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Wierzmy, że się da!
Zaszczepiłem się po raz 

trzeci i pojechałem samo-
chodem na narty do Austrii. 
I teraz będzie opowieść 
o tym, jak warto wierzyć, że 
się uda.

Na granicach czeskiej i au-
striackiej nikt nie stoi. O pasz-
port covidowy byłem pytany 
może z pięć razy przez cały 
tydzień pobytu: przy kupnie 
karnetów narciarskich, mel-
dując się w mieszkaniu  i ze 
dwa, trzy razy w knajpie na 
stoku. Wystarczy zeskano-
wany kod QR w telefonie. 
No i trzeba mieć maseczkę 
wchodząc do lokalu, skle-
pu lub stojąc w kolejce do 
wyciągu lub jadąc z obcymi 
gondolą na górę.

Wszystko czynne, widać, 
że trochę w innym reżimie 
(wszystkie bary zamienione 
w lokale z obsługą kelnerską 
w maseczkach), ale to nie jest 
ta opisywana w mediach spo-
łecznościowych Golgota…

Wniosek: ogromna więk-
szość opowieści jest dziwnej 
treści, przesadzonych, z uwy-
pukleniem martyrologii. Jak 
gospodarze piszą, że jazda 
na nartach w kurortach jest 
możliwa, to ufajmy im, a nie 
Facebookowi. Także w kon-
tekście zbliżających się ferii. 
A jest pustawo!

Tomasz szymański
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Bieg Wedla 2021Więcej na sTr. 9

bieg wedla 2022
W niedzielę, 6 lutego, po raz siedemnasty odbędzie się 
Bieg Wedla. W Parku skaryszewskim, w sąsiedztwie 
kultowej fabryki słodyczy na ośmiu trasach rywalizo-
wać będą amatorzy ruchu na świeżym powietrzu. miło 
nam poinformować, że po raz kolejny jesteśmy patro-
nem medialnym biegu. 

30. Finał Wielkiej Orkiestry ŚWiątecznej POmOcy już 30 stycznia. W tym rOku hasłO zbiórki 
brzmi Przejrzyj na Oczy i jej celem jest POmOc POlskiej Okulistyce dziecięcej.
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Dzielnicowy z Białą  wstążką

REKLAMA REKLAMA

kRonika PolicyJna
WPŁaW Przez KanaŁ BródnOWsKi!

Niezwykłą determinacją wykazał się pewien kierowca na 
Targówku, który po spowodowaniu kolizji próbował uciec 
przed policją. By zgubić pościg, porzucił swoje auto, po 
czym przepłynął wpław Kanał Bródnowski. Nie udało mu 
się jednak uniknąć odpowiedzialności! Jak się okazało, nie 
tylko był pijany, ale też miał zakaz prowadzenia pojazdów. 
Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

10 LaT OdsiadKi za drOBne WyKrOczenie?
Wyjątkowego pecha miał pewien 41-letni mieszkaniec 
Pragi Północ, który został przyłapany przez patrol policji na 
przechodzeniu przez ulicę w niedozwolonym miejscu. Całe 
zajście mogłoby się skończyć na wylegitymowaniu, gdyby 
nie okazało się, że mężczyzna miał przy sobie prawie 200 
gramów amfetaminy! Za posiadanie dużej ilości narkotyku 
grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności!

KOnOPie W WesOŁej
Policja zlikwidowała nielegalną plantację konopi indyjskich, 
znajdującą się na terenie jednej z posesji w Wesołej. Za-
bezpieczono 61 krzewów konopi, susz, nasiona, namioty 
uprawne, lampy grzewcze oraz filtry. W trakcie interwencji 
zatrzymano również dwóch mężczyzn w wieku 31 i 38 lat. 
Usłyszeli zarzuty posiadania marihuany i uprawy konopi.

mOrderczy PrOceder!
W grudniu 2021 policja ze stołecznego Wydziału do Walki 
z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw zatrzymała czterech 
mężczyzn w wieku 38, 43, 64 i 72 lat. Wszyscy są podej-
rzani o podstępne przejmowanie mieszkań starszych osób, 
których później uśmiercali. Przestępcy zdobywali zaufanie 
swoich ofiar, by nakłonić ich do podpisania odpowiednich 
dokumentów. Później dostarczali im skażony alkohol, do-
prowadzając do śmierci. W ten sposób zabili sześć osób!

policja.waw.pl

W finale XII edycji kon-
kursu nagrodę „Wyróżnienie 
Białej Wstążki”, w kategorii 
„organy ścigania” jednym 
z dwóch laureatów został  
st. asp. Radosław Strzałkow-
ski – kierownik I Rewiru 
Dzielnicowych Komisariatu 
Policji Warszawa Targówek. 
„Radosław Strzałkowski wy-
kazywał się inicjatywą, która 
wychodziła poza standar-
dowy czas pracy i proce-
dury policyjne. W jego pracy 
człowiek był na pierwszym 
miejscu. Leżały mu na sercu 
sprawy krzywdzonych ko-
biet” – czytamy w uzasad-
nieniu werdyktu.

– Wiedziałem, że moja 
kandydatura jest brana pod 
uwagę, ale niespodzianka 
w postaci tytułu laureata 
naprawdę mile mnie zasko-
czyła – mówi „Mieszkań-
cowi” nagrodzony policjant. 
Przez wszystkie lata służby 
st. asp. Strzałkowski zwią-
zany jest z pionem prewencji. 
Od 2012 roku jest dzielnico-
wym w Wydziale Prewencji 
Komendy Rejonowej Policji 
Warszawa VI. Od lat ściśle 
współpracuje z Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej i Fun-
dacją A.R.T. z siedzibą na 
Pradze Północ, podejmując 
się działań na rzecz pomocy 
osobom doświadczającym 
przemocy.

 – Przemoc wobec rodziny, 
wobec kobiet ma różne obli-
cze. To nie tylko alkohol, 
narkotyki i znęcanie się nad 
żoną, córką, konkubiną, to 
także przemoc psychiczna, 
ekonomiczna, robiona – jak 
to się mówi – w białych ręka-
wiczkach. Tam może nie być 
patologii w potocznym tego 
słowa znaczeniu, ale proszę 
mi uwierzyć, bywa strasznie 
– mówi nam policjant.

 St. asp. Radosław Strzał-
kowski uważa, że telefon 
służbowy musi zabierać do 
domu, bo nigdy nie wia-
domo, kto i kiedy będzie po-
trzebował jego pomocy. 

– I nigdy też nie można 
sztywno zakładać, jakie 
trzeba będzie zastosować 
metody. My, dzielnicowi, 
czasami musimy pozwolić 
wypłakać się w mankiet, cza-
sami wystarczy sam wygląd 
policjanta w mundurze, by 
agresor przyhamował swe 

zapędy. Na pewno trzeba mu 
powiedzieć jasno: przemoc 
domowa jest karalna, wska-
zuje na to art. 207 kodeksu 
karnego („Kto znęca się fi-
zycznie lub psychicznie nad 
osobą najbliższą lub nad inną 
osobą pozostającą w stałym 
lub przemijającym stosunku 
zależności od sprawcy,po-
dlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do 
lat 5”). I czasami z tego para-
grafu trzeba niestety skorzy-
stać, by odseparować ofiary 
od sprawcy przemocy.

Pytamy, czy w pandemii 
przemocy domowej jest 
więcej? 

– To jest mimo wszystko ka-
tegoria trochę niemierzalna, 
jednoznacznie nie mogę tego 
stwierdzić – mówi aspirant. 
– Na pewno jest to jeden 
z dominujących problemów, 
z jakim, my, dzielnicowi się 
stykamy. Ale to taka specyfika 
naszej pracy, bo jesteśmy naj-
bliżej mieszkaniowych, ro-

dzinnych spraw warszawia-
ków. Powołani jesteśmy po 
to, by nieść pomoc ofiarom. 
Mam ogromną frajdę, gdy 
widzę, że sytuacja w rodzinie 
się zmieniła, że osoby pod-
dane przemocy odżyły, gdy 
domowy agresor został albo 
od nich odseparowany, albo 
(niestety to rzadziej) zmienił 
swe zachowanie. I bardzo jest 
miłe, gdy nasze działanie jest 
doceniane, jak w moim przy-
padku – powiedział „Miesz-
kańcowi” st. asp. Radosław 
Strzałkowski.

Tomasz szymański

Od lat fundacje „centrum Praw Kobiet” i „Poro-
zumienie bez Barier” honorują mężczyzn, którzy 
reagują na różne formy dyskryminacji kobiet i sto-
sowanej wobec nich przemocy.

centrum medyczne cmP to sieć przy-
chodni posiadających obecnie 19 
oddziałów na terenie Warszawy, Pia-
seczna, Łomianek i józefosławia. jest 
polską, rodzinną firmą, która powstała 
w 2002 roku. jej misją jest dostosowa-
nie się do potrzeb Pacjentów i ich zaspo-
kojenie, a także wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku i rozwój oferty biznesowej. 
cmP oferuje prywatną opiekę specjalistyczną, a także realizuje wizyty z zakre-
su Podstawowej Opieki zdrowotnej w ramach narodowego Funduszu zdrowia.  
na stałe współpracuje z ok. 400 podwykonawcami na terenie całej Polski  
i ok. 500 specjalistami. Opieką lekarską w cmP objętych jest ok. 650 000 Pacjen-
tów, którzy realizują ponad 40 000 wizyt miesięcznie. Od 2019 r. firma prowadzi 
badania kliniczne m.in. w zakresie leczenia grypy czy chorób z obszaru pulmono-
logii, kardiologii i ginekologii, a obecnie również leków na cOVid-19.

CMP TARCHOMIN  ul. Strumykowa 4  03-138 Warszawa
€ 22 300 26 36  tarchomin@cmp.med.pl

Tym samym w skład grupy centrum me-
dycznego cmP wchodzi już 19 oddziałów 
na terenie Warszawy i okolic, a Firma 
konsekwentnie realizuje przyjętą strate-
gię systematycznego rozwoju.
Nowo otwarte Centrum Medyczne CMP 
Tarchomin jest przychodnią zlokalizowa-
ną przy ul. Strumykowej 4, która oferuje 
szeroki zakres usług i konsultacji specja-
listów. 
Placówka przyjmuje Pacjentów w ramach 
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pry-
watnej opieki medycznej. Ze względu na 
lokalizację, w pobliżu licznych osiedli 
usytuowanych w kwadracie Nowodwo-
rów, Młocin i Henrykowa, CMP Tarcho-
min jest przychodnią rodzinną. 
Oddział zatrudnia najwyższej klasy spe-
cjalistów z obszaru ginekologii, endokry-
nologii, diabetologii i okulistyki, a także 
pediatrii, neurologii dziecięcej i chorób 
wewnętrznych. Można również wyko-
nać w nim badania z zakresu medycyny 
pracy, badania laboratoryjne, USG, EKG, 
echo serca oraz spirometrię.
Oddział CMP Tarchomin w niedalekiej 
przyszłości zamierza poszerzyć swoje 
usługi o specjalizacje z zakresu alergolo-
gii, dermatologii, urologii oraz neurologii 
ogólnej, zapewniając Pacjentom z tego 
obszaru dostęp do szerokiego spektrum 
specjalistów.

sieĆ, KTóra 
sTaWia na rOzWój

Centrum Medyczne CMP powstało 
w 2002 roku z połączenia kilku prywat-
nych gabinetów lekarskich należących 
do rodziny Walickich oraz spokrewnio-
nych i zaprzyjaźnionych z nimi osób. 
Aktualnie w skład grupy wchodzi 18 pla-
cówek, a przychodnia przy Strumykowej 
jest 19-tą placówką w por tfolio Grupy. 
– Otwarcie Centrum Medycznego CMP 
Tarchomin jest kolejnym krokiem w na-
szym rozwoju, związanym z pozyskiwa-
niem nowych placówek. W roku ubiegłym 
nasza Grupa powiększyła się o 4 oddzia-
ły – jeden na Mokotowie i trzy w Ursusie, 
a 2022 rok rozpoczynamy otwarciem 
placówki w północnej części Warszawy. 
Stale poszukujemy nowych lokalizacji 
i prowadzimy rozmowy na terenie całego 
kraju – komentuje Paweł Walicki, Prezes 
Zarządu Centrum Medycznego  CMP.
Otwieranie kolejnych lokalizacji jest 
szansą na dotarcie do nowych Pacjen-
tów, którzy wcześniej ze względu na 
miejsce zamieszkania czy pracy nie mo-
gli skorzystać z ofer ty Centrum Medycz-
nego CMP. 
Rozwojowi sieci towarzyszy ulepszanie 
pakietu świadczeń, podwyższanie kom-
petencji pracowników oraz wprowadza-
nie nowych, unikalnych specjalizacji. 

Nowa przychodNia Na TarchomiNie 
- ceNTrum medyczNe cmp oTworzyło kolejNą placówkę!
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Nie da się zaprzeczyć, że 
Finał WOŚP jest największą 
tego typu imprezą w naszym 
kraju. Na samej tylko Pradze 
Północ datki będzie zbierać 
około 50 wolontariuszy! 
A przecież pojawią się oni 
również w innych dzielni-
cach stolicy i w innych pol-
skich miastach. 

skRomnieJ, ale JeDnak!
Tradycyjnie, jak co roku, 

główny sztab Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy 
znajdzie się na placu Defilad. 
Tam też odbędzie się uro-
czysty koncert. Niestety, ze 
względów bezpieczeństwa 
związanych z pan-
demią COVID-19, 
organizatorzy zre-
zygnowali z kon-
certu pod gołym 
niebem. 

Dlatego pod 
Pałacem Kul-
tury zamiast 
sceny stanął 
ogromny na-
miot koncertowy, w któ-
rym zagrają między innymi 
DeMono, Piotr Bukartyk, 
Dżem i LemON. Wstęp będą 
miały osoby z Europejskimi 
Certyfikatami COVID. Ci, 
którzy takiego certyfikatu 
nie posiadają, będą musieli 
poddać się testom na obec-
ność wirusa. 

Ze zrozumiałych wzglę-
dów liczba osób przebywa-
jących w studiu koncerto-
wym będzie ograniczona, 
a uczestnicy są proszeni 
o zachowanie bezpiecznego 
dystansu i zasłanianie ust 
i nosów odpowiednią ma-
seczką.

wielki Finał Po PRaweJ 
stRonie wisły

Ze względu na stan epi-
demiczny w kraju, wiele 
z warszawskich sztabów 
WOŚP ogranicza się wy-
łącznie do zbierania pienię-
dzy. Mimo to mieszkańcy 
stolicy będą mogli trochę 
się zabawić podczas jubile-
uszowego finału. na huczną 
imprezę zaprasza np. Praga 
Północ. Odbędzie się ona na 
placu Konesera i wedle za-
powiedzi organizatorów ma 
być drugim największym 
finałem WOŚP w Warsza-
wie! Na wielkiej scenie, 
od godz. 12.15 do późnego 
wieczora, dla mieszkańców 
dzielnicy zagrają m.in. Te-
ściowa Śpiewa oraz Kapela 
Praska. W planach są także 

pokazy artystyczne na Pra-
skiej Ślizgawce, konkurs 
wiedzy o Pradze oraz wiele 
innych atrakcji. Punktualnie 
o godz. 20.00 wzleci Praskie 
Światełko do Nieba.

Koncerty z okazji jubile-
uszowego Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy odbędą się zresztą nie 
tylko w Centrum i na Pradze 
Północ. mieszkańcy Pragi Po-
łudnie będą mogli się bawić 
w centrum Promocji Kultury 
w rytm utworów wykony-
wanych m.in. 
przez Praskie 
M a ł m a z y j e 
oraz Kapelę 

Warszawską Staśka Wie-
lanka. Impreza rozpocznie 
się o godzinie 16.30, a za-
kończy o 21.00. Z kolei w fa-
lenickiej Kulturotece w Wawrze 
dla mieszkańców dzielnicy za-
grają zespoły: Werwa Wawra 
Band, QuadroSteron oraz 
Bloco Central. Impreza 
w Kulturotece rozpocznie 
się o godz. 13.00, a zakończy 
o godz. 17.15 pokazem świa-
tła led show z pirotechniką 
w wykonaniu Jo Art Showo.

na Białołęce 30. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy rozpocznie 
się już w sobotę, 29 stycznia 
o godz. 19.00 koncertem Viki 
gabor w Białołęckim Ośrodku 
Kultury przy ul. Głębockiej 
(wejściówki można odbierać 
w kasach przy Głębockiej 
i Van Gogha od 25 stycz-
nia od godz. 18.00). Z kolei 
w Białołęckim Ośrodku sportu 
przy ul. Strumykowej zagra 
m.in. antek smykiewicz.

nie tylko konceRty
Po prawej tronie Wisły 

Orkiestra najhuczniej zagra 
na Pradze Północ, Pradze 
Południe, Białołęce oraz 
w Wawrze. Mieszkańcy 
tych dzielnic będą mogli 
nie tylko bawić się na kon-
certach, ale też uczestniczyć 
w innych wydarzeniach. 
I tak np. Klub Miłośników 
Komunikacji Miejskiej przy-
gotował niezwykłą atrakcję: 

Kszyki zasiedlają pod-
mokłe łąki, bagna, mokra-
dła, torfowiska i turzycowi-
ska. Lubią również brzegi 
jezior, strumieni oraz ro-
wów melioracyjnych, gdzie 
szukają pożywienia w trak-
cie sezonowych migracji. 
Ich pokarmem są drobne 
bezkręgowce (owady, pier-
ścienice, mięczaki), które 
wyciągają z miękkiego 
podłoża. Podczas poszuki-
wania pożywienia ich dłu-
gie dzioby działają niczym 
sondy i pęsety.

Kszyki nie są dużymi 
ptakami – długość ich 
ciała wynosi ok. 25–29 cm, 
a waga to ok. 70-180 g. 
W ich upierzeniu przeważa 

brązowa barwa – to typowe 
ubarwienie maskujące, po-
zwalające ptakom ukryć się 
wśród roślinności. Dzięki 
temu są mniej widoczne dla 
drapieżników. Doskonale pa-
suje też do ich skrytego trybu 
życia – te ptaki najchętniej 
przebywają pod osłoną ro-
ślin. Samce i samice są ubar-
wione tak samo.

Dawniej kszyki nazy-
wano barankami lub ko-
ziołkami. Nazwy te nawią-
zują do charakterystycz-
nego beczącego dźwięku, 
który samce wydają podczas 
godów. Ptaki wykonują 
wówczas spektakularne loty, 
w trakcie których ostro pikują 
w dół. Niezwykły dźwięk, 
przypominający beczenie 
barana, wytwarzany jest 
przez wibrujące skrajne ste-
rówki (pióra na ogonie) pod-
czas takiego spadania. Na-
zwa gatunkowa tych ptaków 
pochodzi od innego wyda-
wanego przez nie dźwięku: 
„kszyk, kszyk”, powstają-
cego w gardle.

Kszyk jest gatunkiem 
wędrownym. W naszym 
kraju, gdzie gniazduje, po-
jawia się w marcu i kwiet-
niu. Jesienne odloty za-
czynają się natomiast już 
w lipcu. W Polsce gatunek 
ten uznany jest za zagro-
żony i został objęty ścisłą 
ochroną gatunkową. 

jana

kszyk

Z życia warsZawskiego Zoo

W ptaszarni Warszawskiego Ogrodu zoologicz-
nego pojawił się nowy lokator – kszyk (Gallinago 
gallinago). Ten skryty ptak zamieszkał w wolierze 
swoich bliskich krewniaków, batalionów (również 
niezwykłych i wartych zobaczenia z bliska).
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KiLKa sŁóW O BaTaLiOnacH (Calidris pugnax)
To również bardzo niezwykłe ptaki. W okresie godo-
wym ich samce przyjmują specjalne ubarwienie godowe, 
a na ich szyjach wyrastają piękne kryzy. Najciekawsze 
przy tym jest to, że upierzenie godowe każdego samca 
jest inne! Nie znajdziemy dwóch identycznie ubarwionych 
ptaków! Podczas godów samce wykonują niezwykłe tań-
ce i rytualne walki.

PRzeJRzyJ na oczy!
już w najbliższą niedzielę, 30 stycznia, na ulice 
stolicy wyruszą wolontariusze z puszkami. Tego 
dnia bowiem odbędzie się 30. Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. W tym roku, pod hasłem 
„Przejrzyj na oczy”, Orkiestra gra na rzecz okuli-
styki dziecięcej. 

przejazd zabytkowym tramwa-
jem, który będzie kursował 
między Ochotą a Pragą Po-
łudnie. Zabytkowy tramwaj 
(tzw. berlinka oznaczona 
serduszkami WOŚP) będzie 
kursować również na terenie 
Białołęki, na trasie Metro 
Młociny – pętla Winnica. 
Tramwaj ten rusza o godz 
10.00.

W wawerskiej Kulturo-
tece w Falenicy mieszkańcy 
Wawra będą mogli wziąć 
udział np. w warsztatach 
z pierwszej pomocy na przy-
kładzie fantomów czy też 
w warsztatach z produkcji waty 
cukrowej. Na dzieci natomiast 
czekają warsztaty iluzji (zapisy 
pod adresem mailowym: 
animatorzy@bibliotekawa-

wer.pl). Po-
nadto w Ze-

spole Szkol-
no -P r zedsz -
kolnym nr 9 
odbędzie się 
turniej piłkarski, 

a młodzi ratownicy ze 
Szkoły Podstawowej nr 128 

pokażą, jak udziela się 
pier wszej pomocy 
przedmedycznej.

Z kolei w Białołęc-
kim Ośrodku Sportu 

na murawie piłkarskiej 
rozegrane zostaną dwa me-
cze charytatywne: Młodzie-
żowa Rada Dzielnicy prze-
ciw Zarządowi i Radzie 
Dzielnicy Białołęka oraz 
drużyna gospodarzy Bia-
łołęckiego Ośrodka Sportu 
vs Reprezentacja Artystów 
Polskich.

licytacJe, licytacJe…
Oprócz wolontariuszy, 

datki dla Orkiestry można 
przekazywać bezpośred-
nio na konto fundacji oraz 
wrzucać do tzw. puszek 
stacjonarnych. Stałym ele-
mentem finałów WOŚP są 
również licytacje, zarówno 
internetowe, jak i organi-
zowane w poszczególnych 
sztabach. I tak na przykład 
na Pradze Północ w sztabie 
na placu Konesera wylicy-
tować będzie można między 
innymi przejażdżkę londyńską 
taksówką po Pradze, kolację 
z amerykańskim muzykiem 
garym guthmanem oraz week-
end z noclegiem i kolacją. A to 
jeszcze nie wszystko…

Więcej informacji o im-
prezach 30. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy pod PKiN i na terenie 
prawobrzeźnej Warszawy 
można znaleźć na naszej 
stronie internetowej miesz-
kaniec.pl. 

Jak widać, mimo pande-
mii 30 stycznia w stolicy 
sporo się będzie działo.

jacek P. narożniak

Komunikacja miejska w trakcie prac będzie 
mieć priorytet. Powstaną nowe buspasy na na-
stępujących ulicach:
n al. Stanów Zjednoczonych w obu kierunkach 
na odcinku od ronda Wiatraczna do Przyczółku 
Grochowskiego, 
n Ostrobramskiej w kierunku zachodnim na 
odcinku od ul. Lotniczej (przy Nivette) do 
Przyczółku Grochowskiego, 
n L. Krzyckiego na odcinku od ul. Wawelskiej 
do ul. Filtrowej, 
n Marynarskiej w kierunku wschodnim na 
odcinku stacji PKP Służewiec do ronda Unii 
Europejskiej, 
n Łopuszańskiej w kierunku wschodnim na 
odcinku od wiadukt nad torami kolejowymi 
do ul. Kolneńskiej

Wcześniej powstał buspas na ul. Bitwy War-
szawskiej w obu kierunkach na odcinku od  
Al. Jerozolimskich do ul. Grójeckiej. Buspas 
wyznaczono także na odcinku od ul. Nowour-
synowskiej do Jana III Sobieskiego, w związku 
ze spodziewanym przeniesieniem się części ru-
chu z Trasy Łazienkowskiej na ciąg w Dolinie 
Służewieckiej.

Pierwszy etap robót rozpocznie się 
30.01.2022 r. Z ruchu zostanie wyłączony wia-
dukt północny. Na wiadukcie południowym 
ruch będzie się odbywać w obu kierunkach. 
Dla autobusów wytyczone zostaną buspasy na 
lewych pasach ruchu, czyli na środkowej czę-
ści wiaduktu. Pas dla autobusów w kierunku 

centrum na moście Łazienkowskim zostanie 
przeniesiony na wewnętrzny pas ruchu, przy 
barierce oddzielającej jezdnie. 

Początek buspasa od strony Pragi będzie za 
przystankiem Wał Miedzeszyński, a z Cen-
trum – za przystankiem Plac Na Rozdrożu. Na 
tym etapie prac przystanki Rozbrat w obu kie-
runkach oraz przystanek Torwar w kierunku 
Centrum będą nieczynne.

Przystanek Metro Politechnika 01 będzie 
przeniesiony na główną jezdnię trasy, czyli na 
tę pod rondem, po to, by usprawnić ruch auto-
busów w kierunku Pragi. Przystanek zostanie 
połączony z chodnikami na rondzie nowo wy-
budowanymi schodami.

Na przystanku będą się zatrzymać autobusy 
linii 143, 182, 187, 188 i 523. Zostanie także 
wytyczony kilkusetmetrowy buspas. 

Na czas rozbiórki wiaduktu północnego nie 
będzie przejazdu przez rondo S. Sedlaczka, a au-
tobusy będą skierowane na trasy objazdowe. 

Prace mają trwać do marca 2024 r.        Okmi
Z alternatywnymi trasami komunikacji miejskiej 

można zapoznać się na naszej stronie  
www.mieszkaniec.pl

ostRoBRamska z BusPasem
Przebudowa Trasy Łazienkowskiej przy 
parku agrykola spowoduje zmiany w ko-
munikacji miejskiej. Powstaną buspasy, 
ułatwiające przejazd pojazdom WTP. 
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radUjmy się!
– Witam panie Kaziu! Mamy wreszcie tro-
chę zimy…
Eustachy Mordziak, kupiec bieliźniany 
z bazaru na pl. Szembeka jak zwykle ucie-
szył się na widok kolegi, Kazimierza Głów-
ki, emeryta, który na bazarze zaopatruje 
się od lat. 
– Faktycznie – jakby natura wracała do 
normy. Jak zima, to powinien być śnieg 
i mróz – choćby lekki.
– No, ale za to grzać trzeba, a gaz i prąd 
– sam pan wiesz…
– Fakt, trochę ten „nowy ład” namieszał. 
Na szczęście powiedzieli, że będą po-
prawki i że nikt nie straci.
– No, ale ostatnio przepowiadał pan, że 
emerytury będą niższe, a tymczasem ja 
dostałem większą. Niedużo, ale większą.
– A ja mniejszą. Tylko, że w lutym będą 
wyrównywać. Zobaczymy, trzeba czekać. 

– W każdym razie nie ma co narzekać 
zwłaszcza na zapas, bo jakby tak ktoś nas 
podsłuchał, to mógłby pomyśleć, że pan 
chce w TVN się zatrudnić.
– To na bazarze też tego Pegasusa mają? 
– Pegasus nie Pegasus, nie ma co kusić 
licha. Ale czy mnie się zdaje, czy pan jakiś 
dziś markotny, panie Kaziu.
– Bo z poczty wracam – tej tu, na Szem-
beka. Znaczek chciałem kupić. Kolejka. 
Chyba z dziesięć okienek, ale czynne dwa. 
Zaczepiam jakiegoś gościa, identyfikator 
mu dynda na szyi, musi być urzędnik. 
– Znaczki chciałem kupić, mówię mu. 
A on: – To do kolejki zapraszam.
– Kolejka jest, bo okienka są puste, nikt 
nie pracuje. 
A on: – Nikt nie chce. Nie ma chętnych… 
No i tak sobie myślę panie Eustachy, co to 
będzie, jak wszyscy na zasiłki przejdą? 
– A dziwi się pan ludziom? Jak dają, to 
biorą. A dają tyle, że i bez pracy można 
spokojnie przeżyć. 

– Tylko dokąd to prowadzi? 
– Ludziom się podoba, to najważniejsze. 
Cieszyć się trzeba! Zima ładna się robi, 
śnieżek, mrozek, a nie ciągle narzekać.
– Co racja, to racja. Tym bardziej, że gołym 
okiem widać, jak ktoś się stara, żeby inny 
coś miał. Tu skubną, tam ujmą, ale tu do-
dadzą, tam dosypią i w sumie jakoś to wy-
chodzi. Może i nie wszystkim podoba się, 
ale przecież o interes ogółu się rozchodzi.
– Jak w tym dowcipie: pani w szkole za-
planowała lekcje o ciężkiej pracy lekarzy. 
Dzieci miały więc przynieść do szkoły 
jakiś przedmiot związany z medycyną. 
Małgosia przyniosła strzykawkę, Kasia 
bandaż, a Basia słuchawki.
– A ty co przyniosłeś? – pyta nauczyciel-
ka Jasia
– Aparat tlenowy!
– Tak? A skąd go wziąłeś?
– Od dziadka.
– A co na to dziadek?
– Eeeech… cheeee…                   Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'TaKie życie

Pamiętacie, kiedy w telewi-
zji pojawiły się reklamy? Re-
klamodawcy chętnie korzystali 
z godzin, podczas których naj-
więcej widzów miało włączony 
telewizor. To dlatego przez 
jakiś czas w niedziele, w po-
rze obiadowej, leciały głównie 
reklamy papieru toaletowego 
i podpasek. Szok! Weź i t łu-
macz dziecku między rosołem 
a kotletem, co to jest podpaska 
i do czego służy…

Na jakiś czas protesty wi-
dzów zrobiły swoje. Pazerność 
zwyciężyła i dziś, dla odmiany, 
w porze niedzielnej kawki lub 
późnego śniadania mamy re-
klamy środków na owsiki czy 
na zapalenie pochwy. Litości!

Dopiero co świętowaliśmy 
Dzień Babci i Dzień Dziadka. 
Z tej okazji znajoma dostała 
torcik. Na wierzchu obrazek: 
babcia i dziadek, siwiuchne go-
łąbki, zgarbione, ledwo żywe, 
z trudem poruszające się. 

Jasny gwint! Ile macie wokół 
podobnych stuletnich chyba 
babć? A ile takich, które pracują 
zawodowo, bo z czegoś trzeba 
żyć, potem ogarną mieszkanie, 
dopilnują wnucząt, sprzątną 
córce czy synowi mieszkanie, 
w wolnej chwili zrobią im pierogi 
albo ciasto. Z niczego nie robią 
problemu, dbają o ubranie, 
mają ładne fryzurki, używają 
kosmetyków i perfum. Ale nie! 
Na tortach na Dzień Babci jest 
starowinka żywcem z przełomu 
XIX i XX wieku, z siwym locz-
kiem, w drucianych okularach, 

w towarzystwie słabo zoriento-
wanego w czasie i przestrzeni 
dziadka. No bez przesady!

Było, minęło. Chodzi o to, 
żeby stuknąć się w głowę i wy-
ciągnąć wnioski na przyszły 
rok.

Swoją drogą, nie lubię tortów 
z wizerunkiem ludzi. Bo jak tu na 
urodzinach wujka Henia wbić 
nóż w oko jego „zdjęcia” na tor-
cie lub bez obrzydzenia zjeść 
kawałek tortu z łysinką jubilata. 
Ja bym się brzydziła.

Oj, zmienia się nam rzeczy-
wistość. To, co kiedyś było nie 
do pomyślenia, dziś spowsze-
dniało. Na przykład wzniecanie 
gwiazdkowej radości jeszcze 
przed Wszystkimi Świętymi, 
z tym całym zamieszaniem 
w sklepach. Ale nie tylko! Pa-
miętam, jaki szok przeżyłam 

oglądając sentymentalnie 
wspominany któryś odcinek 
Klossa czy Czterech Pancer-
nych, znany niemal na pamięć, 
czarno-biały, aż tu raptem halt! 
i wskakuje bukiet krzykliwych, 
kolorowych reklam o nowocze-
snych samochodach, świetnych 
suplementach i kosztownych 
perfumach. 

Szok, naprawdę. Człowiek 
się wczuwa. Tu wojna, spalone 
domy i drzewa, wróg czyha 
i raptem ciach! Przekolorowany, 
przefajnowany dzisiejszy świat, 
a po dziesięciu minutach znów 
czarno-biała niedola wojenna. 

Życie musi iść naprzód, świat 
musi się zmieniać, technologie 
rozwijać. Wiem i popieram.

Żeby tylko włożyć w to cza-
sem ciut wyczucia, ciut tak 
zwanego dobrego smaku…   żu

kobiecym okiem

co tam panie na Pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Wynajmuję lokal użytkowy, słyszałem 
o najmie instytucjonalnym. Czy mogę sko-
rzystać z takiej umowy?

Najem instytucjonalny uregulowany w usta-
wie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, to rodzaj najmu wprowadzony w 2017 r. i dotyczy wyłącznie 
najmu lokalu mieszkalnego zawieranego przez osobę fizyczną, prawną 
lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, która prowadzi 
działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali. Najemcą może 
być wyłącznie osoba fizyczna. Umowa może zostać zawarta jedynie na 
czas oznaczony, a regulacja, że najem zawarty na czas dłuższy niż lat 10 
uważa się po upływie tego okresu za zawarty na czas nieoznaczony nie 
ma zastosowania. 

Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nie-
ważności i określać co najmniej przedmiot umowy oraz wysokość czynszu. 

Obligatoryjnie do umowy należy dołączyć wypis aktu notarialnego za-
wierającego oświadczenie najemcy o zobowiązaniu się na żądanie wynaj-
mującego do opróżnienia i wydania lokalu oraz przyjęciu do wiadomości, 
że w takiej sytuacji nie przysługuje mu prawo do lokalu socjalnego ani 
pomieszczenia tymczasowego. Ponadto w zakresie dotyczącym opróżnie-
nia lokalu najemca poddaje się egzekucji na podstawie art. 777 k.p.c. co 
umożliwi wynajmującemu przeprowadzenie egzekucji i opróżnienie loka-
lu bez konieczności wytaczania osobnego powództwa w tym zakresie.

Zawarcie umowy można uzależnić od wpłacenia przez najemcę kaucji 
zabezpieczającej należności przysługujące wynajmującemu z tytułu umo-
wy np. zaległości czynszowe. Kaucja zabezpiecza także ewentualne kosz-
ty egzekucji związane z opróżnieniem lokalu. Nie może ona przekraczać 
sześciokrotności miesięcznego czynszu z dnia zawarcia umowy i podlega 
zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu. 

Z tytułu najmu instytucjonalnego lokalu, oprócz czynszu, który można 
podwyższyć wyłącznie zgodnie z warunkami umownymi, właściciel pobiera 
jedynie opłaty niezależne od niego, chyba że umowa stanowi inaczej.

Jeżeli po wygaśnięciu umowy najemca dobrowolnie nie opróżnił 
lokalu, wynajmujący w pierwszej kolejności ma obowiązek w formie 
pisemnej z urzędowo poświadczonym podpisem żądać od niego opróż-
nienia lokalu, w terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia 
żądania i dopiero po bezskutecznym upływie tego okresu może rozpo-
cząć „procedurę eksmisyjną”. 

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

Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne
Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 100 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

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

Warszawa ul. Grenadierów 51/59

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

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

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

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

TAPICER

 skup 
 sprzedaż 
 sim-locki
 akcesoria 
 naprawy

TELEFONY KOMÓRKOWE

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

www.krasphone.pl

ch szembeka
ul. zamieniecka 90 

paw. 311

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

 
tel. 22 810-87-32

502 995 082

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

Płatność kartą

OKULARY TYLKO 59 ZŁ
Oprawa + szkła + robocizna 
(sph. od – 4.0 do +4.0 dpr.) 

HURTOWNIA OPTYCZNA 
OPTA SUN

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

PROGRESYWNE
TYLKO 199 zł
„Trzy w Jednym” (dal, komputer, czytanie)

Sfera –2 do +3,0
Dodatek do bliży 1– 3

Rejestracja u optometrysty 
¥ 534 044 333

BADANIE WZROKU

TYLKO 89 zł
PRZEZ SPECJALISTĘ – OPTOMETRYSTĘ

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

REALIZUJEMY 

INDYWIDUALNE 

ZAMÓWIENIA

WWW.MEBLESOSNOWE.EU

Warszawa-Wawer
ul. Płowiecka 25

(róg Świeckiej)
tel./fax 22 815 35 98

meble@meblesosnowe.eu

ŁÓŻKA ●  MATERACE ●  SZAFY ●  KOMODY
BIURKA ●  WITRYNY ●  STOŁY ●  KRZESŁA

MŁODZIEŻOWE ●  ZESTAWY ●  I INNE
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ZAREJESTRUJ SIĘ I OBIERZ 5% RABATU NA PIERWSZE ZAKUPY Z DOSTAWĄ

www.dhtonline.pl

Promocja obowiązuje w dniach 27.01-10.02.2022 r.

Szynka Nasze Polskie 
DuDa 
1 kg

27 99
PLN

Schab Nasze Polskie 
DuDa 
1 kg

27 99
PLN

Sofio GroNa 
Ciastka ŁazaneCz. 
160g

3 99
PLN

fLiS HaPPy SwiNG rurka 
kakao, kokos, Wanilia 
150g  

ZRÓB ZAKUPY
PrZEZ iNTErNET

DODAJ 
DO KOSZYKA

DOSTAWA NawET 
w 4 GoDZiNy

REKLAMA REKLAMA

2 99
PLN

wieprzowina z 
Zapiecka
nikPol
1 kg

29 99
PLN
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– Kiedy powstał Kredens Pod Oknami?
– Tak naprawdę jego idea istnie-

nia tworzyła się stopniowo w wy-
niku kilkuletniej współpracy Fun-
dacji Piwnica Poetycka ENS z Za-
rządem Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Szaserów”. Początek samego 
miejsca, osiedlowego, między-
pokoleniowego klubu nastąpił na 
przełomie marca i kwietnia 2019. 
Wraz z Zarządem Spółdzielni „Sza-
serów” zaprosiliśmy mieszkańców 
na międzypokoleniowy warsztat 
palm wielkanocnych. 3 kwietnia 
zaś, odbyło się pierwsze spotkanie 
Piwnicy Poetyckiej na Pradze Po-
łudnie z udziałem mistrzyni słowa, 
Ireny Jun. To był początek budowa-
nia repertuaru, oferty programo-
wej. Mieścimy się w piwnicy przy 

ul. Szklanych Domów 13. Mamy 
czerwony neon z napisem „klub” 
i zielony kaseton z nazwą miejsca. 
Tu, wiele lat temu, był sklep spo-
żywczy, bezpośrednio przed nami 
biuro administracji SM Szaserów. 
Nasze osiedle powstało w drugiej 
połowie lat pięćdziesiątych ubie-
głego wieku i wpisuje się w dzieje 
Warszawy i Pragi Południe. Dziś 
mieszka tu wiele starszych osób. 
Osiedle ma ponad 60-letnią histo-
rię. Wcześniej nieoficjalnie nazy-
wano je „Osiedlem Bezdomnych 
Kochanków”. Dzieje pierwszych 
mieszkańców i budowy osiedla 
są zatrzymane w 25 opowieściach 
mieszkańców w archiwum historii 
mówionej na stronie www.piwni-
capoetycka.pl.

PoezJa PoD oknami

„mieszkaniec” rozmawia z anną Bojarską-Urbańską, prezeską 
Fundacji Piwnica Poetycka ens na rzecz Kultury i dziedzic-
twa narodowego, aktorką, pieśniarką, współzałożycielką osie-
dlowego międzypokoleniowego miejsca aktywności Lokalnej 
Kredens Pod Oknami na Pradze Południe.

– domyślam się, że tworzenie Kre-
densu Pod Oknami jest w pewnym 
sensie kontynuacją działalności ar-
tystycznej Pani i Pani męża, marka 
Urbańskiego?

– Od 2013 roku w ścisłej współ-
pracy i wsparciu Zarządu Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Szase-
rów” organizowaliśmy koncerty 
muzyki kameralnej, piosenek de-
dykowanych mamom, wydarzenia 
dla dzieci, wszystko to na naszym, 
pełnym zieleni podwórku, zwa-
nym Placem Pod Dębami. Zarząd 
SM „Szaserów” i pani wiceprezes 
Ewa Łukszo zaproponowała nam 
w 2019 r. współtworzenie osiedlo-
wego klubu i rozwijanie programu 
senioralnego, międzypokolenio-
wego. Chcieliśmy nazwą miejsca 
nawiązać do kontynuacji koncer-
tów pod oknami i tym samym za-
znaczyć stworzenie nowej osiedlo-
wej przestrzeni. Jest wypełniona 
starymi meblami i pamiątkami po 
bliskich, po mieszkańcach osiedla, 
przedmiotami nam darowanymi.

– jakie wydarzenia odbywają się 
w Kredensie Pod Oknami?

– Już trzykrotnie odbyły się 
warsztaty malarstwa intuicyj-
nego z żywą muzyką na Placu 
Pod Dębami, sąsiedzkie warsztaty 
bębniarskie, warsztaty tańca afry-
kańskiego, warsztaty ceramiczne, 
sąsiedzkie zajęcia szydełkowania 
i haftu, koncerty, recitale, spotkania 
sąsiedzkie oraz wystawy, także prac 

mieszkających na osiedlu artystów. 
Mieliśmy radość i zaszczyt w cyklu 
spotkań „Nasi goście” słuchać opo-
wieści Elżbiety Ficowskiej, Zofii 
Czernickiej, Barbary Krafftówny, 
Remigiusza Grzeli, Krystyny 
i Wiesława Ochmanów, Magda-
leny Zawadzkiej, a w październiku 
zeszłego roku zaśpiewała dla nas 
ponad godzinny koncert Sława 
Przybylska z akompaniamentem 
wybitnego muzyka i kompozytora 
Janusza Tylmana. O naszych wy-
darzeniach informujemy na pro-
filu FB Kredens pod Oknami oraz 
w specjalnych dwóch gablotach 
w pobliżu klubu.

– chciałbym zapytać o dalsze plany. 
domyślam się, że duży wpływ na nie ma 
niestety pandemia?

– Pandemia mocno pokompliko-
wała wszystkim życie, nasze plany 

REKLAMA REKLAMA

ewa Łukszo, zastępca prezesa sm szaserów,  
o pomocy spółdzielni w działaniu klubu
W poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej, w latach 2016-
-2019, jej przewodniczący Andrzej Rajkiewicz był inicja-
torem stworzenia w Spółdzielni Programu Senioralnego, 
który w swoich założeniach popularyzuje pomoc starszym 
mieszkańcom w życiu codziennym i ich integrację z innymi mieszkańcami 
oraz program budowy wind w punktowcach. Obecnie koszty tej działalno-
ści pokrywamy z funduszy Spółdzielni, funduszy pozyskanych przez Annę 
Bojarską i w znacznej części przyznawanych przez Zespół Kultury Urzędu 
Praga-Południe. Na rok 2022 otrzymaliśmy kwotę 25 000 zł. W poprzed-
nich latach było to 15 000 zł na rok. Mam nadzieję, że działalność ta będzie 
się coraz bardziej rozwijać, a starsze pokolenie naszych mieszkańców co-
raz liczniej uczestniczyć w proponowanych wydarzeniach. 

także. Na szczęście możemy dzia-
łać w plenerze, na placu w naszym 
zielonym osiedlu. Będziemy konty-
nuować i rozwijać warsztaty, spo-
tkania z cyklu „Nasi goście” i poga-
danki o zdrowiu, koncerty, przegląd 
kina podwórkowego, ćwiczenia dla 
seniorów, myślimy o stworzeniu za-
jęć dla dzieci i dziadków, zajęć jogi, 
być może zajęć samoobrony dla 
seniorów. Zapraszamy wszystkich 
do realizacji własnych projektów. 
„Łapię” pomysły i właściwie spon-
tanicznie układam plan działań tak, 
by nasze miejsce tętniło życiem, in-
spirowało, by było ważne dla miesz-
kańców osiedla, ale nie tylko – aby 
było znane i lubiane w Warszawie, 
Polsce, świecie. Realizujemy także 
relacje online, zatem jest to moż-
liwe… i zapraszamy!

rozmawiał rafał dajbor

aparaT słuchowy? 
czy To Naprawdę Taki duży wydaTek?WYBIERZ AKADEMIĘ SŁYSZENIA

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

JAKI APARAT SŁUCHOWY WYBRAĆ? 
Jest to rozległy i trudny temat, ponieważ 
każdy człowiek wiedzie inny styl życia, 
każdy ma inne potrzeby, inny niedosłuch, 
każdy ma inny przewód słuchowy, który 
również może wpływać na ustawienia 
aparatu słuchowego. 

APARATY RÓŻNYCH KLAS 
Na rynku mamy dostęp do aparatów słu-
chowych różnych klas. Jeżeli weźmiemy 
pod uwagę aparat klasy podstawowej, to 
musimy być świadomi tego, że nie będzie 
on spełniał wysokich wymogów. 

CO DLA OSOBY WIODĄCEJ  
AKTYWNE ŻYCIE?

Osoba aktywna w życiu codziennym, ak-
tywna zawodowo, towarzyska nie będzie 
zadowolona z podstawowego aparatu 
słuchowego, ponieważ taki sprzęt nie 
da jej tak wysokiego poziomu słyszenia 
mowy, rozumienia w trudnych sytuacjach, 
jak aparat z wyższej półki, który poradzi 
sobie z tym znacznie lepiej poprzez szer-
sze możliwości dostosowania się do oto-
czenia i systemach poprawy zrozumienia 
mowy.

CO DLA OSÓB WIODĄCYCH  
SPOKOJNE ŻYCIE?

Natomiast jeżeli chodzi o osoby wiodą-
ce spokojniejsze życie - mogą sobie po-
zwolić na aparat podstawowy, jednak 
wiadomo - nie będzie on tak dobry, jak 
aparat z wyższej półki. Dlatego też pole-
camy w takiej sytuacji wybrać aparat ze 
średniej półki, ponieważ jest on bardziej 
uniwersalny. Przykład - spotkanie rodzin-
ne, taki aparat ze średniej półki powinien 
sobie poradzić. Jednak nie będzie on tak 
dobry, jak aparat wyższej klasy. 
Taki aparat uniwersalny może sprawdzić 
się osobom, które wiodą spokojne ży-
cie, sprzęt sprawdzi się do codziennego 
życia, oglądania telewizji czy spotkań 
w grupie. 

CZYNNIKI, O KTÓRYCH  
WARTO PAMIĘTAĆ 

Przede wszystkim musimy pamiętać 
o wielu czynnikach przy wyborze apara-
tu, np. o niedosłuchu, o możliwościach 
przetwarzania słuchowego pacjenta, 

o jego preferencjach i potrzebach co do 
wielkości i wyglądu aparatów.

KTÓRY APARAT JEST NAJLEPSZY?
W naszym gabinecie często pada pyta-
nie „Który aparat Pan poleci? Który jest 
najlepszy?” Na to pytanie nie ma jedno-
znacznej odpowiedzi. Obecnie na ryn-
ku nie ma złych jakościowo aparatów 
słuchowych. Producenci prześcigają się 
między sobą technologicznie, wszystkie 
są na podobnym poziomie. Główną róż-
nicą jest sposób przetwarzania dźwięku 
i tutaj akurat każdemu pacjentowi pasuje 
coś innego.

TESTOWANIE I AKADEMIA SŁYSZENIA
Najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi 
o wybór takiego aparatu słuchowego 
jest przetestowanie wcześniej pro-
duktu! U nas w �rmie, w Akademii 
Słyszenia, zapewniamy testowanie  
BEZPŁATNIE, mamy dostęp aż do 8 �rm 
aparatów słuchowych. 
Zapraszamy!

SKORZYSTAJ 
Z PROMOCJI

20 RAT 
x 0%

ZADZWOŃ

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

 Aparaty słuchowe to urządzenia 
medyczne pomagające lepiej słyszeć, 
a tak naprawdę lepiej rozumieć mowę. 
Osoby, które mają niedosłuch z pew-
nością często nie były pewne słów,  
które usłyszały. 

 Jeden z pacjentów opowiedział nam 
kiedyś historię, jak wnuczek poprosił, 
żeby zamknął drzwi. Pacjent odpowie-
dział „Co grzmi???”.

 Aparaty słuchowe wzmacniają 
dźwięki na odpowiednich częstotliwo-
ściach. Nie działają jak zwykły głośnik, 
który podgłaśnia wszystko. Aparaty 
są programowane, tak aby wzmac-
niały tylko tam gdzie trzeba. To pro-
gramowanie odbywa się w gabinecie 
protetyka słuchu, który na podstawie 
wykonanego badania słuchu – odpo-
wiednio dla pacjenta – ustawia aparat 
słuchowy. Taki aparat może być nawet 
zupełnie niewidoczny.

Czy naprawdę aparat  
słuChowy to taki duży koszt?

Na aparat słuchowy można uzyskać 
dofinansowanie m.in. z NFZ, PCPR. 
Aparat klasy podstawowej to koszt 
2000 zł przed dofinansowaniem. NFZ 
dopłaca 700 zł – jest to stała kwota.  

Korzystając tylko z tego dofinansowa-
nia do zapłaty pozostaje 1300 zł. Obec-
nie w Akademii Słyszenia mamy promo-
cję 20 rat 0%. Korzystając z tej promocji  
– miesięczna rata za aparat słuchowy to 
tylko 65 zł.

 Jaki aparat słuchowy dla mnie? 
W ofercie Akademii Słyszenia znajduje 
się 800 różnych aparatów 9 producen-
tów (m.in. Oticon, Phonak, Starkey). 
Zachęcamy do zapisu na bezpłatne 
badanie słuchu. Mając wynik badania 
będziemy mogli zarekomendować wła-
ściwy aparat.
Na wszystkie pytania odpowiemy tele-
fonicznie.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZADZWOŃ 517 224 111
ul. ostrobramska 126/u2
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PożaR na kResoweJ

Wszyscy mieszkańcy, któ-
rzy w czasie pożaru przeby-
wali w budynku, zostali 
z niego ewakuowani (ponad 
40 osób zamieszkałych w 19 
lokalach). Część lokatorów 
udała się do hotelu wskaza-
nego przez przedstawicieli 
Urzędu m.st. Warszawa. 

– Aktualnie mają za-
pewnione zakwaterowanie 
w hotelach wraz z wyżywie-
niem do czasu wskazania im 
lokali zastępczych. Zostali 
również objęci pomocą psy-
chologiczną oraz otrzymali 
zasiłek celowy na zaspoko-
jenie bieżących potrzeb, za-
kup podstawowych środków 

higienicznych, ubrań etc. 
– powiedziała „Mieszkań-
cowi” Aleksandra Słowiń-
ska, rzeczniczka Urzędu 
Dzielnicy Wawer.

Od Wojciecha Staszew-
skiego z Wydziału Praso-
wego Urzędu m.st. War-
szawy dowiedzieliśmy się, 
że rodzinom, które utraciły 
możliwość zamieszkania 
w lokalach w wyniku po-
żaru, zostanie udzielona 
pomoc doraźna, polegającą 
na umieszczeniu ich w ho-
telu oraz pomoc w postaci 
lokali zamiennych bądź 
najmu socjalnego. Osoby 
te nie są zobowiązane do 

8 stycznia br. zapalił się budynek mieszkalny przy 
ul. Kresowej 33 należący do zgn Wawer. spaliło 
się mieszkanie na drugim piętrze oraz poddasze. 
z pożarem walczyło kilkanaście zastępów państwo-
wej i ochotniczej straży pożarnej. W trakcie akcji 
gaśniczej strażacy znaleźli ciało jednej osoby. 

składania wniosków o po-
moc mieszkaniową, ponie-
waż zostały objęte pomocą 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, który zajmuje się przy-
znaniem i wypłatą stosow-
nych świadczeń.  

Lokatorzy z Kresowej 
zaraz po pożarze zostali 
umieszczeni w hotelu, na-
stępnie zakwaterowano ich 
w ośrodku konferencyjnym, 
w którym będą przebywali 
przez miesiąc. 

– Jeździmy z komisją 
po naszych pustostanach, 
sprawdzamy, do których 
możemy zakwa-
terować naszych 
p o g o r z e l c ó w 
– mówi Bartło-
miej Jabłoński, 
zastępca dyrek-
tora ZGN Dziel-
nicy Wawer. 

Część wska-
zanych przez 
Dzielnicę lokali 
wymaga pilnego 
remontu. Przed-
stawiciele dziel-
nicy, na podstawie infor-
macji o potrzebach rodzin, 
będą wskazywać lokale za-
stępcze. 

– Część otrzyma mieszka-
nia na terenie dzielnicy Wa-
wer, a dla części będziemy 

poszukiwać lokali również 
w innych dzielnicach, tak 
aby jak najszybciej zapew-
nić właściwe lokale – mówi 
Aleksandra Słowińska.

– Budynek został w cało-
ści wyłączony z użytkowania 
przez PINB (Państwową In-
spekcję Nadzoru Budowla-
nego). O dalszych możliwych 
losach budynku dowiemy się 
z ekspertyzy budowlanej, 
którą zleci do wykonania 
w najbliższym czasie ZGN. 
Decyzje o tym, czy budynek 
będzie remontowany będą 
podejmowane w późniejszym 

terminie – dodaje Bartłomiej 
Jabłoński.

W sprawę pożaru zaanga-
żowana jest prokuratura. Zgi-
nęła w nim starsza kobieta, 
która prawdopodobnie zapró-
szyła ogień od świeczki. 

– W związku z zaistniałym 
zdarzeniem prowadzone są 
ustalenia i czynności wyja-
śniające. Kluczem do stwier-
dzenia przyczyn pożaru jest 
opinia biegłego z zakresu 
pożarnictwa, która jeszcze 
nie wpłynęła. Tożsamość 
ofiary pożaru jest w trakcie 
weryfikacji i potwierdzania 
– mówi „Mieszkańcowi” 
nadkom. Joanna Węgrzy-
niak, oficer prasowy Ko-
mendy Rejonowejo Policji 
Warszawa VII.

Czy mieszkańcy wrócą  
kiedyś na Kresową? Wszystko 

zależy od ekspertyz PINB 
i Straży Pożarnej, które po-
mogą zadecydować o tym, 
co będzie dalej z budynkiem. 
Decyzje nie zostały jeszcze 
podjęte. 

Oktawia michałowska

Budynki przy ul. Kresowej 33 i 31  
mają robotniczą przeszłość. Zbu-
dowano je ok. 1926 r. dla pra-
cowników przez pobliską Hutę 
Robotniczą „Gocławek”, znaną 
także pod nazwą „Huta szklana 
E. Dworzyński, T. Capik i S-ka 
w Gocławku”. Domy pracownicze 
były znane okolicznym mieszkań-
com jako tzw. Huta. Zbudowane 
z czerwonej cegły, przypominają 
swoim wyglądem wojskowe ko-
szary. Obecnie mieszczą się tutaj 
lokale komunalne.
Samej fabryki nie ma już od daw-
na. Huta Szkła powstała w 1913 r. 
w miejscu dawnego warsztatu 
kowalskiego. W roku 1919 sklep 
i biuro huty znajdowało się na ul. 
Przejazd 6 w Śródmieściu. W księ-

dze adresowej przemy-
słu, handlu i finansów 
z 1922 r. znaleźliśmy 
informację o tym, że 
huta posiadała 300 
pracowników i produ-
kowała butelki różnych 
wymiarów i fasonów, 
szkło apteczne, lampo-
we, słoje i różne apa-
raty ze szkła zielonego 
i białego. W później-
szych latach biuro huty 

miało siedzibę na ul. Orlej 4. W la-
tach trzydziestych XX w. huta prze-
żywała problemy finansowe, które 
były wynikiem ogólnoświatowego 
kryzysu. Budynek fabryki spłonął 
w trakcie II wojny światowej.

Przyczyną zmiany jest to, 
że piesze patrole kontrolu-
jąc SPPN nie korzystają już 
z drukarek. Od teraz na ich 
wyposażeniu znajdują się 
smartfony. Dzięki nim, przy 
użyciu specjalnej aplikacji, 
kontrolerzy sczytują numery 
rejestracyjne samochodów, 
których właściciele nie zapła-
cili za postój i przesyłają je do 
bazy danych ZDM, gdzie są 
weryfikowane.

W praktyce oznacza to, że 
niepłacący za postój kierowcy 
nie dowiedzą się o karze za-
raz po powrocie do samo-

chodu, ale po pewnym czasie. 
A dokładniej po 7–30 dniach 
– w takim bowiem czasie 
ZDM wysyła powiadomienia. 
Na zapłacenie wyznaczonej 
kary kierowcy mają 7 dni 
od daty otrzymania wezwa-
nia. Przypomnijmy, że kara 
za brak opłaty za parkowa-
nie w SPPN wynosi obecnie 
170 zł.

W dostarczonych pocztą 
dokumentach będzie znaj-
dował się numer PIN, dzięki 
któremu będzie można za-
logować się na stronie ZDM 
i obejrzeć zdjęcia, będące 

dowodem na parkowanie 
w SPPN bez płacenia.

Drukarki nie znikają z wy-
posażenia kontrolerów, ale są 
używane wyłącznie w przy-
padku aut na zagranicznych 
numerach rejestracyjnych, 
więc ich kierowcy znajdą za 
wycieraczką wezwanie do 
zapłaty kary. W przypadku 
samochodów na białoruskich, 
rosyjskich i ukraińskich nume-
rach wezwanie jest w językach 
polskim i rosyjskim, w przy-
padku pojazdów zza naszej za-
chodniej i południowej granicy 
w polskim i angielskim.  jn

koniec z manDatami 
za wycieRaczką

Od 13 stycznia 2022 roku warszaw-
scy kierowcy, którzy nie płacą za 
pozostawienie samochodu w stre-
fie Płatnego Parkowania, otrzymają 
wezwanie do uiszczenia kary pocz-
tą. nie znajdą go już za wycieraczką, 
tak jak to było do tej pory.

n Opłata za postój w strefie Płatnego Parko-
wania niestrzeżonego w Warszawie pobierana 
jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, 
z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, 
w godzinach 8:00–20:00. Opłatę za postój po-
jazdu należy uiścić od razu po zaparkowaniu 
pojazdu.
n Pierwsza godzina postoju kosztuje 3,90 zł, 
druga – 4,60 zł, trzecia – 5,50 zł, a czwarta i każ-

de kolejne – po 3,90 zł. Opłaty za poszczególne 
godziny postoju sumują się, czyli np. opłata za 
3 godziny to 14 zł (tzn. 3,90 zł za pierwszą godzi-
nę + 4,60 zł za drugą + 5,50 zł za trzecią).
n Istnieje możliwość opłacenia krótszego po-
stoju niż godzina. Minimalny czas parkowania 
to 10 minut, za który trzeba zapłacić 0,50 zł. 
Nie ma możliwości opłacenia krótszego czasu 
postoju. 

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi zo-
stała zarejestrowana w 2004 roku, a jej głównym 
celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym 
w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia na rynku 
pracy lub podjęciu działalności gospodarczej. 
Działamy w myśl zasady „mierz wyżej, sięgaj 
po więcej”. W naszych działaniach na rzecz 
osób z niepełnosprawnością stosujemy naj-
nowsze standardy krajowe i międzynarodowe, 
w tym filozofię wsparcia zawartą w Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i para-
dygmat praw człowieka w rozumieniu czym jest 
niepełnosprawność. 

Corocznie z usług Agencji korzysta około 400–
500 osób z niepełnosprawnością, z czego co 
najmniej 200 osób podejmuje zatrudnienie. Nasi 
klienci pozytywnie oceniają wsparcie ze strony 
Agencji, o czym mówi Pan Andrzej: „Dzięki Fuga 
Mundi zrobiłem kurs ECTL, który bardzo przydaje 
mi się w życiu. W przypadku problemów ze zna-
lezieniem pracy, od razu idę do Was!”, zaś Pani 
Anna ocenia je „jako bardzo pomocne, w miłej 
atmosferze, gdzie nie brakuje kontaktu z poten-
cjalnym pracodawcą”.

Klienci mają możliwość skorzystania z usług 
psychologa, doradcy zawodowego, trenera pra-
cy, pośrednika pracy i prawnika.

Poprzez współpracę ze specjalistami, wypra-
cowaną diagnozę potrzeb i Indywidualny Plan 
Działania, a także poradnictwo zawodowe i praw-
ne, klient otrzyma wsparcie w procesie zatrud-
nienia na stanowisku uwzględniającym zarówno 
predyspozycje osobowościowe, zawodowe 
i zdrowotne, jak również możliwości i preferencje. 
Finalnym efektem naszej pracy jest podjęcie za-
trudnienia przez klienta na otwartym rynku pracy.

Klienci będą mieli również możliwość sko-
rzystania z projektów integracyjnych, których 
celem jest aktywizacja społeczna oraz wsparcie 
motywacyjne. W ramach projektu oferujemy 

poradnictwo społeczne, 
psychologiczne, prawne, 
a także naukę obsługi 
komputera oraz 
udział w zajęciach 
rekreacyjnych.

Oferujemy rów-
nież projekt „Absolwent” skierowany do osób po-
siadających wyższe wykształcenie. W programie 
mogą wziąć udział osoby, które realizują ostatni 
rok nauki w szkole wyższej lub są absolwenta-
mi szkoły wyższej, do 5-ciu lat po ukończeniu 
studiów. Pomoc tej grupie osób jest szczególnie 
ważna, ponieważ z powodu braku doświadczenia 
często nie mogą znaleźć pracy zgodnej z swoim 
wykształceniem. Niepełnosprawność tych osób 
to dodatkowy czynnik, który im tego nie ułatwia. 
Poprzez udział w szkoleniach i stażach absolwen-
ci mają szansę poszerzyć zakres swoich kompe-
tencji oraz zdobyć doświadczenie zawodowe. 

Do udziału w naszych projektach zapraszamy 
osoby posiadające aktualne orzeczenie o stop-
niu niepełnosprawności, nieaktywne zawodowo 
w tym bezrobotne i poszukujące pracy oraz będą-
ce w wieku aktywności zawodowej.

W Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi 
realizujemy także wolontariat. Zapraszamy osoby, 
które chcą poświęcić trochę wolnego czasu, jed-
nocześnie robiąc coś dobrego. Każdy uczestnik 
wolontariatu otrzymuje od nas zaświadczenie, 
potwierdzające zakres działań jakie wykonywał 
w ramach projektu. Jest to doskonała szansa na 
wzbogacenie swojego życiorysu zawodowego 
o nowe kompetencje i umiejętności. 

zaPraszamy jUż dziŚ!
POmagamy BezPŁaTnie!

agencja zatrudnienia Fundacji Fuga mundi
ul. Krucza 16/22; warszawa@ffm.pl;  

tel. 739 970 204

darmOWa POmOc dLa OsóB z niePeŁnOsPraWnOŚciami
agencja zatrudnienia Fundacji Fuga mundi zaprasza osoby 

z niepełnosprawnością do udziału w nowych projektach 
zatrudnieniowych i integracyjnych!
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kamienica na staReJ 
PRaDze Jak nowa

Ta jedna z najbardziej 
okazałych kamienic ocalała 
w trakcie II wojny świato-
wej. Po 1960 r. do żywej 
cegły skuto z niej tynk oraz 
wystrój architektoniczny. 
Ówczesną władzę ładna 
architektura najwyraźniej 
kłuła w oczy.

Kamienica była wybudo-
wana jako pięciopiętrowy 
budynek frontowy z szóstym 
piętrem ukrytym w mansar-
dzie, bez oficyn. Budynek, 

który pierwszy raz odrestau-
rowano w latach 1995–1996, 
odzyskał wówczas gzyms 
główny, a także mansardowy 
dach, zniszczony w trakcie 
pożaru w 1989 roku. Ce-
glaną elewację otynkowano, 
odtwarzając część gzym-
sów. Parter został obłożony 
czerwonymi, ceramicznymi 
płytkami. 

Takie zabiegi przyczyniły 
się do tego, że nie zachowały 
się ślady po oryginalnym 

Kamienica przy ul. Floriańskiej 8 na Pradze Północ została zbudowana dla 
Franciszka Brzozowskiego w 1912 roku. niektóre źródła podają przedziały 
1911-1912 i 1912-1913. na samym początku była to kamienica czynszowa. 
W okresie międzywojennym Brzozowski przekwalifikował budynek na Hotel 
Wschodni, który funkcjonował do wybuchu wojny.

tynku i wystroju. Konserwa-
torzy nie mieli możliwości 
dokładnego odtworzenia za-
prawy tynkarskiej. Elewację 
zrekonstruowano wyłącznie 
na podstawie zdjęć oraz 
dzięki konserwatorskiej ana-
lizie porównawczej z podob-
nymi budynkami z tamtego 
okresu. Efekt pracy konser-
watorów został zaakcepto-
wany przez Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków.

Podczas prac usunięto 
wtórne naleciałości i prze-
róbki z elewacji, w tym płytki 
z elewacji parteru. Tynki wy-
czyszczono i wzmocniono, 
odremontowano balkony. 

Zespół remontowo-kon-
ser watorsk i odtworzył 
liczne profilowe dekoracje, 
uskoki, płyciny, boniowania 
i gzymsy. Prawdziwą ozdobą 
są wtopione w ścianę cera-

miczne płytki w mocnym, ko-
baltowym kolorze, układane 
poziomo i w karo. Dają cie-
kawy efekt przywodzący na 
myśl styl art deco – czytamy 
w komunikacie Urzędu m.st. 
Warszawy.

Poza zakresem dotacji 
przeprowadzono także re-
mont przejazdu bramowego.

Prace remontowe trwały 
od maja 2021 roku. Renowa-
cji została poddana elewacja 
frontowa, a także elewacje 
boczne, które nie były deko-
rowane.

Remont praskiej kamie-
nicy był możliwy dzięki środ-
kom z dotacji m.st. Warszawy 
w wysokości 130 350 zł, co 
stanowi 28,8 proc. całkowi-
tych wydatków.

Oktawia michałowska

W trakcie II wojny światowej w kamienicy mieszkała Anna Maria 
Hinel, która tuż po wybuchu wojny zaczęła pisać pamiętnik, któ-
ry wiele lat później został odnaleziony przez jej ojca w kuchni, pod 
deskami podłogi. Zawarte w pamiętniku zapisy obejmują okres od 
września 1939 do sierpnia 1940 roku. Są świadectwem wojennej 
Warszawy i pokazują to, co przeżywali mieszkańcy okupowanej 
i bombardowanej stolicy.
Anna Hinel była uczestniczką tajnych kompletów. W nocy z 28 na  
29 kwietnia 1942 r. została za to aresztowana i osadzona na Pa-
wiaku, później przewieziona do Auschwitz. Zginęła tam 19 marca 
1943 r. w wieku 19 lat.
W 1980 r. spełniło się marzenie ojca Anny o tym, by świat poznał 
losy jego córki. Karty z pamiętnika zostały opublikowane w książce 
pt. „Anna Maria”. Historia Anny została opracowana przez Stani-
sława Majewskiego. Dzięki niemu poznajemy losy przedwojennego 
warszawskiego życia, a także koszmar lat 
wojennych. Oryginalny pamiętnik Anny 
Hinel został przekazany do Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau przez Bar-
barę Majewską.
30 września 2009 r. na budynku odsłonięto 
tablicę upamiętniającą annę marię Hinel. Fragment tablicy

Prawdziwą ozdobą są wtopione w ścianę ceramiczne płytki  
w mocnym, kobaltowym kolorze, układane poziomo i w karo.

elewację zrekonstruowano wyłącznie na podstawie zdjęć oraz dzięki konserwatorskiej 
analizie porównawczej z podobnymi budynkami z tamtego okresu.

KiedyŚ

KiedyŚ

Teraz

Teraz

Przy obstrukcji RPP i NBP, przy 
rekordowej od lat inflacji (wg ostat-
nich danych GUS to 8,6 proc.), rząd 
Morawieckiego wprowadził przepisy 
Polskiego Ładu pełne dziur, pułapek, 
chaosu, niespójności i – co najgor-
sze – bez przewidzenia konsekwen-
cji dla mieszkańców Polski i dla 
naszych przedsiębiorców. Zmowa 
cenowa spółek energetycznych 
w sprawie cen gazu doprowadzi 
z jednej strony do kolejnych kolo-
salnych podwyżek cen różnych ar-
tykułów, z drugiej – do bankructwa 
wielu firm, głównie z sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Tymczasem, jak zwykle, inflacja, 
drożyzna i szaleńcze podwyżki ener-
gii elektrycznej i gazu to – zdaniem 
przedstawicieli PiS – „wina Tuska”. 
Okazuje się, że po ponad sześciu la-
tach rządów Zjednoczonej Prawicy 
winą można obarczyć poprzednią 

koalicję. Za horrendalną podwyżkę 
cen gazu dla części odbiorców indy-
widualnych obwiniają nie rząd, który 
swego czasu zerwał umowy trans-
akcyjne, a… prezydenta Warszawy 
Rafała Trzaskowskiego, bo np. „za-
pomniał” upomnieć się o mieszkań-
ców domów komunalnych. Czyżby 
autorzy owego ładu nie zauważyli 
dziury w tym prawniczym i eko-
nomicznym bublu, polegającej na 
tym, że sami taką podwyżkę zafun-
dowali szpitalom, żłobkom, domom 
pomocy społecznej, organizacjom 
pożytku publicznego itd., i to w CA-
ŁEJ Polsce? Przecież podwyżki cen 
gazu o 400–1000 proc. dotknęły nie 
tylko przedsiębiorstwa i instytucje 
publiczne w Warszawie! 

To nie Trzaskowski „zapomniał”, 
tylko PiS wymyślił i uchwalił prze-
pisy wbrew głoszonym przez nich 
zasadom sprawiedliwości społecz-

nej!!! Szeroko reklamowana „Tarcza 
antyinflacyjna 2.0” ma tyle samo 
luk, co przepisy „pisowskiego nie-
ładu”.

KTO sTraciŁ jaKO PierWszy?
Partyjne i rządowe media pieją, że 

PiS chciał dobrze, ale widzimy wy-
raźnie, że wyszło jak zwykle. Miliony 
Polaków miały na pisowskim „Pol-
skim ładzie” albo zarobić, albo nie 
stracić. A jak jest naprawdę? Jako 
pierwsi na własnej skórze skutki 

tych wspaniałych zmian odczuli 
nauczyciele, których pierwsze wy-
płaty okazały się – mimo zapewnień 
rządu – niższe nawet o kilkaset zło-
tych. Tę kolejną „dobrą zmianę” 
odczuli wszyscy, którzy pobory 
dostają z góry, pierwszego dnia 
miesiąca. Jak można było się spo-
dziewać, w pisowskim „przekazie 
dnia” stwierdzono wręcz, że to wina 
księgowych, które/którzy źle zinter-
pretowali przepisy. A jeden z naj-
lepszych ekonomistów powiedział, 

że nie da się w tak krótkim czasie 
zrozumieć i bezbłędnie stosować 
wprowadzonych zmian w systemie 
podatkowym. Ba, tak samo twierdzi 
również część ekonomistów bliskich 
rządowi. 

Stracą też, a może przede wszyst-
kim, samorządy, którym nie dość, że 
odebrano część samodzielności, to 
jeszcze pozbawiono je znacznej czę-
ści dochodów z powodu niższych 
wpływów z podatków CIT i PIT. Gro-
zi to m.in. znacznymi podwyżkami 

tyle „DaRów” łaD nam 
PRzyniósł…

do ustaw, uchwalanych przez sejm w ekspresowym tempie, już 
niestety zdążyliśmy się przyzwyczaić. Bez uwzględniania opinii 
ekspertów, bez dyskusji na sali obrad, bez przyjmowania poprawek 
senatu… ale to, co „zafundowała” nam zjednoczona (?) Prawica 
w „Polskim ładzie”, przekroczyło wszystkie granice: prawa, logiki, 
praw ekonomii i spójności. ale cóż, przecież „mądre głowy Pis” zna-
ją się na wszystkim i wiedzą wszystko lepiej niż autorytety naukowe.

Fot. UM
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Ukaranie sprawcy zaśmie-
cania lasu nie jest łatwe. 
Nie wszędzie jest monito-
ring. Pewne zasady regulu-
je prawo karne. Świadomy 
właściciel terenu, zwłasz-
cza nieogrodzonego, po-
winien postawić tablicę 
ostrzegawczą z napisem 
„Teren prywatny. Składo-
wanie śmieci wzbronione. 
Art. 154 par. 2 Kodeksu 
wykroczeń”. Jest to rodzaj 
obrony przed ewentualną 
karą za podrzucone śmieci.
Warto wiedzieć, że wiel-
kogabarytowych odpadów 
(np. mebli) nie można skła-
dować luzem w dużych 
ilościach nawet na pry-
watnym terenie. Dotyczy 
to także przydomowych 
ogródków. Kodeks wykro-
czeń (art. 117) przewiduje 
za takie działanie mandat 
karny w wysokości do 
1500 zł. Cała sprawa wy-
nika z obowiązującego na-
kazu utrzymania czystości 
na terenie posesji, której 
jest się właścicielem. Z ko-
lei art. 24 kodeksu wykro-
czeń określa wysokość 
kar za nieodpowiednie go-
spodarowanie odpadami. 
Kodeks przewiduje man-
dat za nielegalny wywóz 
śmieci w kwocie od 20 zł 
do 5000 zł. 

Materiał informacyjno-prasowy Platformy Obywatelskiej

iNTerweNcJe MiesZkańca

Widok krzeseł w lesie 
tak zdziwił panią Agatę, że 
ich zdjęcia wrzuciła na FB. 
Obserwatorzy wpisu czy-
telniczki wpisywali różne 
komentarze: Tutejsze sowy 
nawet nie wiedzą, co tu się 
dzieje. Kto to zrobił? Co za 
łajzy! Co za wstrętne osob-
niki! Już kiedyś stała tu ka-
napa, może to punkt wymiany 
sąsiedzkiej? Nie czepiajcie 
się, trochę komfortu na spa-
cerze. Kino plenerowe. To 
dla siedmiu krasnoludków. 
Plenerowy showroom me-
blowego. Przecież jak to na-
moknie, będzie smród. 

Postanowiliśmy zareago-
wać. Temat porzuconych 

śmieci w lesie zgłosiliśmy do 
Urzędu Dzielnicy Białołęka 
i  Lasów Miejskich Warszawa. 

– Razem z Lasami Miej-
skimi ustaliliśmy, że teren, 
na którym stoją krzesła, 
jest własnością prywatną. 
Potwierdził to leśniczy, 
który udał się na miejsce – 
mówi Marzena Gawkowska, 
rzecznik prasowy Dzielnicy 
Białołęka m.st. Warszawy. 

Ze względu na to, że teren 
jest prywatny, sprawę zgło-
siliśmy do Straży Miejskiej. 
Sławomir Smyk, rzecznik 
prasowy Straży Miejskiej, 
poinformował nas, że po-
nieważ krzesła z fotelami 
zajmują część drogi, sprawa 

z kRzesłem Do lasu?

3 stycznia 2022 r. nasza czytelniczka, biegnąc ulicą insurekcji na Białołęce, 
minęła rząd równiutko ustawionych krzeseł. Obok stały trzy fotele. siedzi-
ska postawiono na skrzyżowaniu z leśną ścieżką, która jest przedłużeniem 
ulicy na Przełaj. jest to droga z choszczówki do michałowa grabiny. 

została przekazana do Lasów 
Miejskich. 

17 stycznia br. otrzymali-
śmy informację od dyrektora 
Lasów Miejskich – War-
szawa, Karola Podgórskiego, 
że krzesła z fotelami (te które 
stały razem) zostały usunięte 
13.01.2022 r. Pojedynczego 
fotela nie udało się im zloka-
lizować. Poprosiliśmy naszą 
czytelniczkę o zrobienie tzw. 
pinezki z miejsca pobytu sa-
motnego fotela. Maciej Wro-
niewski z Lasów Miejskich 
– Warszawa obiecał w roz-
mowie telefonicznej, że jak 
tylko uda się ustalić miejsce, 
poszukiwany fotel także zo-
stanie usunięty.                 Om

Nowy sprzęt pozwolił na 
rozbudowę istniejącego od 
2016 roku w szpitalu Bród-
nowskim Interwencyjnego 
Centrum Neuroterapii 
(ICN). To uznany w Pol-
sce i w Europie ośrodek 
leczący pacjentów z cho-
robami neurologicznymi. 
Jego pierwowzorem jest 
placówka w San Francisco, 
z którą bródnowskie cen-
trum blisko współpracuje. 

Interwencyjne Centrum 
Neuroterapii na Bródnie 
wzbogaciło się między in-
nymi o innowacyjny system 
typu Visualase, dzięki któ-
remu można usuwać nowo-
twory mózgu oraz ogniska 
padaczkowe z podglądem 

w czasie rzeczywistym. 
System ten nie był dotych-
czas w Polsce stosowany. 

Dzięki zakupionemu 
sprzętowi i oprogramo-
waniu centrum operacji 
mózgu w Szpitalu Bród-
nowskim stało się pierw-
szym w Europie i drugim 
na świecie ośrodkiem tego 
typu! Zgodnie z przewidy-
waniami w ciągu najbliż-
szych 5 lat placówka będzie 
mógła przyjąć na leczenie 
około 600 pacjentów!   jn

PieRwsze w euRoPie
mazowiecki szpital Bródnowski w Warszawie 
zakupił za blisko 18 mln zł wysoko technolo-
gicznie zaawansowane urządzenia medyczne 
i oprogramowanie. dzięki nim przeprowadza-
ne są skomplikowane operacje mózgu, których 
wcześniej nie można było wykonać. 

Fot. Mazowiecki Szpital 
Bródnowski w Warszawie

cen biletów komunikacji miej-
skiej, na co złożą się również 
podwyżki cen paliw i energii 
elektrycznej. Dziury w budże-
cie samorządy będą musiały, 
przynajmniej w części, prze-
nieść na mieszkańców. Ob-
cięte zostaną również nakłady 
na samorządowe inwestycje. 
To woda na pisowski młyn, 
bo politycy tego ugrupowania 
będą mogli podnieść krzyk, że 
samorządy sobie nie radzą, że 
podnoszą ceny biletów komu-
nikacji miejskiej, że nie budują 
i nie odbudowują infrastruk-
tury. TRZEBA SCENTRALI-
ZOWAĆ ZARZĄDZANIE, WY-
RZUCIĆ TYCH NIEUDOLNYCH 
SAMORZĄDOWCÓW – taki 
będzie pisowski przekaz.

90 proc. emerytów zyska 
na Polskim Ładzie? Kolejne 
oszustwo!

Nie bez przyczyny już dwie 
znane kancelarie prawne 
ogłosiły gotowość do skła-
dania pozwów zbiorowych 
przeciw Skarbowi Państwa 
w imieniu części emerytów, 
którym „Polski ład” odbiera 
– wbrew Konstytucji – prawa 
słusznie nabyte. Teoretycznie 
zarobią na zmianach ci eme-
ryci, których świadczenie nie 
przekroczy 4 500 zł brutto, 
jednak narastająca inflacja 
szybko odbierze im „zarobio-

ne” pieniądze. Stracą wszyscy 
pozostali, którzy pracowali 
wiele lat, aby ich emerytury 
pozwoliły na w miarę godne 
dożycie. I nie jest to, wbrew 
przekazom PiS, tylko 10 proc. 
„najbogatszych” emerytów. 
(patrz tabela)

Według najnowszych in-
formacji Minister Finansów 
rozporządzeniem z 6 stycznia 
br. poprawił ten bubel. Wpro-
wadzona zmiana oznacza, że 
emeryci i renciści, których 
wysokość emerytur lub rent 
mieści się w przedziale 4 920 
– 12 800 zł brutto będą mieli 
obliczaną zaliczkę na po-
datek i składkę na ubezpie-
czenie zdrowotne na starych 
zasadach. W konsekwencji 
dla tej grupy osób wprowa-
dzenie „Polskiego ładu” ma 
być neutralne. Nic nie stracą, 
bo emerytury i renty nie będą 
pomniejszanie, ale i nic nie 
zyskają. Jak będzie naprawdę 
– przekonamy się w lutym.

„POLsKi Ład” W zUs-ie…
Kolejny „prezent” to zamie-

szanie ze składkami zdrowot-
nymi. Podstawową zasadą 
jest brak możliwości odlicze-
nia składki. Ale cała reszta 
jest mocno zagmatwana. Do 
końca 2021 składka wynosiła 
381,81 zł miesięcznie, z cze-

go jej większa część mogła 
być od podatku odliczona. 
W Polskim Ładzie odliczeń nie 
ma, minimalna składka do za-
płacenia to 270,90 zł. Ale nie 
dla ryczałtowców – tu mini-
malna składka wyniesie 324 zł 
i będzie rosła w zależności od 
przychodu. Przy przychodzie 
powyżej 300 000 zł składka 
wyniesie 972 zł miesięcznie. 
Ba, składkę zapłacą nawet ci, 
którzy nie wykażą dochodu!

Idźmy dalej: nawet najko-
rzystniejsze zmiany wynika-
jące z tego „ładu” zostaną 
zaprzepaszczone przez wciąż 
rosnącą inflację. Ogłaszany 
przez rząd „spektakularny 
wzrost dochodów”, przy pen-
sji minimalnej ok. 3 100 zł 
brutto wyniesie 6,97 proc. 
A inflacja? „Tylko” 8,6 proc., 
co oznacza realny spadek 
dochodu o ok. 50 zł miesięcz-
nie. 

najWięKsze KŁamsTWO 
mOraWiecKiegO

Kto więc straci na Polskim 
Ładzie? Wbrew sloganom 
rządu – przede wszystkim 
ci najbiedniejsi. Podwyżka 
dochodu, wynikająca z pod-
niesienia kwoty wolnej od 
podatku i podniesienia progu 
podatkowego nie zrównowa-
ży inflacji. Powodem będzie 

sposób waloryzacji kwoty 
wolnej od podatku. W „Pol-
skim ładzie” nie zapisano bo-
wiem zasady waloryzacji wg 
wskaźnika inflacji, ale dano 
tu wolną rękę ministrowi wła-
ściwemu do spraw finansów 
publicznych, w zależności od 
ustalonego przez IPiSS mini-
mum egzystencji.

Wniosek z „Polskiego 
ładu” jest taki: niskie podatki 
to już przeszłość. Normal-
ne ceny też. Czasowe ob-
niżenia akcyzy, VAT, czy in-
nych danin nic tu nie zmienią. 
Stracimy WSZYSCY!

Co zatem może zmienić 
ten dołujący Polskę i Polaków 
trend? 

zmiana rządu i odsunięcie 
Prawicy od władzy. i to jest 
nasza rola !

Włodek Pawłowski
Platforma Obywatelska RP

Koło Praga-Południe

Dokończenie ze str. 1
Wydarzenie wpisało się na stałe w kalendarz biegaczy, 

którzy traktują je nie tylko jako trening, ale również jako 
jedną z pierwszych w roku możliwość sprawdzenia się na 
tle innych uczestników. Miłym dodatkiem jest również 
miejsce, w którym odbywa się bieg. Park Skaryszew-
ski to jedno z najbardziej malowniczych miejsc chętnie 
odwiedzanych przez mieszkańców. Znajduje się także 
w bezpośrednim sąsiedztwie firmy Wedel. 

Bieg realizowany będzie w formule mieszanej – sta-
cjonarnej i wirtualnej. Uczestnicy mają do wyboru trasy 
biegowe o różnej długości: dla dzieci do 7. roku życia przy-
gotowano odcinek 0,25 km, zaś dzieci starsze i młodzież 
do 15. roku życia pokonają dystans 2 km. Dorośli zmie-
rzą się w zmaganiach na 5,5 km i 9 km, przemierzając 
wyznaczoną w parku pętlę 3 lub 5 razy. Poza rywalizacją 
biegową, organizatorzy przygotowali także malowniczą 
trasę dla fanów nordic walking oraz atrakcję O-run. Jest 
to połączenie biegu na orientację z biegiem przełajowym. 
Dostępna będzie też specjalna trasa dla spacerowiczów, 
którzy będą mogli zwiedzić Warszawę śladami Wedlów. 

– Bieg Wedla to wyjątkowe wydarzenie, które co roku 
zimą rozgrzewa serca biegaczy. W odpowiedzi na ocze-
kiwania miłośników tej formy ruchu z różnych stron kraju 
oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich 
sportowców, w tym roku również udostępniamy trasę 
wirtualną. Chętne osoby mogą pokonać 5 km w dowol-
nym miejscu w dniach od 5 do 13 lutego – mówi Andrzej 
Krochmal, kierownik Biegu Wedla.

Organizatorem Biegu Wedla jest Oddział PTTK War-
szawa Praga im. Z. Glogera. Na mecie na wszystkich 
uczestników czekały będą pamiątkowe medale, dyplomy 
oraz słodkie upominki i gorąca czekolada. Zapraszamy 
wszystkich mieszkańców do kibicowania biegaczom.     MK

PRzeD nami  
XVii bieg wedla
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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

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

MIESZKANIEC
GAZETA WARSZAWSKA

Gazeta mieszkańców Pragi Południe, Pragi Północ, Wawra, Rembertowa, Wesołej, Białołęki, Targówka. 
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aUTO-mOTO – Kupię

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

KUPię

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

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

medyczne

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

mOTOryzacja

n Pomoc drogowa.  
Tel. 513-606-666

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

naUKa

n Angielski, niemiecki.  
Tel. 601-209-341

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

n Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu i komórki. 
Osoby starsze – promocja! 
Student. Tel. 533-404-404

nierUcHOmOŚci – Kupię

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

nierUcHOmOŚci  
– sprzedam

n Pawilon od zaraz, 14 m 
kw. na bazarze przy Universa-
nie. Tel. 662-907-195

PraWne

n Adwokat Wojciech Lipka 
przyjmuje już w Kancelarii 
Adwokackiej na Grochowie 
przy ul. Grenadierów 12. Spra-

wy karne, cywilne, rodzinne, 
spadkowe (umowy, odszko-
dowania, rozwody, alimenty, 
nieruchomości, inne).  
Tel. 500-175-857

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

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

różne

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

TransPOrT

n Przeprowadzki i maga-
zynowanie 24h/7. Wywóz 
i utylizacja zbędnych mebli, 
przedmiotów z mieszkań 
i 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

n agd, anTeny,  
TeLeWizOry – naPraWa.  
Tel. 602-216-943

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

n Balkonowe siatki.  
Tel. 514-165-445

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

n Dezynfekcja instalacji 
wentylacyjno-klimatyzacyj-
nych. Tel. 502-904-708

n Dezynsekcja – skutecz-
nie. Tel. 22 642-96-16

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

n eLeKTryczne insTaLacje 
– nOWe, naPraWy, mOder-
nizacja. Tel. 504-618-888

n Elektryk naprawa, 
wymiana, pomiary, montaż 
przyłącza, uprawnienia.  
Tel. 502-169-515

n gaz, HydraULiKa. 
naPraWy, mOnTaż, 
PrzeróBKi – 24 H.  
TaniO. Tel. 22 610-88-27, 
604-798-744

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

n HydraULiK sOLidnie, 
UsŁUgi gazOWe.  
Tel. 888-329-094

n HydraULiK.  
Tel. 502-031-257

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

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

sowa obsługa, doradztwo 
techniczne, szybkie terminy 
realizacji, gwarancja.  
Tel. 502-904-708

n LOdóWeK naPraWa.  
Tel. 602-272-464

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

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

n naPraWa maszyn 
dO szycia. dOjazd gra-
Tis. Tel. 508-081-808

n OBsŁUga TecHniczna 
BUdynKóW, KOmPLeKsO-
WO. Tel. 504-618-888

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 sTOLarz – szaFy, zaBU-
dOWy, garderOBy i PaWLa-
cze. Tel. 602-126-214

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

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

UsŁUgi – Budowlane

n Rolety. Tel. 514-165-445

n Zabudowa balkonów.  
Tel. 514-165-445

UsŁUgi – Komputerowe

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

UsŁUgi – Porządkowe

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

UsŁUgi – remontowe

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

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

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

n Malowanie gładź 
tapetowanie.  
Tel. 602-221-711

n Malowanie, tapetowanie, 
panele. Tel. 22 615-76-97, 
695-679-521

n OKna – naPraWy,  
dOszczeLnienia.  
Tel. 787-793-700

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

WyPOczyneK

n Wczasy dla seniora 
– Krynica Morska – 8 dni 
od 949 zł/os., Stegna 
– 8 dni od 849 zł/os.  
Tel. 534-244-044 

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

KOŁOBRZEG    www.sunnyday.com.pl

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.
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Psygarnij miłość na czterech łapach 

Skontaktuj się  
w sprawie mojej adopcji 

kom. 605 585 603

Ma ok. 6 lat,  
waży ponad 50 kg. 
Jest dostojny i 
piękny. Kocha ludzi 
i chętnie nawiązuje 
z nimi relacje. 
Homer nosi się 
godnie, niczego nie 
musi udowadniać, 
nigdzie nie musi 
się spieszyć. On jest 
i na wszystko ma 
baczenie. 
Z psami na ogół do-
gaduje się dobrze, 
a na pewno nie pro-
wokuje konfliktów. 

Ma nieco ponad 6 lat,  
waży 25 kg. 
Swojego człowieka kocha 
ponad życie! Bliskość opie-
kuna to dla niego priorytet. 
Jest niezwykle inteligentny, 
błyskawicznie się uczy. Wy-
siłek umysłowy to dla niego 
ogromna frajda. Cudownie 
współpracuje. 
Potrzebuje dużo ruchu 
i spacerów, podczas 
których opiekun poświęci 
mu czas. Skoczny, silny, 
dynamiczny, pełen radości, 
pogodny. 
Szukamy mu domu bez 
małych dzieci. 

Skontaktuj się  
w sprawie mojej adopcji 

kom. 605 585 603

Psygarnij miłość na czterech łapach 

Ma ok. 2 lat,  
waży ok.30 kg. 
Cudowny przyjaciel, 
kompan do długich 
wędrówek.
Bystry, inteligentny, 
mądry. Uwielbia 
się uczyć i idzie mu 
to wspaniale. Ma 
ogromny potencjał 
i cudownie odnaj-
dzie się z ludźmi, 
którzy będą z nim 
pracować. Potrzebu-
je ruchu i ćwiczeń 
umysłowych. 
Wspaniale odnala-
złby się w to-
warzystwie 
stabilnej suczki 
rezydentki. 

Skontaktuj się  
w sprawie mojej adopcji 

kom. 605 585 603

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

hoMEr

pako

topaz

Do ponownego zaintereso-
wania się tematem zachęciła 
nas grudniowa wypowiedź 
dla „Mieszkańca” Agnieszki 
Kądei, burmistrza Rem-
bertowa. W naszym cyklu 
„Jak minął rok Warszawo?” 
czytamy: Rozpoczęła się 
w końcu budowa drugiej es-
takady nad ul. Marsa, trwają 
prace dotyczące budowy tu-
nelu i wiaduktu. 

No dobrze, ale rok temu, 
w tym samym cyklu czy-
t al iśmy: Zacieśniliśmy 
współpracę z PKP PLK SA 
i ZMID, dotyczącą reali-
zacji trzech strategicznych 
dla dzielnicy inwestycji: 
budowy tunelu, wiaduktu 
i estakady. 

Z kolei w 2019 padły 
słowa: Wyczekiwana przez 
mieszkańców budowa tunelu 
i wiaduktu, po etapie pro-
jektowania, przeszła w fazę 
uzgodnień, zaś po wielu per-
turbacjach została oddana 
do użytku ul. Żołnierska. 

Po takich komunikatach 
można odnieść wrażenie, że 
wybudowano co najmniej 
dwa tunele. A tu nic. Nie ma 
żadnego. 

Od samego czytania in-
formacji tunelu nie przy-
bywa. Postanowiliśmy więc 
sprawdzić, jak wygląda sy-
tuacja. Skontaktowaliśmy 
się z UD Rembertów i zada-
liśmy pytanie w nawiązaniu 
do grudniowej wypowiedzi 
pani burmistrz. Spytaliśmy 
także o powody tak dużego 
opóźnienia inwestycji. Po 
naszym artykule, dotyczą-
cym budowy tunelu przy 
Dworcu Wschodnim (DW), 
mieszkańcy wyrażali obawy 
o to, czy tunel przy DW nie 
zablokuje budowy tunelu 
w Rembertowie. Spytaliśmy 
także o to.

W odpowiedzi urzędu 
czytamy: 

– Budowa tunelu, estakady 
nad ulicą Marsa oraz wia-
duktu w ul. Chełmżyńskiej 
realizowana jest przez Sto-
łeczny Zarząd Rozbudowy 
Miasta. Prosimy o kierowa-
nie pytań odnośnie tych inwe-
stycji do tej instytucji – mówi 
rzecznik Elwira Wiechecka 
z UD Rembertów.

SZRM otrzymał te same 
pytania. W odpowiedzi Agaty 
Choińskiej-Ostrowskiej, kie-

Światło w tunelu? 
Temat tunelu w Rembertowie wraca jak bumerang. 
Trudno się temu dziwić. Od kilku lat urzędnicy obie-
cują, a tunelu, jak nie było, tak nie ma. 

rownika Zespołu ds. Komu-
nikacji Społecznej, czytamy, 
że Stołeczny Zarząd Rozbu-
dowy Miasta prowadzi prace 
m.in. nad dokumentacją 
projektową dla dwóch in-
westycji zlokalizowanych na 
terenie dzielnicy Rembertów: 
budowy tunelu w ul. Marsa 
i budowy wiaduktu w ul. No-
wochełmżyńskiej.

Inwestycje mają pozwo-
lić na bezkolizyjny przejazd 
przez linie kolejową nr 2 War-
szawa Zachodnia – Terespol. 
Umowę z 29.11.2016 r. doty-
czącą inwestycji podpisały: 
PKP PLK S.A. oraz m.st. 
Warszawa. Obie instytucje są 
inwestorami. Współfinanso-
wanie dotyczy dokumentacji 
projektowej. Żeby rozpocząć 
etap realizacji robót budow-
lanych niezbędne jest pod-
pisanie kolejnej umowy na 
współfinansowanie budowy 
inwestycji. W tej sprawie pro-
wadzone są ustalenia między 
Urzędem m.st. Warszawy 
a PKP PLK S.A. Terminu 
podpisania drugiej umowy 
nie znamy.

2.12.2021 r. SZRM wy-
stąpił do Prezydenta m.st. 
Warszawy z wnioskiem 
o wydanie decyzji o zezwo-
lenie na realizację inwestycji 
drogowej. 

– Opracowana i zaopi-
niowana została geometria 
drogi, trwają prace nad 
projektem stałej organizacji 
ruchu, czyli szczegółowego 
oznakowania projektowanej 
drogi wraz z tunelem i zasad 
jej skomunikowania z istnie-
jącą infrastrukturą drogową 
– dodaje Agata Choińska- 
-Ostrowska.

Termin rozpoczęcia bu-
dowy zależy od przebiegu 
postępowania administra-
cyjnego w sprawie wyda-
nia decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji dro-
gowej, w ramach którego 
przeprowadzona zostanie 
ponowna ocena oddziały-
wania na środowisko oraz 
od przebiegu postępowania 
przetargowego na wybór 
wykonawcy robót, którego 
ogłoszenie nastąpi po uzy-
skaniu niezbędnych decy-
zji administracyjnych i po 
podpisaniu umowy o współ-

finansowanie robót budow-
lanych pomiędzy PKP PLK 
SA a m.st. Warszawa.

Poprosiliśmy Urząd m.st. 
Warszawy o informację do-
tyczącą przebiegu postępo-
wania administracyjnego. 
Chcieliśmy wiedzieć, kiedy 
można spodziewać się wy-
dania decyzji. Czy znany 
jest szacunkowy termin, 
w którym mieszkańcy będą 
mogli pojechać tunelem? 
Chcieliśmy uzyskać infor-
macje, które moglibyśmy 
przekazać czytelnikom. 
20.01.2022 r. otrzymaliśmy 
odpowiedź. W kwestii obaw 
mieszkańców dotyczących 
budowy tunelu w Rember-
towie przez budowę tunelu 
przy Dworcu Wschodnim, 
zapewniono nas, że są to 
dwie całkowicie niezależne 
inwestycje. A jak wyglądają 
pozostałe kwestie?

In we s t o r  z a s t ę p c z y 
(SZRM) złożył do Biura 

Architektury i Planowania 
Przestrzennego wniosek 
o wydanie zezwolenie na re-
alizację inwestycji drogowej 
(ZRID). Uzyskał postano-
wienie Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska 
(RDOŚ) o ponownej ocenie 
oddziaływania na środowi-
sko. Po analizie dokumenta-
cji, zobowiązano inwestora 
do jej uzupełnienia. Termin 
wydania decyzji zależy od 
czasu, jaki zajmie inwesto-
rowi dostarczenie pełnego 
zestawu brakujących doku-
mentów. Samo wydanie de-
cyzji dla kompletnego wnio-
sku nie powinno zająć więcej 
niż dwa tygodnie – mówi 
„Mieszkańcowi” Konrad 
Klimczak z Wydziału Pra-
sowego Urzędu m.st. War-
szawy. Konkretne terminy 
nie padły. 

Nie wiemy, czy uzupeł-
nienie dokumentacji będzie 
wystarczające. Gorzej bę-
dzie, jak zmienią się prze-
pisy i środowiskowe normy. 
Wtedy prawdopodobnie po-
nownie trzeba będzie ocenić 
wpływ na środowisko. Jak 
długo jeszcze będą trwały 
procedury? Nie wiemy… 
a światełka w tunelu na ra-
zie nie widać. Widać za to 
opuszczone szlabany pod-
czas stania na przejeździe 
w korkach.

alina Krosnowska

W tym wydaniu wspólnie 
szukamy odpowiedzial-

nych opiekunów dla psia-
ków z Fundacji JUDYTA. 

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

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

wpływem okazywanej im troski. 
Coraz więcej osób decyduje 

się na przygarnięcie dorosłego 
psa. Przed wizytą w przytulisku 
warto odpowiedzieć sobie na 
kilka pytań. Przede wszystkim: 
czy jestem w stanie zaopiekować 
się podopiecznym na czterech 
łapach, przez najbliższych kilka, 
kilkanaście lat. Każde zwierzę 
potrzebuje czasu na oswojenie się 
z nowym otoczeniem. Jeśli ma po-
trzebę odreagowania po zmianie 

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

Naszym celem jako ludzi po-
winno być dawanie miłości zwie-
rzętom, ale również panowaniem 
nad ich rozrodem. Jeśli zwierzęta 
nie są rasowe (przez rasowe ro-

zumiemy, że mają rodowody), to 
należy jak najbardziej ograniczać 
ich populację. Dlatego każdy psiak 
przed adopcją jest wykastrowany. 
Jeśli jest zbyt młody, adoptujący 
musi zobowiązać się na piśmie, że 
podda go temu zabiegowi w sto-
sownym terminie.

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um



12

REKLAMA REKLAMA


