpieczeństwo i będących 
na wyposażeniu pojazdu. 
Pozostajemy w stałym kon-
takcie z producentem, by 
w przypadku włączania się 
alarmu podczas postoju 
pociągu każdy przypadek 
szczegółowo wyjaśniać 
i odpowiednio szybko re-
agować – zapewnia Anna 
Zakrzewska. 

Choć problem mieszkań-
ców z alarmami przeciw-
pożarowymi w pociągach 
PesaDART w ostatnich 
dniach nieco zmalał, to nie 
został on całkowicie roz-
wiązany.                          MK

Od kilku miesięcy mieszkańcom Grochowa sen 
spędza hałas dobiegający z bazy pociągów PKP 
Intercity na Olszynce Grochowskiej. 
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Mieszkańcy sąsiadujących 
z cmentarzem działek boją 
się zagrożenia epidemiolo-
gicznego i zakażenia gruntu 
przez wypłukiwane przez 
wodę szczątki. Sprawę bada 
Powiatowy Inspektorat Sa-
nitarny. Jeśli potwierdzi ska-
żenie terenu, może nie tylko 
powstrzymać pochówki 

na działce technicznej, ale 
również nakazać ekshuma-
cję oraz likwidację grobów 
na niej się znajdujących. 

– Czekamy i wierzymy 
w to, że decyzja będzie 
zgodna z prawem obowiązu-
jącym nas wszystkich – za-
znaczają mieszkańcy. 

Marcin Kalicki 

nia 1959 roku w sprawie 
określenia, jakie tereny pod 
względem sanitarnym są 
odpowiednie na cmentarze 
„Odległość cmentarza od 
zabudowań mieszkalnych, 
od zakładów produkujących 
artykuły żywności, zakładów 
żywienia zbiorowego bądź 
zakładów przechowujących 
artykuły żywności oraz stu-
dzien, źródeł i strumieni, słu-
żących do czerpania wody 
do picia i potrzeb gospodar-
czych, powinna wynosić co 
najmniej 150 m; odległość 
ta może być zmniejszona 
do 50 m pod warunkiem, że 
teren w granicach od 50 do 
150 m odległości od cmen-
tarza posiada sieć wodocią-
gową i wszystkie budynki 
korzystające z wody są do 
tej sieci podłączone”. 

– Kwatery w linii prostej 
od mojego domu oddalone 

REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA

biAłołęKA

cmeNtArz zmorą mieszKAńców
Cmentarz Tarchomiński był początkowo niewielką 
nekropolią powstałą w XVI wieku. Z biegiem lat roz-
rastał się. Po przyłączeniu Tarchomina do Warsza-
wy oraz wchłonięciu dwóch sąsiadujących cmen-
tarzy, jego powierzchnia wzrosła do ponad 2 ha 
powierzchni. Zrodziło to jednak również problemy. 

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

Zadaszenie ma objąć 2/3 
powierzchni do gry i po-
winno być gotowe najpóźniej 
27 grudnia tego roku.

– Podpisaliśmy umowę 
na montaż pneumatycznego 
zadaszenia boiska szkoły 
przy ul. Kobiałka. Dla mnie 

to szczególna inwestycja, 
bo od początku kadencji 
intensywnie zabiegam o lep-
sze warunki do uprawiania 
sportu na Białołęce. To bę-
dzie czwarty „balon” na te-
renie dzielnicy w tej kaden-
cji. Gra pod powłoką pneu-

KoleJNy bAloN w szKole
matyczną jest komfortowa, 
nawet gdy na zewnątrz jest 
mróz czy śnieg. To idealne 
rozwiązanie w naszej strefie 
klimatycznej. Hale pneuma-
tyczne są wykorzystywane 
5–6 miesięcy, a następnie 
magazynowane. W okresie 
wiosenno-letnim możemy 
korzystać z otwartej prze-
strzeni lub płyty boiska. Ta-
kie rozwiązanie pozwala na 
eksploatację boisk przez 12 
miesięcy w roku, bez przerw 
zimowych. Boisko przy 
Szkole Podstawowej nr 31 
przeszło remont w 2017 roku. 
Wymieniono nawierzchnię 
obiektu. Dzięki temu można 
będzie bezpiecznie zamonto-
wać pneumatyczną powłokę 
– powiedział „Mieszkań-
cowi” Grzegorz Kuca, bur-
mistrz Białołęki.

Pneumatyczne zadaszenie 
w ostatnich latach zyskały Fo

t. 
UD

 B
iał

ołę
ka

trzy inne boiska na terenie 
dzielnicy przy ulicach: Krzy-
żówki, Głębockiej i Erazma 
z Zakroczymia.

– Oprócz samej powłoki 
nad boiskiem wykonawca 
dostarczy budynek maga-
zynowy, zainstaluje ma-

szynownię na olej opałowy 
do ogrzania wnętrza zada-
szonego boiska i wykona 
wszystkie prace, by z obiektu 
można było bezpiecznie ko-
rzystać. Wcześniej musi 
zaprojektować inwestycję, 
uzyskać zgodę na jej bu-

dowę, a potem dopuszczenie 
do użytkowania – mówi Jan 
Mackiewicz, zastępca bur-
mistrza Białołęki, odpowie-
dzialny m.in. za inwestycje.

Łączny koszt inwestycji to 
1 936 389 złotych. 

Marcin Kalicki

Władze Białołęki podpisały umowę na montaż 
pneumatycznego zadaszenia boiska Szkoły Pod-
stawowej nr 31 przy ul. Kobiałka. 

Mieszkańcy posiadający 
działki w pobliżu nekropolii 
nie kryli zaskoczenia, gdy 
ówczesny proboszcz miał 
zezwolić na budowę nowych 
grobów 20 centymetrów 
od parkanu ich miejsca za-
mieszkania. Jak do tego 
doszło? Działka graniczna 
należała do sadownika, 
który następnie sprzedał ją 
proboszczowi, co pozwoliło 
na powiększenie cmentarza. 
Problem jednak w tym, że 
zgodnie z planami znajdują-
cymi się w miejskim Ratuszu 
miała to być jedynie działka 
techniczna, a w takim miej-

scu jest zakaz pochówków. 
Tymczasem znajduje się tu 
już kilkadziesiąt grobów. 

Władze Białołęki zgło-
siły sprawę do Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Bu-
dowlanego, ale ten wskazał, 
iż kwatery znajdujące się na 
cmentarzu nie są obiektami 
budowlanymi, a zatem nie 
są wydawane na nie pozwo-
lenia. Ostatecznie sprawa 
trafiła do inspektoratu sa-
nitarnego, również z innego 
powodu. Zgodnie z para-
grafem 3 punkt 1 rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki 
Komunalnej z dnia 25 sierp-

są o 42 m – mówi jeden 
z mieszkańców. 

Nowy proboszcz, który 
jest w parafii od roku, nie 
chce komentować całej sy-
tuacji i odsyła ze wszystkimi 
pytaniami do adwokata. 

Fo
t. 

wi
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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

Spróbuj być bardziej powściągliwym w wyrażaniu własnych opinii. Twoja bezpośred-
niość może urazić wiele osób. Wspólne ćwiczenia lub poranne bieganie, to niezły po-
mysł, bo Twoja kondycja fizyczna może pozostawiać wiele do życzenia. 
Nie powinieneś narzekać na brak powodzenia, ale zanim zaczniesz planować wspólną 
przyszłość, poczekaj aż minie pierwsze zauroczenie. Powinniście mieć dużo okazji do 
bycia ze sobą i móc lepiej się poznać. Potem może być za późno. 
Nie rozpoczynaj nowych przedsięwzięć i nie spychaj na drugi plan spraw uczuciowych. 
W stałych związkach powinno być ciepło i romantycznie, a samotni mogą liczyć na szczę-
ście na ścieżkach powakacyjnych wędrówek. Starajcie się nie przegapić swojej szansy. 
Rozpierającą Cię energię będziesz starał się gdzieś zużytkować. Najlepszym wyjściem 
może być wyjazd na ciekawą wycieczkę lub rzucenie się w wir obowiązków. Taka sytu-
acja może przynieść korzyści, dać okazję do poznania nowych ludzi. 
W ciągu najbliższego czasu rozsądnie dziel swój czas na rzeczy najważniejsze i mniej 
ważne. Maksymalnie staraj się go wykorzystać na sprawy zawodowe. W sprawach mi-
łości możesz liczyć na spore zainteresowanie nie tylko ze strony swojego partnera… 
Twoja energia fizyczna może iść w parze ze świetną formą intelektualną. Mocną stroną 
okaże się zdyscyplinowanie i dobra organizacja. Jeśli jesteś w stałym związku, nie 
zważaj na zmienne nastroje partnera. Samotnym na razie musi wystarczyć flirt. 
Masz wszelkie szanse na poprawienie zasobności swojego portfela. Sporą pomoc mo-
żesz uzyskać ze strony swojego partnera. W sprawach uczuciowych bez większych 
burz i rozstań, może być miło, a nawet, żeby nie powiedzieć nudno. 
Twoja energia i chęć działania pozwolą uporać się z najtrudniejszymi zadaniami, a tych 
nie powinno Ci brakować. Nie przesadzaj jednak z nadgorliwością – inni też powinni się 
wykazać. Niedługo nadarzy się okazja, by dać się ponieść porywom serca. 
Przed Tobą pomyślne dni na załatwienie zaległych spraw zawodowych i finansowych. 
Nie zabraknie Ci sił na zrealizowanie planów, które sobie założyłeś. Stosunki partnerskie 
bez zmian, musisz tylko pomyśleć, jak zapobiec monotonii w waszym związku. 
Nowe możliwości w pracy, większe szanse na awans – oto, co może spotkać Cię 
w najbliższym czasie. Szykuje się sporo zmian, ale spróbuj podejść do tego z uśmie-
chem i nie martw się, że nie dasz sobie rady. 
Praca może być Twoją pasją, ale niestety denerwują Cię zarobki. Może warto zacząć 
negocjacje z szefem dotyczące podwyżki. Masz sporo argumentów na to, aby go prze-
konać do siebie. Postaraj się więc pokazać z jak najlepszej strony i wykaż się taktem. 
Nic nie powinno zakłócić spokoju w Twoim związku. Osoby samotne nie powinny na-
rzekać, bowiem szykują się nowe znajomości, romanse, flirty i przyjaźnie. Jeśli chcesz 
zrobić na kimś wrażenie, poważnie zastanów się, bo możesz potem żałować.   Mer lin

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. 

Krzyżówka Mieszkańca nr 17

KryMinalne ZaułKi historii

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 utworzą końcowe hasło.
1 2 3 4 5 6 7 8

15 16 17 18 19 20 21 229 10 11 12 13 14

dziKi zAchód NA żerANiu

Jechali nim żydowscy 
handlarze. Rabusie zastrze-
lili jednego z kupców, trzech 
innych zranili i obrabowa-
li z posiadanej gotówki. 
Sprawcy napadu nie zostali 
wykryci.

Do napadu doszło przed 
północą. Kilkunastu Żydów 
wracało z Warszawy do Puł-
tuska konnym omnibusem 
przerobionym z wojskowego 
wozu sanitarnego do prze-
wożenia rannych. Podróżni 

nie byli zbyt zamożni, dlatego 
jechali takim niezbyt wygod-
nym pojazdem. Podróż trwa-
ła około 8 godzin i kosztowa-
ła 50 kopiejek.

Złodzieje zaatakowali omni-
bus na wysokości żerańskiego 
browaru (dzisiejsze skrzyżo-
wanie z Płochocińską). Ban-
dyci strzelali na oślep z re-
wolwerów z obu stron szosy. 
Twarze rzezimieszków były 
zasłonięte chustami, podobno 
dwóch z nich miało także przy-
prawione brody i wąsy. 

Od strzału z rewolweru zgi-
nął kupiec Eliasz Mielcarek, 
który wdał się z bandytami 
w bójkę w obronie swoich 50 

rubli. Rabusie ranili właścicie-
la pojazdu, woźnicę Dawida 
Hersza Zelikata, 18-letniego 
Chila Chrząstkę oraz rybaka 
Jankiela Milewskiego.

Złodzieje uciekli przez ni-
kogo nie zatrzymywani, po-
nieważ z powodu strzałów 
w panice zawróciło i uciekło 
kilkanaście wozów i bryczek 
i okolica była pusta. 

Strażnicy ziemscy w sile 
dwóch ludzi pojawili się do-
piero po godzinie. Po północy 
na miejsce zbrodni udał się 
także naczelnik wydziału śled-
czego p. Kowalik z kilkoma 
swoimi agentami. Bandytów 
oczywiście nie schwytano 
– czytamy na FB Historyczna 
Białołęka.

Akcję ratowniczą rozpoczął 
właściciel browaru, Majer 
Pines, który swoim transpor-
tem zawiózł rannych do fel-
czera w Pelcowiźnie. Stamtąd 
opatrzeni mężczyźni zostali 
przetransportowani Koleją 
Jabłonowską do Szpitala Pra-
skiego. Niestety jeden z męż-
czyzn zmarł, natomiast drugi 
został kaleką.

Tak zakończył się godny naj-
lepszych westernów napad 
na dyliżans w Żeraniu – czy-
tamy wypowiedź Krzysztofa 
Gutowskiego (FB Historyczna 
Białołęka).                        OM

110 lat temu, 29 sierpnia 1912 r., na szosie mo-
dlińskiej na Żeraniu, kilku rzezimieszków dokona-
ło napadu na konny omnibus jadący do Pułtuska. 

To młody roczny psiak (9 kg), 
który nie sprawia żadnych 
problemów. Dostosowuje się 
do każdej sytuacji. Jest przy-
jacielski, zrównoważony i we-
soły. Spacer z nim to prawdzi-
wa przyjemność, nie ciągnie, 
obserwuje opiekuna. Kofik 
lubi przytulanie i głaskanie. 
Świetnie dogaduje się z inny-
mi psami, może być w rodzinie 
z dziećmi. 

Trzymiesięczna suczka jest 
spokojna i grzeczna, trochę 
nieśmiała. Jest malutka, bę-
dzie ważyła ok. 6 kg. Została 
uratowana z piątką rodzeń-
stwa. Jest zdrowa, zaszczepio-
na i zabezpieczona przeciwko 
pasożytom. Ta urocza dziew-
czyna będzie najwierniejszą 
przyjaciółką na czterech ła-
pach. Nadaje się dla każdego, 
kto kocha zwierzęta. 

Psiak idealny – mały, miły i bar-
dzo grzeczny, zaszczepiony, za-
bezpieczony przeciwko pasoży-
tom, wykastrowany. Ma 3 lata, 
waży 10 kg. Ma dobre kontak-
ty z innymi psami, nadaje się 
domu z dziećmi. Szukamy dla 
niego stabilnej, pełnej empatii 
osoby lub rodziny, która da mu 
troskę i miłość na zawsze. 

KofiK KruszynKa luis
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techniczne, szybkie terminy 
realizacji, gwarancja.  
Tel. 502-904-708

n LODóWEK NAPRAWA.  
TEL. 602-272-464

n MALOWANIE, TAPETOWA-
NIE. TEL. 504-618-888

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, 
rolety antywłamaniowe 
– produkcja, naprawa.  
Tel. 602-228-874

n ROLETY.  
TEL. 514-165-445

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 Kompute-
rowy 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, pranie dy-
wanów i mebli tapicerowa-
nych. Tel. 796-371-666

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

n Sprzątanie po remontach 
mieszkań. 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

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

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

DAM PRACę
n Agroturystyka zatrudni pra-
cownika fizycznego, zakwatero-
wanie, etat. Tel. 660-795-386

n Pracownik gospodarczy 
uprawnienia kategoria T 
zarobki 4000 zł.  
Tel. 500-026-148

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

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

n Kupię książki płyty winylowe. 
Dojazd do klienta.  
Tel. 798-631-511

n Kupię stare zabawki PRL. 
Tel. 795-540-073,  
carpini@wp.pl

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

MOTORYZACJA
n MOBILNY SERWIS KLI-
MATYZACJI, OZONOWANIE 
SAMOCHODóW.  
TEL. 505-166-166

n Pomoc drogowa.  
Tel. 513-606-666

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

NAUKA
n Angielski, niemiecki.  
Tel. 601-20-93-41

n Matematyka, dojazd.  
Tel. 691-870-045

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

n Anteny satelitarne, na-
ziemne, 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 par-
kietów – Stefan Słomski. Tel. 
501-126-177, 500-240-976

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

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

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

n ELEKTRYCZNE INSTALACJE 
NOWE I MODERNIZACJA.  
TEL. 504-618-888

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

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

n HYDRAULIK SOLIDNIE, 
USŁUGI GAZOWE.  
TEL. 888-329-094

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

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

n Klimatyzacja, wentyla-
cja, oddymianie – montaż, 
projektowanie, serwis 24 h, 
sprzedaż urządzeń, komplek-
sowa obsługa, doradztwo 

NAstęPNe wydANie 29.09.2022

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/ 
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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 
wszystkie 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 
– Sprzedam

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

PRAWNE
n Adwokat Wojciech Lipka 
przyjmuje już w Kancelarii Ad-
wokackiej na Grochowie przy 
ul. Grenadierów 12. Sprawy 
karne, cywilne, rodzinne, spad-
kowe (umowy, odszkodowania, 
rozwody, alimenty, nierucho-
mości, inne). Tel. 500-175-857

n Doradca Podatkowy – kon-
trole podatkowe i sprawdzają-
ce, porady, wszy)stkie 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 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

n Okazja! Nowe łóżko 
rehabilitacyjne regulowane 
z pełnym wyposażeniem. 
Tel. 691-302-020

TOWARZYSKIE
n Poznam kobietę do lat 60, 
niepalącą, cel matrymonialny. 
Tel. 575-006-848

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

n Przeprowadzki. Wywóz gru-
zu i mebli. Tel. 722-990-444

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

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

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

* 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

TAPICERCARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

 
tel. 22 810-87-32

502 995 082

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

Płatność kartą
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REKLAMA REKLAMA

ch szembeka
ul. zamieniecka 80

STREFA ZDROWIA I URODY W CH SZEMBEKA


