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Tel. 22 818 07 91 

Protezy elastyczne

Cyrkonowe 
korony i mosty

Implanty

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY

EKSPRESOWA
NAPRAWA PROTEZ!

Bezpłatna gazeta 
mieszkańców 

prawej  
strony Wisły.
Ukazuje się 
od 1991 r.

Małe Mieszkanko  
na Mariensztacie

Są miejsca, gdzie wolny 
rynek wymaga mądrej stymu-
lacji. Ewidentnie dojrzewamy 
do sytuacji, by osiągnąć kon-
sensus, że „coś” trzeba zrobić 
z mieszkaniami. Normalnej, 
młodej rodziny, zwłaszcza teraz 
gdy podrożały kredyty, a banki 
przestały hojnie nimi obdzie-
lać, nie stać na nie. A z drugiej 
strony czytam, że całe osiedle 
zostało na pniu wykupione 
przez firmę zajmującą się wy-
najmem takich mieszkań. Bo 
oni mają pieniądze. 

Znaczy to, że zapędziliśmy 
się w kozi róg. Domy powsta-
ją w każdym wolnym miejscu, 
tyle że to są bloczydła pełne kli-
tek – takich właśnie pod wyna-
jem. Owszem jest pewna grupa 
osób, która z różnych wzglę-
dów woli całe życie mieszkania 
wynajmować. OK, szanuję.

Ale też jest mnóstwo mło-
dych ludzi, którzy chcą pójść 
na swoje i to do mieszkania, 
które będzie docelowe. Takich 
mieszkań jest mało, więc są 
drogie i często są także kupo-
wane jako lokata kapitału. Ten 
rachunek nie może się spiąć 
i przegrywają ci, dla których 
mieszkanie jest domem, a nie 
lokatą.

Świat nie ma złotego pomy-
słu na rozwiązanie tej kwestii, 
najczęściej manipuluje zaka-
zami i podatkami. I to niestety 
chyba i nas czeka…

tomasz szymański

Na Targówku od wielu miesięcy Trwa rozbudowa spalarNi. Tak duża iNwesTycja 
przemysłowa już Teraz rozpala wyobraźNię mieszkańców. zasTaNawiają się, jaki wpływ 
Na środowisko i komforT ich życia będzie mieć rozbudowaNy zakład uNieszkodliwiaNia  
sTałych odpadów komuNalNych. Więcej NA STR. 3
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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

PkP planuje modernizację ośmiokilometrowego 
odcinka trasy kolejowej między stacją Warszawa- 
Wschodnia a stacją Warszawa Wawer. Wzbudza to 
obawy okolicznych mieszkańców, którzy zastana-
wiają się, jak po remoncie będą wyglądały przej-
ścia przez tory. dokończeNie NA STR. 7

Kolej łączy, ale i dzieli

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.

Zrób Zakupy 
prZeZ internet!

promocja! 24.11-8.12.2022 r.
 Szczegóły na str. 12
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i realizować te marzenia. to 
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KRoNiKa PolicyjNa
traGeDia na PoniatoWskiM

W czwartek, 17 listopada br. po godz. 8 rano, nieznany męż-
czyzna spadł z Mostu Poniatowskiego do Wisły. Według 
zeznań świadków, tuż przed tragedią, człowiek ten miał 
stać przy barierce bez butów. Służby natychmiast podjęły 
bezowocne poszukiwania, które zakończono po godz. 12. 
Ostatecznie ciało mężczyzny znaleziono po południu. Policja 
wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

saMocHóD zDerzYł się z LokoMotYWą
15 listopada br. ok. godz. 18.30 na torach kolejowych w re-
jonie ulicy Chłopickiego na Pradze Południe samochód oso-
bowy wjechał pod nadjeżdżającą lokomotywę. Na szczęście 
pociąg poruszał się wolno, więc kierowca auta nie odniósł 
poważnych obrażeń, mimo że zderzak lokomotywy wbił się 
do środka samochodu. 

narkotYki na Bazarze
Policjanci zatrzymali 29-letniego mężczyznę prowadzącego 
warzywniak na Pradze Południe. Zatrzymany miał bowiem 
na swoim stoisku nie tylko warzywa i owoce, ale również… 
narkotyki. Dzielnicowi znaleźli i zabezpieczyli marihuanę, 
haszysz i amfetaminę. Zgromadzony przez mundurowych 
materiał dowodowy pozwolił na postawienie 29-latkowi 
zarzut posiadania środków odurzających.

kraDzież na cMentarzU
Na jednym z cmentarzy na Targówku 60-letni mężczyzna, 
wykorzystując nieuwagę 78-letniej kobiety, sprzątającej 
grób bliskich, wyciągnął z jej torby portfel i telefon komór-
kowy. 78-latka bezskutecznie próbowała zatrzymać zło-
dzieja. Na szczęście z pomocą przyszło jej dwoje pracow-
ników cmentarza. Dzięki nim złodziej szybko został schwy-
tany. Usłyszał zarzut kradzieży mienia. Za to przestępstwo 
grozi mu 5 więzienia.

Źródło: Policja
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Informacja o rezygna-
cji burmistrz Ilony Soi- 
-Kozłowskiej była zasko-
czeniem, choć mówiło się 
o niej od kilkunastu dni. 
Zgodnie ze statutem radni 
muszą uchwalić odwołanie 
włodarza dzielnicy w ter-
minie 30 dni od daty złoże-
nia rezygnacji. Odwołanie 
burmistrz Soi-Kozłowskiej 
jest równoznaczne z odwo-
łaniem wiceburmistrza Da-
riusza Kacprzaka. 

Wszystko to wydarzyło 
się z powodu nowej koalicji, 
która nieoficjalnie zawią-
zała się na Pradze Północ. 
Nową większość mają two-
rzyć przedstawiciele Prawa 
i Sprawiedliwości i Klubu 
Radnych „Kocham Pragę”. 
Razem mają 13 radnych 
z 23 zasiadających w Radzie 
Dzielnicy, co daje im zdecy-
dowaną większość.

Nowa większość pierwszy 
test przeszła od razu 17 listo-
pada na sesji Rady Dzielnicy. 
Ze stanowiska przewodni-

czącego odwołany został 
radny niezrzeszony Ireneusz 
Tondera oraz wiceprzewod-
nicząca Elżbieta Kowalska-
Kobus. W obydwu głosowa-
niach za odwołaniem było 13 
rajców, zaś 9 było przeciw. 
Nieobecna była jedna z rad-
nych klubu KO.

Zmiany w północno-pra-
skim samorządzie plano-
wane były już kilka miesięcy 
temu. Aby jednak mogły 
zostać przeprowadzone, 
potrzebne było głosowanie 
podczas stacjonarnej sesji 
Rady Dzielnicy. Tymczasem 
przewodniczący Ireneusz 
Tondera zwoływał posie-
dzenia w trybie zdalnym, 
powołując się na zapisy tzw. 
ustawy antycovidowej. Stan 
ten zmienił się w ostatnich 
dniach. Sejm uchwalił no-
welizację ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wy-

PRaGa-PÓłNoc

zmiaNy, zmiaNy
Do dużych zmian doszło 17 listopada br. w północ-
no-praskim samorządzie. najpierw rezygnację ze 
stanowiska burmistrza złożyła ilona soja-kozłow-
ska, a następnie na sesji nadzwyczajnej rady 
Dzielnicy Praga-Północ odwołany został przewod-
niczący i zastępca przewodniczącego.

wołanych nimi sytuacjami 
k ryzysowymi. Zgodnie 
ze zmienionym art. 15zzx 
ust. 2 „o zdalnym trybie 
obradowania decyduje or-
gan stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego 
albo inny organ działający 
kolegialnie, w głosowaniu 
jawnym”.

Po odwołaniu przewod-
niczącego Ireneusza Ton-
dery i wiceprzewodniczącej 
Elżbiety Kowalskiej-Kobus 
prowadzący obrady Ro-
bert Kazanecki zarządził 
przerwę. Oznaczać to może 
fakt, iż nowi koalicjanci 
nie porozumieli się jeszcze 
w sprawie tego, kto będzie 
zasiadał w prezydium Rady 
Dzielnicy oraz w Zarządzie 
Dzielnicy. 

***
Wszystko wyjaśniło się po 

kilku dniach. Sesja została 
wznowiona we wtorek, 22 li-

stopada. Porządek obrad roz-
szerzono o wybór Zarządu 
Dzielnicy oraz Prezydium 
Rady Dzielnicy. Głosami no-
wej koalicji, radnych z klu-
bów Prawo i Sprawiedliwość 
oraz Kocham Pragę, nowym 
burmistrzem Pragi Północ 
został Jacek Jeżewski, pra-
cownik Polskiej Fundacji 
Narodowej, samorządowiec, 
były radny Rady Dzielnicy 
Bielany. Zastępcami burmi-
strza wybrani zostali obecny 
wiceburmistrz Dariusz Kac-
przak i wiceprzewodniczący 
Rady Dzielnicy – Jacek Wa-
chowicz. 

Zmiany zaszły także 
w Prezydium Rady Dziel-
nicy. Nowym przewodni-
czącym został radny PiS 
– Karol Szyszko, zaś wice-
przewodniczącym przedsta-
wiciel klubu Kocham Pragę 
– Kamil Ciepieńko.

Marcin kalicki

Urząd Dzielnicy Praga-Północ

Deprywacja słuchowa

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

JAk uzyskAć 
dOfinAnsOWAnie? 
zAdzWOŃ 517 224 111

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

aparat słuchowy, skorzystaj  
z promocji aparatów sprzedawanych 

bez dofinansowania nfz. 
zadzwoń 517 224 111

dOstępne 
rAty 

bez OprOCentOWAniA 
(Już Od 50 zł/mies.)

Dzisiaj przychodzimy do Państwa 
z tematem, jakim jest deprywacja 
słuchowa. Czy ktoś z Państwa zna ten 
termin? Jeśli nie, to zapraszamy do 
lektury.

Zacznijmy od tego, że deprywacja 
słuchowa jest jedną z odmian depry-
wacji sensorycznej. Sam wyraz – de-
prywacja – oznacza pozbawienie lub 

brak zaspokojenia jakiejś konkretnej 
potrzeby. Deprywacja sensoryczna 
jest to stan, w którym organizm, a do-
kładniej nasze centrum dowodzenia 
– mózg, jest pozbawiony bodźców, 
a w naszym przypadku – bodźców słu-
chowych.

Zjawisko to, przekładając na naszą 
deprywację słuchową, można opi-
sać w taki sposób, że brak stymulacji 
układu słuchowego, czyli niedosłuch, 
sprawia, że słuch ulega stopniowemu 
osłabieniu. Można to porównać do 
niećwiczącej ręki lub nogi, ponieważ 
kończyny tracą mięśnie, wiotczeją 
i w rezultacie nie nadają się do stan-
dardowego użytku. 

Tak więc zbagatelizowany niedosłuch 
może skutkować nieodwracalnym 
pogorszeniem się rozumienia mowy 
związanym właśnie z deprywacją słu-
chową.

W obszarze badań audiologicznych 
szczególnie często występuje jeden 
konkretny rodzaj deprywacji słuchowej, 
a mianowicie w sytuacji, kiedy osoba 
cierpiąca na obuuszny niedosłuch sto-
suje tylko jeden aparat słuchowy.

dlatego warto korzystać z dwóch 
aparatów słuchowych, tak aby sty-
mulować i angażować obie półkule 
mózgowe do słuchania dźwięków 
i przetwarzania docierających do 
nas wyrazów.



3

sko komisji ENVI (Komisja 
ds. Środowiska, Zdrowia Pu-
blicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności) jest istotne, lecz 
nie kończy procedury wpro-
wadzenia nowych przepisów 
w zakresie ETS (unijny sys-
tem handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnia-

Dokończenie ze str. 1
Według informacji prze-

kazanej 4.10.2022 r. na 
Twitterze przez Prezydenta 
Warszawy, rozbudowa spa-
larni jest największą inwe-
stycją przemysłową w kraju: 
– Zmodernizowany ZUSOK 
będzie w stanie zutylizować 
30 proc. wszystkich odpa-
dów w Warszawie i jednocze-
śnie produkować 1/4 ener-
gii potrzebnej jednostkom 
miejskim – bez trujących 
paliw kopalnych. Budujemy 
przyjazny środowisku sys-
tem gospodarki odpadami 
i odpowiadamy na kryzys 
energetyczny. 

dobRy czy zły sąsiad?
Rozbudowany ZUSOK 

ma być obiektem ekologicz-
nym. Na terenie zakładu 
mają się pojawić zielone da-
chy, które będą wspomagać 
retencję wód opadowych. 
W ZUSOK ma się odbywać 
proces wychwytywania 
surowców wtórnych, które 
będą przekazywane do re-
cyclingu. 

Mieszkańców niepokoją 
jednak przepisy wprowa-
dzane przez Unię Europej-
ską, które mogą spowodo-
wać wzrost kosztów spalania 
śmieci, co z kolei może przy-
czynić się do wzrostu cen za 
ich wywóz. 

Część  m iesz kańców 
zwraca także uwagę na to, 
że inwestycja jest dla nich 
uciążliwa, ponieważ prze-
szkadza im brzydki zapach 
roznoszący się po okolicy. 
Martwią się, czy sytuacja 
po rozbudowie ZUSOK się 
nie pogorszy.

mpo uSpokaja
Z informacji, które otrzy-

maliśmy od MPO Warszawa 
wynika, że „Zakład nie 
będzie źródłem nieprzyjem-
nych zapachów. Odpady 
rozładowywane będą w za-
mkniętej hali rozładunku. 
Stamtąd trafią bezpośrednio 
do bunkra. Specjalny system 
podciśnienia zapobiegać 
będzie wydostawaniu się za-
pachów na zewnątrz instala-
cji. Powietrze z wnętrza hali 
i bunkra kierowane będzie 
jako powietrze pierwotne do 
komór spalania. Instalacja 
nie będzie emitować nad-
miernego hałasu. Wszystkie 
urządzenia pracować będą 
w wyizolowanych pomiesz-
czeniach. Podobnie jak dziś, 
dźwięki związane z pracą 
zakładu są właściwie niesły-
szalne dla otoczenia i miesz-
kańców”.

Parlament Europejski wraz 
z Radą UE przyjęły w 2020 r. 
rozporządzenie w sprawie 
taksonomii, w którym jest 
mowa o tym, że spalanie nie 
jest dobrą formą utylizacji 
śmieci. Europosłowie opo-
wiedzieli się za włączeniem 
spalarni odpadów komunal-
nych do unijnego systemu 
handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnia-
nych, które miałoby nastąpić 
w 2026 r. Oznacza to, że za-
kłady takie jak spalarnie, po 
wejściu unijnych przepisów 
w życie, będą płacić za wy-
emitowany dwutlenek wę-
gla. Czy finalnie zapłacą za 
to mieszkańcy stolicy w ra-
chunkach za wywóz śmieci? 

– Prace w Parlamencie 
Europejskim, czyli stanowi-

Spalarnia – obawy 
i nadzieje

REKLAMAREKLAMA
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nicy Śródmieścia (pomiędzy 
rondem Żaba a Wiatraczną), 
budowie ul. Nowotrockiej 
oraz Trasy Tysiąclecia.

Odpowiedź w tej spra-
wie dostaliśmy od Artura 
Szklarczyka z Urzędu m.st. 
Warszawy: – Zgodnie z Wie-
loletnią Prognozą Finansową 
w rejonie ZUSOK realizo-
wane są następujące inwesty-
cje: 1. Budowa ul. Nowotroc-
kiej odcinek od ul. św. Win-
centego do ul. Radzymińskiej 
– prace przygotowawcze; 
2. Budowa wiaduktu dro-
gowego w ciągu ul. Chełm-
żyńskiej w Warszawie wraz 
z budową układu drogowego 
w Dzielnicy Rembertów i jed-
noczesną likwidacją prze-
jazdu kolejowego w poziomie 
szyn; 3. Modernizacja ciągu 
ulic Marsa – Żołnierska odc. 
węzeł Marsa – granica miasta 
– etap III; 4. Budowa obwod-
nicy śródmiejskiej na odc. od 
Ronda Wiatraczna do Ronda 
„Żaba”, w tym: etap I – odc. 
od Ronda Wiatraczna do ul. 

Radzymińskiej – prace przy-
gotowawcze.

Nie wiadomo, czy dokoń-
czenie prac na terenie ZU-
SOK zbiegnie się w czasie ze 
zbudowaniem ww. dróg.

Jednak, jak informuje nas 
Artur Szklarczyk, pojawia 
się inny problem, który może 
spowodować zakorkowanie 
okolicznych ulic: – (…) Na 
obszarze Targówka Fabrycz-
nego planowanych jest kilka 
inwestycji komercyjnych, 
które prawdopodobnie wy-
generują znacznie większy 
ruch niż spalarnia. 

Chodzi o budowę hal ma-
gazynowych oraz terminali 
logistycznych z dużym ru-
chem ciężarówek. 

– Monitorujemy sytuację 
i staramy się tych inwesto-
rów nakłonić do rozbudowy 
dróg, ale część ma już po-
zwolenie od dłuższego czasu 
i tam mamy już ograniczone 
możliwości działania – do-
daje Artur Szklarczyk. 

oktawia Michałowska

nych), bowiem odmienne sta-
nowisko zajęła Rada Europy. 
Brak porozumienia sprawia, 
że kwestia włączenia ITPOK 
(Instalacja Termicznego 
Przekształcania Odpadów 
Komunalnych) do systemu 
ETS nie jest jeszcze przesą-
dzona – powiedziało „Miesz-
kańcowi” MPO Warszawa.

a co z dRoGami 
dojazdowymi? 

Mieszkańcy, którzy są za 
rozbudową spalarni, zwracają 
uwagę na brak modernizacji 
sąsiadujących dróg. Niedługo 
zakład będzie przyjmować 
o wiele więcej odpadów 
i tym samym zwiększy się 
liczba samochodów dowo-
żących śmieci. Niestety, do 
spalarni nadal prowadzi jed-
nopasmowa ulica Gwarków. 
Okoliczne drogi już teraz są 
codziennie zakorkowane. 
Kiedy przymierzano się do 
projektu rozbudowy spa-
larni, mówiono o budowie 
praskiego odcinka obwod-
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ListoPaD. nieBezPieczna Pora
– Trochę przymroziło…
Kazimierz Główka ni to stwierdził, ni to 
pytał pana Eustachego Mordziaka, kupca 
bazarowego z pl. Szembeka. Ilekroć pan 
Główka był na bazarze, to zawsze znaleźli 
czas i miejsce, żeby zamienić kilka słów.
– Faktycznie. Tylko co to za mróz, panie 
Kaziu? To pieszczoty są… Ale pan coś 
markotny. Stało się coś?
– I tak, i nie. W sensie, czy mnie się coś 
stało, to nie, ale tak ogólnie, żeby nie po-
wiedzieć symbolicznie, to i owszem.
– Zaczynam się denerwować…
– Denerwować nie ma się czym, ale jest 
nad czym się zastanowić.
– W słuch się zamieniam…
– Mam kolegę. Równolatka, znaczy obu 
nam bliżej niż dalej. I to jest taki czas, kie-
dy człowiek żyje nadzieją…
– Nadzieję zawsze trzeba mieć, panie  
Kaziu… 

– Tak, tak, ale chodzi o specyficzną na-
dzieję. Nadzieję na godny finał, że tak 
powiem. Że będzie miał wtedy opiekę 
kogoś bliskiego. Dzieci na przykład. Żeby 
jak już przyjdzie, co ma przyjść, nie być 
samemu, pośród obcych, w jakimś zakła-
dzie, gdzie stary człowiek jest elementem 
wyposażenia – jak łóżko czy stolik. Żeby 
ktoś kogo kocha się najbardziej zamknął 
człowiekowi oczy, jak już napatrzą się na 
świat.
– Panie Kaziu, jak Boga kocham, nikogo 
to nie minie, ale śpieszyć się nie ma do 
czego. 
– Otóż tak jest, po prostu.
– No, a ten kolega?
– Nie jest wyjątkiem. I właśnie kilka dni 
temu dowiedział się, że jego ukochana 
córka i jego wnuczki, zamierzają opuścić 
kraj. Jego zięć, niezwykle porządny facet, 
dostał propozycję pracy. Daleko. Z dobrą 
jak na początek pensją, z pełnym socja-
lem, na legalu, jak to mówią.

– No i co, wyjadą?
– Wyjadą. Bo to dla nich ostatni dzwonek 
na taką decyzję. Bo tu od jakiegoś czasu 
już buksują. Wszystko, co zarobią, starcza 
im tylko na bieżące wydatki. Żadnego po-
stępu, żadnej perspektywy.
– Ciężko jest, to prawda. 
– Oni myśleli, że jak Polska weszła do 
Unii, to będzie już tylko lepiej. No, ale 
mamy, to co mamy. A skoro jest jak jest, 
to tu znowu będzie bryndza. Szara i ponu-
ra… Już jest.
– Powiem panu panie Kaziu, nie od pana 
pierwszego słyszę, że młodzi ludzie za-
czynają pakować walizki. 
– A widzi pan! Z jednej więc strony cie-
szyć się należy, że młodzi mogą ułożyć 
sobie życie, gdzie chcą. Z drugiej jed-
nak to bardzo smutne, że znów nadszedł 
czas, że jak chcą przeżyć je godnie, to 
nie w swojej ojczyźnie. I to mi serce 
ściska. 

Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'łaP się za kieszeń!

Nadchodzi grudzień – poza 
okresem urlopowym to czas 
największych obciążeń dla wielu 
domowych budżetów. Mikołajki, 
a więc prezenciki, zwłaszcza dla 
dzieci. Gwiazdka z kolorowymi 
paczkami pod choinką, z suto 
zastawionym stołem, w Wigilię 
przeważnie postnym, choć ob-
fitym, a w dwa dni świąt – hulaj 
dusza! Plus choinka. Potem 
Sylwester, przez wiele osób ob-
chodzony hucznie, a to przecież 
kolejne wydatki…

Zanim się zacznie w końcu 
l istopada czas kupowania 
kolejnych prezentów, war to 
się zastanowić, czy by w tym 

roku czegoś nie zmienić. Bo 
pieniądze można wydawać, 
ale też można wyrzucać. Dla-
tego warto wszystko zawczasu 
przemyśleć.

Moim zdaniem są dwie grupy 
trudnych odbiorców prezentów. 
Po pierwsze – dzieci, a po drugie 
– pokolenie naszych rodziców

– Co chcesz dostać pod cho-
inkę? 

– Nic, dziecko kochane, na-
prawdę. Mam tu wszystko, ni-
czego nie potrzebuję…

No i bądź tu mądry. Wobec 
tego jedni kupują kolejne kapcie, 
szalik, butlę witamin z apteki, ja-
kieś kurzołapy i tzw. durnostoje, 
ale inni uruchamiają wyobraź-
nię i dają w prezencie coś, co 
z pewnością się przyda i sprawi 

wiele radości. Opłacona wizyta 
u masażysty, ale nie w salonie 
piękności, bo nie o piękność 
tu chodzi, lecz o zdrowie i do-
świadczonego fizjoterapeutę. 
Mogą to być bilety do teatru, 
jeśli ktoś lubi lub bon podarun-
kowy. 

Można, oczywiście, kupić 
pluszowe maskotki czy czter-
nastą lalkę albo dwudziesty 
samochodzik. Mamy wiedzą, 
ile z tym kłopotu i jak bardzo 
brakuje miejsca na te „skarby”, 
którymi dziecko zwykle rzadko 
się bawi, bo ma ich nadmiar. 
Czy nie sprawi większej rado-
ści wykupiona lekcja na jednej 
z warszawskich ścianek wspi-
naczkowych, przystosowanych 
i dla wyczynowców, i dla ma-

łych dzieci? Albo seans „lotu” 
w tunelu aerodynamicznym czy  
voucher na symulator samodziel-
nego lotu Boeingiem 737? Młod-
sze dzieci ucieszy karnet do sali 
zabaw czy warsztaty (dla dzieci 
lub rodzinne) od samodzielnego 
robienia cukierków i lizaków po 
produkowanie wspaniałych cze-
kolad z dodatkami!

Takie prezenty obdarowanym 
przyniosą radość i niezapo-
mniane przeżycia, a pozostanie 
po nich z pewnością dokumen-
tacja fotograficzna. My zaś bę-
dziemy wiedzieć, że nie były to 
wyrzucone pieniądze. Szkoda 
wydawać je na coś, co wywoła 
ledwie skrzywienie ust czy 
wzruszenie ramion…

Życzę dobrych wyborów! żu

Kobiecym oKiem

co tam panie na pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Odziedziczyłem spadek z dobrodziejstwem 
inwentarza. Słyszałem, że muszę jeszcze spo-
rządzić wykaz inwentarza. Czy to prawda?

W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem 
inwentarza spadkobierca odpowiada za długi 

spadkowe całym swoim majątkiem, ale do wartości ustalonej w wykazie in-
wentarza (dokumencie prywatnym), bądź w spisie inwentarza (dokumencie 
urzędowym sporządzanym wyłącznie przez komornika).

Powyższe ograniczenie odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął 
w wykazie (lub nie podał do spisu) przedmioty należące do spadku lub przed-
mioty zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił nieistniejące 
długi. 

W przypadku niesporządzenia ww. dokumentów odpowiedzialność spad-
kobiercy za długi spadkodawcy jest nieograniczona z uwagi na niewyznacze-
nie jej kwotowej granicy, którą stanowi stan czynny spadku.

Zauważyć przy tym należy, że wykaz inwentarza może zostać złożony 
w każdym czasie, co skutkuje tym, że w przypadku procesu wytoczonego 
spadkobiercy przez wierzyciela spadkodawcy ten pierwszy może sporządzić 
wykaz i tym samym ograniczyć swoją odpowiedzialność. 

Wykaz inwentarza sporządzany jest samodzielnie lub wspólnie przez 
uprawnione podmioty tj.: spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego, wyko-
nawcę testamentu lub tymczasowego przedstawiciela. Wykaz może być zło-
żony w sądzie (sąd spadku lub właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 
składającego wykaz) albo przed notariuszem, który sporządza protokół obej-
mujący wykaz i przesyła wypis tego protokołu do sądu spadku. Po otrzymaniu 
wykazu sąd spadku dokonuje jego ogłoszenia. 

Wykaz inwentarza powinien być sporządzony według ustalonego wzoru, 
dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Treść wy-
kazu obejmuje przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windy-
kacyjnych, długi spadkowe oraz ich wartości.

Po sporządzeniu wykazu inwentarza lub spisu inwentarza spadkobiercy 
mają obowiązek spłacać długi zgodnie z tymi dokumentami. Podkreślić nale-
ży, że w przypadku nowych danych złożony już wykaz może być uzupełniony. 
Z uwagi na możliwość złożenia wykazu przez różne podmioty spadkobiercy 
mają obowiązek zapoznania się z każdym z tych dokumentów. Brak wiedzy 
w tym zakresie traktowane jest jako niedołożenie należytej staranności przez 
spadkobiercę, co w konsekwencji rozszerza granice jego odpowiedzialności za 
długi spadkowe.

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

oraz roszczeniach z „umów frankowych”.

* 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

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

 
tel. 22 810-87-32

502 995 082

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

Płatność kartą
Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne
Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 150 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

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

Warszawa ul. Grenadierów 51/59
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symbolicznego grobowca 
na Olszynce Grochowskiej. 
Ciekawostką jest to, że 

do budowy fundamentów 
nowego kościoła, wyko-
rzystano gruz z kazamat 

fortecznych XI fortu gro-
chowskiego. Prace budow-
lane zakończono w 1941 r., 
ale wykończeniowe zostały 
wstrzymane z chwilą wy-
buchu Powstania Warszaw-
skiego. Kościół w trakcie II 
wojny światowej nie został 
zburzony, lecz jego budowę 
ukończono dopiero w 1946 r., 
po powrocie ks. Sztuki z nie-
mieckiej niewoli. 

Świątynia-Pomnik została 
konsekrowana przez Pry-
masa Polski, ks. kard. Ste-
fana Wyszyńskiego w 1949 r. 
Jan Sztuka był proboszczem 
w parafii na Grochowie aż do 
śmierci (26.12.1970 r.).

oktawia Michałowska

W 1924 r. z inicjatywy To-
warzystwa Przyjaciół Gro-
chowa (TPG) rozpoczęła się 
budowa kościoła na Grocho-
wie. Księdzem przydzielo-
nym przez władze kościelne 
do współpracy z TPG został 
ksiądz Jan Sztuka. Dzięki 
hojności mieszkańca Gro-
chowa, inż. Jana Łaskiego, 
przyszła parafia otrzymała 
3-morgowy plac pod bu-
dowę kościoła oraz zabudo-
wań plebańskich. Drewno 
do budowy drewnianego 
kościoła, pochodzące z roz-
biórki karczmy (róg ul. Gro-
chowskiej 161 i Omulew-
skiej), podarował Stanisław 
Lubomirski.

– Marceli Konarzewski 
wystawia kosztem 7500 zło-
tych tymczasową plebanię. 
Maria Radziwiłłowa daro-
wuje ornaty i kapy. Architekt 

Jan Sztuka (1892–1970) pochodził z Remiszewic. 
Seminarium duchowne ukończył w Warszawie. 
Wikariusz parafii Najświętszego Serca Jezusowego 
przy ul. Kawęczyńskiej. Proboszcz parafii Najczyst-
szego Serca Maryi. Członek Koła Polskiej Macierzy 
Szkolnej. W 6 tygodni wybudował pierwszy drew-
niany kościół. Na plebanii świątyni zorganizował 
tzw. Dom Kulturalno-Oświatowy z salą kinową oraz 
sceną dla teatrów amatorskich. W trakcie okupa-
cji wspierał i udzielał schronienia żołnierzom AK. 
Jedno ze źródeł podaje (Historia Uważam Rze), że 
ksiądz podjął się rozmów z Niemcami, których ce-
lem był brak represji wobec mieszkańców Pragi. 
Po upadku Powstania Warszawskiego, gdy Niemcy 
wyprowadzali mężczyzn z Pragi, Jan Sztuka dobro-
wolnie dołączył do ich grupy. Ksiądz został wywie-
ziony na roboty przymusowe do Niemiec. Mówi 
się, że ksiądz dokonał nie lada sztuki i uratował 
Pragę przed zburzeniem. Ksiądz Jan Sztuka został 
pochowany w podziemiach parafii. Do dzisiaj jest wspominany przez starszych mieszkań-
ców Grochowa, a jedna z grochowskich ulic została nazwana jego imieniem.

innych – czytamy w książce 
„Grochów Przedmurze War-
szawy” Józefa Polińskiego.

Kośció ł  poświęcono 
21 grudnia 1924 r. 21 lutego 
1925 r. ukazał się dekret 
Kurii Arcybiskupiej o utwo-
rzeniu Parafii Najczystszego 
Serca Maryi w Grochowie. 
Pierwszym proboszczem pa-
rafii został ks. Jan Sztuka. 

29 czerwca 1930 r. na Wal-
nym Zgromadzeniu Człon-
ków TPG zapadła decyzja, 
by z okazji nadchodzącej 
setnej rocznicy bitwy gro-
chowskiej uczcić ten fakt 
nową, monumentalną Świą-
tynią-Pomnikiem – Ku pa-
mięci poległych bohaterów. 
Walki podczas Powstania 
Listopadowego 1831 r. nie 
były zwycięskie, ale miały 
olbrzymi wpływ na pobudze-
nie odrodzeńczych wysiłków 
Narodu. W nieprzerwanym 
łańcuchu zakończyły się one 
w naszym pokoleniu odzy-
skaniem wolności i niepod-
ległości Ojczyzny – czytamy 
u Polińskiego.

Komitetowi Budowy Ko-
ścioła przewodził ks. Jan 
Sztuka, który wykazywał się 
umiejętnościami budowania 
z niczego i przy szczodrości 
parafian, ofiarujących datki 
na budowę kościoła.

W trakcie prac budow-
lanych (obok drewnianego 
kościoła), rozpoczętych 
w 1933 r., natrafiono na dwie 
zbiorowe mogiły powstań-
cze, które przeniesiono do 

ZAUŁKI HISTORII jak kS. Sztuka  
Nie lada sztuKi doKoNał

ile osób zdaje sobie sprawę, że na jednym z bar-
dziej znanych placów Pragi Południe, na Placu 
szembeka, stoi świątynia, która jest pomnikiem 
upamiętniającym bohaterów Powstania Listopa-
dowego? kościół pw. najczystszego serca Maryi 
prawdopodobnie nie powstałby, gdyby nie boha-
terska determinacja jego pierwszego proboszcza 
księdza Jana sztuki. 

REKLAMAREKLAMA

n W kruchcie nawy głów-
nej kościoła znajduje się 
tablica ufundowana przez 
mieszkańców Grochowa 
z okazji 130. rocznicy Po-
wstania Listopadowego. 
n W krużgankach umiesz-
czono tablice upamięt-
niające pułki ułanów 
walczących w Bitwie pod 
Grochowem. 
n W ściany kościoła wmu-
rowano tablice poświę-
cone m.in. pamięci pro-
boszcza i budowniczego 
świątyni, ks. Jana Sztuki.
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W Centrum Kształcenia Za-
wodowego Nr 1, które mieści się 
w Warszawie przy ul. Berka Jose-
lewicza 4 mamy świadomość, że 
kształcenie zawodowe wymaga 
nieustannego rozwijania kompeten-
cji kadry nauczycielskiej. Realizu-
jemy to poprzez różne formy dzia-
łań, m.in. współpracę z krajowymi 
pracodawcami, a także przez naukę 
i wymianę doświadczeń podczas 
wyjazdów do placówek zawodo-
wych w innych krajach Unii Euro-
pejskiej. Wyjazdy międzynarodowe 
w oparciu o dotacje unijne w CKZ1 
organizujemy corocznie od 2012 r. 
Na lata 2020 – 2027 placówka na-
sza uzyskała Akredytację Erasmusa 
w sektorze Kształcenie i szkolenia 
zawodowe, która daje możliwość 
otrzymania środków finansowych 
na działania związane z między-
narodową mobilnością edukacyjną 
osób uczących się i pracowników 
zajmujących się kształceniem 

i szkoleniem zawodowym. Dzia-
łania te CKZ1 realizuje zgodnie 
ze złożonym Planem Erasmusa.

W dniach 27.06 – 01.07. 2022 r. 
dzięki pozyskanemu dofinansowa-
niu z Unii Europejskiej, dziewięt-
nastu przedstawicieli kadry kształ-
cenia zawodowego naszej placówki 
obserwowało pracę nauczycieli 
kształcenia zawodowego w Lipsku 
(Leipzig), w Niemczech. W wy-
niku obserwacji pracy i uczenia się 
praktycznego nauczyciele CKZ1 
wzmocnili swoje kompetencje za-
wodowe, poszerzyli wiedzę i umie-
jętności praktyczne, mieli kontakt 
z nowoczesnymi technologiami 
w zawodzie, poznali nowoczesne 
metody dydaktyczne stosowane 
w pracy z uczniem w szkole nie-
mieckiej i podnieśli kompetencje 
językowe. Wyjazd na mobilność 
był okazją na poznanie dobrych 
praktyk i wymianę doświadczeń 
oraz otwarcie się na współpracę 

międzynarodową. Program mobil-
ności uwzględniał nie tylko posze-
rzenie kompetencji merytorycznych 
i budowanie partnerstwa w zakresie 
kształcenia zawodowego, ale także 
elementy kulturowe, aby jeszcze 
bliżej poznać sąsiada. 

Na projekt „Obserwuję, uczę 
się praktycznie i wdrażam” – mo-
bilność kadry CKZ1 – nasza pla-
cówka uzyskała dofinansowanie 
z Unii Europejskiej w wysokości 
26 562 EUR. 

Nowe doświadczenie jest wyko-
rzystywane podczas zajęć z uczniami 
oraz poprzez różne formy dzielenia 
się wiedzą. Ponadto nauczyciele 
pracują nad wdrożeniem w CKZ1 
pomysłów rozwiązań i ulepszeń na 
bazie nowych doświadczeń. 

W Centrum kształcimy mło-
dzież z 16 warszawskich szkół 
zawodowych na zajęciach prak-
tycznych w kilkunastu zawodach 
oraz osoby dorosłe na bezpłatnych 
kwalifikacyjnych kursach zawodo-
wych. Szczegóły na naszej stronie:  
www.ckzwaw.pl 

międzyNaRodowa mobilNość eduKacyjNa 
KadRy cKz1

nauczyciele ckz1 oraz partnerzy mobilności przed 
siedzibą Bildungs – und technologiezentrum der 
Handwerkskammer zu Leipzig

Wacław Moszkowski sporzą-
dza plany budowy, inż. arch. 
Władysław Gostyński po-
święca wiele bezinteresow-
nej pracy przeprowadzając 
formalności budowlane 
i dozorując budowy. Reszty 
dopełniły liczne of iary 
obywateli i mieszkańców 
Grochowa, pracowników 
kolejki dojazdowej, fabryk 
„Pocisk”, „Perkun” i wielu 
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karate? Odpowiedź była jed-
noznaczna: Taaaaaak! I tak to 
wszystko się wtedy zaczęło. Po 
pierwszym treningu wiedzia-
łem, że to jest to. Oprócz tego 
chodziłem jeszcze w podsta-
wówce na tańce towarzyskie 
i pływanie, co tylko pozy-
tywnie wpłynęło na rozwój 
w okresie dorastania.

– kiedy stwierdził Pan jedno-
znacznie, że karate to jest ta dys-
cyplina, w której chce osiągnąć 
sukcesy? 

– W zasadzie od razu wie-
działem, że to jest to, od po-
czątku. Bardzo dobrze mi 
szło w tym sporcie, szybko 
zacząłem startować w turnie-
jach i wygrywałem od małego 
większość zawodów. Tu od razu 
poczułem symbiozę z moim 
charakterem, nie byłem zbyt 
grzecznym chłopcem i byłem 
nadruchliwy. 

– Jak często Pan trenuje i jak 
wyglądają te treningi?

– Trenuję codziennie i w za-
sadzie całe moje życie to sport. 
Pracuję jako nauczyciel wy-
chowania fizycznego na Bia-
łołęce w Szkole Podstawowej 
nr 110. Oprócz tego prowadzę 

klub sportowy KS Kyoko, 
w którym mamy takie sekcje 
sportowe jak: Karate Kyoku-
shin, lekkoatletyka i kickbo-
xing. Prowadzimy też zajęcia 
z gimnastyki korekcyjnej 
prewencyjnie dla maluchów 
z wadami postawy. Jeżdżę ro-
werem do pracy czterdzieści 
kilometrów dziennie. Rano 
przed pracą robię trening na 
siłowni dla spójności całego 
procesu przygotowawczego. 
W wolnych chwilach, biegam, 
pływam i jeżdżę na rolkach. 

– Jaki jest najlepszy wiek dla 
dziecka, aby zacząć swoją przy-
godę ze sportem? W jakim wieku 
dzieci mogą trenować w Pana 
klubie?

– W klubie Kyoko mamy 
różne dyscypliny. Prowadzimy 
grupy dla maluchów, dzieci 
z klas 1–3 oraz 4–8 i młodzieży 
licealnej. Na zajęcia może do-
łączyć każdy niezależnie od 
terminu. Najlepszy wiek do 
rozpoczęcia swojej przygody 
ze sportem to oczywiście wiek 
5–7 lat. Dzieci w tak młodym 
wieku mają ogromną potrzebę 
ruchu i wszelakiej aktywno-
ści ruchowej. Dobre wzorce 

wpajane od najmłodszych lat, 
pozytywne wartości i życie 
w sportowym duchu uczy pra-
cowitości, systematyczności 
i konsekwencji w późniejszym 
osiąganiu założonych celów. 

– na początku listopada zo-
stał Pan wicemistrzem europy. 
Wcześniej wywalczył Pan wi-
cemistrzostwo świata, stawał 
wielokrotnie na podium Pucharu 
europy, Mistrzostw Polski. który 
z tych sukcesów ceni Pan sobie 
najbardziej? 

– Każdy turniej i tytuł jest 
ważny. Przed każdym wylałem 
litry potu na sali. Każdy turniej 
niesie ze sobą wiele wspomnień 
zarówno tych pięknych, ale 
i tych bolesnych. Ten ostatni 
jest szczególnie ważny, bo je-
stem już przed czterdziestką 
i chciałem sobie jeszcze udo-
wodnić tym startem, że jestem 
w stanie walczyć z dziesięć-
piętnaście lat młodszymi za-
wodnikami na tak wysokim 
poziomie. Poza tym marzenia 
są po to, by je spełniać, a ja 
lubię marzyć i realizować te 
marzenia. To mnie napędza, 
motywuje i dodaje życiowego 
wigoru. 

– Wicemistrzostwo europy to 
wielki sukces dla Pana, klubu, 
ale także całej sportowej War-
szawy. Jaki cel teraz Pan stawia 
przed sobą? 

– Jak najszybciej wyleczyć 
kontuzję i oczywiście wrócić 
do mocnych treningów. Je-
śli tylko zdrowie pozwoli, to 
w kwietniu wystartuję w Mi-
strzostwach Polski w Łodzi. 
W maju Mistrzostwa Europy 
w Barcelonie, a jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem 
i uda się znaleźć sponsorów, 
którzy pomogą w realizacji 
procesu przygotowawczego 
i wyjazdu, to w listopadzie za 
rok Puchar Świata w Osace. 
To moje marzenie. Oprócz 
tego obóz zimowy i półkolo-
nie dla dzieci, a także kolejne 
sportowe zmagania podczas 
różnych turniejów zarówno 
w karate, lekkoatletyce, ale 
również w zawodach War-
szawskiej Olimpiady Mło-
dzieży w ramach rywalizacji 
szkolnej i dzielnicowej. 

– Dziękujemy za rozmowę. 
Gratulujemy sukcesów i życzymy 
spełnienia kolejnych marzeń. 

rozmawiał Marcin kalicki

MIESZKANIEC
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W związku z powyższym 
operator PGE Narodowego, 
w trosce o bezpieczeństwo, 
podjął decyzję o czasowym 
wyłączeniu obiektu z użytko-
wania. 

PRoblem z dachem
– W ramach realizowanego 

standardowego przeglądu 
stanu konstrukcji dachu prze-
prowadzono specjalistyczne 
badania poszczególnych 
jego elementów, w tym sta-
lowych łączników lin pod-
trzymujących iglicę. W wy-
niku przeglądu ujawniono 
wadę konstrukcyjną jednego 
z łączników. W związku z tym 
operator PGE Narodowego 
natychmiast zwrócił się do 
projektanta konstrukcji, firmy 
SBP i jej wykonawcy, firmy 
Cimolai w celu konsultacji 
i zdiagnozowania przyczyn za-
istniałej sytuacji. W dniu 10 li-
stopada 2022, w obecności 
projektanta konstrukcji dachu 
oraz jej wykonawców, a także 
naukowców z instytutu tech-
nologii w Karlsruhe na PGE 
Narodowym został przepro-

wadzony szereg inspekcji. Ich 
efektem była rekomendacja 
projektantów, wykonawców 
i ekspertów, by wyłączyć sta-
dion z użytkowania i przepro-
wadzić dodatkowe badania, 
które pozwolą ocenić drogę 
usunięcia wady. Jednocześnie 
zamontowano urządzenia 
kontrolno-pomiarowe pozwa-
lające na bieżące monitorowa-
nie stanu konstrukcji łącznika 
– poinformowali w oświad-
czeniu przedstawiciele PGE 
Narodowego.

co z wydaRzeNiami?
W związku z zaistniałą sy-

tuacją zdecydowano o wstrzy-
maniu działalności stadionu 
oraz wyłączeniu możliwości 
przebywania na nim. Na sta-
dionie nie mogą odbywać się 
wydarzenia sportowe czy kul-
turalne, ale również kongresy, 
konferencje oraz wycieczki 
po obiekcie. Ostatni sparing 
reprezentacji Polski z Chile 
został przeniesiony na sta-
dion Legii. Zamknięto rów-
nież bramy areny, w związku 
z czym nie można uprawiać 

sportów miejskich na prome-
nadzie obiektu. 

Na razie operator PGE Na-
rodowego nie odwołuje wyda-
rzeń sportowych i koncertów 
mających się odbyć w przy-
szłym roku. – Pracujemy nad 
tym, aby wszystkie zaplano-
wane na 2023 rok wydarzenia 
odbyły się zgodnie z planem 
– informuje. 

Jak długo stołeczny stadion 
będzie zamknięty? 

Obecnie, jak poinformo-
wał na konferencji prasowej 
Włodzimierz Dola, prezes 
operatora PGE Narodowego, 
przygotowywany jest proces 
naprawczy uszkodzonego 
elementu. Wykonany został 
także projekt tzw. bypassu 
pozwalającego zabezpieczyć 
zepsutą część konstrukcji. 

Jak długo zatem obiekt bę-
dzie nieczynny? 

– Stadion Narodowy będzie 
zamknięty dopóty, dopóki nie 
będziemy mieli pewności, że 
korzystanie z tego obiektu jest 
bezpieczne – zaznaczył Kamil 
Bortniczuk, minister sportu.     

Marcin kalicki

stadioN NaRodowy zamKNięty
Podczas przeglądu 
technicznego dachu 
stadionu ujawniono 
wadę jednego z ele-
mentów konstrukcji 
stalowo-linowej. 

– kiedy rozpoczęła się Pana 
przygoda ze sportem? 

– Przygodę z Karate 
Kyokushin zacząłem trzy-
dzieści dwa lata temu, jako 
pięcioletni, mały, niemo-
gący usiedzieć na miejscu 

chłopiec, uwielbiający filmy 
z Jean Claude Van Dammem 
i Brucem Lee. Wracając 
z wycieczki rowerowej z tatą 
zobaczyliśmy plakat o nabo-
rze na treningi. Tata zadał mi 
pytanie: Chcesz chodzić na 

lubię maRzyć i Realizować  
te maRzeNia. to mNie NaPędza

„Mieszkaniec” rozmawia z Piotrem strefnerem, 
mieszkańcem saskiej kępy, wicemistrzem świata 
i europy, trzykrotnym mistrzem Polski, Międzyna-
rodowym Mistrzem Holandii oraz rumunii, repre-
zentantem Polski w karate kyokushin. 
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Dokończenie ze str. 1
Mieszkańcy Marysina 

Wawerskiego obawiają się, 
że zostaną odcięci od reszty 
dzielnicy. W tej chwili mają 
do dyspozycji dogodne 
przejście przez tory przy 
ulicy Korkowej. Krążą jed-
nak pogłoski, że przejście 
ma być zlikwidowane, a ra-
czej przeniesione kilkadzie-
siąt metrów dalej. 

Protestują również miesz-
kańcy Pragi Południe, któ-
rzy od dawna domagają się 
dogodnego dostępu do re-
zerwatu przyrody Olszynka 
Grochowska. Brak dogod-
nych przejść przez tory to 
również spore utrudnienia 
dla mieszkańców Rember-
towa.

Kolej zapewnia, że przej-
ście przy ulicy Korkowej 
nie zostanie zlikwidowane, 
tylko zastąpione przejściem 
podziemnym. Co więcej, 
obiecuje dodatkowe przejścia 
ułatwiające komunikację.

– Wraz z przebudową linii 
między Warszawą Wschod-
nią a Warszawą Wawer do 
obecnego przejścia na stacji 
Warszawa Wawer i kładki 
Warszawa Olszynka Gro-
chowska, PLK dobudują 
5 przejść podziemnych uła-
twiających komunikację 
w pobliżu linii kolejowej 
– poinformował nas Karol 
Jakubowski z zespołu pra-
sowego PKP PLK. – Dotych-
czasowe przejście w ciągu 
ul. Korkowej w ramach 
przebudowy linii Warszawa 
Wschodnia – Warszawa Wa-
wer zostanie zastąpione w tej 
samej lokalizacji podziem-
nym przejściem dla pieszych. 
Poza tym obiektem komuni-
kację pieszych w obrębie 
torów poprawią także budo-
wane bezkolizyjne przejścia 

pod torami na wysokości ul. 
Goździków (z możliwością 
dojścia na peron Warszawa 
Gocławek), na ul. T. Edisona, 
na ul. Skrzyneckiego oraz 
pomiędzy ul. IV Poprzeczną 
a V Poprzeczną.

Dodał również, że „na od-
cinku Warszawa Wschodnia 
– Warszawa Wawer wyko-
nana wcześniej analiza śro-
dowiskowa nie wykazała ko-
nieczności budowy ekranów.

Dobudowanie nowych 
przejść we wspomnianych lo-
kalizacjach nie rozwiąże jed-
nak problemu dogodnego do-
stępu do rezerwatu Olszynka 
Grochowska. W obecnej 
chwili istnieje w tym miejscu 
nielegalne przejście przez 
tory, z którego korzystają 
okoliczni mieszkańcy. Jest to 
jednak bardzo niebezpieczne, 
o czym świadczy śmierć ko-
biety, która niedawno w tym 
miejscu wpadła pod koła 
przejeżdżającego pociągu. 
Niestety, na chwilę obecną 
kolej nie ma w planach bu-
dowy bezpiecznego przejścia 
w tym rejonie. 

– Według obecnych pla-
nów po przebudowie linii, 
dojście do rezerwatu będzie 
z sąsiednich przystanków, 
Warszawa Olszynka Gro-
chowska oraz Warszawa Go-
cławek – powiedział „Miesz-
kańcowi” Karol Jakubowski. 
– Na spotkaniu w 2021 roku 
z dzielnicą Praga-Południe 
PLK przedstawiły, że włączą 
się do współpracy, jeśli ze 
strony miasta lub zewnętrz-
nych podmiotów będzie ini-
cjatywa i finansowanie bu-
dowy bezkolizyjnego przej-
ścia dla pieszych.

Dla mieszkańców osiedli 
zlokalizowanych przy ul. Po-
dolskiej, korzystanie z tych 
przejść oznacza konieczność 

REKLAMAREKLAMA

Kolej łączy, ale i dzieli
przejścia dodatkowych kilku 
kilometrów. 

– Rozmowy między Urzę-
dem a władzami kolei trwają 
od ponad dwóch lat. Regu-
larnie odbywają się spotka-
nia, mające doprowadzić do 
konsensusu, czyli zbudowa-
nia bezpiecznego przejścia 
u wylotu ulicy Podhalańskiej 
(a nie Podolskiej) i połącze-
nia jej z istniejącą w Rem-
bertowie ulicą o tej nazwie 
– oznajmił nam Andrzej 

Opala, rzecznik prasowy 
UD Praga-Południe. I za-
pewnia: – Robimy wszystko, 
by przejście powstało jak 
najszybciej. Musimy jednak, 
jako Dzielnica, zapewnić 
tej inwestycji odpowied-
nie środki, bo władze kolei 
chcą, by samorząd dołożył 
się do budowy przejścia. 
Dlatego zmuszeni jesteśmy 
zgromadzić środki w przy-
szłorocznym budżecie, gdy 
planowane jest powstanie 
projektu. Następnie przy-
stąpimy wraz z PLK PKP do 
budowy przejścia.

Co ciekawe, do przełomu 
lat 60. i 70. XX wieku przy 
Podolskiej był legalny prze-
jazd przez tory z budką dróż-
nika i szlabanami, który póź-
niej został zlikwidowany. 
Samo przejście jednak nadal 
istniało aż do 1990 r. Czy 
PKP i Dzielnica wezmą pod 
uwagę głosy mieszkańców 
i znajdą środki, by przejście 
powróciło? Będziemy przy-
glądać się sprawie.          JPn

Przejście przy ul. Podolskiej

Przejście przy ul. Korkowej

Do 30 listopada br. 
można kupić bilety 30- 
i 90-dniowe on-line i akty-
wować je do końca lutego 
2023 r. w biletomatach 
i Punktach Obsługi Pasa-
żerów.

Od 1 grudnia br. bę-
dzie można kupić bilety 
30- i 90-dniowe, w tym 
bilety warszawiaka i war-
szawianki, przy pomocy 
aplikacji na smartfony 
mobiWAWA. W aplikacji 
można również bilety ak-
tywować, przedłużać, za-
wieszać i odwieszać oraz 
otwierać bramki metra.

Aplikację należy pobrać 
na por talu mojaWAR-

SZAWA, stro-
nie interneto-
wej WTP lub 
bezpośrednio 
w sklepach 
App Store i Google Play. 
Następnie zarejestrować 
konto użytkownika i zalo-
gować się na nie.

Obecna wersja aplikacji 
nie pozwala na przenie-
sienie biletu z dotychcza-
sowej (plastikowej) War-
szawskiej Karty Miejskiej 
do telefonu. Należy więc 
zacząć korzystać z niej do-
piero po zakończeniu waż-
ności biletu zakodowanego 
na Warszawskiej Karcie 
Miejskiej.                      JPn

bilety w KomÓRce
od 1 grudnia br. Warszawski trans-
port Publiczny zaprzestaje sprze-
daży biletów długookresowych za 
pośrednictwem strony internetowej 
wtp.waw.pl i zachęca do korzysta-
nia z aplikacji mobiWAWA.
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Na dołączonych do listu 
zdjęciach widać obsuwającą 
się kostkę brukową ścieżki 
dla pieszych w kierunku 
metalowej bariery znajdu-
jącej się na całej długości 
traktu. Przewrócone są także 
zabezpieczenia tego miejsca, 
które w związku z tym nie 
spełniają swojej funkcji. 

– Od paru lat tak wygląda 
ciąg spacerowo-rowerowy 
nad kanałkiem (…) Czy tak 
już będzie zawsze? – pyta 
zaniepokojony mieszkaniec 
i w jego imieniu zwrócili-
śmy się z tym pytaniem do 
Urzędu Dzielnicy Wawer. 

– Z informacji, które po-
siada Urząd Dzielnicy Wa-

wawerbiałołęKa

sPaceRy z dReszczyKiem emocji
niedawno otrzymaliśmy list od zaniepokojonego 
mieszkańca Wawra dotyczący złego stanu ciągu 
spacerowo-pieszego, biegnącego nad kanałkiem 
wzdłuż ul. Płowieckiej (od strony ul. edisona). 

Na pływalni zaplano-
wano 8 torów do pływania, 
basen rekreacyjny, brodzik 
dla dzieci, zjeżdżalnie, 
sauny, jacuzzi oraz grotę 
lodową. Na pierwszym 
piętrze znajdą się trybuny 
i  restauracja z tarasem, 
z widokiem na teren rekre-
acyjny ze sceną amfiteatru. 
Powstanie też ekspozycja 
wydobytych na terenie pod 
pływalnię pozostałości du-
żej osady kultury łużyckiej.

Sąd konkursowy przy-
znał pierwszą nagrodę Pra-
cowni Projektowej Piotr 
Makowski MAQ z Gdyni. 
Doceniono m.in. powią-
zanie budynku z istniejącą 
wysoką zielenią na tere-
nie nieruchomości. W ze-
wnętrznej strefie znajdą się 
rekreacyjne mikroplace. 
W budynku zaprojektowano 
kawiarnię, z której każdy 
będzie mógł korzystać.

– O tym, ile potrwa sama 
budowa będzie wiadomo 
z dokumentacji projektowej. 
Wstępnie spodziewamy się, 
że ten proces zajmie ok. 2 lat 
– powiedziała „Mieszkań-

cowi” Marzena Gawkow-
ska, rzecznik prasowa UD 
Białołęka.                         oM

Nowa PływalNia

za dwa lata przy ul. 
ostródzkiej powsta-
nie pływalnia ze stre-
fą rekreacyjną.

Na terenie nieruchomości 
przeznaczonej pod pły-
walnię, przeprowadzono 
wykopaliska archeologicz-
ne (2019–2020). Badacze 
natrafili na pozostałości 
dużej osady kultury łużyc-
kiej z późnej epoki brązu, 
sprzed ok. 3000 lat. Od-
naleziono ślady palenisk, 
pozostałości po dołkach 
posłupowych i jamach 
zasobowych, które w cza-
sach współczesnych 
nazywamy piwniczkami. 
Wykopano naczynie sito-
wate – gliniany durszlak, 
który służył do produkcji 
serów. Wydobyte znalezi-
ska będą eksponowane na 
terenie przyszłej pływalni 
w strefie wejściowej.

REKLAMAREKLAMA

wydaje się, że formalności 
z tym związane powoli roz-
wiązujemy. Mamy projekt 
wykonawczy naprawy tej 
skarpy przygotowany przez 
specjalistów z Instytutu Ba-
dawczego Dróg i Mostów. 
Chcielibyśmy, jeśli nie zdarzy 
się nic nieprzewidzianego 
związanego ze zgłoszeniem 
prac poza pasem drogowym, 
zrobić to wiosną przyszłego 
roku – powiedział „Miesz-
kańcowi” Jakub Dybalski, 
rzecznik prasowy ZDM.

Z informacji otrzymanej 
od ZDM wynika również, 
że zabezpieczenia, które 
obecnie odgradzają powstałą 
wyrwę, prawdopodobnie do 
czasu remontu zostaną za-
stąpione bardziej trwałymi, 
bezpieczniejszymi betono-
wymi barierami. Kiedy? 
Tego nie wiemy.

Mamy jednak nadzieję, że 
ze względu na bezpieczeń-
stwo pieszych, betonowe 
bariery pojawią się w tym 
miejscu jak najszybciej, a nie 
prawdopodobnie.          oM

wer problem jest złożony 
i dotyczy całej skarpy na 
długości ok. 150 m. ZDM wy-
konał projekt wzmocnienia 
skarpy, obecnie pozyskuje 
środki i chce przystąpić do 
remontu – poinformowała 
„Mieszkańca” Aleksandra 
Słowińska, rzecznik pra-
sowa dzielnicy Wawer.

Informacje dotyczące na-
prawy wspomnianego miej-
sca otrzymaliśmy również 
od Zarządu Dróg Miejskich.

– Ten ciąg pieszo-rowe-
rowy wzdłuż ul. Płowieckiej 
leży w pasie drogi zarządza-
nej przez ZDM. Natomiast, 
jak widać na zdjęciu, (…) 
problemem nie jest sam ciąg, 
ale skarpa, którą trzeba 
wzmocnić, żeby się po pro-
stu nie osuwała. Konieczne 
są więc prace, które wycho-
dzą poza pas drogowy i to 
opóźnia ich start. Natomiast 

Fot. od czytelnika

Wizualizacja

z miaSta
10. edycja budżetu 

obywatelSkiego
Jubileuszowa, 10. edycja bu-

dżetu obywatelskiego w stolicy 
rusza już 1 grudnia 2022 roku. 
Po raz kolejny mieszkańcy będą 
mieli okazję zgłosić projekty 
mogące naprawić, usprawnić, 
ulepszyć okolice ich zamiesz-
kania, dzielnicy, a nawet całego 
miasta.

Na projekty zgłaszane w ra-
mach budżetu obywatelskiego 
na 2024 rok przeznaczono kwotę 
101 427 129 zł, z czego pula ogól-
nomiejska to 30 428 140 zł, a po-
została kwota to pule dzielni-
cowe. Jaki przydział otrzymały 
dzielnice znajdujące się po 
prawej stronie Wisły? Naj-
więcej funduszy do wykorzy-
stania będą mieli mieszkańcy 
Pragi Południe – 7 201 326 zł, 
Targówka – 4 969 929 zł oraz 
Białołęki – 4 767 075 zł. Nie-
wiele ponad 3 miliony zło-
tych na projekty obywatelskie 
mogą przeznaczyć mieszkańcy 
Wawra (3 042 814 zł). Na Pra-
dze Północ natomiast kwota do 
podziału na zgłoszone pomysły 
to 2 637 105 zł. Tyle samo – po 
1 014 271 zł – będzie do dys-

pozycji mieszkańców Rem-
bertowa i Wesołej.             Mk

abonament przez internet
Od 16 listopada br. abona-

ment mieszkańca Strefy Płat-
nego Parkowania Niestrzeżo-
nego można załatwić szybko 
i wygodnie przez internet. 

Wystarczy wejść na specjal-
nie utworzoną stronę abona-
mentzdomu.zdm.waw.pl i za jej 
pośrednictwem złożyć wnio-
sek, przesłać wszystkie nie-
zbędne dokumenty i zapłacić.

Za pomocą tej strony można 
zamówić zarówno abonament 
obszarowy, jak i abonament 
rejonowy. 

Od 16 listopada br. nie można 
już składać mailowo wniosków 
o abonament mieszkańca do 
Zarządu Dróg Miejskich. Ale 
wnioski złożone w ten sposób 
przed tą datą nie tracą swojej 
ważności i będą realizowane 
przez ZDM w kolejności skła-
dania.

Nadal można złożyć doku-
menty osobiście w dowolnym 
punkcie obsługi. Zmianie nie 
uległy też zasady przyznawa-
nia abonamentów.           JPn
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W realizacji tego marzenia po-
mogła Fundacja Rozwoju War-
szawskiego Ogrodu Zoologicz-
nego „PANDA” oraz przyjaciele 
dziewczynki. Solenizantka zapro-
siła przyjaciół do ZOO i poprosiła, 
by nie przynosili jej prezentów, 
a pieniądze, które chcieli prze-
znaczyć na upominki, wrzucili do 
specjalnie przy-
gotowanej przez 
nią skarbonki i te 
środki ona prze-
każe na utrzyma-
nie małpki, dla 
której wybrała 

imię Luna. Dzieci i ich rodzice byli 
tym pomysłem zachwyceni. 

W dniu urodzin o godzinie 10.00 
wszyscy spotkali się przed ZOO. 
Pomimo że termometr wskazywał 
minusową temperaturę, atmosfera 
była gorąca. Zebranych przywitali 
przewodnicy z ZOO, Dominik 
Hajduk i Dina Vavilova. Zabrali 

oni solenizantkę 
i jej gości na niesa-
mowitą wycieczkę, 
podczas której opo-
wiadali o mieszkań-
cach ZOO. Dzieci 
zadawały pytania, 

uRodziNy iNNe Niż wszystKie
Marzenia są po to, aby je spełniać. szczególnie te urodzinowe. 
Pewna 8-letnia solenizantka, pragnęła adoptować… małpkę 
sajmiri, która na co dzień mieszka w zoo. 

ale także odpowiadały na zagadki 
zadawane przez przewodników, 
którzy prawidłowe odpowiedzi 
nagradzali upominkami z wize-
runkami zwierząt. 

Po spacerze w restauracji ZOO 
czekał na wszystkich tort. Mali 
goście wrzucili pieniążki do skar-
bonki. Uzbierano 1200 zł! Kwota 
została przekazana na półroczne 
utrzymanie małpki Luny. Wicepre-
zes fundacji, Jakub Krzemiński, po-
dziękował solenizantce i przekazał 
jej honorowy akt adopcji małpki, 
Honorową Kartę Wstępu do ZOO 
oraz maskotkę – małpkę Sajmiri. 
Następnie wszyscy poszli odwie-
dzić Lunę, gdzie na solenizantkę 
czekała kolejna niespodzianka, 
honorowa tabliczka adopcyjna. Ten 
dzień na pewno pozostanie w pa-
mięci dziewczynki i jej gości.

Lokatorów ZOO jest blisko  
12 tysięcy reprezentujących około 
500 gatunków. Małpka Sajmiri zna-
lazła już opiekunkę. Czy znajdą się 
chętni, by zaadoptować inne war-
szawskie zwierzęta?                    AM

Fundacja 
P A N D A 
od 1990 r. 

gromadzi środki ma rozwój war-
szawskiego ZOO. Co roku dzięki 
akcji „adopcji” zwierząt, organi-
zacji imprez, działalności sklepiku 
z upominkami oraz restauracji 
TEMBO uatrakcyjnia ogród zoo-
logiczny, poprawia warunki eks-
pozycji zgodnie z zasadami do-
brostanu zwierząt. Dba o to, aby 
miejsce to było niezwykłe, gdzie 
chętnie spędza się wolny czas, 
zdobywając jednocześnie wiedzę 
ekologiczną.
Fundacja Rozwoju Warszawskiego 

ogrodu zoologicznego PanDa 
ul. Ratuszowa 1/3
03-461 Warszawa 

tel. (22) 619 40 41 wew. 133 
www.panda.zoo.waw.pl
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Dzieło, widoczne doskonale 
dla podróżujących pociągami 
pomiędzy stacjami Warszawa 
Wschodnia a Warszawa Sta-
dion, zostało specjalnie nama-
lowane na 14 listopada, kiedy 
to przypada, ustanowiony 
przez Międzynarodową Fede-
rację Diabetologiczną, Świa-
towy Dzień Cukrzycy. 

Praca, znajdująca się na 
praskiej kamienicy, po-
wstała w ramach kampanii  
„(Z)mierz się z cukrzycą”. 
Malowidło przedstawia osiem 
postaci: 52-letnią Joannę, 31-
letniego Filipa, 4-letnią He-
lenkę, 43-letniego Wiktora, 
6-letniego Leosia, 71-letniego 
Henryka, 10-letniego Piotrka 

i 60-letnią Teresę. Różni ich 
wiele. Od wieku, przez pasje, 
plany po zajęcia, które wyko-
nują. Jednak wszystkich łączy 
czerwona kropelka krwi, ko-
jarząca się z pomiarem cukru 
za pomocą glukometru. Na 
muralu pojawił się dopisek: 
„W Polsce na cukrzycę cho-
ruje prawie 3 miliony osób. 
Regularna kontrola cukru 
we krwi jest podstawowym 
elementem terapii, pomaga 
w tym glukometr”. 

Poprzez dzieło autorzy 
chcą zwrócić uwagę na to, 
jak ważne jest regularne 
badanie cukru, gdyż jest to 
powszechny problem doty-
czący milionów Polaków. 
Cukrzyca to choroba, która 
charakteryzuje się podwyż-
szonym stężeniem glukozy 
we krwi. Jej przyczyny mogą 
być różne, dlatego tak istotne 
są kontrole. Prognozuje się, 
że do 2050 roku problem 
z cukrzycą będzie miała co 
trzecia osoba na świecie. 

Kamienica przy ul. Zamoy-
skiego 29 na Pradze Północ 
znajduje się blisko stacji me-
tra Stadion Narodowy. Można 
dotrzeć do niej także od ul. 
Targowej. Mural robi wraże-
nie zarówno w ciągu dnia, jak 
i nocą, kiedy jest dodatkowo 
podświetlony.                    Mk 

słodKo-GoRzKi muRal Na PRadze
Praga-Północ to dzielnica, w której znajduje się 
wiele malowideł zdobiących stare kamienice. czę-
sto zaniedbane mury nieruchomości niszczeją i od-
straszają przechodniów. nieco inaczej jest z budyn-
kiem przy ul. zamoyskiego 29, gdzie powstał mural 
„zmierz się z cukrzycą”. 
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Artykuł informAcyjny

PodsumowaNie PRojeKtu eRasmus+ w zsł

Relacja z samego stażu opubli-
kowana została w prasie lokal-
nej gazecie Mieszkaniec z dnia 
10 listopada 2022 r. oraz na stro-
nie internetowej gazety, szkoły 
i szkolnym facebooku. Tytuł arty-
kułu  ,,Uczniowie z ZSŁ w War-
szawie na stażu w Hiszpanii”. 

Kolejnym  działaniem pro-
mującym projekt były spotkania 
z uczniami naszej szkoły, któ-
rzy chcieliby w kolejnych latach 
brać udział w zagranicznych mo-
bilnościach w ramach projektu. 
Rozpowszechnianie rezultatów 
odbywało się m.in. podczas spo-
tkań podsumowujących realiza-
cje z działań projektu z władzami 
dzielnicy i miasta oraz na spotka-
niach z uczniami klas ósmych za-
praszanych do naszej szkoły (m.in. 
z SP 171 i SP 52).

Na  posiedzeniu  Rady Pedago-
gicznej uczniowie  przygotowali  
prezentację multimedialną, uatrak-
cyjnioną  zdjęciami i f ilmem  
z  odbytego stażu zagranicznego 
w maju 2022 r.  Na organizowa-
nych spotkaniach  odpowiadali 
rzeczowo na pytania uczniów, 
przedstawicieli władz oraz współ-
pracujących firm i nauczycieli.  

Swoimi wrażeniami uczniowie 
i nauczyciele mogli podzielić się  
na stronie internetowej szkoły oraz 
szkolnym facebooku.

W tym roku szkolnym w maju 
2023 r. nasi uczniowie wyjadą na 
praktyki do Portugalii do Faro.  AS

W ramach projektu Erasmus+ 
Akredytacja 2021–2027 Zespół 
Szkół Łączności realizował od 
1 września 2021 r. do 30 listopada 
2022 r. projekt unijny. W ramach 
realizacji 19 uczniów odbywało 
4-tygodniowe praktyki zagraniczne 
w Walencji w Hiszpani. W lipcu 
2022 r. jeden z nauczycieli odbył 
również tam kurs zawodowy. 

W październiku 2022 r. dwóch 
nauczycieli, w ramach Job shado-
wing, zapoznało się z portugal-
skim systemem kształcenia zawo-
dowego w Faro w Portugalii. 

Podczas trwania projektu od-
bywały się różnego rodzaju akcje 
w ramach rozpowszechniania re-
zultatów z realizacji projektu.

wyjazd Nauczyciela z zsł  
na kurS zawodowy 

Podczas wakacji jeden z naszych 
nauczycieli p. Krzysztof Mróz 
uczestniczył w dwutygodniowym 
kursie zawodowym dla nauczycieli 
prowadzonym w języku angiel-
skim Photoshop course w ramach 
projektu Akredytacja 2021–2027 
Program Erasmus+. Sektor: Kształ-
cenie i szkolenia zawodowe. Po 
ukończeniu kursu nasz nauczyciel 
otrzymał certyfikat potwierdza-
jący udział w szkoleniu.

wyjazd Nauczycieli z zsł 
w Ramach job shadowiNG
Zgodnie z założeniami projektu 

nauczyciele z ZSŁ w Warszawie 

zajmujący się kształceniem za-
wodowym mają możliwość pod-
wyższenia swoich kompetencji 
zawodowych oraz językowych, 
wymiany doświadczeń, dobrych 
praktyk, zapoznania się z syste-
mem edukacji szkoły partnerskiej 
za granicą.

Nauczyciele przedmiotów za-
wodowych w październiku 2022 r. 
uczestniczyli w mobilności Job 
shadowing w Portugalii, reali-
zowanej w ramach projektu Era-
smus+ Akredytacja 2021–2027. 

Celem wyjazdu było zapoznanie 
się z systemem edukacji szkoły part-
nerskiej ESCOLAS DR, Fransisco 
Fernandes Lopes z Olhão w Portu-
galii, szkoły średniej o profilu zawo-
dowym informatycznym. 

Nauczyciele zwiedzili szkołę, 
zapoznali się z portugalskim sys-
temem kształcenia zawodowego, 
strukturą szkolnictwa, zadaniami 
stawianymi szkole, ramowymi 
planami kształcenia oraz zasadami 
systemu oceniania. Mogli też obser-
wować lekcje, z chęcią wymieniali 
doświadczenia i dobre praktyki.

Po obowiązkowych szkoleniach 
nauczyciele mieli możliwość pozna-
nia Faro oraz pobliskiego regionu 
Benagil, Praia Marinha, Albufeira 
i Vilamoura. Pogoda w paździer-
niku była wyśmienita. W drodze po-

wrotnej udało się przed odlotem do 
Warszawy zobaczyć najciekawsze 
miejsca Lizbony. Każdy z uczest-
ników wyjazdu otrzymał certyfikat 
udziału w Job shadowing.

RozPowszechNiaNie 
rezultatów 

W ramach rozpowszechniania 
rezultatów w ZSŁ przygotowane 
zostały  wystawki szkolne pt. 
„Erasmus+ Akredytacja 2021–
2027” z pobytu stażu zagranicz-
nego w Hiszpanii, na której za-
mieszczono  szczegółowe sprawoz-
dania uczniów i  opiekunów  oraz 
zdjęcia z mobilności zagranicznej.  
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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 renaULt, PeUGeot.  
teL. 603-603-505

DaM Pracę
n Agroturystyka zatrudni pra-
cowników fizycznych, kobiety 
i mężczyźni, zakwaterowanie, 
etat, okolice Sulejówka.  
Tel. 660-795-386

kUPię
n Antyki, obrazy, meble, książ-
ki, pocztówki, szable, bagnety, 
odznaczenia. Tel. 504-017-418

n Książki Płyty winylowe. 
Dojazd do klienta.  
Tel. 798-631-511

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

n Stare zabawki, żołnierzyki, 
figurki z PRLu.  
Tel. 795-540-073

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

MotorYzacJa
n Pomoc drogowa.  
Tel. 513-606-666

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

naUka
n 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 bezpo-
średnio – agencjom dziękuję; 
płatność gotówką, Warszawa 
i okolice – Marki, Radzymin 
itp. Proszę o kontakt w godz. 
8.00–17.00. Tel. 502-904-708

n naPraWa MaszYn Do 
szYcia. DoJazD Gratis. 
teL. 508-081-808

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

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

n Rolety, żaluzje, verticale, ro-
lety antywłamaniowe – produk-
cja, naprawa. Tel. 602-228-874

n stoLarz – szaFY, zaBU-
DoWY, GarDeroBY i PaWLa-
cze. teL. 602-126-214

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

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

UsłUGi – Budowlane
n 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 Komputero-
wy 18 zł/h 24h. Dojazd 0 zł.  
Tel. 506-480-505

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

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

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

n Sprzątanie mieszkań, domów 
i biur. Tel. 796-078-271

n Sprzątanie mieszkań.  
Tel. 794-767-860

n Sprzątanie po remontach 
mieszkań. Tel. 796-371-666

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

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

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

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

n okna – naPraWY,  
DoszczeLnienia.  
teL. 787-793-700

n Remontowiec złota rączka. 
Tel. 504-781-725

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

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

NastęPNe wydaNie 8.12.2022

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

ul. Floriańska 6 - Filia
 ul. Rechniewskiego 14 (kościół św. Patryka)

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl
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nierUcHoMoŚci  
– Mam do wynajęcia

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

PraWne
n Adwokat Wojciech Lipka 
przyjmuje już w Kancelarii Ad-
wokackiej na Grochowie przy ul. 
Grenadierów 12. Sprawy karne, 
cywilne, rodzinne, spadkowe 
(umowy, odszkodowania, roz-
wody, alimenty, nieruchomości, 
inne). Tel. 500-175-857

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

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

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

n Zabiorę książki, gazety. Nie-
odpłatnie. Tel. 796-371-666

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

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

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

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

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

n Transport osób – Peugeot 
Traveller 8-osobowy komfort 
(7+kierowca) – kraj, zagranica 

– wycieczki, imprezy okoliczno-
ściowe i inne – tylko z kierowcą, 
bez możliwości wynajmu 
pojazdu. Tel. 502-904-708

n Wywóz gruzu i mebli po 
remoncie. tel. 503-157-991

UsłUGi
n aGD – LoDóWki, PraLki, 
zMYWarki – naPraWa.  
teL. 694-825-760

n aGD, antenY, teLeWizorY 
– naPraWa.  
teL. 602-216-943

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

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

n Dezynfekcja instalacji wenty-
lacyjno-klimatyzacyjnych.  
Tel. 502-904-708

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

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

n Gaz, HYDraULika. 
naPraWY, Montaż, 
PrzeróBki – 24 H. tanio. 
teL. 22 610-88-27,  
604-798-744

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

n Hydraulik, udrażnianie 
kanalizacji, drobne naprawy, 
montaże, od 90 zł.  
Tel. 731-142-599 

n HYDraULik.  
teL. 502-031-257

n Hydraulik. Tel. 601-948-528

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

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

n LoDóWek naPraWa.  
teL. 602-272-464

Prezydent m.st. Warszawy
oBWieszczenie

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 176 t.j. ze zm.), art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j. ze 
zm.), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie po-
wiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 t.j.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 
2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817 t.j.), 

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy 
zawiadamiam

o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza Dzielnicy Białołęka dzia-
łającego z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, złożony 26.09.2022 r., 
skorygowany 27.10.2022 r. oraz 07.11.2022 r. w sprawie wydania decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w dzielnicy Białołęka m. st. War-
szawy, polegającej na: „budowie i rozbudowie dróg gminnych ul. rybackiej i 
Bruszewskiej wraz z przebudową istniejącej drogi oraz budową sieci uzbroje-
nia terenu w dz. Białołęka m.st. Warszawy”, na działkach ew. z obrębu 4-07-
18 nr: 93/6 (wydzielona z działki 93/1), 94/5 (wydzielona z działki 94).
W ramach przedmiotowej inwestycji istnieje obowiązek:
1. przebudowy ul. Bruszewskiej – działki ew. z obrębu 4-07-18 nr 94/7 (wy-
dzielona z działki 94) oraz 43/1,
2. budowy sieci telekomunikacyjnej na obszarze stanowiącym część projekto-
wanych działek ew. nr 94/4, 94/5, 94/7 z obrębu 4-07-18 (wydzielone z działki 
ew. nr 94),
3. budowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej na obszarze stanowią-
cym część działki ew. nr 93/2 z obrębu 4-07-18,
4. rozbiórki sieci telekomunikacyjnych na obszarze stanowiącym część pro-
jektowanych działek ew. nr 94/4 i 94/5 z obrębu 4-07-18 (wydzielone z działki 
ew. nr 94),
5. rozbiórki fragmentu ogrodzenia działki ew. nr 30/1 z obrębu 4-07-18 zlo-
kalizowanego w pasie projektowanej drogi publicznej na działkach ew. nr 94/6 
i 94/5 z obrębu 4-07-18 (wydzielone z działki ew. nr 94).
nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jed-
nostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy to działki z obrębu 4-07-18 
nr ew.:  93/6 (wydzielona z działki 93/1), 94/5 (wydzielona w działki 94).
Stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i za-
strzeżeń w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla 
Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel.:  22 443 82 33, pokój  
nr 404 B, w godzinach poniedziałek 8–16, czwartek 14–16 (po wcześniejszym 
umówieniu telefonicznym), do czasu wydania decyzji, nie krócej niż 14 dni od 
dnia opublikowania. 

Prezydent  m.st. Warszawy
z a W i a D o M i e n i e  

o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 176), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), 
art. 1 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1817), 

zawiadamia się,
o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta m.st. War-
szawy, reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 
złożony 11.10.2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej polegającej na rozbudowę drogi gminnej publicznej – odcinek ul. 
tajemnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ew. z obrębu 4-16-
36 nr: 49/78 i 49/81 (działki powstałe z podziału działki 49/33), 49/80 (działka 
powstała z podziału działki 49/74), 50/9 (działka powstała z podziału działki 50/3), 
50/11 (działka powstała z podziału działki 50/6), 51/4 (działka powstała z podziału 
działki 51/1), 51/6 (działka powstała z podziału działki 51/2), 51/8 (działka po-
wstała z podziału działki 51/3), 52/4 (działka powstała z podziału działki 52/3), 
49/34 (część dz.), 49/73, 52/1, 65/2, 65/3 (część dz.).
W ramach inwestycji istnieje obowiązek:
• przebudowy i budowy sieci elektroenergetycznych wraz z przyłączami na dz. 
ew.: 50/6 (po podziale dz. nr 50/12), 51/3 (po podziale dz. nr 51/9), 51/1 (po 
podziale dz. nr 51/5), 49/74 (po podziale dz. nr 49/79) z obrębu 4-16-36,
• przebudowy i budowy linii telekomunikacyjnych na dz. ew.: 50/6 (po podziale 
dz. nr 50/12), 50/3 (po podziale dz. nr 50/10), 51/3 (po podziale dz. nr 51/9), 51/2 
(po podziale dz. nr 51/7), 49/74 (po podziale dz. nr 49/79) z obrębu 4-16-36,
• przebudowy i budowy przyłączy wodociągowych na dz. ew.: 50/6 (po podzia-
le dz. nr 50/12), 51/3 (po podziale dz. nr 51/9), 51/2 (po podziale dz. nr 51/7), 
51/1 (po podziale dz. nr 51/5) z obrębu 4-16-36,
• przebudowy i budowy kanalizacji sanitarnej na dz. ew.: 51/2 (po podziale 
dz. nr 51/7) z obrębu 4-16-36.
• przebudowy innej drogi publicznej (ul. Głębockiej): na części działek: nr ew. 
52/2, 65/1 z obrębu 4-16-36.
nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jed-
nostki samorządu terytorialnego m. st. Warszawy to działki z obrębu 4-16-36 
nr: 49/78, 49/81 (działki powstałe z podziału działki 49/33), 49/80 (działka po-
wstała z podziału działki 49/74), 50/9 (działka powstała z podziału działki 50/3), 
50/11 (działka powstała z podziału działki 50/6), 51/4 (działka powstała z podziału 
działki 51/1), 51/6 (działka powstała z podziału działki 51/2), 51/8 (działka po-
wstała z podziału działki 51/3), 52/4 (działka powstała z podziału działki 52/3).
Stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wnio-
sków i zastrzeżeń w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury 
i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, 
tel.:22/4 438 285, pokój nr 404 B, w godzinach poniedziałek 8–16, czwartek 
14–16 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym), do czasu wydania decy-
zji, nie krócej niż 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej. 
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zAreJestruJ się i Obierz 5% RABATU  

nA pierWsze zAkupy z dOstAWĄ

Promocje obowiązują w dniach 24.11-8.12.2022 r.

zrÓb zAkupy  

przez internet

WEJDŹ NA STRONĘ

www.dhtonline.pl

39 99
PLN

39 99
PLN

12 99
PLN

KraKowsKa 

sucha z szyNKi 

Tarczyński 

 sztuKa
260 g  

kiEłbasa 

swojsKa 

PilznEńska 
taurus

1 kg

szynka górska  
taurus

1 kg

DOSTAWA 
NAWET  

W 4 gODziny

kabanOsy 

excLusive
różnE

rodzaje 

Tarczyński 
105 g 

6 99
PLN


