
7 października 1918 r. w Monitorze Polskim opublikowano odezwę do Narodu 
Polskiego, w której ogłoszono niepodległość. 
Wielka godzina, na którą cały naród polski czekał z upragnieniem już wybija (…) 
Polacy! Obecnie już losy nasze w znacznej mierze w naszych spoczywają rękach. 
Okażmy się godnymi tych potężnych nadziei, które z górą przez wiek żywili wśród 
ucisku i niedoli ojcowie nasi. Niech zamilknie wszystko, co nas wzajemnie dzielić 
może, a niech zabrzmi jeden wielki głos: Polska zjednoczona niepodległa. 
Dlaczego więc Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy 11 listopada? 
Tego dnia w Compiègne podpisano rozejm kończący I wojnę światową. Rozejm 
podpisały państwa Ententy (Francja, Wielka Brytania oraz Rosja) oraz Cesarstwo 
Niemieckie. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego 
przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich 
uwolnionemu z magdeburskiej twierdzy Józefowi Piłsudskiemu.
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RYTUAŁ MANIfESTACJI 
I KONTRMANIfESTACJI
Nie widać szans, byśmy mie-

li obchodzić święto 11 listopada 
jako jedna polska rodzina, choć 
data ta nie dzieli nikogo. Koniec 
I wojny św. reaktywował nasz 
kraj po latach zaborów i na-
prawdę dla wszystkich rodaków 
było to wiekopomne wydarze-
nie. Dopiero potem nałożyła się 
na nie polityka i deprecjonowa-
nie „nie swoich” podejrzeniami, 
że owszem, może i się cieszyli, 
ale jakoś tak nieszczerze… Kula 
śniegowa rosła i teraz po ponad 
100 latach mamy manifestacje 
i kontrmanifestacje, a 11 listopa-
da jest tylko pretekstem, by za-
manifestować obecne, a nie od-
noszące się do historii, poglądy.

Ja już się z tym pogodziłem 
i nigdzie iść świętować nie za-
mierzam. Mam serdecznie dość 
nawalania się, kto jest prawdzi-
wym Polakiem, a kto wysłanni-
kiem Putina lub Merkel. A im kto 
wyżej ma podwinięte rękawy 
koszuli i jest gotowy do bija-
tyki, tym mniej ma pomysłów, 
jak ma wyglądać życie w cza-
sach, gdy najwięksi tego świata 
wznowili wojnę o hegemonię na 
naszym globie.

I myślę, że jest nas w tym 
wycofaniu wielu. Okładają się 
ciągle ci sami, dopływu nowych 
sił jakoś nie widzę i nie dostrze-
gam choćby jednego nowego 
argumentu. Ot, coroczny rytuał 
na oczach przyglądającej się 
z niesmakiem większości.

Tomasz Szymański
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Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne
Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 150 zł
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9°° - 12°° 

16°°- 18°°
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Warszawa ul. Grenadierów 51/59

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?  
Zadzwoń lub napisz, czego potrzebujesz! 

Przeprowadzimy Cię przez pełen proces wydawniczy. 

Oferujemy: projekt l skład komputerowy l opracowanie graficzne i typograficzne 
l obróbkę zdjęć l redakcję l korektę otrzymanego tekstu l przygotowanie tekstu 

w oparciu o dostarczone materiały l druk l kolportaż ulotek, folderów, gazet.
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KrONIKA POLICYJNA
SKORPION W WALIZCE

Pewna rodzina z Wawra przywiozła z urlopu w Chorwacji 
nietypową pamiątkę – żywego skorpiona! Bezkręgowiec 
ukrył się w jednej z walizek. Co ciekawe, wyszedł z ukrycia 
dopiero teraz, czyli kilka tygodni od zakończenia wakacji! 
Mały podróżnik został zabrany przez Ekopatrol Straży Miej-
skiej do ośrodka CITES w ZOO. 

KRADZIEż „NA RATY”
Pewien 37-letni mieszkaniec Pragi Południe próbował ukraść 
z Centrum Handlowego dębowy stół. Niestety, miał pecha. 
Paczka, którą wyniósł ze sklepu, zawierała tylko połowę me-
bla. Postanowił więc… wrócić po resztę! Tym razem został 
przyłapany przez obsługę sklepu i oddany w ręce policji. 

PRZEDAWKOWAŁ NARKOTYKI
Na ulicy Targowej strażnicy miejscy zauważyli nieprzytom-
nego 40-latka, leżącego na tyłach pawilonów handlowych. 
Mężczyzna nie reagował na bodźce, miał szczękościsk 
i ledwie wyczuwalny oddech. Strażnicy natychmiast przy-
stąpili do udzielania pierwszej pomocy i wezwali pogotowie 
ratunkowe. Okazało się, że przyczyną jego stanu była zażyta 
heroina i mefedron.

5 SąDOWYCH ZAKAZóW I KRADZIEż
Białołęccy policjanci zauważyli kierowcę renaulta, który 
prowadził samochód nie mając zapiętych pasów bezpie-
czeństwa. Zatrzymali go i poddali kontroli. Jak się okazało, 
miał on aż trzy czynne zakazy prowadzenia wszelkich po-
jazdów mechanicznych, a na sumieniu kradzież kabla tele-
fonicznego o wartości 4 tys. złotych. 

WIELBICIEL MOTOCYKLI
Północnopraska policja zatrzymała 28-letniego mężczy-
znę zamieszanego w kradzieże motocykli i innego mienia. 
Zatrzymany zeznał, że kradł samochody, ponieważ chciał 
się… nimi tylko przejechać! Później porzucał je gdzie po-
padło. Za popełnione przestępstwa może trafić za kratki 
nawet na 5 lat.                          Źródło: Policja, Straż Miejska

W Warszawie zainstalo-
wano już progi zwalniające, 
wyniesione skrzyżowania, 
zwężenia jezdni, zastępo-
wanie skrzyżowań z pierw-
szeństwem przejazdu skrzy-
żowaniami równorzędnymi 
lub rondami, strefy zamiesz-
kania i strefy Tempo 30. 
Wszystkie te rozwiązania są 
po to, by ulice były bardziej 
bezpieczne.

Nowe strefy Tempo 30 
zostały wdrożone w ostat-
nim czasie na terenie kilku 
dzielnic, a także w ramach 

rozszerzenia Stref Płatnego 
Parkowania Niestrzeżonego. 
Biuro Zarządzania Ruchem 
Drogowym zakończyło in-
wentaryzację wszystkich 
istniejących w stolicy stref 
oraz odcinków ulic z ograni-
czeniami prędkości poniżej 
50 km/h. Opracowany został 
również projekt mapy wpro-
wadzenia ruchu uspokojo-
nego, czyli takiego, w któ-
rym maksymalna prędkość 
wynosi 30 km/h.

Co o pomyśle wprowadze-
nia stref Tempo 30 niemal 

Stołeczny Ratusz planuje uporządkowanie prędko-
ści na drogach lokalnych oraz osiedlowych.
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CzD: PrzEŁOmOWA OPErACJA mózGu
W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka 
przeprowadzono pierwszą w Polsce laserową 
termoablację głęboko położonego guza mózgu 
bez otwierania czaszki u 10-letniego chłopca.
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Trwającą trzy i pół go-
dziny operację wykonano 
przy pomocy specjalistycz-
nego robota chirurgicznego, 
zakupionego dla CZD przez 
Wielką Orkiestrę Świątecz-
nej Pomocy. Głównym ope-
ratorem był neurochirurg dr 
Wojciech Nowak z CZD.

Zabieg polegał na wprowa-
dzeniu do mózgu specjalnej 
elektrody, kształtem przy-
pominającej igłę, którą nisz-
czono komórki guza. Przez 
cały czas operowany chło-

piec był badany rezonansem 
magnetycznym, dzięki czemu 
chirurdzy mogli na bieżąco 
kontrolować proces niszcze-
nia guza. Operacja przebie-
gła pomyślnie, a 10-latek po 
dwóch dniach wrócił do domu.

Do końca 2022 r. w Cen-
trum Zdrowia Dziecka za-
planowane są jeszcze trzy 
operacje z użyciem laserowej 
termoablacji. Lekarze mają 
nadzieję, że takie zabiegi na 
stałe zagoszczą w ich insty-
tucie.                                 JPN

TrzYDzIEsTKą PO WArszAWIE?

JAK WZIąĆ UDZIAŁ 
W KONSULTACJACH

n Podczas spotkań online 
15 listopada i 24 listopada 
o godz. 17:30 na YouTube 
i platformie ZOOM. Udział 
trzeba zgłosić na adres tem-
po30@um.warszawa.pl.
n Odwiedzając punkt 
konsultacyjny 29 listopa-
da w godz. 14.00–19.00 
w Centrum Aktywności 
Międzypokoleniowej Nowo-
lipie, ul. Nowolipie 25 B
n Mailowo: do 30 listo-
pada na adres tempo30@
um.warszawa.pl

w całej Warszawie sądzą 
mieszkańcy? Jak to bywa 
przy tego typu projektach są 
głosy za i te przeciw. 

Mieszkańcy będą mogli 
wypowiedzieć się w tej spra-
wie podczas konsultacji spo-
łecznych, które będą trwać 
do końca listopada.       OM

100-LECIE ISTNIENIA  
XXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI  
IM. BOLESŁAWA PRUSA

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Uczniowie i Rodzice
wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów, Przyjaciół 

i Sympatyków XXXV LO
serdecznie zapraszają 25–27 listopada 2022 roku

do udziału w obchodach jubileuszowych.

Program Jubileuszu i informacje dodatkowe znajdują się 
 na stronie internetowej szkoły www.prus.edu.pl 

w zakładce 100-lecie.

ZJAZD ABSOLWENTÓW i BAL ABSOLWENTÓW 
„JUBILEUSZOWA STUDNIÓWKA”

odbędą się 26 listopada 2022 roku w gmachu 
szkoły, przy ul. Zwycięzców 7/9.

Prusaki – zawsze razem!

Serdecznie zapraszamy SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ  
do wspólnego świętowania. 

Uczniowie i absolwenci przygotowali dla Państwa  
wiele form miłego spędzenia czasu.

Państwa obecność doda blasku naszemu Jubileuszowi.

„Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Praga” Osiedle „Kijowska”  

wynajmie salę multimedialną,  
zlokalizowaną w budynku biurowym  

przy ul. Ząbkowskiej 42.
Sala stanowi zespół dwóch sal, do wykorzystania razem lub osobno 
i przeznaczona jest do prowadzenia szkoleń, warsztatów, wykładów, 
konferencji i różnego rodzaju spotkań do 60 osób. Pomieszczenia 

wyposażone są w system nagłośnieniowy, audiowizualny wraz 
z urządzeniami do prowadzenia prezentacji i szybkie łącze internetowe. 

Jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada 
zaplecze cateringowe i sanitarne, szatnię, systemy utrzymania komfortu, 

system rolet zapewniający prywatność. 
Wyposażenie sali pozwala na dostosowanie konfiguracji do 

indywidualnych potrzeb użytkowników. Szczegółowych informacji udzieli 
bezpośrednio Administracja Osiedla „Kijowska”, ul. Ząbkowska 42  

tel. (22) 818-19-75, kijowska@rsmpraga.pl. 
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Wiedząc, jak prawidłowo 
używać symboli narodo-
wych, możemy wziąć udział 
w wydarzeniach związanych 
z Narodowym Świętem Nie-
podległości. Niezależnie 
od tego, czy będziemy brać 
udział w Biegu Niepodległo-
ści, Festiwalu Niepodległa na 
Krakowskim Przedmieściu, 
uroczystościach złożenia 
wieńców przy pomnikach 
czy Marszu Niepodległo-
ści, prezentujmy flagę pań-
stwową godnie. 11 listopada, 
w samo południe, w ogródku 
pawilonu kulturalnego Nie-
podległa (Łazienki Królew-
skie, przy al. Ujazdowskich 
– wejście przez furtkę przy 
Ogrodzie Botanicznym) bę-
dziemy mogli z dumą wspól-
nie zaśpiewać „Mazurka Dą-
browskiego”. 

Symbolami narodowymi, 
zgodnie z konstytucją, są: 

barwy biało-czerwone, 
orzeł biały oraz Mazurek 

Dąbrowskiego. 

Jedną z form ekspono-
wania barw jest kokarda  
narodowa. 

Ważne jest to, by biel była 
umieszczona w środku, czyli 
w sercu kokardy. 

BArWY NArODOWE I fLAGA
Barwy narodowe nie mają 

określonych proporcji, mo-
żemy używać dowolnej dłu-
gości wstęgi. Należy jednak 
pamiętać o tym, że szerokość 
obu pasów kolorystycznych 
musi być równa. Określone 
proporcje 5:8 ma natomiast 
flaga. 

Odmianą flagi państwo-
wej jest flaga państwowa  
z godłem. 

Na górnym pasie pozio-
mym umieszczone jest godło 
państwowe. Taką flagą mogą 
się posługiwać tylko polskie 
przedstawicielstwa i misje 
(również wojskowe) za gra-
nicą, statki morskie, kapi-
tanaty i bosmanaty portów, 
lotniska, lądowiska cywilne 
oraz cywilne samoloty w trak-
cie lotów za granicą. Flagą 
z godłem nie mogą się po-
sługiwać zwykli obywatele. 

Należy pamiętać o tym, by 
flaga, którą eksponujemy była 
czysta. Flaga nie może być 
pomięta, postrzępiona czy 
brudna. Nie umieszczajmy 
na fladze napisów lub rysun-
ków. Jeżeli chcemy to zrobić, 
użyjmy do tego celu barw na-
rodowych, a nie flagi.

Każdy z nas może wywie-
sić flagę państwową w swoim 
domu w oknie, na balkonie 
lub na ścianie budynku. 
Osoby prywatne nie mogą 
wywiesić flagi na maszcie 
lub drzewcu zwieńczającym 
szczyt domu. Ten sposób eks-
pozycji flagi zarezerwowany 
jest dla instytucji publicz-
nych. Wywieszenie flagi na 
maszcie jest dozwolone, o ile 
maszt znajduje się przed do-
mem. Flagę możemy mieć 
wywieszoną cały rok, ale 
podczas śnieżycy, silnego 
wiatru czy burzy powinna 
zostać jak najszybciej opusz-
czona i zdjęta. Co ważne, nie 
może dotknąć podłogi, ziemi, 
bruku lub wody. Eksponując 
ją w pionie, pamiętajmy, że 
od strony masztu musi zna-
leźć się pas biały.

Flagą państwową nie mo-
żemy przykrywać stołów, 
mównic, pojazdów, tablic 
pamiątkowych czy pomni-
ków. Do takich celów służą 
barwy narodowe, czyli bia-
ło-czerwona wstęga.

Co zrobić ze zniszczoną 
f lagą? Nie wolno wyrzu-
cać jej do śmieci! Należy ją 
spalić w miejscu niepublicz-
nym. Można także rozdzielić 
barwy poprzez ich pocięcie.

(…) Ale wtedy przyszła dziewczyna
i uniosła flagę wysoko,
hej, wysoko, ku samym obłokom!
Jeszcze wyżej, gdzie się wszystko zapomina,
jeszcze wyżej, gdzie jest tylko sława
i Warszawa, moja Warszawa!
Warszawa, jak piosnka natchniona,
Warszawa biało-czerwona,
biała jak śnieżna lawina,
czerwona jak puchar wina,
biało-czerwona, biało-czerwona, hej, biało-czerwona.

Fragment Pieśni o Fladze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

11 listopada będziemy obchodzić 104. rocznicę odzyskania niepodległości. 
W tym dniu bierzemy udział w różnych uroczystościach, obchodach, koncer-
tach, wspólnym śpiewaniu hymnu. Ale czy wiemy, co jest symbolem narodo-
wym i jak prawidłowo go używać? Jak nie zostać kapitanatem portu, placówką 
dyplomatyczną lub okrętem wojennym? Jak eksponować barwy narodowe, fla-
gę państwową i nie łamać obowiązujących przepisów?

CO JEsT sYmBOLEm NArODOWYm?

REKLAMAREKLAMA

OrzEŁ BIAŁY
Zgodnie z art. 2.1. „Go-

dłem Rzeczypospolitej Pol-
skiej jest wizerunek orła 
białego ze złotą koroną na 
głowie zwróconej w prawo, 
z rozwiniętymi skrzydłami, 
z dziobem i szponami zło-
tymi, umieszczony w czerwo-
nym polu tarczy”. Większość 
z nas potocznie nazywa orła 
na tarczy godłem, a powinna 
herbem. Godło i herb nie są 
nazwami tożsamymi. Godło 
może występować samoist-
nie, natomiast gdy występuje 

na tarczy, mamy do czynienia 
z herbem. Herb jest najstar-
szym symbolem narodowym 
i towarzyszy nam głównie 
w instytucjach publicznych. 
Jest też związany ze sportem 
i występuje na strojach repre-
zentacji państwa.

mAzurEK DąBrOWsKIEGO
Symbolem narodowym 

jest również „Mazurek Dą-
browskiego”, czyli hymn 
Polski. W trakcie śpiewania 
hymnu powinniśmy zacho-
wywać powagę, mężczyźni 
powinni zdjąć nakrycie 
głowy (z wyjątkiem osób 
w umundurowaniu obej-
mującym nakrycie głowy). 
W trakcie śpiewania hymnu 
możemy trzymać prawą dłoń 
nad sercem.

Oktawia Michałowska
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Zarząd SM „Przyczółek Grochowski”  
z siedzibą w Warszawie  
przy ul. Ostrzyckiej 2/4 

informuje, że 
posiada do wynajęcia lokale użytkowe: 

4 w pawilonie handlowym  
przy ul. Ostrzyckiej 2/4 lokal o pow. uż. 100,0 

m2 /wejście bezpośrednio z ulicy/.
4 w parterze budynku mieszkalnego  

przy ul. Cyrklowej 4 lokal o pow. uż. 35,0 m2. 

Bliższe informacje w pok. 6  
w siedzibie Spółdzielni.

Możliwość obejrzenia po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym 22 810 40 73 w.3. 

POLITYKA I KOBIETY
– Witam, panie Eustachy! Środek dnia, 
a pan trzeźwy?
Kazimierz Główka, jak to mówią, „śmiał 
się pełną gębą”, witając się w ten sposób 
z kupcem bieliźnianym Eustachym Mor-
dziakiem z pl. Szembeka. Ten w lot zrozu-
miał żart i odpowiedział, że pije niecałe 20 
lat, więc do wyznaczonej przez pewnego 
znanego polityka granicy wieku, po której 
Polacy stają się alkoholikami zostało mu 
jeszcze trochę. 
– No i co pan o tym wszystkim sądzi? 
– kontynuował pan Kazimierz, gdy już 
umościł się na swoim ulubionym zydelku 
koło straganu. 
– Co ja sądzę, to ja wiem, ale co sądzą 
panie, które, jak wiadomo, są ogromnymi 
zwolenniczkami tego polityka. Tymcza-
sem okazało się, że on o nich z kolei nie 
ma dobrej opinii.
– Ma pan na myśli to, że „panie dają 

w szyję”, po dwóch latach stają się alko-
holiczkami i dlatego nie rodzą dzieci?
– Zdaniem mojej Krysi to może powie-
dzieć tylko ktoś, kto kobiet nie lubi, a na-
wet nienawidzi.
– Trudno nie zgodzić się z pańską mał-
żonką. Statystyki są jednak bezwzględne 
– pijemy już ponad 12 litrów czystego 
spirytusu na głowę. Z tym, że mężczyźni 
wypijają trzy razy więcej niż kobiety. 
– Fakt – u nas każda okazja jest dobra. Jak 
to mówią: grabarz pije na umór, ksiądz na 
amen, lekarz na zdrowie, syndyk do upa-
dłego, a wędkarz zalewa robaka.
– Muszę panu jednak powiedzieć, że to 
nie jest tak, że prezes całkiem racji nie ma. 
Już dawno temu niejaki Szekspir mówił, 
że „picie budzi pożądanie, lecz odbiera 
wykonanie”.
– Nawet kościół próbuje z tym walczyć, ale 
jakoś sukcesów nie ma. Na nic miesiące 
trzeźwości, śluby składane w świętych 
miejscach. Niby taki pobożny naród, a w tej 
akurat kwestii, to nie są pokorne owieczki.

– Barany raczej powiem panu.
– W każdym razie nie da się tego pro-
blemu odfajkować głupim zarzutem pod 
adresem kobiet, że nie rodzą dzieci, bo 
wolą pić wódkę. Przyczyny są o wiele 
bardziej złożone: brak mieszkań, droży-
zna, niepewność jutra, ogólna atmosfera 
społeczna. Dlaczego więcej polskich dzie-
ci rodzi się wśród polskich emigrantów 
w Anglii niż w Polsce? U nas kobiety co-
raz częściej po prostu boją się mieć dzie-
ci. Zakaz aborcji jest bezwzględny i już 
doprowadził do kilku śmierci.
– Jednym słowem, panie Kaziu, „Tak nam 
tu dobrze, że dobrze nam tak”… 
– Nie wiem, co panu odpowiedzieć pa-
nie Eustachy. Widać za głupi jestem. Ale 
zwykle odnajduję wtedy w pamięci jakiś 
cytat z kogoś mądrzejszego. O, dajmy 
na to taki Hemingway powiedział kiedyś: 
„Inteligentni ludzie są często zmuszani 
do picia, by bezkonfliktowo spędzać czas 
z idiotami”.

Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'TOLERANCJA

Ciemno, zimno, nie chce się 
spacerować. Czas sprzyja go-
rącym herbatkom i spotkaniom 
w domowym zaciszu. Wśród 
rozmaitych tematów, czasem 
spieramy się też o to, co wy-
pada w towarzystwie, a co nie.

Zdejmować buty w gościach, 
czy nie zdejmować? Mówić 
„smacznego” czy nie mówić?

Kiedyś savoir vivre był pro-
sty: siedziało się na ziemi czy 
kamieniu, a pieczonym dzikiem 
najpierw mężczyźni najadali się 
do syta, potem kobiety i dzieci, 
zaś na końcu resztkami żywili 
się starcy. 

Z czasem kultura spożywania 
posiłków wzbogacała się o co-

raz to nowe zasady, wraz z roz-
wojem menu, mebli i zastawy. 
Wiecie, że plucie przy stole 
zaczęło ludziom przeszkadzać 
dopiero w XVI wieku? A 200 lat 
później zauważono, że dzieci nie 
powinny pluć na siebie podczas 
zabawy. W tym samym XVIII 
wieku pewien Francuz głosił, że 
powinniśmy być bliżej natury 
i bekanie czy głośne bąki nawet 
w najlepszym towarzystwie są 
czymś naturalnym.

Wracając do plucia, w Eu-
ropie przestaliśmy to robić 
dopiero w XX wieku, a w Lon-
dynie, w komunikacji miejskiej 
ostatnie tabliczki z zakazem 
plucia zdjęto dopiero w latach 
sześćdziesiątych!

Wiadomo: plucie jest odra-
żające i może przenosić cho-

roby, ale ten temat mamy już 
zamknięty.

W niby cywilizowanej Europie 
pierwsze widelce, jakimi próbo-
wano posługiwać się przy ma-
gnackich stołach, budziły po-
wszechne potępienie, bowiem 
jadać należało rękami lub łyżką. 
W końcu je zaakceptowano, 
początkowo tylko przy odkra-
waniu mięs, a dalej – poooszło! 
Dziś mamy widelce obiadowe, 
widelce środka stołu, do przy-
stawek, deserowe, do ryb, do 
ciast, do ostryg, do ślimaków… 
Taką zrobiły karierę! Podobną 
karierę zrobiło szkło: samych 
kieliszków jest chyba ponad 20 
rodzajów, do wszystkiego! A ile 
rodzajów macie w domu? 

Mniejsza o to. Chcę tylko po-
wiedzieć, że dla do wygody (lub 

dla popisania się) komplikujemy 
sobie coraz bardziej życie, np. 
przez stulecia mnożąc te rodzaje 
widelców i stołowego szkła.

Stale zmieniający się savoir 
vivre oznacza „umieć żyć” – tak, 
żeby innym z nami było miło, 
a i nam wygodnie. Wracając do 
zdejmowania butów – jeśli ktoś 
chce… Ale z pewnością nie na 
eleganckich spotkaniach. Fa-
cet w garniturze i paputkach?!  
O, nie.

A „smacznego”? Owszem, 
to zwyczaj stołówkowy, a nie 
salonowy. Bądźmy jednak to-
lerancyjni. Tolerancja jest tym 
spoiwem, które każde spotka-
nie uczyni miłym, nie da po-
żywki plotkom czy skrywanym 
urazom.

Jest zawsze „w modzie”! żu

Kobiecym oKiem

co tam panie na pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Prowadzę kompleksowy remont mieszka-
nia. Zawarłem umowę z wykonawcą, a teraz 
zgłosił się do mnie podwykonawca (glazur-

nik) i zażądał zapłaty za pracę. Czy muszę mu zapłacić, skoro zapła-
ciłem już głównemu wykonawcy?

Kwestię odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia pod-
wykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych reguluje 
art. 6471 Kodeksu cywilnego. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązu-
jący, co skutkuje tym, że nie może być zmieniony umową stron, niezależnie 
czy umowa została zawarta pomiędzy profesjonalistami czy konsumentem. 

Warunkiem odpowiedzialności inwestora jest zgłoszenie mu przez wy-
konawcę lub podwykonawcę szczegółowego przedmiotu prac przed przystą-
pieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od 
dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wy-
konawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. 
Zgłoszenie oraz sprzeciw wymagają zachowania formy pisemnej pod rygo-
rem nieważności. W sytuacji gdy inwestor i wykonawca określili w umowie, 
zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przed-
miot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę 
zgłoszenie nie jest wymagane.

Inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagro-
dzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wyko-
nawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego 
wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika ze 
zgłoszenia albo z umowy. 

W takim przypadku odpowiedzialność inwestora ogranicza się do zapłaty 
kwoty wynikającej stosownie ze zgłoszenia albo z umowy. Powyższe zasady 
stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności inwestora, wyko-
nawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za 
zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

Przyjmuje się, że inwestor nie może odmówić zapłaty wykonawcy całego 
wynagrodzenia, powołując się na to, że zapłacił wynagrodzenie należne pod-
wykonawcom (wyr. SN z 11.1.2008 r., V CSK 179/07), ale może złożyć wyko-
nawcy oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności. 

Również rozwiązanie przez strony umowy łączącej inwestora z wykonaw-
cą, ewentualnie jej wypowiedzenie lub odstąpienie od niej przez którąkolwiek 
ze stron nie może stanowić podstawy zwolnienia inwestora z obowiązku za-
płaty podwykonawcy. Natomiast zgodnie z uchwałą SN z 10.7.2015 r. (III CZP 
45/15,) inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 6471 k.c. 
w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawar-
tej z podwykonawcą.

Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, 
odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości oraz roszczeniach z „umów frankowych”.

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

PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękuję całemu personelowi 

Oddziału Chirurgii Ogólnej  
Szpitala Grochowskiego  

przy ul. Grenadierów 51/59  
za wspaniałą opiekę, fachowość 

i okazane serce w czasie mojego pobytu 
na tym oddziale. Dzięki Państwu ten 

trudny dla mnie czas będę wspominała 
z uśmiechem. 

Wdzięczna pacjentka
Zofia Kasicka
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9–13 LIsTOPADA PuNKTY 
PAszPOrTOWE BĘDą 

NIECzYNNE
W związku z trwającymi 

przygotowaniami do uru-
chomienia nowego Rejestru 
Dokumentów Paszporto-
wych, od 9 do 13 listopada 
br. punkty paszportowe nie 
przyjmują wniosków i nie 
można odbierać dokumen-
tów. W sytuacjach nadzwy-
czajnych wydawane będą 
wyłącznie paszporty tym-
czasowe.

Od 14 listopada 2022 r. 
wniosek o wydanie doku-
mentu paszportowego będzie 
można złożyć elektronicznie 
w wybranym punkcie pasz-
portowym. Dzięki nowej 
e-usłudze będzie też można 
zgłosić online utratę lub 
uszkodzenie paszportu. 

NOWA POCzEKALNIA  
PrzY sCOm

Miasto uruchomiło spe-
cjalną poczekalnię dla osób 
korzystających z tymczaso-
wego punktu Stołecznego 
Centrum Osób Niepełno-
sprawnych w al. Solidar-
ności 93. Punkt ten nie za-
pewniał odpowiednich wa-
runków wszystkim osobom 
oczekującym na rozpatrze-
nie ich wniosków, dlatego 
władze stolicy zdecydowały 
o uruchomieniu dodatkowej 
poczekalni.

Bezpośrednia obsługa 
w SCON odbywała się dotąd 
w pomieszczeniach przy ul. 
gen. Andersa 5, które obec-
nie są w remoncie. 

ŚWIąTECzNY TrAmWAJ 
LEGO

Na ulicach Warszawy po-
jawił się Świąteczny tramwaj 
Lego. Ta oryginalna atrakcja 
została przygotowana przez 
znanego duńskiego produ-
centa klocków. Tramwaj 
kursować będzie do 4 grud-
nia 2022 roku.

Wewnątrz wagonów tram-
waju Lego, poza różnego 
rodzaju świątecznymi deko-

z mIAsTA
nym efektem jego spalania 
jest para wodna.   

NesoBus kursuje na linii 
178 (z wyjątkiem 11 listo-
pada) Traktem Królewskim 
i dojeżdża do osiedli miesz-
kaniowych w Ursusie. 

W OBrONIE DrzEW 
W WEsOŁEJ

W sobotę 5 listopada 
w samo południe na ulicy 
Malwy przy Pogodnej 
w Starej Miłośnie odbyła 
się pikieta przeciwko wy-
cięciu dwóch dębów. Or-
ganizatorzy pikiety twierdzą, 
że drzewa zostały przezna-
czone do wycinki, ponieważ 
władze dzielnicy chcą prze-
budować drogę i projektant 
zaplanował w miejscu dębów 
latarnię.

Mieszkańcy, którzy przy-
szli bronić Malwy – lat 80 

REKLAMAREKLAMA

racjami, znajduje się figura 
Mikołaja, zbudowana także 
z klocków Lego. Główna 
atrakcja to przebrany w ko-
stium Mikołaj oraz Ninja 
Kai, z którymi podróżni 
mogą zrobić sobie zdjęcie. 
Dodatkowo na warszawia-
ków czekają liczne nie-
spodzianki, a dzieci mogą 
wrzucić list do Mikołaja do 
specjalnej skrzynki.

Tramwaj Lego nie należy 
do żadnej z istniejącej li-
nii. Jego trasa prowadzi od 
przystanku Ratuszowa ZOO 
ulicą Jagiellońską, mostem 
Gdańskim, ulicą Starzyń-
skiego, aleją Jana Pawła II, 
dalej ulicami Stawki, An-

dersa, Marszałkowską , 
Nowowiejską, później ale-
jami Niepodległości, Rako-
wiecką, św. Boboli i Woło-
ską do zajezdni Mokotów 
(w dni robocze) lub do pętli 
PKP Służewiec (w week-
endy). W dni powszednie 
odjeżdża w godzinach: 8.00, 
10.10, 12.12 oraz o 14.30, zaś 
w weekendy o 10.10, 12.25, 
14.55 i 17.25.

KONKurs NA PAWILON 
DLA BEzDOmNYCh KOTóW 

rOzsTrzYGNIĘTY
Jury wyłoniło zwycięski 

projekt nowego pawilonu 
dla bezdomnych kotów 
w Wawrze. Na konkurs 
architektoniczny wpłynęło 
21 prac. Pierwszą nagrodę 
zdobył architekt Piotr Gło-
wacki z Krakowa. 

Dwupiętrowy budynek 
powstanie na granicy leśnych 
działek. Zapowiada się pro-
sta, ale elegancka bryła. Na 
parterze będą duże okna, 
a w narożniku przy wejściu 
głównym – wyrazisty pod-
cień. Autor zwycięskiego 
projektu proponuje, aby 
elewacje na piętrze wyło-
żyć płytkami ceramicznymi 
w brązowym kolorze, takim 
jak pnie drzew. Ostatnia kon-
dygnacja z przestrzeniami 
na wolny pobyt dla kotów 
będzie wycofana w stosunku 
do frontu elewacji. Pozwoli 

to urządzić woliery na zielo-
nym dachu.

Nowy obiekt w Wawrze bę-
dzie funkcjonował jako filia 
Schroniska na Paluchu. Bu-
dynek będzie czterokrotnie 
większy niż dotychczasowa 
przestrzeń dla tych czworo-
nogów w schronisku. W no-
wym pawilonie znajdzie się 
miejsce nawet dla 300 doro-
słych osobników. Będą miały 
tam zapewnioną opiekę i le-
czenie w spokojnych warun-
kach – bez obcych dla nich 
zapachów i hałasu szczekają-
cych psów. W strefie dla zdro-
wych kotów powstaną sale 
z wybiegami zewnętrznymi. 
W obiekcie znajdą się także 
m.in. sale do kwarantanny, 
sale operacyjne, szpital czy 
laboratorium.

Zakończenie inwestycji 
planowane jest na 2025 r.

PIErWszY AuTOBus 
WODOrOWY

Do 15 listopada br. war-
szawiacy mogą przejechać 
się autobusem napędzanym 
wodorem. 

NesoBus, bo tak nazywa 
się pojazd, którego nazwa 
pochodzi od pierwszych 
liter „Nie Emituje Spalin, 
Oczyszcza (powietrze)”, ma 
długość 12 metrów i pomie-
ści do 93 pasażerów, w tym 
do 37 na miejscach siedzą-
cych. Wyprodukowany 
w Świdniku pojazd jest ze-
roemisyjny, ponieważ jedy-

i Miłosza – 130 lat, bo tak 
zostały nazwane dęby, 
utworzyli dla nich orkiestrę 
i zaśpiewali hymn dla drzew. 
Mieszkańcy chcą, by drzewa 
zostały pomnikami przyrody 
i złożyli już w tej sprawie od-
powiednie dokumenty. 

UM, WM, KG, JPN
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ZAUŁKI HISTORII 11 LISTOPADA – ŚWIęTO NIEPODLEGŁOŚCI

Gdy w 1772 roku doszło 
do pierwszego rozbioru Pol-
ski, fakt ten był bolesny dla 
świadomych swojej polskiej 
tożsamości warstw szlachty. 
Ówczesnemu chłopu było 
wszystko jedno. Nie inte-
resowała go polityka. Nie-
ważne było, kto rządzi kra-
jem, w którym mieszka. A to 
przecież chłopstwo było naj-
większą warstwą społeczną. 
I nawet, jeśli znajdowali się 
w Polsce chłopi patrioci, to 
było ich zbyt mało, by do-
prowadzić do zmian i sca-
lenia rozproszonych między 
trzema zaborcami ziem pol-
skich. 

To z tego powodu wszel-
kie próby odzyskania nie-
podległości spełzały na ni-

czym. Powstania narodowe 
upadały. Najpierw kościusz-
kowskie, potem listopadowe. 
Cóż… nie wszyscy przy-
wódcy chcieli zniesienia 
pańszczyzny. Inaczej było 
z powstaniem styczniowym, 
ale moment, gdy jego przy-
wódcy doszli do wniosku, że 
można by znieść pańszczy-
znę, zbiegł się ze zniesie-
niem jej przez carat. Dlatego 
polscy patrioci czekali na 
konflikt między zaborcami. 
Ten wybuchł dopiero na po-
czątku XX wieku, a w 1914 
roku przybrał formę otwartej 
wojny. 

Tuż PrzED WOJNą
To wojna obudziła poczu-

cie tożsamości narodowej 
i nadzieję na odzyskanie 
niepodległości. Jej przebieg 
i rezultaty, a przede wszyst-
kim upadek wszystkich 
trzech mocarstw zaborczych, 
umożliwiły odtworzenie 

niepodległego państwa pol-
skiego. Konf likt zbrojny 
miał ogromne znaczenie 
dla Polski. Polacy widzieli 
w nim szansę dla sprawy 
narodowej. 

Działacze niepodległo-
ściowi spierali się, kogo 
w tym konf likcie należy 
poprzeć, by odzyskać su-
werenność. Marszałek Józef 
Piłsudski twierdził, że na-
leży poprzeć najmniej nie-
bezpiecznego z zaborców 
– Austro-Węgry. Roman 
Dmowski stawiał na Rosję, 
pokładając nadzieję w tym, 
że pod wpływem sprzy-
mierzonych z nią państw 
Ententy, zdecyduje się ona 
na odbudowę państwa pol-
skiego z ziem odebranym 

Niemcom i Austrii 
oraz obszaru Kró-
lestwa Kongreso-
wego. Działacze 
emigracyjni i polo-
nijni na Zachodzie 
z Ignacym Janem 
Paderewskim na 
czele liczyli na 
poparcie Francji, 
Anglii, a przede 
wszystkim Stanów 
Zjednoczonych. 

Już w pierw-
szych dniach wojna 
wtoczyła się na zie-
mie polskie. Przez 

kraj przelewały się wieloty-
sięczne armie, dochodziło 
do bitew i potyczek, a tym 
samym do zniszczeń oraz 

WOLNOŚć PO 123 LATACh NIEWOLI

Gdy w 1918 roku Polska odzyskiwała niepodległość, 
doczekało jej dopiero piąte pokolenie tych, którzy 
pod koniec XVIII wieku stracili swoje państwo. 

– towarzyszących każdej 
wojnie – gwałtów na ludno-
ści cywilnej. 

Do wybuchu wojny pań-
stwa zaborcze nie miały 
konkretnie sprecyzowanych 
planów w stosunku do Pol-
ski i Polaków. W Austrii po-
jawiła się koncepcja uczy-
nienia z Galicji trzeciego 
„królestwa”, monarchii, 
a tym samym pogłębienia 
autonomii. 

W Niemczech koła prze-
mysłowe, militarne i nacjo-
nalistyczne związane z Ligą 
Pangermańską wysuwały 
plany kolonizacji Wschod-
niej Europy, która miała być 
całkowicie podporządko-
wana ekonomicznie i mili-
tarnie interesom Niemiec. 
Projekt ten miał przyjąć na-
zwę „Mitteleuropy”, bloku 

ekonomicznego pod hege-
monią Niemieckiego Cesar-
stwa, które wykorzystując 
ekonomiczne zasoby tego 
rejonu zamierzały uzyskać 
potęgę zdolną do zwycię-
skiej rywalizacji z innymi 
mocarstwami światowymi. 

Polska w tym projekcie 
miała grać rolę małego pań-
stwa buforowego, podda-
nego stopniowej germaniza-
cji (także poprzez sztucznie 
wywoływane klęski głodu 
zmniejszające populacje 
Polaków). Od terytorium 

dawnego Królestwa Kon-
gresowego zamierzano 
anektować znaczne obszary, 
zwane „Polskim Pasem 
Przygranicznym”, z których 
Niemcy planowali wypędzić 
Polaków i Żydów, a na ich 
miejsce osiedlić kolonistów 
niemieckich. Marionetkowe 
Państwo Polskie miało być 
monarchią, na tronie której 
osadzony zostałby arysto-
krata z Niemiec lub Austrii. 

Rosja nie pozostała w tyle. 
14 sierpnia 1914 roku ukazała 
się odezwa, podpisana przez 
naczelnego wodza wojsk ro-
syjskich, Wielkiego Księcia 
Mikołaja Mikołajewicza, 
równie ogólnikowa, jak te 
z drugiej strony frontu: „…
Niechaj Naród Polski po-
łączy się w jedno ciało pod 
berłem Cesarza Rosji. Pod 

berłem tym odrodzi się Pol-
ska swobodna w swej wierze, 
języku i samorządzie”. 

Z kolei na Zachodzie 
sprawa polska – przynaj-
mniej w tej początkowej fa-
zie wojny – nie wywoływała 
żadnych żywszych reakcji. 
Rządy państw Ententy uwa-
żały, że jest to wewnętrzny 
problem rosyjski, do któ-
rego nie powinny się wtrą-
cać. Natomiast, jak zwykle 
życzliwie odnosiła się do 
sprawy polskiej zachod-
nia opinia publiczna oraz 

liczna, a w USA dobrze zor-
ganizowana Polonia, trady-
cyjnie związana z obozem 
narodowym.

WOJNA
I wojna światowa to kon-

flikt zbrojny, którego celem 
był nowy podział Europy. 
Po jednej stronie stanęły 
państwa centralne – Niemcy, 
Austro-Węgry, Turcja i Buł-
garia, a po drugiej państwa 
Ententy – Rosja, Francja, 
Wielka Brytania, Japonia, 
Włochy i USA. 

Pretekstem do wybuchu 
wojny było zabójstwo au-
striackiego następcy tronu, 
arcyksięcia Franciszka 
Ferdynanda w Sarajewie 
28 czerwca 1914 roku, po 
którym Austro-Węgry wy-
powiedziały wojnę Serbii. 
W odpowiedzi na mobiliza-
cję armii rosyjskiej Niemcy 
wypowiedziały wojnę Rosji 
i jej sojuszniczce Francji. Po 
ataku niemieckim na neu-
tralną Belgię do wojny włą-
czyła się Wielka Brytania. 
6 sierpnia Austro-Węgry 
wypowiedziały wojnę Rosji. 
Wielkie znaczenie dla wy-
niku wojny miało przystą-
pienie do niej w 1917 roku, 
po stronie Ententy, USA. 

Konf likt zakończył się 
klęską państw Centralnych. 
W konf likcie zbrojnym 
udział wzięły 33 państwa, 
ok. 70 mln żołnierzy (10 mln 
poległo, 20 mln zostało ran-
nych). W wyniku I wojny 
światowej rozpadła się mo-
narchia austro-węgierska, 
Niemcy i Austria stały się 
republikami, powstała Ro-
sja Radziecka oraz wiele 
nowych państw, Polska od-
zyskała niepodległość.

11 LIsTOPADA
W dniu 11 listopada 1918 

roku marszałek francuski 
F. Foch w imieniu państw 
sprzymierzonych podykto-
wał delegacji niemieckiej 
warunki zakończenia dzia-
łań wojennych. Niemcy pod-
pisały rozejm. Było to w wa-
gonie kolejowym niedaleko 
Compiegne pod Paryżem. 

Upadły 3 cesarstwa, znisz-
czono dorobek, na który 

pracowały całe pokolenia. 
Po wojnie zawarto nowe 
traktaty pokojowe, zmieniły 
się granice państwowe oraz 
formy rządów. 

Dzień 11 listopada 1918 
roku był przełomowym 
momentem w dziejach Eu-
ropy, ale przede wszystkim 
w dziejach Polski. Po 123 la-
tach niewoli narodowej i po-
wstańczych zrywów wolno-
ściowych Polska odzyskała 
niepodległość. Nadeszła 
upragniona wolność. 

10 listopada 1918 roku do 
kraju powrócił Józef Piłsud-
ski, od lipca 1917 roku in-
ternowany przez Niemców 
w Magdeburgu. 11 listopada 
Rada Regencyjna przeka-
zała mu naczelne dowódz-
two polskich sił zbrojnych. 
W Warszawie rozpoczęło 
się, trwające już w innych 
miastach, rozbrajanie wojsk 
okupacyjnych. 

Jędrzej Moraczewski, 
jeden z przywódców Pol-
skiej Partii Socjalistycznej, 

pisał: „Niepodobna oddać 
tego upojenia, tego szału 
radości, jaki ludność polską 
w tym momencie ogarnął. 
Po 120 latach prysły kor-
dony. Nie ma „ich”. Wol-
ność! Niepodległość! Zjed-
noczenie! Własne państwo! 
Na zawsze! Chaos? To nic. 
Będzie dobrze. Wszystko 
będzie, bo jesteśmy wolni od 
pijawek, złodziei, rabusiów, 
od czapki z bączkiem, bę-
dziemy sami sobą rządzili. 
(…) Cztery pokolenia nada-
remno na tę chwilę czekały, 
piąte doczekało. (…)”.

Małgorzata Karolina Piekarska

KALENDARIUM NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH WYDARZEń:
5 listopada 1916 – wydanie aktu gwarantującego powstanie Królestwa Polskiego, w bliżej 
nieokreślonych jeszcze granicach 
14 stycznia 1917 – rozpoczęcie działalności przez Tymczasową Radę Stanu 
12 listopada 1917 – przejęcie obowiązków głowy państwa przez Radę Regencyjną 
7 października 1918 – ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną 
25 października 1918 – powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego 
z 6 na 7 listopada 1918 – powstanie w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki 
Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele 
10 listopada 1918 – przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy 
11 listopada 1918 – przekazanie przez Radę Regencyjną władzy nad podległym jej woj-
skiem Józefowi Piłsudskiemu. Tego dnia, po pertraktacjach Marszałka z Centralną Radą Żoł-
nierską wojska niemieckie zaczęły się wycofywać z Królestwa Polski (zakończyły to 19.11). 
W nocy rozbrojono również niemiecki garnizon stacjonujący w Warszawie. 
14 listopada 1918 – rozwiązanie Rady Regencyjnej i przekazanie przez Radę Regencyjną 
swoich uprawnień na rzecz Józefa Piłsudskiego 
22 listopada 1918 – podpisanie dekretu o podstawach ustrojowych państwa polskiego 
27 grudnia 1918 – wybuch powstania wielkopolskiego w Poznaniu

Edward Rydz-Śmigły

Patrol ułański w 1914 roku

Piłsudski na kwaterze

Rząd Jędrzeja Moraczewskiego
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REKLAMAREKLAMA– Ostatnio w mediach spo-
łecznościowych na grupach 
białołęckich pojawiły się wpisy 
o mężczyźnie, który zaczepia 
uczniów szkół podstawowych, 
proponując im podwiezienie. 
Jak poważny jest to problem?

– Trudno powiedzieć, 
jak bardzo poważny jest to 
problem, ponieważ w tym 
konkretnym przypadku po-
licja nikogo nie zatrzymała. 
Jednak uważam, że zawsze 
warto rozmawiać z dziećmi 
o różnych formach zagrożeń, 
jakie mogą się pojawić kiedy 
są same. 

– Jak rozmawiać z dziec-
kiem o ewentualnych zagroże-
niach ze strony obcych osób?

– Rozmowa musi być do-
stosowana do wieku dziecka, 
możliwości przetworzenia 
informacji oraz zasobów 
emocjonalnych dziecka. Na-
turalną rzeczą jest zawsze 
mówienie prawdy i odpo-
wiadanie na pytania bez 
naszego własnego ładunku 
emocjonalnego. 

– Jak w takim razie powinna 
wyglądać rozmowa z dziec-
kiem w wieku 7–10 lat?

– Rozmowa powinna być 
delikatna, ale szczera. Nie 
„atakujemy” dziecka zbyt 
bezpośrednio. Nie mówimy 
„Słuchaj, bo jest taka sytu-
acja, porozmawiajmy” albo 
„Pamiętaj, jak spotkasz ko-
goś obcego to…”, by go nie 
przestraszyć. 

Rozmowę można prze-
prowadzić np. podczas 
jazdy samochodem lub 
podczas spaceru. Przypo-
mnijmy dziecku zasady 
bezpieczeństwa na drodze, 
aby następnie przejść do 
zasad rozmowy z obcymi, 
bo obcy nie zawsze ozna-
cza zły. Jednakże powinni-
śmy mu uświadomić, że jeśli 
ktoś chce je np. podwieźć do 
domu, to powinno odmówić. 
Nawet, jeśli ten człowiek 
twierdzi, że np. zna jego 
rodziców i że w ich imieniu 
miał je odebrać. 

Możemy też w rozmowie 
z dzieckiem przećwiczyć 
takie hipotetyczne sytuacje. 
Przy tej okazji dowiemy 
się też, czy nasze dziecko 

ma pomysły na zachowanie 
się w trudnych sytuacjach. 
Chciałabym jednak ostrzec 
p r z e d  „ t e s t owa n ie m” 
dziecka, czyli „wyślę zna-
jomego i sprawdzę, czy mój 
syn/córka ulegnie albo co po-
wie lub co zrobi”. Dlaczego? 
Powodów jest wiele, ale 
głównym jest to, że w przy-
szłości w chwili rzeczywi-
stego zagrożenia, dziecko 
może uznać, że rodzice znów 
go sprawdzają. Niestety, 
wtedy może zaufać obcemu, 
może zbagatelizować niepo-
kojące sygnały czy nie dość 
szybko zareagować. 

– Jak dziecko powinno się 
zachować, gdy ktoś je zacze-
pia? Czego powinniśmy je 
nauczyć?

– Przede wszystkim po-
winniśmy powiedzieć, by 
nie wierzyło we wszystko, 
co mówi obcy człowiek, na-
wet jeśli zna imię mamy czy 
taty, albo nawet jego własne 
imię! Jeśli nasze dziecko ma 
swój telefon, powiedzmy 
mu, by w takich sytuacjach 
do nas zadzwoniło. Ważne, 
by zrobiło to osobiście! By 
nie dawało telefonu obcemu, 
ponieważ to ono musi od 
nas, rodziców, usłyszeć, czy 
rzeczywiście wysłaliśmy po 
niego kogoś innego. 

Mówimy również dziecku, 
że w sytuacji, gdy ktoś bę-
dzie je ciągnął, natarczywie 
przekonywał lub szedł za 
nim, od razu kierowało się 
w stronę innych dorosłych 
lub wbiegło do pobliskiego 
sklepu – tam, gdzie jest dużo 
ludzi i by wołało o pomoc. 
Chciałabym tu zaapelować 
do osób dorosłych, aby nie 
bagatelizowali żadnego 
takiego wołania o pomoc. 
W takich sytuacjach trzeba 
zapytać dziecko, co się stało, 
czy zna tę osobę, jak można 
mu pomóc, czy zna numer 
do rodziców lub po prostu 
wezwać policję.

To są informacje ważne 
dla dziecka, bo dają mu do-
kładną instrukcję, jak ma się 
zachować w niebezpiecz-
nych sytuacjach. 

– Czy istnieją jeszcze inne 
sposoby na to, by uchronić 

zAWszE WArTO 
rOzmAWIAć z DzIECKIEm

O bezpieczeństwie dzieci poza domem rozmawiamy 
z psycholożką, Izabelą Rogulską, doświadczoną tera-
peutką dziecięcą, która prowadzi Rodzinne Centrum 
Terapii „Selektywne Myśli”. Placówka oferuje pomoc 
i wsparcie psychologiczne dzieciom i ich rodzicom.

dziecko przed zagrożeniem ze 
strony obcych?

– Warto jest uczulić dzieci 
na to, żeby nie chodziły same. 
Jeśli są w grupie, to szansa 
na to, że ktoś je zaczepi, jest 
dużo mniejsza. Powinniśmy 
również ustalić z dzieckiem, 
że zawsze ma nas zawia-
domić, jeśli np. idzie do ko-
legi i powiedzieć, gdzie ten 
kolega mieszka i jak ma na 
imię. Byłoby też wskazane, 

byśmy znali numery telefo-
nów do rodziców koleżanek 
i kolegów naszego dziecka 
i wzajemnie się informowali 
o tym, gdzie przebywają 
nasze dzieci. Warto byłoby 
też ustalić z rodzicami, że 
odprowadzamy ich dziecko 
do domu albo przynajmniej 
będziemy obserwować, czy 
weszło do klatki. Oczywi-
ście o takich ustaleniach 
mówimy również dzieciom, 

informując, że ustaliśmy ta-
kie zasady, ponieważ się o nie 
martwimy i są dla nas ważne. 
Chodzi o to, by dziecko nie 
pomyślało, że chcemy je nad-
miernie kontrolować. 

– Co jeśli rodzic sam nie po-
trafi rozmawiać z dzieckiem na 
ten temat? Gdzie może szukać 
pomocy?

– Jeśli nie potrafimy prze-
prowadzić takiej rozmowy, 
to warto skonsultować się 

z psychologiem dziecięcym, 
który powie nam, co mówić 
dziecku, od czego zacząć 
z nim rozmowę. Odpowie 
nam również na inne nurtu-
jące nas pytania dotyczące 
naszego dziecka. 
Rozmawiała Anna Morawska

Izabela Rogulska
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Praga-Północ ze stowarzy-
szenia Kocham Pragę.

Cześć mieszkańców osie-
dla Praga II postanowiła na-
pisać petycję do miejskich 
radnych z wnioskiem o uchy-
lenie uchwały wprowadzają-
cej Strefę Płatnego Parkowa-
nia Niestrzeżonego. „Dzia-
łania prowadzone przez 
urzędników ZDM odebrały 
mieszkańcom możliwość 

korzystania z prywatnych 
samochodów. Następstwem 
tych działań są sytuacje kon-
fliktowe, w których zmotory-
zowani mieszkańcy zostali 
zmuszeni do walki o miejsca 
parkingowe. Przykładem 
jest ul. Karola Darwina, 
przy której 83 proc. miesz-
kańców zostało z dnia na 
dzień pozbawionych prawa 
do posiadania własnego sa-
mochodu, bo urzędnicy ZDM 
zmienili zasady parkowania” 
– czytamy w petycji. 

Mieszkańcy uwagi mają 
także co do samych konsul-
tacji społecznych. 

„Spotkanie nie zostało 
zorganizowane na obsza-

rze planowanej SPPN, np. 
w siedzibie głównej Domu 
Kultury Praga przy ul. Dą-
browszczaków, tylko w jego 
filii przy ul. Strzeleckiej. Fi-
lia znajduje się w innej części 
dzielnicy. Prezentację przy-
gotowaną przez ZDM na 
portalu YouTube obejrzało 
50 osób. W spotkaniu na 
platformie Zoom uczestni-
czyło 30 osób. Głównie były 
to te same osoby, które wcze-
śniej śledziły prezentację na 
portalu YT. W trakcie tych 
spotkań moderatorzy unikali 
odpowiedzi na najważniejsze 
pytania mieszkańców, m.in. 
ile jest obecnie miejsc par-
kingowych na Pradze II, ile 
ich będzie po wprowadzeniu 
SPPN i jakie jest obecnie za-
potrzebowanie mieszkańców 

osiedla Praga II. Nie przed-
stawiono pełnych danych, co 
do skali planowanych zmian 
oraz ich rzeczywistego od-
działywania, a podczas dys-
kusji i sesji pytań udzielano 
na ten temat odpowiedzi 
niekonkretnych i wymijają-
cych” – przekonują. 

Strefa płatnego parkowa-
nia na Pradze Północ obejmie 
łącznie 63 ulice, aleje oraz 
place mające status drogi 
publicznej. Wprowadzony 
zostanie również na części ar-
terii ruch jednokierunkowy. 
Temat petycji poruszony 
zostanie w komisjach Rady 
Miasta st. Warszawy. O tym, 
czy radni przychylą się do 
głosu części mieszkańców 
przekonamy się podczas naj-
bliższych posiedzeń.      MK

NIE ChCą sTrEfY PŁATNEGO PArKOWANIA
PrAGA-PóŁNOC

– Prz yszli  s iepacze 
i wszystko wyrżnęli. Nie 
wiemy, czy na zlecenie Za-
rządu Praskich Terenów 
Publicznych czy Zakładu 
Gospodarowania Nierucho-
mościami w Dzielnicy Pra-
ga-Północ, ale poraża takie 

bezmyślne działanie, w tym 
brak szacunku dla przy-
rody, publicznych pieniędzy 
(zniszczenie projektu z BO) 
oraz włożonego trudu, by 
było ładnie. Jak widać, nie-
którym to przeszkadzało… 
– czytamy na FB na profilu 

PrzYszLI sIEPACzE I WszYsTKO WYrżNĘLI…
Na Pradze Północ doszło do dewastacji zieleni. 
21 października br. Stowarzyszenie Porozumienie 
dla Pragi poinformowało, że przy ul. Łochowskiej 
wycięto bluszcze, które okalały mury i ogrodzenie. 

Fo
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Zieleń wycięto również na ul. Grodzieńskiej. 
A ściana wyglądała tak ładnie.

Po odstąpieniu od wprowadzania Strefy Płatnego 
Parkowania Niestrzeżonego na Saskiej Kępie ko-
lejna grupa mieszkańców, tym razem z Pragi Pół-
noc, sprzeciwia się wprowadzeniu tego typu roz-
wiązania na terenie swojej dzielnicy. 

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA
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„Zielone ściany dla Pragi” 
to projekt Stowarzyszenia 
Porozumienie dla Pragi 
zrealizowany w ramach 
budżetu obywatelskiego 
z 2020 r. Projekt zakładał, 
że mury kamienic i garaży 
zostaną obsadzone roślin-
nością. Wszystko po to, 
by okolica nie była „sza-
ro-bura”, żeby zniszczone 
mury nie były widoczne, 
a zieleń cieszyła oko prze-
chodniów.

O tym, że SPPN ma zo-
stać wytyczona w rejonie 
placu Hallera zdecydowała 
w czerwcu tego roku Rada 
Miasta. Zgodnie z uchwałą 
strefa ma pojawić się w tej 
części Pragi Północ od stycz-
nia 2023 r. Gdy Zarząd Dróg 
Miejskich zaczął wytyczać 
miejsca postojowe okazało 
się, że ich liczba nie jest 
satysfakcjonująca, przy-
najmniej dla części miesz-
kańców. – Tylko na jednej 

z ulic osiedla Praga II, ulicy 
Darwina, aż 83 proc. miesz-
kańców zostało z dnia na 
dzień pozbawionych prawa 
do posiadania własnego 
samochodu. Trudno się dzi-
wić takim działaniom, jeśli 
w konsultacjach społecznych 
wzięło udział niespełna 100 
osób, co oznacza 0,6 proc. 
mieszkańców osiedla za-
mieszkanego przez blisko 
15 tys. osób – mówi Kamil 
Ciepieńko, radny dzielnicy 

Stowarzyszenia Porozumie-
nie dla Pragi.

23 października br. Zarząd 
Praskich Terenów Publicz-
nych (ZPTP) poinformował, 
że dewastacji dokonano rów-
nież w innych miejscach. Zie-
leń wycięto na ul. Grodzień-
skiej, Białostockiej oraz na 
Łomżyńskiej. Dewastacja 
odsłoniła gołe mury, zakryte 
wcześniej bluszczami. ZPTP 
zadeklarował znalezienie 

tyczącej zidentyfikowania 
sprawcy wycinki. 

– (…) ZGN nie uczestni-
czył w incydencie przycię-
cia omawianych pnączy, 
z uwagi na powyższe nie ma 
wiedzy na temat sprawcy 
wykonanych prac – poinfor-
mował „Mieszkańca” Cezary  

sprawcy dewastacji wspól-
nie z ZGN Praga-Północ. 
ZPTP w swoim 
komu n i k a c ie 
zapewnił, że nie 
zlecał usunięcia 
zielonych ścian 
i że instytucji 
zależy na wy-
jaśn ien iu tej 
bulwersującej 
sytuacji. 

– Jeśli oka-
załoby się, że 
winny jest nasz 
wykonawca, to 
zostanie on uka-
rany zgodnie 
z umową, a także wezwiemy 
go do naprawienia szkód 
na własny koszt – czytamy 
w komunikacie ZPTP na Fa-
cebooku.

ZPTP wykluczył akt wan-
dalizmu. Gdyby tak było, 
wyrżnięte bluszcze leżałyby 
zapewne przy murach. Sy-
tuacja wygląda natomiast 
tak, że po wycięciu zieleni, 
całość została uprzątnięta 
i wywieziona.

Wysłaliśmy do ZPTP oraz 
ZGN Praga-Północ prośbę 
o przesłanie informacji do-

Szajewski, z-ca dyrektora 
ds. eksploatacyjnych.

Okazało się, że w mię-
dzyczasie Zarząd Praskich 
Terenów Publicznych ustalił 
sprawcę. 26 października po-
informował na FB, że wezwał 
do wyjaśnienia wykonawcę, 
któremu zlecono pielenie. 
Na początku rozmów wyko-
nawca zaprzeczał, że wyciął 
bluszcze, ale po jakimś cza-
sie przyznał, że to jednak jego 
pracownicy przycięli pnącza. 
Przeprosił za zachowanie 
swoich pracowników oraz za-
deklarował objęcie specjalną 
opieką przyciętych pnączy po 
wznowieniu przez nie wege-
tacji w przyszłym roku. Jeśli 
okaże się, że pnącza nie od-
rosną, zobowiązał się do ich 
wymiany na własny koszt. 

Szkoda tylko, że za niefra-
sobliwość i brak kompetencji 
pracowników wykonawcy 
ukarano mieszkańców, któ-
rzy zamiast na porośnięte 
bluszczem ściany będą mu-
sieli patrzeć na szare, znisz-
czone mury.                OM
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PrAGA-POŁuDNIE

REKLAMAREKLAMA

Informację o tym, że na-
prawa konstrukcji jest po-
wiązana z przebiegającą pod 
mostkiem infrastrukturą 
kanalizacyjną i elektroener-
getyczną i modernizacja 
wymaga dużych środków 
finansowych oraz konsulta-
cji z administratorami sieci 
przesyłowych podano na… 
Facebooku. Fantastyczna 
opcja dla ludzi młodych, 
płynnie poruszających się 
w wirtualnym świecie. A co 
ze starszymi osobami? Jak 
bardzo pozbawieni są infor-
macji mogliśmy się przeko-
nać na przykładzie starszej 
pani, którą spotkaliśmy 
w parku, gdy szła w kierunku 
zamkniętego mostku 1 .  
Seniorka nie widziała z da-
leka napisów na znaku dro-
gowym, dlatego nie zorien-
towała się, że mostek jest 
zamknięty i nie wiedziała 
którędy ma przejść na drugą 
stronę. 

Szkoda, że osoby sta-
wiające (lub zlecające po-
stawienie) barierki i znak 
drogowy nie pomyślały 
o tym, by kilkanaście me-
trów wcześniej postawić do-
datkowe oznakowanie, np. 
strzałkę informującą o tym, 
że trzeba przejść drugim 
mostkiem. Taka informacja 
znacznie ułatwiłaby spacer 
osobom starszym, które nie 
musiałyby pokonywać do-
datkowych kilkudziesięciu 
metrów. Od strony ul. Gro-
chowskiej także przydałaby 
się strzałka z informacją, 
ponieważ część osób pod-
chodząca do przeprawy jest 
zdezorientowana. 

Drugi mostek 2 , stalowy, 
niestety też nie jest w sta-
nie idealnym, jego boki są 
w niektórych miejscach za-
rdzewiałe i dziurawe. 

Natężenie ruchu jest tutaj 
duże, bo mostek pokonują 
nie tylko piesi, ale i rowerzy-
ści. Problem z pokonaniem 

niezbyt szerokiego mostka 
mają osoby poruszające się 
wózkami inwalidzkimi. 

W złym stanie jest także 
mostek 3  usytuowany nie-
daleko ul. Kinowej. Gołym 
okiem widać wykruszony 
beton wzdłuż barierek i spę-
kaną nawierzchnię. 

Widać, że i ten mostek 
wymaga remontu.

Można rzec, że ww. 
mostki zostały wpuszczone 
w… niezły kanał… zwięk-
szonego ruchu pieszego. Czy 
jest chociaż jeden mostek 
nad Kanałem Wystawowym, 
przez który da się przejść 
komfortowo? Jest. Znajduje 
się na wysokości bocznego 
boiska KS Drukarz. Tyle, 
że to przejście 4  ciężko na-
zwać mostkiem, ponieważ 
wygląda na usypany wał 
ziemny, pod którym płynie 
woda. Jego nawierzchnia jest 
szeroka i wyłożona kostką 
brukową. 

Ostatni mostek 5  znaj-
duje się niedaleko al. Wa-
szyngtona, przy ul. Mię-
dzynarodowej. Samo przej-
ście wydaje się bezpieczne, 
choć barierki wyglądają 
tak, jakby ktoś na nie wpadł 
z dużą siłą. 

Przejście przez mostek po 
drugiej stronie al. Waszyng-
tona, niedaleko ul. Zwycięz-
ców 6  jest komfortowe. 

Informacje, które uzyska-
liśmy od Michała Szweycera 
z UD Praga-Południe nie na-
pawają optymizmem.

– Zły stan mostku jest po-
wszechnie znany od dawna. 
Mostek przechodził już kilka 
razy drobne remonty – bez 
nich musiałby być zamknięty 

mOsTKI WPuszCzONE W KANAŁ 
25 października 2022 r. Zarząd Dzielnicy Praga- 
-Południe wyłączył z ruchu mostek przy ul. Mię-
dzynarodowej przy wlocie Kanału Wystawowego 
do Jeziorka Kamionkowskiego. 

REKLAMAREKLAMA

* 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

znacznie wcześniej, zależało 
nam jednak by nadal miesz-
kańcy mogli z niego korzy-
stać. Mostek wymaga jednak 
już nie drobnego remontu, 
ale całościowej moderniza-
cji, która nie jest możliwa bez 
przebudowania połączonej 
z nim infrastruktury przepły-
wowej, której Dzielnica nie 
jest administratorem. Jakiś 
czas temu koszty moderni-
zacji mostu i powiązanej 
z nim infrastruktury (koszty 
planistyczne i budowlane) 
szacowane były na około 
3 mln złotych. Dziś, z uwagi 
na inf lację, wyliczenia te 
będą najprawdopodobniej 
większe. 

Niestety nie znamy ter-
minu planowanej moderni-
zacji zamkniętego mostku. 
Obawiamy się, że może po-
trwać wiele miesięcy, o ile 
nie lat. 

Oktawia Michałowska Gr
afi

ka
: „
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Główne cele stażu to: 
rozwój kompetencji zawo-
dowych, społeczno-perso-
nalnych, zdobycie doświad-
czenia zawodowego poprzez 
praktykę w hiszpańskim 
przedsiębiorstwie, nabycie 
kluczowych kwalifikacji 
zawodowych, ułatwiających 
wejście na rynek pracy, prze-
łamanie bariery posługiwa-
nia się językami obcymi, 
szczególnie języka branżo-
wego, wzrost pewności sie-
bie, umiejętności radzenia 
sobie ze stresem, poczucia 
własnej wartości, nabycie 
kompetencji pozwalających 
na swobodne poruszanie się 
na regionalnym, krajowym 
i europejskim rynku pracy, 
poszerzenie wiedzy na temat 
kultury i obyczajów Hiszpa-
nii, kształtowanie postaw 

uCzNIOWIE z zsŁ 
W WArszAWIE NA sTAżu 

W hIszPANII

związanych z otwartością 
na zmiany i gotowością do 
uczenia się przez całe życie.   

W lutym, marcu i kwiet-
niu , przed wyjazdem, 
uczniowie uczestniczyli 
w obowiązkowych zajęciach, 
które składały się z trzech 
części: językowej, kulturo-
wej i pedagogicznej. Odbyli 
kursy z języka angielskiego 
i hiszpańskiego, które umoż-
liwiły im przełamanie barier 
komunikacyjnych, przygo-
towanie się do radzenia ze 
stresem podczas odbywania 
praktyk, jak również w sytu-
acjach codziennych. Podczas 
przygotowania kulturowego 
uczniowie poznali hiszpań-
ską kulturę, historię i oby-
czaje. Ostatni blok spotkań 
miał na celu przygotowa-
nie pedagogiczne uczniów, 

a jego tematyka obejmowała 
zagadnienia komunikacji 
międzyludzkiej, rozwiązy-
wania konfliktów, reagowa-
nia na stres, nowe sytuacje 
oraz tolerancji i otwarto-
ści wobec odmienności  
kulturowej. 

Udział w projekcie był 
bezpłatny – uczestnikom 
zostało zapewnione zakwa-
terowanie, wyżywienie, 
podróż do Hiszpanii i z po-
wrotem do kraju, przejazdy 
lokalne, ubezpieczenie, kie-
szonkowe oraz bogaty pro-
gram kulturowy (wycieczki 
do Alicante, Majorkę, Oce-
anarium w Walencji, Peni-
scola, Altea). Do Walen-
cji uczniowie przyjechali 
1 maja. W tym dniu zostali 
zapoznani z przebiegiem 
stażu, regulaminem i pro-

Artykuł informAcyjny

W ramach projektu Erasmus+ – Akredytacja 2021–2027 uczniowie z Zespołu 
Szkół Łączności w Warszawie odbyli w maju br. staż w Hiszpanii w Walencji 
w przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych z kierunkami kształ-
cenia. Koordynatorem projektu była pani Dorota Strupiechowska. Organizacją 
pobytu zajmowała się firma partnerska AIP LANGUAGE INSTITUTE z siedzibą 
w Walencji.   

gramem kulturowym pobytu 
w Hiszpanii. Praktyczny 
staż zawodowy grupy miał 
miejsce w Walencji, w fir-
mach związanych z branżą 
IT. Uczniowie mogli liczyć 
na wsparcie ze strony opie-
kunów stażu, którzy w spo-
sób przystępny i klarowny 
przekazywali swoją wie-
dzę, głównie w języku an-
gielskim, a także polskim. 
W wolnym czasie uczniowie 
mogli pograć w piłkę nożną, 
siatkówkę, pobiegać, pójść 
na spacer do pobliskiego 
parku, czy spędzać czas na 
plaży w Walencji.   

Staż zawodowy wszyst-
kich uczniów został oce-
niony na stopień celujący. 
Wręczone zostały dyplomy 
i podziękowania uczniom 
i opiekunom. Wyjazd z całą 
pewnością zaprocentuje 
w przyszłości. Wpisany 
w CV będzie zawsze dobrze 
widziany u pracodawcy.   AS



11

dla pieszych przez ul. św. 
Wincentego po południo-
wej stronie skrzyżowania 
z ulicami Malborską i Przy 
Grodzisku. 

Z kolei rowerzyści pojadą 
przedłużoną po zachodniej 
stronie do ronda ścieżką ro-
werową, która dziś kończy 
się przy przystanku „CH 
Targówek 01”. Dodatkowo 
wytyczony zostanie przejazd 
rowerowy przy przejściu dla 
pieszych po południowej 
stronie ronda. 

Szacunkowa war tość 
prac drogowych to niemal 
4 mln zł. Około połowy tej 
kwoty pokryje prywatny 
inwestor.                          UM

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1, które mieści 
się w Warszawie przy ul. Berka Joselewicza 4 jest pla-
cówką, w której dąży się do stworzenia jak najlepszych 
warunków i możliwości dla uczniów oraz słuchaczy, aby 
mogli zdobyć kwalifikacje zawodowe, które pozwolą im 
na odnalezienie się na rynku pracy.

Działania, które podejmuje placówka dla zapewnienia 
powyższego realizowane są również w oparciu o współ-
pracę z placówkami zagranicznymi Unii Europejskiej. Na 
lata 2020 – 2027 placówka nasza uzyskała Akredytację 
Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, 
która pozwala na uzyskanie dofinansowania na działania 
związane z międzynarodową mobilnością edukacyjną osób 
uczących się i pracowników zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym. 

W ramach tych środków w dniach 01.05 – 14.05.2022 r. została zrealizowana mo-
bilność edukacyjna czternastu uczniów praktycznej nauki zawodu o profilu technik 
budownictwa. Projekt pt. „Obserwuję, uczę się praktycznie i wdrażam” przeprowa-
dzony został u niemieckiego partnera przyjmującego, w Gut Wehlitz. Program praktyki 
uwzględniał zarówno wykonywanie zadań remontowo-budowlanych, architektonicz-
nych jak i prace z wykorzystaniem specjalistycznych programów do opracowania do-
kumentacji projektowej CAD-CAM. 

Uczniowie podczas dwutygodniowego pobytu w Niemczech realizowali także 
program kulturowy, podczas którego zwiedzili Lipsk, Drezno oraz Berlin. Młodzież 
wróciła z wyjazdu bogata w nową wiedzę i umiejętności zawodowe, językowe oraz 
osobiste. Nabyła też umiejętność efektywnej komunikacji z osobami pochodzącymi 
z innych kultur oraz budowania relacji pomimo różnic kulturowych. Podczas pobytu 
naszej grupy praktyki zawodowe realizowały również grupy z innych krajów m.in. 
z Rumunii, Hiszpanii, Portugalii, Macedonii, Chorwacji, Łotwy, Słowacji, a także 

z innych regionów Polski. 
Na projekt mobilności edukacyjnej osób 

uczących się nasza placówka uzyskała do-
finansowanie z Unii Europejskiej w wyso-
kości 27 240 EUR. 

W Centrum kształcimy młodzież z 16 
warszawskich szkół zawodowych na zaję-
ciach praktycznych w kilkunastu zawodach 
oraz osoby dorosłe na bezpłatnych kwalifi-
kacyjnych kursach zawodowych. Szczegóły 
na naszej stronie: www.ckzwaw.pl

mIĘDzYNArODOWA mOBILNOŚć 
EDuKACYJNA  

uCzNIóW W CKz1

P R Z E T A R G
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gocław-Lotnisko” w Warszawie ul. Orlego Lotu 6  
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności 

niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
4 Lokal nr 20 przy ul. Okulickiego 4, powierzchnia 64,79 m2.

(II piętro, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, piwnica 3,8 m2)
Cena wywoławcza 568 100,- zł

4 Lokal nr 20 przy ul. Umińskiego 18, powierzchnia 43,8 m2.
(III piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, piwnica 0,5 m2)

Cena wywoławcza 400 400,- zł
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić  
na konto Spółdzielni: 69 1540 1102 2049 5706 1838 0007

Wpłacone wadium zwraca się w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwoła-
nia lub unieważnienia przetargu za wyjątkiem wadium wniesionego przez oferenta, 
który wygrał przetarg.
Oferta na ustanowienie odrębnej własności lokalu powinna zawierać:
• imię i nazwisko oferenta, adres, nr telefonu kontaktowego,
• oświadczenie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie wła-
sności lokalu,
• oświadczenie o zaakceptowaniu wysokości wskazanej w ogłoszeniu wartości 
rynkowej prawa odrębnej własności lokalu oraz wysokości postąpienia (minimum 
1% wartości rynkowej lokalu),
• dowód wpłaty wadium,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem przetargu i nie wnosi do 
niego żadnych zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na przepadek wadium, jeżeli po wy-
graniu przetargu nie wpłaci w ciągu 14 dni całej zadeklarowanej kwoty,
• datę złożenia oświadczenia - oferty.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg” i podaniem 
adresu lokalu, którego oferta dotyczy w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Gocław-Lotnisko” ul.Orlego Lotu 6 w terminie do dnia 28.11.2022 r. do 
godz. 1300.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2022 r. o godz. 1400 w siedzibie Zarządu 
Spółdzielni.
Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać w terminie od 21.11.2022 r. 
do 25.11.2022 r. po telefonicznym uzgodnieniu terminu z administracją osiedla 
„Wilga-Iskra” (ul.Umińskiego 3a) tel. 22/613-72-55, 22/613-79-97.
SM „Gocław-Lotnisko” zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez po-
dania przyczyny.
Uwaga: 
n Pierwszeństwo nabycia mają członkowie Spółdzielni, którzy nie mają zaspoko-
jonych potrzeb mieszkaniowych (członkowie „oczekujący”).
n Wygrywający oferent zobowiązany będzie przed ustanowieniem prawa do lokalu 
złożyć deklarację członkowską i wnieść określoną w statucie Spółdzielni jednora-
zową opłatę na działalność społeczno-wychowawczą w wys. 200,-zł (o ile nie jest 
członkiem Spółdzielni). Koszty związane z notarialnym przeniesieniem własności 
lokalu obciążają nabywcę.

REKLAMA REKLAMA

TArGóWEK

Nietrudno więc zrozu-
mieć niezadowolenie miesz-
kańców, że z mapy dzielnicy 
zniknęło kilka parkingów, 
np. przy ulicy Łojewskiej. 
O przyczynę likwidacji par-
kingów zapytaliśmy rzecz-

W związku z uruchomie-
niem stacji metra „Bródno” 
i „Kondratowicza”, Miasto 
wprowadzi zmiany na uli-
cach Głębockiej i św. Win-
centego:
n  od ronda przy drodze 
ekspresowej S8 do skrzy-
żowania z ul. L. Kondrato-
wicza zostanie wyznaczony 
buspas. Pasy dla autobusów 
powstaną w obu kierunkach 
– by ułatwić pasażerom ko-
munikacji miejskiej podróż 
także z metra w kierunku 
Białołęki. 
n  po zachodniej stronie 
ciągu ulic Głębockiej i św. 
Wincentego buspas powsta-
nie od przystanku autobuso-

wego „CH Targówek 03” do 
ul. L. Kondratowicza. 
n  po stronie wschodniej 
buspas zacznie się za skrzy-
żowaniem z ulicami Przy 
Grodzisku i Malborskiej, 
a zakończy na wysokości 
przystanku „CH Targówek 
03”. Na tych odcinkach, tam 
gdzie dziś jest jeden pas, zo-
stanie poszerzona jezdnia. 

Dla samochodów bę-
dzie osobny pas do skrętu 
w prawo w ul. Malborską 
oraz wydłużony prawoskręt 
na drogę prowadzącą na par-
kingi pod centrum handlo-
wym Atrium Targówek. 

Piesi będą mogli korzy-
stać z azylu na przejściu 

BusPAs NA GŁĘBOCKIEJ  
I ŚW. WINCENTEGO

W przyszłym roku miejscy drogowcy wybudują bu-
spas w ciągu ulic Głębockiej i św. Wincentego od 
ronda przy drodze ekspresowej S8 do skrzyżowa-
nia z ul. L. Kondratowicza. 

zNIKAJąCE PArKINGI
Problem z miejscami 
do parkowania to bo-
lączka całej stolicy, 
również Targówka. 

nika UD Targówek Rafała 
Lasotę. Z jego odpowiedzi 
wynika, że po otwarciu no-
wych stacji metra niektóre 
parkingi zostały zlikwi-
dowane, ponieważ były to 
tylko parkingi tymczasowe, 
otwarte na czas budowy ko-
lejnego odcinka metra. 

Zapytaliśmy również, 
dlaczego obszerny, nie-
dawno wybudowany par-
king pod Urzędem Dziel-

nicy Targówek świeci 
pustkami. 

– Parking pod Urzędem 
Dzielnicy miał być otwarty 
do końca października tego 
roku. Jednak wykonawca, 
firma Gulermak, nie uzu-
pełnił braków. Sprawa zo-
stała przekazana do Metra 
Warszawskiego, jako pod-
miotu nadzorującego wy-
konawcę – poinformował 
nas Rafał Lasota. 

Z ostatniej chwili. 
W dniu wysłania 
tego numeru do 
druku, otrzyma-
liśmy informację 
z Urzędu Dziel-
nicy Targówek, 
że wykonawca 
dokończył prace, 
dokonano od-
bioru technicz-
nego i parking 
został już oddany 
do użytku.    JPNFo
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latarnie włączyły się około 
17.25, a rano we wtorek, 
25 października, wyłączyły 
około 7.18. „Około”, bo nie 
włączają się wszystkie na-
raz, a różnica między róż-
nymi punktami stolicy może 
wynosić nawet kilkanaście 
minut. Decyzją prezydenta, 
w ramach oszczędności, od 
listopada tego roku oświetle-
nie uliczne będzie włączane 
o kwadrans później, a wyłą-
czane o kwadrans wcześniej 
w stosunku do stałego har-
monogramu.

Informacji, dlaczego miej-
skie latarnie czasami świecą 
przedwcześnie udzielił nam 

także Marek Kołodziejski 
z Urzędu Dzielnicy Tar-
gówek. – Na Zaciszu były 
w ostatnim czasie liczne 
awarie, gdzie przyczyną był 
drzewostan, który wrastał 
w linię napowietrzną, po-
wodując awarie. Pozostałe 
awarie na Bródnie spowo-
dowane były uszkodzeniem 
zegara czasowego. 

Chociaż przyczyny są 
różne, to jednak zawsze po-
wodem jest awaria albo prace 
konserwatorskie. Niezależnie 
od przyczyny, urzędy dziel-
nic proszą o zgłaszanie przy-
padków przedwczesnego 
włączania się lamp.          JPN

REKLAMAREKLAMA

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 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. 9s ust. 1 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 2022 r., poz. 2000) – 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  10 listopada 2022 r.
WI-I.747.2.2.2022.MP(DW)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Takie przypadki zauwa-
żono m.in. na białołęckiej 
ulicy Henrykowskiej oraz 
na Kondratowicza i Rem-
bielińskiej na Targówku. 
Na Henrykowskiej latarnie 
włączyły się już o godzi-
nie 17 (czasu letniego), a na 
Kondratowicza… ok. go-
dziny 14. Ponieważ nie bra-

kuje głosów krytykujących 
władze miasta i dzielnic za 
to, że marnują energię, choć 
jednocześnie nawołują do jej 
oszczędzania, postanowi-
liśmy zająć się tym proble-
mem. Dowiedzieliśmy się, 
że przypadki przedwcze-
snego włączania się latarni 
są sporadyczne – przynaj-

DLACzEGO ŚWIECą W DzIEń?
Co jakiś czas do naszej redakcji docierają informa-
cje o ulicznych latarniach, które świecą w dzień. 
Problem dotyczy wszystkich warszawskich dziel-
nic. Postanowiliśmy sprawdzić, dlaczego czasami 
miejskie latarnie włączają się przedwcześnie.

mniej jeśli chodzi o te, które 
podlegają Miastu.

– Docierają do nas sy-
gnały o tym, że latarnie przy 
niektórych ulicach świecą 
się w ciągu dnia. Gdy mamy 
konkretną lokalizację, za 
każdym razem sprawę prze-
kazujemy do Zarządu Dróg 
Miejskich, bo oświetleniem 
wszystkich miejskich ulic 
w Warszawie zajmuje się ta 
jednostka. Zawiadamiamy 
o tym problemie także firmę, 
która na zlecenie ZDM zaj-
muje się konserwacją oświe-

tlenia – poinformowała nas 
Marzena Gawkowska, rzecz-
nik prasowy UD Białołęka.

O wyjaśnienia poprosili-
śmy również Jakuba Dybal-
skiego z ZDM: – Oświetlenie 
uliczne w Warszawie włącza 
się i wyłącza automatycznie. 
Każdego dnia o innej godzi-
nie, co jest zależne od dłu-
gości dnia i nocy. Np. w po-
niedziałek, 24 października, 
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wowej nr 110, okolicznych 
placówek przedszkolnych 
oraz poradni pedagogicz-
no-psychologicznej przy ul. 
Marywilskiej”. Według sy-
gnatariuszy proponowane 
przez jednostki miejskie 
doraźne rozwiązania są 
niewystarczające. 

W sprawie poprawy prze-
jezdności i łatwiejszego do-
jazdu rozmawiali przedsta-
wiciele Zarządu Transportu 
Miejskiego, Zarządu Dróg 
Miejskich, władz miasta, 
dzielnicy, radni oraz wyko-
nawca. O deklaracjach ZTM 
w tej sprawie poinformo-
wała wiceprzewodnicząca 
Rady Dzielnicy Białołęka, 
radna ze Stowarzyszenia 
Razem dla Białołęki – Ma-
riola Olszewska. Zgodnie 
z nimi zwiększona została 
częstotliwość linii zastęp-
czej Z76, a dotychczasowa 
zawrotka przeniesiona zo-
stała na odległość 200 me-
trów od przejścia. Zapro-
ponowane wprowadzenie 
nowej, okrężnej linii au-
tobusowej, która mogłaby 
dowieźć dzieci do placówek 
edukacyjnych spotkała się 
z negatywną opinią. ZTM 
uznało proponowaną trasę 
za zbyt długą i nieatrakcyjną 

dla uczniów podstawówki 
z ul. Bohaterów. 

– W pełni zdajemy sobie 
sprawę z tego, jak wyłącze-
nie z ruchu wiaduktu w ul. 
Marywilskiej wpływa na ko-
munikację w tej części dziel-
nicy. W poziomie gruntu 
dla pieszych i rowerzystów 
powstała ścieżka, umożli-
wiająca przedostanie się na 
drugą stronę drogi. Straż 
Miejska została zobowią-
zana do bieżącego nadzoru 
i zapewnienia bezpieczeń-
stwa w tym miejscu – poin-
formowała Marzena Gaw-
kowska, rzecznik prasowy 
Urzędu Dzielnicy Białołęka. 

Mieszkańcy tej części 
Warszawy będą musieli 
przyzwyczaić się do nie-
komfortowej przeprawy 
i wielu utrudnień. Prace 
przy ul. Marywilskiej nie 
zakończą się szybko. 

– Jesteśmy w stałym kon-
takcie z Zarządem Dróg 
Miejskich, który wyłonił 
wykonawcę remontu i nad-
zoruje prace. Monitorujemy 
postępy i mamy nadzieję, że 
wykonawca, zgodnie ze zło-
żoną deklaracją, udostępni 
nowy obiekt w ciągu trzech 
miesięcy od rozbiórki sta-
rego. Wiemy, że ZDM zobo-
wiązał wykonawcę do pracy 
w systemie 24-godzinnym 
– dodała Marzena Gaw-
kowska.     Marcin Kalicki

REKLAMA REKLAMA

War sza wa, 
ul. Gre na die rów 21
tel. 22 813-22-38

od po nie dział ku do piąt ku 

 

w godz. 10.00−20.00
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10.00–19.00
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– Powinna zostać prze-
wrócona trasa linii 126. Kto 
wymyślił zmianę trasy z po-
wodu otwarcia stacji metra 
na Bródnie? Gdzie tu logika? 
Spotkania konsultacyjne od-
były się w rejonie, w którym 
nikt nie ma pojęcia, jak wy-
gląda trasa autobusu w na-
szej dzielnicy. Ktoś liczył na 
małą obecność na spotka-
niach – denerwuje się pani 
Beata, mieszkanka Białołęki. 
– Trzeba myśleć przy wyda-
waniu pozwoleń na budowę 
kolejnych bloków. Skoro 
powstaje tysiące mieszkań 

to wiadomo, że ruch będzie 
większy. A obecni miesz-
kańcy będą zmuszani do 
dodatkowych przesiadek. 
Trasa autobusu linii 126 po-
winna zostać przywrócona 
i kursować w dni świąteczne 
– dodaje pani Beata.

Linia nie wróci jednak na 
swoją starą trasę. 

– Nie przewidujemy 
zmiany trasy autobusu linii 
126 – powiedział „Miesz-
kańcowi” Tomasz Kunert, 
rzecznik prasowy ZTM. 

Obecnie trasa wskazanej 
linii kursuje z Tarchomina 

do CH Targówek. Zmiany, 
jakie zostały wprowadzone 
względem autobusów 126 
znalazły się w raporcie po-
konsultacyjnym przygoto-
wanym przez Zarząd Trans-
portu Miejskiego. Czytamy 
w nim, że „skierujemy linię 
na Tarchomin celem po-
prawy lokalnych połączeń 
pomiędzy osiedlami Tarcho-
min i Marywilska oraz tym 
samym wycofamy ze słabo 
wykorzystywanego odcinka 
do osiedla Nowodwory. Po-
łączenia w rejonie Nowo-
dworów zastąpi nowa linia 
233 powstała z przekształ-
cenia linii 333. Pozostawimy 
obecną trasę przebiegającą 
ulicami Marywilską i Wy-
sockiego na wprost z uwagi 
na utrzymanie obecnej trasy 
linii 314 zapewniającej 
połączenie osiedli Tarcho-
min i Marywilska ze strefą 
przemysłową na Żeraniu 
Wschodnim”.

Mieszkańcy postulowali 
także o zwiększenie częstotli-
wości kursowania autobusów 
(obecnie jeżdżą co 30 minut) 
oraz skierowanie linii przez 
ul. Czołową i ul. Klasyków. 
Obydwie propozycje Zarząd 
Transportu Miejskiego ocenił 
negatywnie.                     MK

21 października br. wy-
konawca zaczął wyburzanie 
zachodniej części wiaduktu. 
Obiekt w tym czasie został 
zamknięty. Podczas prac roz-
biórkowych okazało się, że 
stan techniczny konstrukcji 
stwarza zagrożenie. 

– Ze względu na fakt, że 
elementy były ukryte pod 
warstwami betonu, nie można 
było wcześniej ocenić ich 
faktycznej kondycji technicz-
nej.  O ile całość obiektu po-
zwalała na funkcjonowanie, 
to po rozbiórce połowy, nie 
zapewnia on już bezpieczeń-
stwa użytkownikom, co po-
twierdziła decyzja PINB – po-
informowali przedstawiciele 
Zarządu Dróg Miejskich. Po 
wyłączeniu wiaduktu z ruchu 
wytyczony został tymcza-
sowy chodnik, na którym dla 
bezpieczeństwa pieszych za-
montowano oświetlenie. 

Mieszkańcy zwracają uwagę 
na problemy komunikacyjne 
w tej okolicy. Dołączyła się 
do nich Dyrekcja i Rada Ro-
dziców Szkoły Podstawowej 
nr 110 im. Kazimierza Jeżew-
skiego. W swoim stanowisku 
wnoszą: „w imieniu całej spo-
łeczności szkolnej – dyrekcji, 
pracowników, uczniów oraz 
ich rodziców, a także w imie-
niu mieszkańców Białołęki 
Dworskiej, Marcelina, Chosz-
czówki i Żerania apelujemy 
o natychmiastowe podjęcie 
konstruktywnych rozmów 
i działań na rzecz jak najszyb-
szego usunięcia skutków kata-
strofy budowlanej, jaka miała 
miejsce w minioną sobotę – 22 
października b.r., podczas 
prac remontowych wiaduktu 
przy ul. Marywilskiej. W wy-
niku zdarzenia zostaliśmy 
odcięci komunikacyjnie od 
sąsiadujących rejonów dziel-
nicy, na naszych ulicach pa-
nuje wzmożony ruch pojazdów 
i ogromne korki w godzinach 
szczytu, a wiele dzieci zostało 
pozbawionych możliwości 
sprawnego i bezpiecznego 
dostania się do Szkoły Podsta-

BIAŁOŁĘKA

126 NIE WróCI NA DAWNą TrAsĘ
Przy okazji otwarcia kolejnych stacji II linii metra 
w kierunku północno-wschodnim zmieniono trasy 
wielu autobusów, tak aby jak najwięcej z nich skiero-
wać w okolice podziemnej kolejki. Nie ze wszystkimi 
korektami zgadza się część mieszkańców Białołęki.

Fo
t. 

W
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ZD
M uTruDNIENIA NA mArYWILsKIEJ

Zamknięty dla ruchu wiadukt na ul. Marywilskiej 
przysporzył wielu problemów zarówno dorosłym, jak 
i najmłodszym mieszkańcom Białołęki. Dlaczego?

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

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

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. 

Łagodny i przyjacielski OREST 
ma rok, waży 20 kg. Nadaje 

się świetnie do każdych 
warunków, gdyż  dostosowuje 

się do sytuacji. Jego 
bezproblemowy charakter 
pozwala na dołączenie do 

rodziny z dziećmi czy innymi 
pieskami. 

Trudno o bardziej 
przyjacielskiego i grzecznego 

przyjaciela na czterech łapach. 
Roczny, średniej wielkości 

BAXTER lgnie do człowieka 
i uwielbia każdą wspólną 

aktywność. Idealnie chodzi 
na smyczy dogaduje się 

z pieskami, to po prostu ideał.

orest
FOKSIK to bardzo przystojny 

i wspaniały piesio, który 
potrzebuje chwilę czasu przy 
pierwszym poznaniu, żeby się 
oswoić. Jest bardzo łagodnym 

i mądrym czworonogiem. 
Ma ok. roku. Jest zdrowy, 

wykastrowany, zaszczepiony. 

baxter

  
 





  


 
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

Jesienne, chłodne poranki pełne mgły nie nastrajają Cię zbyt optymistycznie. Ta chan-
dra, która towarzyszy Ci od pewnego czasu, powinna w miarę szybko minąć. Możliwe, 
że czeka Cię w najbliższym czasie kilka niespodzianek i to miłych. 
Dużo mówisz, ale nic nie robisz w tym kierunku, aby pewne sprawy przybrały inny, bar-
dziej korzystny dla Ciebie obrót. Postaraj się wykazać większą odwagą cywilną i konse-
kwencją w działaniu. Jeżeli to zrobisz – sukces finansowy powinien być murowany.
Lubisz częste zmiany w swoim życiu. Ale powinieneś pomyśleć o zmianie swojego 
postępowania wobec współpracowników. Nieraz zdarza Ci się przekroczyć pewną gra-
nicę. Nie zapominaj też o swoich zobowiązaniach domowych. 
W pracy nie powinieneś czuć się niedoceniany, na brak finansów też nie powinieneś 
narzekać, a ogólna aprobata otoczenia dopełnia całości. Ale uważaj na to, co mówisz 
– nieraz bez zastanowienia. Mogą z tego wyniknąć niepotrzebne nieporozumienia. 
Zdarza Ci się ostatnio zmienność nastrojów. Niewykluczone, że najbliższe dni pozwolą 
Ci odpocząć od nawału obowiązków. Powinieneś nabrać dystansu do paru spraw, za-
cząć cieszyć się urokami jesieni i korzystać z ostatnich ciepłych jeszcze dni. 
Sprawy materialne, które tak mocno absorbowały Cię wcześniej, teraz mogą trochę stra-
cić na znaczeniu. Warto pomyśleć, jak zmienić swoje życie, może rozwinąć swoje zainte-
resowania? Warto spróbować pójść na jakiś kurs językowy lub na ciekawe wykłady? 
Nie martw się rzeczami, które w końcu same znajdą rozwiązanie. Pod koniec przyszłe-
go miesiąca niespodziewany przypływ gotówki powinien poprawić Twoje samopoczu-
cie i sprawić, że życzliwiej spojrzysz na świat. Unikaj tylko malkontentów.
Pomimo że pracy Ci nie brakuje, postaraj się zachować dobry nastrój. Nie unikaj towa-
rzystwa ludzi, wśród których czujesz się bezpiecznie. Ktoś interesujący ma ochotę Cię 
poznać i spotkać się z tobą. Wykaż się większą otwartością. 
Od Ciebie zależy, czy następne dni będzie można zaliczyć do udanych. Interesująca nie-
spodzianka pod koniec miesiąca może wpłynąć na dalszy rozwój wypadków i sprawić, 
że inaczej spojrzysz na sprawy dotyczące Ciebie i Twojego partnera. 
Pomyśl, jak możesz usprawnić organizację swojego życia. Nie możesz narzekać, że nie 
masz czasu i nic nie robić, aby to zmienić. Nie trzymaj się kurczowo utartych schematów 
i zachowań, spróbuj coś zmienić, a zobaczysz że może to przynieść wymierne korzyści.
Optymizm który Cię ogarnął, sprzyja dokonywaniu rzeczy niemożliwych. Twoja brawu-
ra i perfekcja sprawią, że uda Ci się wiele spraw. Niekoniecznie musisz rzucać się od 
razu na głęboką wodę, ale jakiś jesienny wieczór poświęć miłej osobie… 
Lekko melancholijne nastawienie do wielu spraw pozwoli Ci zastanowić się nad swoim 
postępowaniem. Możesz dojść do zaskakujących wniosków, które sprawią, że wpad-
niesz na pomysł, jak zarobić spore pieniądze na pewnym ciekawym pomyśle.   Merlin 

foksik

REKLAMA REKLAMA

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

W placówkach medycznych nadal 
funkcjonuje obowiązek noszenia ma-
seczek. Zachowanie dystansu między-
ludzkiego pozostało z nami i wielu oso-
bom weszło w nawyk. 

Wszystkie czynności zapobiegawcze, 
odnoszące się do rozprzestrzeniania 
wirusów, sprzyjają naszej ludzkości, 
jednak dla osób z wadą słuchu są pew-
nego rodzaju przeszkodą. 
 Maseczki, które zakrywają usta, sta-
nowią problem i wyzwanie dla osób, 

posiadających wadę słuchu. Tacy pa-
cjenci nie mogą wspomagać się odczy-
tywaniem mowy z ruchu warg. 
 Dystans społeczny oddala źródło 
dźwięku, jakim jest mowa, przez co sto-
pień zrozumienia mowy spada.

Akademię Słyszenia odwiedziła nie-
dawno nasza pacjentka, która opowie-
działa nam historię wizyty u lekarza 
swojej mamy. Ważne w tym wszystkim 
jest to, że mama ma problem ze słu-
chem. W trakcie wizyty pacjentka usły-

szała inną diagnozę choroby na którą 
cierpi, niż powinna. Dlaczego tak się sta-
ło? Cała sytuacja została spowodowana 
problemem ze słuchem pacjentki, obo-
wiązującymi maseczkami, które mieli 
na twarzy pacjentka oraz lekarz oraz złą 
akustyką gabinetu lekarskiego. Z po-
wodu zakrycia ust maseczką, utworze-
niem bezpiecznej odległości pomiędzy 
pacjentką a lekarzem oraz echem pa-
nującym w gabinecie, pacjentka przez 
tydzień była przekonana, że jest chora 
na coś, na co w rzeczywistości chora nie 
jest. Sytuacja wywołała u pacjentki stres. 
Sprawą zainteresowała się rodzina pa-
cjentki, która po kilku dniach postano-
wiła skontaktować się z lekarzem i dopy-
tać o to, co dalej można zrobić w związku 
z diagnozą. W trakcie rozmowy okazało 
się, co tak naprawdę dolega pacjentce 
i że diagnoza nie była tak poważna, jak 
się pacjentce wydawało po wyjściu z ga-
binetu lekarskiego. 

Zaistniała sytuacja jest bardzo nie-
bezpieczna. Apelujemy o to, by każda 
osoba, która zauważy, że ma kontakt 
z osobą z wadą słuchu, postarała się 
przeprowadzać dialogi w taki sposób, 

aby niedosłyszący rozmówca zrozumiał 
sedno sprawy. 

Rozwiązaniem dla osób cierpiących 
na niedosłuch są aparaty słuchowe, któ-
re znacznie ułatwiają zrozumienie mowy 
w trudnym otoczeniu oraz pomagają 
zmniejszyć szanse na złe zrozumienie 
diagnozy czy zalecenia lekarskiego. 

Jest to ogromnie ważne dla zdrowia 
fizycznego, ale jeszcze ważniejsze dla 
zdrowia psychicznego. Wprowadzenie 
w błąd przez niezrozumienie jest nie-
potrzebne, a przede wszystkim powo-
duje u pacjenta ogromny stres.

Jeżeli obecnie nie przysługuje Ci 
dofinansowanie z NFZ, a chcesz kupić 

aparat słuchowy, skorzystaj  
z promocji aparatów sprzedawanych  

bez dofinansowania NFZ. 
Zadzwoń 517 224 111

JAk uZyskAć 
dOFiNANsOWANie? 
ZAdZWOŃ 
517 224 111

Zadbaj o swój komfort u lekarZa 
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USŁUGI
n AGD – LODóWKI, PRALKI, 
ZMYWARKI – NAPRAWA. 
TEL. 694-825-760

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

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

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

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

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

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

n 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 Hydraulik.  
Tel. 601-948-528

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

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

n LODóWEK NAPRAWA. 
TEL. 602-272-464

n NAPRAWA MASZYN DO 
SZYCIA. DOJAZD GRATIS. 
TEL. 508-081-808

n Pralki, lodówki – naprawa. 
Tel. 502-562-444,  
603-047-616

AUTO-MOTO – Kupię
n Autoskup Szybko Gotówka. 
Tel. 517-971-140

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

n Kupujemy auta za 
gotówkę. Tel. 512-699-699

n RENAULT, PEUGEOT.  
TEL. 603-603-505

DAM PRACę
n Agroturystyka zatrudni 
pracowników fizycznych, 
kobiety i mężczyźni, 
zakwaterowanie, etat, okolice 
Sulejówka. Tel. 660-795-386

KUPIę
n Antyki, obrazy, meble, 
książki, pocztówki, szable, 
bagnety, odznaczenia.  
Tel. 504-017-418

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

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

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

konserwacja, akcesoria.  
Tel. 606-742-822,  
www.odkurzaczewodne.eu

n Wężownicę b. solidną, pow. 
grzewcza 140 m kw., pompę 
Grundfos, używane.  
Tel. 501-178-039

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

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

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

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

n Transport osób – Peugeot 
Traveller 8-osobowy komfort 
(7+kierowca) – kraj, 
zagranica – wycieczki, 
imprezy okolicznościowe 
i inne – tylko z kierowcą, bez 
możliwości wynajmu pojazdu. 
Tel. 502-904-708

n Wywóz gruzu i mebli po 
remoncie. Tel. 503-157-991
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Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

ul. Floriańska 6 - Filia
 ul. Rechniewskiego 14 (kościół św. Patryka)
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NAUKA
n Angielski, niemiecki.  
Tel. 601-20-93-41

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

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

NIERUCHOMOŚCI – Kupię
n Kupię garaż murowany.  
Tel. 502-565-048

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  
– Mam do wynajęcia

n Kwatery pracownicze, 
pokoje 1-, 2-, 3-osobowe. 
Okuniew, ul. 1 Maja 42.  
Tel. 604-113-140

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 
Adwokackiej na Grochowie 
przy ul. Grenadierów 12. 
Sprawy karne, cywilne, 
rodzinne, spadkowe (umowy, 
odszkodowania, rozwody, 
alimenty, nieruchomości, 
inne). Tel. 500-175-857

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

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

RóżNE
n Drewno kominkowe od 
359 zł. Tel. 609-805-821

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

SPRZEDAM
n Brama szer. 3 m, słupki 
narożne z odkosami. Siatka 
ocynkowana wys. 1 m  
dł 35 m. Tel. 501-178-039

n Odkurzacze Rainbow 
– nowe, używane – serwis, 

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

Zarząd SM „Przyczółek Grochowski” z siedzibą 
w Warszawie ul. Ostrzycka 2/4 

ogłasza przetarg nieograniczony 
na ustanowienie prawa odrębnej własności 

lokalu mieszkalnego nr 82 przy ul. Motorowej 3  
o powierzchni użytkowej 48,5 m2 składającego 
się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki 
z wc, usytuowanego na VI kondygnacji /V p./.

Cena wywoławcza 440 000,00 zł
Osoby zainteresowane przetargiem winny 

składać swoje oferty w zamkniętych kopertach 
w biurze Zarządu Spółdzielni /sekretariat/ 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
25.11.2022 r. do godziny 14.00.

Lokal można oglądać po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym 22 810-40-73 w 3. 

Zarząd SM „Przyczółek Grochowski” z siedzibą 
w Warszawie ul. Ostrzycka 2/4 

ogłasza przetarg nieograniczony 
na ustanowienie prawa odrębnej własności 

lokalu mieszkalnego nr 69 przy ul. Ostrzyckiej 1/3 
o powierzchni użytkowej 37,5 m2 składającego 
się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki 
z wc, usytuowanego na IV kondygnacji /III p./.

Cena wywoławcza 318 000,00 zł
Osoby zainteresowane przetargiem winny 

składać swoje oferty w zamkniętych kopertach 
w biurze Zarządu Spółdzielni /sekretariat/ 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
25.11.2022 r. do godz. 14.00.

Lokal można oglądać po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym 22 810-40-73 w 3. 

n Rolety antywłamaniowe 
i naprawy. Tel. 602-228-874

n Rolety, żaluzje, verticale, 
rolety antywłamaniowe 
– produkcja, naprawa.  
Tel. 602-228-874

n STOLARZ – SZAfY, 
ZABUDOWY, GARDEROBY 
I PAWLACZE.  
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 BALUSTRADY STALOWE, 
NIERDZEWNE.  
TEL. 602-748-633

n Rolety. Tel. 514-165-445

n Zabudowa balkonów.  
Tel. 514-165-445

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

USŁUGI – Porządkowe
n Mycie okien, pranie 
dywanów i mebli 
tapicerowanych.  
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 
tapetowanie.  
Tel. 602-221-711

n Malowanie, remonty, 
montaż 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
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które łączą ludzi

Koszulki kupisz w sklepie
www.pragaunited.pl

Odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu

Redakcja „Mieszkaniec”
ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa
pn.-pt. 10.00-16.00, tel. 604-77-55-98

4 5 WZORÓW 
damskie i męskie

4 rozmiary od S do XXXL
4 2 KOLORY - czarny i biały 39 zł

00
Lubisz Pragę? 

Pokaż to!


