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Runął nasz świat
Dwa tygodnie temu wyda-

wało nam się, że problemy 
świata sprowadzają się do 
tego, czy już mam sobie po-
malować odrosty, jak przygo-
tować wędkę na sezon i gdzie 
taniej kupić pączki na tłusty 
czwartek. Władca z Kremla 
straszył, ale chyba nikt wów-
czas nie sądził, że po ponad 
75 latach pokoju w Europie 
(przerywanego barbarzyńskimi 
starciami na Bałkanach i wkro-
czeniami z „bratnią pomocą”) 
wyda regularną wojnę dużemu, 
w miarę dobrze uzbrojonemu 
sąsiadowi – Ukrainie. 

Wojna na Ukrainie zmienia 
wszystko, więc i nasz świat 
lokalny, tak bliski „Mieszkań-
cowi”. W tym numerze po-
święcamy więc wiele miejsca 
pomocy humanitarnej dla 
Ukraińców. Od lat są wśród 
nas – studenci, ludzie kultury, 
pomoce w naszych domach, 
opiekunki, pielęgniarki, lekarze, 
sprzedawczynie, kierowcy, bu-
dowlańcy itd. Teraz będzie ich 
więcej, dużo więcej. Apelować 
o współczucie nie trzeba, bo 
tego jest dostatecznie dużo. 

Ważna jednak jest cierpli-
wość – za pół roku, za rok. 
Być może tak długo będą mu-
sieli pozostać tu wśród nas. 
Nie straćmy wówczas dla nich 
serca w tym nowym porządku 
świata, który próbuje nam za-
fundować prezydent Putin.

tomasz szymański
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 Protezy elastyczne

 Cyrkonowe 
korony i mosty

 Implanty

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY
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prawej  
strony wisły.
ukazuje się 
od 1991 r.

Wojna i pokój

Rozpoczęta 24 lutego inwazja Rosji na ukRainę to wielka tRagedia dla milionów osób zamieszkujących 
wschodnią euRopę. polacy nie pRzeszli obojętnie obok tych wydaRzeń obojętnie. 
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CZYTAJ NA STR. 6-8

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

WYKONUJE:
    

 
renowację tapicerki i stolarki 
mebli stylowych i współczesnych

 

  nowe meble na wymiar  
(wersalki, tapczany, fotele, 
naro¿niki, stela¿e itd.) 

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce
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kRonika poLiCYjna
POżaR na stalOwEj

W nocy 1 marca wybuchł pożar na poddaszu budynku przy 
ul. Stalowej 54. Na miejsce, oprócz policji i pogotowia, 
przyjechało pięć zastępów straży pożarnej. Z dwunastu 
lokali ewakuowano 25 osób. Na szczęście nikomu nic się 
nie stało. Niestety całkowicie spłonął dach budynku. Przy-
czyny pożaru ustalą śledczy z pomocą biegłego. Według 
relacji mieszkańców do pożaru w kamienicy doszło po raz 
drugi i to w ciągu krótkiego czasu.

PODawali siĘ za POliCjantÓw
Policja aresztowała dwóch mężczyzn, którzy podając się 
za policjantów, okradli mieszkańca Pragi Południe. 40-latek  
i 26-latek zaczepili mężczyznę, gdy ten wysiadał ze swojego 
auta. Pod pretekstem wykonywania czynności służbowych, 
dokładnie przeszukali mu samochód i zabrali z niego pieniądze. 
Następnie kazali mu zaprowadzić się do mieszkania, z którego 
wynieśli pieniądze, biżuterię, klucze do samochodu, mieszka-
nia i piwnicy oraz należące do mężczyzny prawo jazdy.

GłOsy w GłOwiE Mu Kazały
17 lutego, po godz 18.00 strażnicy miejscy z patrolu ra-
towniczego z VI Oddziału Terenowego udzielili pomocy 
29-letniemu mężczyźnie. Młody człowiek błąkał się bez 
celu po ulicy Jagiellońskiej. Nie wiedział, gdzie się znajduje. 
Okazało się, że 29-latek leczy się psychiatrycznie. Na wpół 
świadomie przyjechał do stolicy swoim samochodem aż 
z województwa olsztyńskiego, a zrobił to dlatego, że tak 
kazały mu „jakieś głosy” w głowie.

niElEGalnE PaPiEROsy niE tRafią na RynEK
Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Go-
spodarczą zatrzymali w Wawrze trzech mężczyzn podejrza-
nych o rozprowadzanie nielegalnych wyrobów tytoniowych. 
Funkcjonariusze zabezpieczyli też 440 tys. sztuk papierosów 
i 30 kg tytoniu. Ich sprzedaż uszczupliłaby Skarb Państwa na 
kwotę prawie 440 tys. złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzut 
paserstwa akcyzowego.    Źródła: Policja, straż Miejska

Dostojny solenizant jest 
jednym z najstarszych zwie-
rzyńców w Polsce. Starsze 
od niego są tylko te w Za-
mościu, Opolu, Poznaniu 
i we Wrocławiu. Od chwili 
powstania warszawska me-
nażeria bardzo się zmieniła, 
ale nadal pozostaje jedną 
z największych atrakcji sto-
licy, zarówno dla mieszkań-
ców, jak i turystów.

Nie da się zaprzeczyć, że 
historia stołecznego ogrodu 
zoologicznego jest bardzo 
ciekawa. Decyzja o jego 
u r uchomien iu zapad ła 
14 czerwca 1927 r., budowa 
rozpoczęła się w sierpniu 
tego samego roku, a już 

11 marca 1928 r. ZOO zostało 
udostępnione publiczności. 
Nowo powstały zwierzyniec 
zajmował wtedy 12 ha.

Ilość i różnorodność zwie-
rząt początkowo również 
nie była imponująca – były 
to głównie ptaki i trochę 
ssaków – łącznie 475 gatun-
ków. Zainteresowanie nową 
atrakcją Warszawy było 
ogromne. Przez pierwsze 
dwa tygodnie działalności 
ogród odwiedziło ponad 
6,5 tys. zwiedzających! Po-
pularność placówki rosła 
z roku na rok, a ona sama 
w szybkim tempie się rozwi-
jała – powstawały nowe wy-
biegi i przybywało zwierzę-

URodzinY 
WaRszaWskiego zoo

11 marca br. warszawski ogród zoologiczny będzie 
obchodził 94. urodziny! 

cych lokatorów. W czerwcu 
1937 r. urodziła się tutaj 
słonica, nazwana Tuzinką. 
Była dwunastym słoniem 
urodzonym w ogrodzie zoo-
logicznym na świecie i jak 
na razie jedynym słoniem 
urodzonym w Polsce.

Już w pierwszych dniach 
po wybuchu II wojny świa-
towej zginęła większość 
zwierząt. Część z nich zabiły 
spadające na miasto pociski, 
inne zostały zastrzelone 
przez wojsko. Niektóre zo-
stały ubite na mięso! Najcen-
niejsze okazy, w tym słonicę 
Tuzinkę, wywieziono do 
Rzeszy.

W czasie okupacji sto-
łeczne ZOO stało się miej-
scem, w którym jego ów-
czesny dyrektor Jan Żabiń-
ski wraz z żoną, udzielali 
schronienia Żydom. Dzięki 
ich pomocy przeżyła na 
przyklad rzeźbiarka Magda-

lena Gross. Działalność Ża-
bińskich stała się podstawą 
scenariusza filmu „Azyl”.

Obecnie powierzchnia 
warszawskiego ZOO wynosi 
39 ha, mieszka w nim 67 ga-
tunków ssaków, 189 gatun-
ków ptaków, 70 gatunków 
gadów, 17 gatunków płazów, 
98 gatunków ryb oraz 102 
gatunki bezkręgowców. 

W tym roku, w ramach 
obchodów urodzin warszaw-
skiego ZOO, 11 marca na 
jego terenie odbędą się dwa 
spacery historyczne, pod-
czas których będzie można 
poznać wiele interesujących 
faktów z historii tej placówki. 
Ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc, każdy kto chce 
wziąć w nich udział, musi się 
wcześniej zapisać, dzwoniąc 
pod numer (22) 619-40-41 
wew. 179 i 189 lub pod numer 
(22) 619-56-28.

jacek P. narożniakFo
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KOMPlEKsOwE lECzEniE stOMatOlOGiCznE – tO KOMfORtOwE lECzEniE
chu (protetyka, stom. estetyczna, 
licówki, korony).

 – Chciałam znowu cieszyć się 
zdrowym i pięknym uśmiechem. 
Jednak sytuacja moich zębów 
wymagała podjęcia leczenia kom-
pleksowego, które pozwoliłoby na 
rozwiązanie wszystkich proble-
mów. W Focus Clinic zaopieko-
wali się mną i w jednym miejscu 
mogłam zrealizować całe lecze-
nie. Kiedyś mało się uśmiecha-
łam, teraz uśmiech nie schodzi mi 

z twarzy – mówi Pani Klaudia, 51 l.  
pacjentka Focus Clinic.

CzuwaMy 
naD lECzEniEM

W Focus Clinic czuwamy rów-
nież nad komfortem każdej poje-
dynczej wizyty – pacjent zawsze 
otrzymuje formularz „4+1”, 
w którym lekarz określa bieżącą 
sytuację, przebieg i przybliżony 
czas trwania wizyty oraz jej orien-
tacyjny koszt, a także plan na ko-
lejną wizytę. 

Plan – inDywiDualnE 
PODEjśCiE DO KażDEGO

Podstawą kompleksowego le-
czenia jest precyzyjny Plan Lecze-
nia. Pacjent wie co będzie robione, 
w jakim czasie i jakiej cenie. Daje 
to możliwość sprawnej realizacji 
leczenia przez lekarzy i komfort 
psychiczny pacjenta.

W Focus Clinic stworzyliśmy 
autorską procedurę planowania 
leczenia – FocusSystem. W zależ-
ności jak jest ono złożone, pacjent 
otrzymuje (za darmo) plan kom-
pleksowy – FocusComplex lub 
podstawowy – FocusLista.

 – Nasi pacjenci cenią sobie 
kompleksowe rozwiązania. To dla 
nich stworzyliśmy tę procedurę. 
Podczas jej opracowywania bie-
rzemy pod uwagę wszystkie waż-
ne dla pacjenta aspekty – koszt, 
czas leczenia, a także wygląd 
i funkcjonalność wyleczonych 

zębów – mówi dr Anna Skalska, 
Dyrektor Medyczny Focus Clinic. 

wszystKO 
w jEDnyM MiEjsCu 

Pacjenci oczekują również, by 
kompleksowe leczenie odbywało 
się w jednym miejscu. By tak się 
działo konieczne są: zespół spe-
cjalistów, procedury koordynacji 
oraz sprzęt (m.in. tomograf czy 
skaner wew. ustny).

W Focus Clinic dzięki współ-
pracy aż 14-stu lekarzy z różnych 
dziedzin: implantologów, protety-
ków, chirurgów szczękowych, le-
karzy ogólnych – każdy etap odby-
wa się właśnie w jednym miejscu 
– w klinice przy ul Niekłańskiej 41. 
Od diagnozy (dzięki nowoczesne-
mu systemowi tomografii) i plano-
wania, poprzez przeprowadzenie 
leczenia (zachowawczego, chi-
rurgicznego, implantologicznego), 
skończywszy na nowym uśmie-

wielu pacjentów chce za jednym razem, w jednym miejscu grun-
townie wyleczyć wszystkie zęby i odzyskać piękny uśmiech. Roz-
wiązaniem jest kompleksowe leczenie stomatologiczne.
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grał też klasyfi-
kację generalną 
Pucharu Świata. 
Drugie miejsce 
zajęła lekko-
atletka Magda-
lena Dąbrowska, 
a trzecie pływak 
Kamil Otowski.

Decyzją inter nautów 
w kategorii Najpopularniej-
szy sportowiec Roku wygrał 
Michał nalewajek, który na 
co dzień jest zawodnikiem 
IKS AWF Warszawa i ry-

walizuje w szermierce 
na wózkach. Na Igrzy-
skach Paraolimpijskich 
w Rio de Janerio w 2016 
zdobył srebrny medal 
w rywalizacji druży-
nowej we florecie oraz 
brązowy w szpadzie 
– także w rywalizacji 
drużynowej.

Tytuł trenera Roku 
przyznano andrzejowi 
wołkowyckiemu z AZS 
AWF. Na co dzień trenuje 
lekkoatletów, w tym na-

szego mistrza olimpijskiego 
Dariusza Kowaluka, który 
zdobył złoty medal na ostat-
nich Igrzyskach Olimpijskich 
w Tokio. Z kolei sportową Oso-
bowością Roku został pływak 
i olimpijski medalista Paweł 
Korzeniowski.

Statuetkę dla Sportowej 
Drużyny Klubowej Roku ode-
brała azs uw waterpolo, 
ekst raklasowa drużyna 
piłki wodnej, która powstała 
w 2013 roku z inicjatywy 
kilku zawodników, trenera 
Marka Bednarskiego oraz 
dzięki pomocy AZS UW. 
Już w 2014 roku drużyna 
zadebiutowała w I lidze Mi-
strzostw Polski Seniorów, 
zajmując 3. miejsce. Od 
tego czasu zanotowali wiele 
sukcesów, takich jak zwy-
cięstwo w Pucharze Polski 
2021.

sportową imprezą Roku in-
ternauci wybrali cykl ogól-
nopolskich zawodów pły-
wackich przeznaczonych dla 
najmłodszych „Od Młodzika 
do Olimpijczyka”, których 
organizatorem jest AZS 
Warszawa. W takcie ostat-
niej edycji w pięciu etapach 
eliminacyjnych i wielkim 
finale wzięło udział tysiące 
uczestników.                   uM, aG
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Zgodnie z aneksami do 
umów, prace na Bemo-
wie powinny zakończyć 
się w lipcu, a na Bródnie 
w sierpniu, jednak może to 
się zmienić. Otwarcie stacji 
C19 Zacisze, C20 Kondrato-
wicza oraz C21 Bródno jest 
przewidywane na 10 wrze-
śnia, zaś stacje C4 Bemowo 
i C5 Ulrychów 11 czerwca. 
Urzędnicy miejscy, jak 
również przedstawiciele 
Metra Warszawskiego, nie 
chcą jednak potwierdzić 
oficjalnie tych dat, ale nie 
zaprzeczają jednocześnie, 
że taki jest plan.

Prace na 3,9-kilometro- 
wym odcinku wschod-
nio-północnym miały być 
zakończone we wrześniu 
ubiegłego roku. Ze względu 
na pandemię, kwaran-
tanny, a zarazem zaburze-
nie harmonogramu dostaw 
czy wstrzymanie prac 
wymuszone znalezieniem 
niewybuchów wykonawca 
wystąpił z wnioskiem 
o przedłużenie wykony-
wanych prac. Zgodnie z no-
wym terminem inwestycja 
ma zostać zrealizowana 
w wakacje tego roku. 

Marcin Kalicki

MetReM na BRódno 
we wrześniu?

Kończą się prace na budowie drugiej linii metra 
w kierunku wschodnim i zachodnim. jest szan-
sa, że metrem na Bródno mieszkańcy pojadą we 
wrześniu tego roku. wcześniej, bo jeszcze przed 
wakacjami, mają zostać uruchomione dwie sta-
cje na woli i Bemowie.

najlepszym sportowcem 
Roku warszawy 2021 została 
wybrana agnieszka Kobus- 
-zawojska. Warszawianka 
była w drużynie wioślarek, 
które w rywalizacji czwórek 
podwójnych wywalczyły 
pierwszy medal dla Polski 
na Igrzyskach Olimpijskich 

w Tokio. Kobus-Zawojska 
ma na swoim koncie wiele 
tytułów. Była mistrzynią 
świata i Europy, a także 
brązową medalistką Igrzysk 
Olimpijskich w Rio de Jane-
rio z 2016 r. Od 2018 r. otrzy-
muje olimpijskie stypendium 

sportowe m.st. Warszawy, 
a także jest wielokrotną lau-
reatką nagrody sportowej 
m.st. Warszawy. 

Drugie miejsce w tej ka-
tegorii zajął lekkoatleta 
Dariusz Kowaluk, a trzecie 
szpadzistka Magdalena Pie-
karska-twardochel. 

W kategorii najlepszy 
sportowiec niepełnosprawny 
Roku zwyciężył adrian Castro 
– szermierz uprawiający 
szermierkę na wózkach, 
srebrny medalista Letnich 
Igrzysk Paraolimpijskich 
w Tokio. Czterokrotnie wy-

najLepsi spoRtoWCY WaRszaWY 2021
warszawiacy i kapituła plebiscytu zdecydowali, 
kto otrzyma warszawskie wyróżnienia sportowe 
za rok 2021 – przyznano 11 wyróżnień w 7 kate-
goriach. sportowców uhonorowano podczas uro-
czystej 22. Gali Mistrzów sportu warszawy.

inspektorat zus na Pradze Północ  
ponownie otwarty dla klientów

Dobiegła końca gruntowna termomodernizacja budynku inspekto-
ratu zus na Pradze Północ. Od 28 lutego mieszkańcy warszawy 
mogą ponownie odwiedzać salę Obsługi Klienta w budynku przy 
ul. 11 listopada 15 a. 

Prace modernizacyjne budynku trwały od 2020 roku. Przez ten czas część 
klientów korzystała z usług Sali Obsługi Klientów w siedzibie II Oddziału ZUS 
w Warszawie, przy ul. Podskarbińskiej. 
Korzystając ze wsparcia finansowego Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014–2020, wykonano kompleksową termomodernizację 

budynku w ramach pro-
jektu „Termomodernizacja 
budynku Inspektoratu ZUS 
Warszawa Praga-Północ, 
przy ul. 11 Listopada 15 A 
w Warszawie”. Podczas 
prac wymieniono elewację 
obiektu, stolarkę okienną 
i drzwiową oraz zmoderni-
zowano instalacje elektrycz-
ne i wentylacyjne. Budynek 

został także docieplony oraz wyposażony w ogniwa fotowoltaiczne. Wy-
korzystanie energii słonecznej pozwoli zmniejszyć koszty zużycia energii 
i pozytywnie wpłynie na środowisko. Przeprowadzona termomodernizacja 
to również zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace moder-
nizacyjne pozwoliły także zwiększyć dostępność Inspektoratu dla osób z nie-
pełnosprawnościami oraz poprawić komfort użytkowania budynku. 
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MAZOVIA REAL ESTATES 
– SKUP NIERUCHOMOŚCI ZA GOTÓWKĘ 
 POMOC PRAWNA ODDŁUŻANIE  POŻYCZKI 

HIPOTECZNE  POŚREDNICTWO W OBROCIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI

 502 273 801
 mazovia.real.estates@gmail.com          mazovia-real-estates.pl

Oferujemy pOmOc w zakresie Oddłużania 
nieruchOmOści Oraz z trudną sytuacją 
prawną, jeżeli pOsiadasz:
 nieruchomość zadłużoną i została wszczęta egzekucja komorni-

cza lub stanowi przedmiot zastawu lub innych zabezpieczeń 
lub

 masz problem z niechcianym lokatorem, który mieszka  
bezprawnie w Twoim lokalu,

 jesteś w posiadaniu udziałów i chcesz je sprzedać,
 także z wpisem służebności i dożywocia

zadzwOń dO nas lub napisz!!!
 pOmOżemy ci!
 w negocjacjach z wierzycielami, oddłużymy nieruchomość,
 uzyskasz od nas pomoc prawną,
 pomożemy również bezpiecznie sprzedać Twoją nieruchomość.
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szCzĘśCiE w niEszCzĘśCiu
– Jak pan daje radę, panie Kazimierzu? 
Eustachy Mordziak, kupiec z bazaru na pl. 
Szembeka wcale nie udawał zatroskane-
go. Szczerze martwiło go wszystko, co 
wokół się dzieje. Jego kolega, Kazimierz 
Główka, który na bazarze zaopatrywał 
swoją rodzinę, był przecież emerytem, 
a to nie jest najzamożniejsza grupa oby-
wateli. Tymczasem bazarowe ceny są 
lustrem, w którym przegląda się rzeczy-
wistość. 
– Jeszcze jakoś daję radę, panie Eustachy 
drogi. Ale już na przykład do samochodu 
w tym tygodniu jeszcze nie wsiadłem. Na-
wet na zakupy przyczłapałem na piechotę. 
Myślę sobie – daleko nie mam, do tramwa-
ju dojdę i tak samo tramwajem wrócę. Za 
bilety już nie płacę, więc tanio mi wyjdzie.
– Faktycznie, benzyna chyba najszybciej 
drożeje. Diesel już prawie siedem złotych 

kosztuje. A mówią, że co najmniej do 
dziewięciu dojdzie. 
– Czego to nie mówią? Czas nerwowy 
jest, jedni popadają w czarnowidztwo, 
drudzy przeciwnie, nie chcą patrzeć na 
świat trzeźwymi oczami. 
– A propos trzeźwości, to powiedzonko 
takie usłyszałem: – Jeśli po sześćdzie-
siątce nie jesteś zadowolony z życia, nalej 
sobie drugiego kielicha … 
– No bo takim zwykłym zjadaczom chleba 
jak my, panie Eustachy, trudno jest nieraz 
oddzielić ziarno od plew. Strach jest rze-
czą ludzką, a tu jak nie z lewa, to z prawa 
atakują człowieka jakimiś niestworzonymi 
wiadomościami. 
– Bo, powiem panu, że najważniejsza jest 
wiarygodność. A to jest towar deficytowy, 
niestety. Weź pan tego Żełeńskiego z Ukra-
iny. Niby komik, zabawowicz, ale jak przy-
szło na poważnie co do czego, to pierwszy 
z dzielnych. Cała Ukraina w niego wpatrzo-
na jak w obrazek. Putin zaś – choć jego od 

lat malowali jako światowego męża stanu, 
okazał się zwykłym bandziorem, najeźdźcą, 
mordercą cywilów, kobiet i dzieci. 
– Bo to władza tak człowieka zmienia, 
a władza nieograniczona zwłaszcza. 
– My tu narzekamy, zamartwiamy się, 
a tymczasem na bazarze jakoś nie czuć 
atmosfery przygnębienia. Ruch w każdym 
razie jest. 
– A i szczęście się czasami do człowieka 
uśmiecha. Dajmy na to do mnie uśmiech-
nęło się dziś w nocy…
– Pani Krysia? Gratuluję panie Eustachy! 
– Nie, nie to. Alarm samochodu mnie 
w nocy obudził. Wybiegłem w pidżamie, 
okazało się, że jakiś gość stuknął w za-
parkowane auto. Jak mnie zobaczył, bez 
słowa dał mi 500 złotych.
– Co pan pijany, zapytałem go? Dał mi 
jeszcze 1000.
– Wystarczyło na naprawę?
– Nie wiem, to nie był mój samochód…

Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'żal

Nie ma już tamtego świata. 
Nie wiem, co będzie dalej. Nikt 
tego nie wie.

Żal tego, co było, a co zostało 
nam zabrane: poczucie bezpie-
czeństwa i sprawiedliwości 
(mimo wszystko)…

To, co było oczywiste „od 
zawsze” – że kaloryfery grzeją, 
autobus przyjeżdża na czas, 
jest ciepła woda i prąd, więc 
działa lodówka, telewizor czy 
komórka, dziś przestaje być 
normalne, jak oddychanie. 
Jedni się boją i gromadzą za-
pasy, inni szykują „na wszelki 
wypadek” inne lądowiska dla 
siebie i najbliższych. Nie osą-
dzajmy nikogo, nie pouczajmy. 
Trzeba nam tolerancji, wzajem-

nego wsparcia i pomocy, gdy 
zajdzie taka potrzeba. To nie 
czas na spory.

Fala dobra rozlała się szeroko 
po Polsce. Jasne, nie wszyscy 
pomagają. Tylko ci, k tórzy 
czują taką potrzebę, a jest ich 
mnóstwo. Każdy ma prawo do 
swoich wyborów, zgodnych 
z sumieniem i poczuciem przy-
zwoitości.

Widząc setki tysięcy uchodź-
ców, głównie kobiet i dzieci, 
bezdomnych, przerażonych, 
udręczonych niepewnością, 
nieznaną przyszłością – czują 
zupełnie to samo, co czułby 
każdy z nas na miejscu każdego 
z nich – trudno godzić się na 
sianie fermentu i nienawiści. To 
nie czas, by złośliwie wypyty-
wać, dlaczego ukraińskie dzieci 
są przyjmowane przez lekarzy 

natychmiast, a polskie muszą 
czekać. Nie, w nagłych wypad-
kach (a o takie tu chodzi) nie 
muszą. Nie czas, by straszyć, 
że natychmiast odbiorą nam 
miejsca pracy. Najpierw muszą 
się nauczyć porozumiewać po 
polsku i zdobyć odpowiednie 
kwalifikacje. Wielu z nich jest 
w Polsce tylko tranzytem, mają 
dokąd dalej jechać, i jadą! Długo 
by wymieniać. 

Pomagamy tym, którzy przy-
byli, to piękny zryw. Ale czas pły-
nie, zapał być może przygaśnie, 
choć pomoc będzie potrzebna 
nadal. Mieszkanie, jedzenie, 
ubranie, zabawki dla dzieci. 
Strumień darów prosto z serc 
popłynął szeroką, wartką rzeką. 
Ale płakać się chce, co przeka-
zują niektórzy „dobroczyńcy”. 
Brudną, podartą odzież, śmier-

dzące buty nadające się tylko na 
śmietnik, połamane i zniszczone 
zabawki. Dlaczego? Nie masz jak 
pomóc – trudno. Ale nie rób ze 
zbiórki śmietniska! Wstyd.

Tylu szlachetnych ludzi 
zaangażowało się w wolonta-
riat i bezpośrednią pomoc na 
miejscu. Inni jeżdżą na granicę 
w jedną stronę wożąc kanapki, 
wodę, leki, a w drugą – tych, 
którzy szczęśliwie przekroczyli 
granicę. To także osoby niepeł-
nosprawne czy dzieci z domów 
dziecka – wymagają szczegól-
nych starań.

Podziękowania należą się 
każdemu, kto włącza się w ten 
łańcuch dobra, choćby naj-
skromniej.

Wytrwałości nam trzeba, 
cierpliwości. A nade wszystko 
– nadziei.                             żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Czy wpis umowy najmu do księgi wieczystej 
zwiększa ochronę prawną najemcy oraz czy 
najemca może wystąpić z wnioskiem o wpis 
mimo, że wynajmujący nie wyraził no to 
zgody?

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece do wpisu prawa oso-
bistego lub roszczenia wystarcza dokument obejmujący oświadczenie woli 
właściciela o ustanowieniu tego prawa albo obejmujący zgodę na wpis tego 
roszczenia. 

Innymi słowy do wniosku o wpis umowy najmu do księgi wieczystej należy 
załączyć umowę najmu, a w przypadku kiedy umowa najmu nie została za-
warta w formie pisemnej, zgodę wynajmującego na wpis udzieloną w formie 
pisemnej z zastrzeżeniem, że podpisy złożone pod umową lub podpis wynaj-
mującego na zgodzie na wpis powinny być poświadczone notarialnie, jeżeli 
przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu. 

W związku z powyższym w przypadku kiedy najemca dysponuje umową 
najmu to wówczas osobna zgoda wynajmującego na wpis jest zbędna. Warto 
zaznaczyć, że o ile strony zawierając umowę najmu nie potwierdziły złożonych 
podpisów notarialnie to mogą następczo uznać przed notariuszem złożony 
podpis za własnoręczny. 

Konsekwencją wpisu umowy najmu do księgi wieczystej jest zwiększe-
nie ochrony prawnej najemcy z uwagi na fakt, że prawo osobiste ujawnio-
ne w księdze wieczystej: (i) ma pierwszeństwo przed innymi prawami na 
nieruchomości nieujawnionymi lub ujawnionymi później oraz (ii) uzyskuje 
z pewnymi wyjątkami skuteczność względem praw nabytych przez czyn-
ność prawną po jego ujawnieniu co skutkuje tym, że uprawniony z umowy 
może dochodzić swoich roszczeń i praw przeciwko każdemu właścicielowi 
nieruchomości.

Dodatkowo, ujawnione prawo powoduje również objęcie go zasadą jawno-
ści materialnej ksiąg wieczystych co implikuje domniemanie zgodności prawa 
jawnego z księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, co skutkuje, że 
w ewentualnych sporach sądowych nie ma konieczności udowadniania faktu 
istnienia umowy. 

Ponadto, ujawnienie umowy najmu w księdze wieczystej powoduje rów-
nież objęcie jej tzw. rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych. Oznacza to, 
że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym 
w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga 
na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści 
księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe.

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

roszczeniach z „umów frankowych”. 

REALIZUJEMY 

INDYWIDUALNE 

ZAMÓWIENIA

WWW.MEBLESOSNOWE.EU

Warszawa-Wawer
ul. Płowiecka 25

(róg Świeckiej)
tel./fax 22 815 35 98

meble@meblesosnowe.eu

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

MŁODZIEŻOWE ●  ZESTAWY ●  I INNE
OKULARY TYLKO 59 ZŁ

Oprawa + szkła + robocizna 
(sph. od – 4.0 do +4.0 dpr.) 

HURTOWNIA OPTYCZNA 
OPTA SUN

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

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

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

Rejestracja u optometrysty 
¥ 534 044 333

BADANIE WZROKU

TYLKO 89 zł
PRZEZ SPECJALISTĘ – OPTOMETRYSTĘ

Pracujemy pon.-pt. 9-19 
sobota od 9 do 13Program promocji zdrowia finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy

Rozpoczyna się kolejna edycja  
Aktywnego Seniora w Szpitalu Praskim!

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

Na chętnych czekają:
 16 spotkań (po 45 minut każde) przeznaczonych na ćwiczenia 

w grupie (cykl trwa dwa miesiące, spotkania 2 razy w tygodniu)
	Porady dotyczące zdrowego stylu życia

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

AKTYWNY SENIOR 60+ 

* 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
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OBwiEszCzEniE wOjEwODy MazOwiECKiEGO 
Zgodnie z art. 9ac ust. 1–1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1984 ze zm.), oraz 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 2021 r., poz. 247), że na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. 
Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 17 listopada 2021 r. została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego 
decyzja Nr 815/SAAB/2021 zatwierdzająca projekt budowalny i udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę, 
sprostowanej z urzędu postanowieniem Nr /SAAB/2021 z dnia 16 lutego 2022 r., dla: 
inwestor:  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
inwestycja: „Budowa: torów z odwodnieniem podtorza, sieci telekomunikacyjnej, sieci i urządzeń srk, 
sieci trakcyjnej; budowa i przebudowa układu drogowego; budowa i rozbudowa sieci energetycznej 
w ramach inwestycji pn: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia 
kolejowa nr 506 Warszawa Antoninów Warszawa Gocławek na odcinki od km 7+758,444 (km istn. 0+700) 
do km 9+483,721 (km istn. 2+430) wraz z infrastrukturą techniczną: wzdłuż linii kolejowej nr 506 od km 
istn. -0+248 do km istn. 2+520, wzdłuż linii kolejowej nr 7 od km istn. 9+440 do km istn. 9+600, wzdłuż 
linii kolejowej nr 448 od km istn. 6+25- do km istn. 8+400, wzdłuż linii kolejowej nr 2 od km istn. 7+550 do 
km istn. 8+240, wzdłuż linii kolejowej nr 502 od km istn. 1+480 do km istn. 1+577, wzdłuż linii kolejowej 
nr 546 od km istn. 6+194 do km istn. 6+540, wzdłuż linii kolejowej nr 901 od km istn. 6+500 do km istn. 
8+330” oraz „Rozbiórka sieci energetycznych średniego napięcia w ramach ww. inwestycji.
Adres zamierzenia budowlanego dzielnica: Praga-Południe  
m.st. Warszawy: 
Obręb ew. nr 3-03-01, działki o nr ew. 1/1;
Obręb ew. nr 3-03-03, działki o nr ew. 9/1, 9/2, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 35, 8/1, 7/1;
Obręb ew. nr 3-03-02: działki o nr ew. 3/11;
Obręb ew. nr 3-03-08: działki o nr ew. 79, 81, 82, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 97, 80/5;
Obręb ew. nr 3-07-08: działki o nr ew. 30, 31, 39, 33;

Z treścią decyzji, postanowienia oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale 
Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
pokój 7 POK, w godzinach 1300-1600 – pon., 800-1200 – czw.) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym 
pod nr 22 695-62-19. Osoby nie umówione nie będą obsługiwane. 

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

Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy osobami oraz nakaz 
dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa. 

Informacja w sprawach będzie ponadto udzielania telefonicznie w poniedziałek w godz.1300 – 1600 lub w 

czwartek w godz. 800 - 1200 pod nr 22 695-66-48. Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego 
stanu postępowania. Podczas rozmowy strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia 
postępowania. 

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni, zaś do 
postanowienia 7 dni, od jej doręczenia do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem 
Wojewody Mazowieckiego. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 256 ze zm.), doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia w niniejszej sprawie.

Data publicznego obwieszczenia: 10 marca 2022 r.
WI-I.7840.7.73.2021.MP
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Lata 20. i 30. XX wieku 
to okres tworzenia pol-
skiej branży zabawkarskiej. 
W tym czasie w Warszawie 
działalność prowadziło po-
nad 30 firm produkujących 
zabawki metalowe, drew-
niane, gumowe, papierowe, 
tekstylne, mechaniczne oraz 
gry planszowe. Wystawa 
opowiada o firmie Manitiusa 
prowadzonej przez założy-
ciela i jego rodzinę w kamie-
nicy przy ulicy Kępnej 15.

Wyjątkowość wytwórni 
i jej produktów wynikała 
z faktu, że nie był to ani trady-
cyjny zakład rzemieślniczy, 
ani fabryka nastawiona na 
masową produkcję. Założona 
w 1926 r. Wytwórnia Zaba-
wek Manitiusa realizowała 
autorskie projekty właściciela. 

Projektowane i produko-
wane przez niego zabawki, 
pomoce szkolne i gadżety 
reklamowe wyróżniały się 
innowacyjnością i niezwykle 
wysoką jakością wykonania. 
Dzięki umiejętnemu zarzą-
dzaniu oraz łączeniu pro-
dukcji zabawek z produkcją 
opakowań na słodycze oraz 
gadżetów reklamowych, 
firmie udało się przetrwać 
Wielki Kryzys Gospodarczy 
lat 1929–33. Największym 
uznaniem odbiorców cie-
szyły się kolorowe drążone 
figurki zwierząt, które były 
jednocześnie zabawkami, 
opakowaniami na słodycze 
i ozdobnymi drobiazgami. 
Manitius współpracował 
z fabrykami czekolady Wedel 
oraz Fuchs.

RzeCzY do zaBaWY
Do 10 kwietnia w Muzeum warszawskiej Pragi przy 
ul. targowej 50/52 można zobaczyć wystawę „Rze-
czy do zabawy. Edward Manitius i jego wytwórnia”. 

W całym okresie swego 
działania zakład Manitiusa 
wyprodukował ponad 200 
różnych modeli wyrobów 
z drewna, przede wszystkim 
zabawek, ale także i kołysek, 
łóżeczek czy krzesełek dla 
dzieci. 

W 1950 roku wytwórnia 
została upaństwowiona, 
a właścicielowi zabroniono 
do niej wstępu. 

Eksponaty pochodzą ze 
zbiorów Muzeum Warszaw-
skiej Pragi i Muzeum Za-
bawy i Zabawek w Kielcach 
oraz z prywatnych kolekcji. 
Ponadto na wystawie znala-
zły się też prace wykonane 
przez studentki i studentów 
warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, którzy za-
inspirowali się projektami 
Manitiusa. Jest to pierwsza 
prezentacja największej 
w Polsce kolekcji dzieł i pa-
miątek po legendarnym war-
szawskim twórcy.

Katarzyna nowińska

Edward tadeusz Manitius (1902–1975) 
– przemysłowiec, projektant. Urodził się, 
wychował, niemal całe życie mieszkał 
i pracował w rodzinnej kamienicy na Pra-
dze. Pochodził z zasłużonej warszawskiej 
rodziny ewangelickiej. Jego dziadek był 

superintendentem generalnym (zwierzchnikiem) Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Królestwie Polskim. Ojciec 
był inżynierem chemikiem, dyrektorem emalierni w pra-
skich fabrykach Wulkan i Labor.
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Flaga Ukrainy – kolor 
błękitny nawiązuje do 
barwy nieba, który jest 
interpretowany jako 
symbol pokoju, a żółty, 
kolor zboża, jako sym-
bol bogactwa ziemi.

Od kilku dni do Polski 
przyjeżdżają bieżeńcy, czyli 
uciekinierzy z kraju ogar-
niętego wojną. Ukrainę 
opuszczają głównie kobiety 
i dzieci. Mężczyźni w wieku 
16–60 lat mają zakaz wyjazdu 
z kraju. Jednocześnie granice 
w drugą stronę przekraczają 
Ukraińcy, którzy pracowali 
na Zachodzie. Wracają bronić 
swojej ojczyzny. 

Nie ma chyba dziś polskiej 
rodziny, która nie znałaby ko-
goś z Ukrainy. Od kilkunastu 
lat nasi wschodni sąsiedzi są 
wśród nas. Pracują w pań-
stwowych instytucjach: 
w szpitalach, bibliotekach, 
urzędach, muzeach, skle-
pach czy naszych domach 
jako gosposie lub majstrowie 
remontujący nasze mieszka-
nia. Do wybuchu wojny było 
ich tu półtora miliona. Teraz 
jest dwa i pół miliona i będą 
jeszcze przybywać. 

Ostatnie tygodnie to 
w moim życiu mnóstwo 
nerwów. W końcu z Ukra-
iny mam i męża, i synową. 
Rodzice męża mieszkają 
w Użgorodzie, czyli na gra-
nicy ze Słowacją. Są na ra-
zie bezpieczni. Codziennie 
rozmawiamy przez Sky-
pe’a. Gorzej z rodziną mo-
jej synowej. Oni mieszkają 
w Humaniu. Młodsza siostra 
miała zdawać w maju ma-
turę, w wakacje przyjechać 
na letni uniwersytet języka 
polskiego, a jesienią iść 
w Polsce na studia. 
Jej rodzice „podrzu-
cili ją” pod polską 
granicę, wsadzili 
d o  a u t ob u s u 
i przyjechała 
do Warszawy. 

Bieżeniec w dom – Bóg w dom
jeszcze nie tak dawno wydawało się nam, że to 
co najgorsze nas spotkało to pandemia. Dziś już 
wiemy, że może być gorzej. u naszych sąsiadów 
jest wojna. 24 lutego o świcie wojska rosyjskie za-
atakowały ukrainę. 

Teraz starają się załatwić 
sobie legalny pobyt. Nie jest 
to proste. Wszelka urucho-
miona pomoc jest dla Ukra-
ińców, a oni… Białorusini. 
I nieważne, że uciekają przed 
tym samym reżimem. 

Na Messengerze odzywa 
się Andriej. Poznaliśmy się 
w Krzemieńcu, podczas Dia-
logu Dwóch Kultur w tam-
tejszym Muzeum Juliusza 
Słowackiego. Teraz pisze do 
mnie. „Apeluję, by wasz rząd 
zamknął niebo nad Ukra-
iną”. Odpisuję mu, pisząc, co 
robimy, że apele społeczeń-
stwa o zamknięcie nieba są 
ponawiane. Andriej jest 75 
kilometrów od Kijowa. Przy-
syła mi takie zdjęcia, które 
nie nadają się do publikacji. 
Nie są jednak dla mnie nowo-
ścią. Jako osoba, która czyta 
i po rosyjsku, i po ukraińsku, 
i po białorusku subskrybuję 
niemal wszystkie wojenne 
kanały na Telegramie. Zdję-
cia trupów z wyrwanymi 
twarzami, urwanymi rękami 
itd. już widziałam. Tak samo 
jak wyjące matki i dzieci, 
relację z reanimacji dziew-
czynki, wywiady z rosyj-
skimi jeńcami płaczącymi, by 
matki ich zabrały z Ukrainy. 
Wiem też, że Rosjanie pod 
granicę z Ukrainą ściągają 
przewoźne krematoria. Nie 
zamierzają odsyłać swoim 
rodzinom żadnych ciał. Będą 
je palić, a prochy wysypy-
wać. Być może nawet okła-
mią rosyjskie matki i żony. 
Nie powiedzą, że ich synowie 
i mężowie zginęli na wojnie, 
ale że np. uciekli. Nikt z nas 
nie wie, jakie kłamstwo Ro-
sja jeszcze wymyśli. Wiemy 
tylko, że przyniosła wojnę i ta 
wojna jest tuż obok. A my je-
dyne, co możemy, to przyjąć 
bieżeńców. W końcu: gość 
w dom – Bóg w dom. 
Małgorzata Karolina Piekar-
ska – dziennikarka, pisarka. 
na ukrainie wydała trzy książki 
– „lO-terię”, „licencję na doro-
słość” i„Klasę pani Czajki”, która 
jest na 2. miejscu 20 najważniej-
szych książek dla ukraińskich 
nastolatków. 

Na oko miał 3–4 lata. Był piękny, jak to labrador 
– ciemnoczekoladowy, lśniący, zadbany… Ale smutny. 
Wpatrywał się w oczy swych państwa, jakby chciał za-
pytać: gdzie my jesteśmy? Co z nami będzie? 

Nie zostawili swojego przyjaciela na pastwę rosyjskich 
bomb. Starszy pan głaszcze go pieszczotliwie, uspokaja, 
szepcąc mu coś do ucha. Sam spogląda na umęczoną żonę. 
Niestety oboje są wieku, w którym los może przydzielić już 
tylko tę jedną, ostatnią w życiu rolę – umęczonej ludności 
cywilnej uciekającej przed wojną.

W tłumie uchodźców koczujących w głównej hali 
Dworca Wschodniego są niewątpliwie najstarsi. Prze-
ważają młode kobiety z dziećmi. Jedne śpią, drugie jedzą, 
inne płaczą… Matki blade z niewyspania, ale czujnie roz-
glądające się na boki. W ciągu doby przez warszawskie 
punkty informacyjno-pomocowe przewija się po 5–6 tys. 
Ukraińców.

Dla większości Dworzec Wschodni jest tylko etapem. 
Tu czekają na kuzynów, rodziny, znajomych żyjących 
i pracujących w Polsce lub w innych krajach Europy. 

Jeśli jednak nie mają nikogo, a potrzebują wsparcia, to 
w Warszawie też je dostaną. Otrzymają wszystko co nie-
zbędne – od pożywienia, picia, mieszkania aż po pomoc 
psychologa, jeśli taka jest potrzebna. 

Warszawa zorganizowała do tej pory 22 obiekty, w któ-
rych znajdują się miejsca noclegowe. Sami mieszkańcy 
zaoferowali już ponad cztery tysiące miejsc w swoich do-
mach. W szkołach tworzone są oddziały przygotowawcze 
dla uczniów z Ukrainy… Warszawa wspaniale zdaje eg-
zamin w tej jakże nowej i nietypowej sytuacji – organiza-
cyjnie, ale też tak zwyczajnie, po ludzku … 

Rozglądam się po dworcowej hali. Wszędzie punkty 
informacyjne, różnego rodzaju druki, ulotki – po polsku 
i po ukraińsku. Jak dostać się do pociągu, jakie bilety są 
za darmo; oferty pracy: stawki godzinowe, rodzaj umowy; 
Orange oferuje karty do telefonów komórkowych –  
30-dniowe za darmo, są informatory z adresami i telefo-
nami do centrów pomocy, a nawet drobiazgowa instruk-
cja, jak odróżnić legalną taksówkę od oszukańczej, bo 
niestety i takich nie brakuje.

Wolontariusz, którego poznałem, jak wszyscy ma 
identyfikator na szyi, a na żółtej kamizelce zarzuconej 
na ubranie napis informujący, że jest tłumaczem z rosyj-
skiego. Jest sympatyczny, kompetentny, tylko potwornie 
zmęczony – od ponad doby nie rusza się z dworca. Pra-
cuje ich tu kilkudziesięcioro. Znają rosyjski, ukraiński, 
niemiecki, angielski. Do stołecznego Ratusza zgłosiło 
się do tej pory 15 tys. wolontariuszy. Nie tylko są tłu-
maczami, prowadzą również zbiórki wszystkiego, co dla 
uchodźców niezbędne.

– Jak pan to wytrzymuje?
– Co? 
– Dramat, który tu się czuje na każdym kroku? 
– Choćby był pan z kamienia, to też się pan wzruszy. 

Pomagałem siedemdziesięciolatkowi. Do Warszawy od-
stawił żonę i córkę z wnukami, bo tu mają rodzinę.

– A on?
– Wrócił na Ukrainę. – Będę chleb nosił chłopakom, 

wodę, bandaże … Odprawiałem też czterech młodych. 
Żegnali się z żonami, z dziećmi. Wszyscy ryczeliśmy. One 
były już bezpieczne, oni wracali na front.

Marcin Marwicz

Wojna i pokój

Mieszka u mojego syna 
i synowej. Na razie uczy się 
zdalnie, bo jeszcze humań-
ska szkoła prowadzi takie 
lekcje. Jak długo? Jej rodzice 
wrócili do Humania, choć 
i na to miasto, które leży 150 
kilometrów na południe od 
Kijowa, spadły już bomby. 

Oksana, która raz na dwa 
tygodnie pomaga mi sprzątać, 
była u mnie 3 dni po wybuchu 
wojny. Wypiła pół butelki 
neospasminy. Jej ukochany 
tydzień wcześniej pojechał 
na Ukrainę przedłużyć doku-
menty. Już nie wrócił. Jest by-
łym wojskowym i weteranem 
wojny w Afganistanie, więc 
od razu poszedł na wojnę. 

Nazar, najlepszy przyja-
ciel mojego męża, taki od 
dzieciństwa, jest bezpieczny 
na Węgrzech. Traf chciał, że 
tydzień wcześniej wyjechał 
w delegację do Budapesztu. 
Pracuje w wielkiej między-
narodowej firmie. Jego szef 
kazał mu tam zostać. Kon-
taktujemy się codziennie. 
Nazar nigdy nie klął. Teraz 
klnie. Jak nie on. 

Do Warszawy przedarli się 
inni znajomi. Katja z dziećmi 
przyjechała spod Charkowa. 
Mąż został. Jest w obronie 
terytorialnej. Mieszkanie dla 
Katji i dwójki dzieci przy-
gotowało Muzeum Niepod-
ległości w pomieszczeniach 
Muzeum X Pawilonu Cyta-
deli Warszawskiej. To dawne 
mieszkanie pracowników 
carskiego więzienia. Teraz 

służy bieżeń-
com... 

Do przyjaciół przyjeżdżają: 
Tatiana z dziećmi, Lena z sy-
nem, Liza z córką. Wszystkie 
dzieci padają – śpią jak zabite 
przytulone do naszych psów, 
kotów, zabawek… 

Do nas dobija Denis Tara-
sienko z żoną Anią i synem. 
Są w jeszcze gorszej sytuacji 
od bieżeńców z Ukrainy, 
choć też stamtąd przyje-
chali. Denis jest uchodźcą 
politycznym z Białorusi. Jest 
białoruskim aktorem, który 
zagrał w polskim filmie opo-
wiadającym o reżimie Łu-
kaszenki „Żywie Biełaruś”. 
Za udział w tym filmie był 
wielokrotnie prześladowany. 
Jest też liderem grupy rocko-
wej „Razbite Serce Pacana”. 
Jako aktor od dawna nie 
mogł występować w biało-
ruskich teatrach i filmach. 
Od ponad roku nie mógł już 
grać z zespołem koncertów. 
Podczas ostatniego, w lutym 
ubiegłego roku, aresztowano 
wszystkich członków grupy 
i wszystkich widzów. Denis 
przesiedział kilkanaście dni 
w areszcie. Musiał zapłacić 
wysoką grzywnę. Dlatego 
wraz z rodziną uciekł na 
Ukrainę. Zamieszkali pod 
Kijowem. Gdy wybuchła 
wojna przedzierał się do Pol-
ski 4 dni. Wiedział, że ucie-
kać może tylko tu. Decyzję 
o ucieczce podjęli z żoną bły-
skawicznie. Najpierw jednak 
Denis przez wiele godzin stał 
w kolejce po benzynę. Wresz-
cie wyruszyli w stronę gra-
nicy. Wszędzie były kolejki 
i dezinformacja. Rzucało 
nimi od granicy z Polską, Sło-
wacją, Węgrami i Mołdawią. 
Granicę ukraińsko-słowacką 
w Użgorodzie przekraczali 
12 godzin. Stary, 19-letni 
mercedes, był przez 4 dni ich 
domem. 

Kiedy w końcu pojawili się 
w naszym domu, cała trójka 
dosłownie lała się przez 

ręce. Padli godzinę po 
przyjeździe. 
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To wszystko można zaob-
serwować u dzieci i ich ma-
tek, które dotarły do Dworca 
Wschodniego z Ukrainy. 

Pociąg medyczny
W niedzielę, 27 lutego, do 

Warszawy dotarł specjalny 
pociąg medyczny z Mościsk 
w obwodzie lwowskim. 600 
osób, w tym 250 kobiet oraz 
350 dzieci wyjechało z te-
renu Ukrainy w kierunku 
stolicy Polski. Część z nich 
zdecydowała się na przejazd 
do Przemyśla lub Lublina. 
Pozostałe osoby dojechały 
do stolicy. 

Pociąg medyczny to po-
mysł specjalistów z Central-
nego Szpitala Klinicznego 
MSWiA w Warszawie. 
Można nim przewozić stu 
sześćdziesięciu rannych, 
w tym połowę w pozycji le-
żącej. Ze stolicy wyruszył na 

dworzec Pełen nadziei
smutek, zdenerwowanie, zmęczenie, głód i oba-
wa zarówno o swoją przyszłość, jak i o przyszłość 
swojej ojczyzny. 

testowaną trasę w sobotę. Nie 
na pusto. W części wagonów 
znalazły się kartony z najpo-
trzebniejszymi rzeczami dla 
naszych wschodnich sąsia-
dów. Nie wrócił pusty. 

– W porozumieniu z lo-
kalnymi władzami, które or-
ganizują pomoc zabraliśmy 
grupę ok. 600 kobiet, w tym 
ciężarne, dzieci, a także 
osoby starsze – powiedział 
dr Artur Zaczyński, szef 
Szpitala Narodowego. 

poMoC MieRzona 
seRCaMi

Pociągiem medycznym 
do Warszawy dotarła tylko 
niewielka część obywateli 
Ukrainy. Codziennie do 
stolicy przyjeżdżają kolejne 
grupy, które szukają schro-
nienia i bezpieczeństwa. 
Uchodźcy mogą liczyć na 
wsparcie warszawiaków od 

początku inwazji Rosjan na 
ich kraj. W tym celu były 
i nadal są prowadzone ak-
cje pomocowe, zbiórki czy 
koncerty, organizowane są 
noclegi w miejscach pu-
blicznych, przekazywane 
czasowo mieszkania zwy-
kłych obywateli. Powstały 
także specjalne punkty 
informacyjne na Dworcu 
Wschodnim, Centralnym 
i Zachodnim, aby osoby, 
które stawiają pierwsze 
kroki w Polsce mogły uzy-
skać pomoc i wstępne infor-
macje. 

– Warszawa nie jest obo-
jętna wobec tragedii oby-
wateli Ukrainy. Są bardzo 
dzielni, to nasz obowiązek, 
żeby wesprzeć ich w tym tra-
gicznym czasie – podkreśla 
Rafał Trzaskowski, prezy-
dent Warszawy. 

Na terenie stolicy już 
w pierwszych dniach zgło-
siło się ponad 1000 wolon-
tariuszy znających język ro-
syjski lub ukraiński. Dzięki 

temu osoby przyjeżdżające 
mogą nie tylko dowiedzieć 
się podstawowych informa-
cji, ale także skorzystać np. 
z porad psychologów. 

– To straszne, co dzieje się 
za naszą wschodnią granicą. 
Nie mogłabym siedzieć spo-
kojnie w domu, widząc to, co 
się dzieje. Ale takich osób jak 
ja jest mnóstwo. Jesteśmy na 
zmiany na Dworcu Wschod-
nim przez całą dobę. To takie 
morze serc chcących pomóc, 
choć trochę złagodzić ból 
i cierpienie tych wszystkich 
osób do nas docierających 
– mówi pani Anna, wolon-
tariuszka, która na Dworzec 
Wschodni przyjeżdża w każ-
dej wolnej chwili. 

„dziękuję”
Choć na twarzach kobiet 

i dzieci docierających do 
Warszawy widać zmęcze-
nie, niepewność i smutek, to 
witający ich uśmiech wolon-
tariuszy, troska o najmłod-
szych, a czasem nawet zwy-
kła kanapka czy zupa po-
zwalają na odzyskanie wiary 
w drugiego człowieka. 

Ukraińcy dziękują za 
wszystko to czego doświad-
czają w Polsce. 

– Zanim dotarłam do 
Warszawy, jechaliśmy au-
tobusem przez nasz kraj, 
później szłyśmy z córką do 
granicy pieszo przez dwa 
dni. Jestem zmęczona, ale 
wiem, że nie miałyśmy wy-
boru. Dziękujemy za pomoc 
na granicy i tu na miejscu 
– mówi Anastasiya. – Dzię-
kuję za wszystko – dodała 
Olena, która do stolicy do-
tarła z dwójką dzieci. 

Hala Dworca Wschod-
niego jest wypełniona 
uchodźcami z Ukrainy. 
Jedni dopiero co przyjechali, 
inni czekają na nocleg, jesz-
cze inni chcieliby pojechać 
z Warszawy dalej na zachód. 
Małe dzieci, młodzież pró-
bują nie myśleć o tym, co się 
dzieje. Na dworcu powstają 
rysunki wspierające Ukra-
inę, ale i podziękowania dla 
Polaków, które wywieszane 
są na jednym ze słupów. 

– To wzruszające. Często 
aż łzy same cisną się do oczu. 
Kto tego nie widzi, nie do-
świadcza takich sytuacji na 
co dzień, temu ciężko zrozu-
mieć, jaką tragedię przeżywa 
te tysiące kobiet i dzieci, po-
zbawionych swoich domów, 
bez ojców, mężów – mówi 

wolontariuszka Katarzyna. 
Uchodźcy z Ukrainy do 

Warszawy docierają koleją, 
autobusami, busami, ale 
również dzięki uprzejmo-
ści wielu Polaków, którzy 
przewożą ich prywatnymi 
autami spod granicy. W sto-
licy każda dzielnica przy-
gotowała specjalne miejsca, 
gdzie czasowo mogą przeno-
cować po trudach podróży. 
Wielu warszawiaków udo-
stępniło swoje mieszkania. 
Choć to niezwykle trudny 
czas dla Ukraińców, to ze-
wsząd najczęściej słychać 
jedno słowo: „dziękuję”.

Marcin Kalicki

Często spotykam się z obawami, że ukraińcy jako obcokrajowcy mówią obcym językiem, 
ale czy rzeczywiście? Moje doświadczenie jako żony i teściowej osób zza wschodniej 
granicy jest takie, że to bardzo podobne języki. trzeba się tylko na nie otworzyć. 
Przede wszystkim przyjąć do wiadomości, że 75 procent słów jest niemal takich samych, 
a potem zapamiętać parę prostych zasad. jakie to zasady?
Czasowniki kończą się na „aty”: – wybiraty – wybierać, rozmowlaty – rozmawiać itd. 
tam gdzie u nas jest „ó” lub „o” tam u nich jest „i”. tam gdzie u nas „ł” tam u nich „w”, 
tam gdzie u nas „g” tam u nich „h”. na przykład: „północ” – „piwnoć”, „późno” – „pi-
zno” lub „głowa” – „hołowa”. (Dla lubiących przekleństwa informacja, że u nas „gówno”, 
a po ukraiński „hiwno”.) 
u nas „od” u nich „wid” – stąd: widpowydaty – odpowiadać, widmowyty – odmawiać. 
Dlatego te niemal takie same wyrazy w języku polskim i ukraińskim są podobne (podib-
ne): np. morkwa – marchew, kartopla – kartofel lub wręcz takie same: ocet, kapusta, 
fasola czy cebula.
nazwy miesięcy są bardzo podobne (podibne). siczeń, ljuty… etc. 
wiele wyrazów w języku ukraińskim jest takich jak… w staropolskim i znamy je z bajek. 
np. my otwieramy bramę, a ukraińcy… wrota. My chcemy coś szybko, a oni szwydko 
lub… rychło. 
Moje doświadczenie jest takie, że jeśli każdy z nas mówi bardzo powoli w swoim języku 
i w obojgu z nas jest chęć wzajemnego zrozumienia, to ono nastąpi. Prędzej czy później. 
Obecna sytuacja na pewno sprawi, że wcześniej. Przecież wszyscy wzajemnie chcemy 
się dogadać. jesteśmy z jednego pnia. naprawdę.

Małgorzata Karolina Piekarska

z jEDnEGO Pnia, Czyli jaK ROzMawiać z uKRaińCaMi
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O B w i E s z C z E n i E
zawiaDOMiEniE O wyDaniu DECyzji

Na podstawie art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 roku o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.) i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

z upoważnienia Prezydenta m.st. warszawy zawiadamiam,
że 17 lutego 2022 r., po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek  Bur-
mistrza Dzielnicy Białołęka, działającego z upoważnienia Prezydenta m.st. War-
szawy, została wydana decyzja nr 62/2022/zRiD  Prezydenta m.st. Warszawy, 
udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na bu-
dowie odcinków dróg publicznych, kategorii gminnej, klasy lokalnej ul. Pału-
ków oraz ulicy oznaczonej jako 4 KD-l w dzielnicy Białołęka m.st. warszawy.
inwestycja drogowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie realizowana 
na działkach ew. z obr. 4-03-09 nr: 52/2 (wydzielona z działki ew. nr 52), 53/4 
(wydzielona z działki ew. nr 53/1), 56/10, 56/15, 57/9, 57/14, 62/7, 62/9.
W ramach inwestycji ustalony został obowiązek:
przebudowy innej drogi publicznej ul. Kościeszów, na działkach ew. nr 50/4, 
50/6, 56/14, 56/7, 57/7, 57/13 i 62/6 z obr. 4-03-09,
rozbiórki i przebudowy odcinka istniejącej sieci elektroenergetycznej, na działce 
ew. nr 56/11 z obr. 4-03-09,
budowy kanału ogólnospławnego i kanału technologicznego w granicach inwe-
stycji drogowej.
w momencie kiedy decyzja stanie się ostateczna działka nr ew. nr 52/2 z obrębu 
4-03-09  staje się własnością Miasta stołecznego warszawy.

Pouczenie
zainteresowanym stronom przysługuje prawo zapoznania się z treścią po-
wyższej decyzji w urzędzie Dzielnicy Białołęka: decyzja dostępna w wydziale 
architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka (po wcześniejszym umó-
wieniu telefonicznym tel.: 22/4 438 283) 
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za 
pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia dorę-
czenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 Kpa. 
(za dzień publicznego obwieszczenia przyjmuje się datę ukazania się niniejszego 
zawiadomienia w prasie lokalnej).
Miejsce złożenia odwołania: Urząd Dzielnicy Białołęka, Wydziale Architektury 
i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa. 
Na podstawie art. 136 §3 Kpa strona w odwołaniu może zawrzeć wniosek 
o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego 
w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
na podstawie art. 17 ust. 3 powołanej specustawy drogowej decyzja o usta-
leniu lokalizacji drogi zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności:
– uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych,
– zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości,
– uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie właściwego 
zarządcy drogi,
– uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, de-
cyzja podlega doręczeniu wnioskodawcy. Pozostałe strony otrzymują zawiado-
mienia o jej wydaniu na adres widniejący w ewidencji gruntów. Ponadto, za-
wiadomienia o wydaniu decyzji zamieszczone będą na Elektronicznej tablicy 
Ogłoszeń urzędu m.st. warszawy oraz umieszczone w Biuletynie informacji 
Publicznej urzędu m.st. warszawy i w prasie lokalnej. 
w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty 
nieruchomości objętej niniejszą decyzją, wyda swą nieruchomość niezwłocz-
nie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 
o wydaniu tej decyzji, wysokość odszkodowania zostanie powiększona o kwo-
tę równą 5 proc. wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania 
wieczystego (art. 18 ust. 1e pkt 1 specustawy drogowej).
Postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania będzie prowa-
dzone przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, ul. 
Chałubińskiego 8.

O B w i E s z C z E n i E
o wydaniu decyzji z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1363 t.j. ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j. ze zm.) oraz art. 72 
ust. 6 ustawy z 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.2021 r., poz. 2373 t.j. ze zm.), 

Prezydent m.st. warszawy zawiadamia,
że 8 lutego 2022 r. po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek Prezy-
denta m. st. Warszawy, reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Białołęka, 
została wydana decyzja nr 40/2022/ZRID Prezydenta m.st. Warszawy, udziela-
jąca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie 
drogi publicznej gminnej ulicy Chudoby wraz z infrastrukturą drogową oraz 
budowie nowej przeprawy mostowej w Dzielnicy Białołęka m.st. warszawy.
inwestycja drogowa wraz z obiektem mostowym będzie realizowana na te-
renie działek: 
dz. ew. nr 120/1, 120/2 (część) z obrębu 4-16-27, 
dz. ew. nr 10/2, 7/3, 7/4 (powstałe z działki 7/1), 13/2, 13/3 (powstałe z działki 
13), 10/8 (powstała z działki 10/1), 10/5, 10/6 (powstałe z działki 10/3), 7/6, 
7/7 (powstałe z działki 7/2), 9/10 (powstała z działki 9/9) z obrębu 4-16-28,
dz. ew. nr 36/1 (powstała z działki 36), 64/3, 64/4 (część) (powstałe z działki 
64/1) z obrębu 4-16-29.
oraz na części działek ewidencyjnych nr 8/1 z obrębu 4-16-28 oraz nr 35 z obrę-
bu 4-16-29 stanowiących tereny wód płynących, położonych w liniach rozgrani-
czających inwestycji i niepodlegających podziałowi pod inwestycję, na których 
nastąpi nieodpłatne zajęcie terenu na czas realizacji tej inwestycji, na podstawie 
art. 20a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygo-
towania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Decyzja nr 40/2022/zRiD z dnia 08.02.2022 r. dotyczy przedsięwzięcia mo-
gącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla ww. inwestycji 
wydana była decyzja nr 3/Oś/2020 z dnia 3 września 2020 r. o środowisko-
wych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko i określająca istotne warunki korzystania ze śro-
dowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Informacja
zainteresowanym stronom przysługuje prawo zapoznania się z treścią po-
wyższej decyzji w urzędzie Dzielnicy Białołęka: decyzja dostępna w wydziale 
architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka (po wcześniejszym umó-
wieniu telefonicznym tel.: 22/4438233).

Poniżej zamieszczamy wykaz punktów, w których prze-
kazywane są informacje uchodźcom i osobom zajmującym 
się pomocą obywatelom Ukrainy, dokonywane są zbiórki. 
Podajemy też numery infolinii udzielających informacji. 
Nie podajemy konkretnych rzeczy, które są zbierane, po-
nieważ potrzeby codziennie ulegają zmianie. Należy je 
sprawdzać w punktach zbiórek. 

poMoC na dWoRCU WsChodniM
Punkt informacyjny – ul. Kijowska 20, hala główna, 

szklany kontener. Paczki podróżne, higieniczne, żywno-
ściowe, wsparcie psychologiczne, medyczne, transport do 
miejsca noclegowego w Warszawie, pomoc w otrzymaniu 
biletu PKP na dalszą podróż, transfer na lotnisko lub inny 
dworzec, darmowe karty SIM. 

pUnktY infoRMaCYjne (pi) i zBióRek (zB) 
BiałOłĘKa 

n (Pi) (zB) Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM), Mo-
dlińska 197, pon. godz. 8–18, wt.-pt. godz. 8–16. Sala B 
(wejście C), stanowisko nr 20, +48 22 44 38 380. Zbiórki 
w godz. 7–21.
n (PI) Koordynator pomocy: +48 723 247 819 godz. 8–18
n (zB) CH Marywilska 44 – codziennie godz. 9–18, obok 
Media Expert

PRaGa-POłuDniE 
n (PI) Terminal Kultury Gocław, ul. Jeziorańskiego 24,  
+48 22 443 55 86, pon.-sob. godz. 8.00–16.00
n (zB) Punkt OPS Praga-Południe ulica Paca 42 wejście C, 
723 245 094, godz. 8–16, 512 238 570
n (zB) Hufiec ZHP Warszawa-Praga-Południe ul. Samolo-
towa 2/U-3, pon.-pt. godz. 7–10 i 14–20
n (zB) IV LO im. A. Mickiewicza ul. Saska 59, 22 617 85 83, 
pon.-pt. godz. 7.00–16.00

PRaGa-PÓłnOC 
n (PI) Główny punkt pomocowy: Centrum Wielokul-
turowe przy ul. Jagiellońskiej 54. +48 22 648 11 11 oraz 
+48 604 932 969, pon.-nd. godz. 8–20. 
n (PI) Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM), ul. Kłopo-
towskiego 15, 22 44 38 150, pon.-pt. 8–16
n (zB) Praski Punkt Wsparcia Ukrainy przy ul. Targowej 
81, pon.-pt. w godz. 12–20, sob. godz. 9–12.

REMBERtÓw 
n (PI) Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II, ul. Gawę-
dziarzy 8, +48 22 255 39 99 godz. 8–18.
n (zB) UD Rembertów, al. gen. A. Chruściela „Mon-
tera” 28, 22 443 38 89, hol urzędu pon.-sob. 8–18

taRGÓwEK 
n (PI) Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM) ul. Kondra-
towicza 20, +48 22 44 38 727, pon.-pt. godz. 8–16
n (zB) Dom Kultury Zacisze, ul. Blokowa 1, 22 679 84 69, 
pon.-pt. godz. 8–20
n (zB) OPS Targówek, św. Wincentego 87, 22 277 02 00, 
pon.-pt. 8–16; ul. Stojanowska 12/14, 22 679 51 57, 
22 679 61 28, pon.-pt. 8–16
n (zB) Centrum Kultury i Aktywności, ul. Siarczana 6, 
577 888 748 pon.-pt. godz.8–20
n (zB) Dom Kultury Świt, ul. Wysockiego 11, 22 811 01 05 
pon.-pt. godz.8–20
n (zB) Arthouse Kołowa, ul. Kołowa 18, 571 225 500 pon.
-pt. godz.16–20

wawER 
n (PI) Wawerski Ośrodek Wsparcia, ul. Żegańska 2c,  
+48 22 325 60 20, godz. 8–20 pon.- sob. 
n (PI) Pomoc dla mieszkańców udostępniających mieszka-
nia: 572 726 709 godz. 10–20
n (zB) Wawerskie Centrum Kultury, ul. Żegańska 1 A, 
22 443 70 56, pon.-sob. godz. 8–16

wEsOła 
n (PI) Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM), ul. I Pra-
skiego Pułku 33, +48 22 443 40 00, pon. 8–18, wt.-pt. 8–16
n (zB) Urząd Dzielnicy Wesoła, ul. I Praskiego Pułku 33, 
22 443 40 00, godz. 14–18 pon.-sob. 

infoLinie i inteRnet
19 115 – Miejskie Centrum Kontaktu
505 700 701 – Warszawska Infolinia dla Obywateli Ukra-
iny, pon.-nd. 8–20
987 – Infolinia, jęz. polski i ukraiński
47 721 75 75 – Informacje dotyczące punktów recepcyj-
nych, warunków i zasad wjazdu i pobytu

Kontakt dla osób chcących zatrudnić obywatela Ukrainy, 
mających wątpliwości co do formalności: marketing@up.war-
szawa.pl, 22 391 13 00. Wkrótce pojawi się nowa ustawa, która 
przyspieszy proces zatrudniania pracowników z Ukrainy.

W bezpłatną pomoc angażują się instytucje kultury, 
muzea, archiwa, biblioteki, a także uczelnie. Udostępniają 
obiekty, prowadzą zbiórki, oferują warsztaty oraz pomoc 
psychologiczną. aktualne informacje: www.gov.pl/web/kultura/
pomoc-dla-ukrainy.

Osoby, które legitymują się ukraińskim dokumen-
tem tożsamości mogą podróżować komunikacją miej-
ską WTP za darmo.                                                   OM

WaRszaWa poMaga
Polacy ruszyli ukraińcom z pomocą, nie tylko na granicy, 
ale w całym kraju. Działania rządowe ułatwiły uchodźcom 
szybsze przedostanie się do Polski. społeczeństwo oferu-
je pomoc w zakresie transportu, udostępnienia lub szu-
kania noclegu, przygotowaniu wyżywienia. ludzie kupują 
potrzebne rzeczy lub oddają swoje. Począwszy od ubrań, 
jedzenia, dziecięcych zabawek po wyposażenie mieszkań. 
w akcję pomocy włączył się stołeczny Ratusz, wszystkie 
urzędy dzielnic w warszawie oraz różne instytucje. 

Informacje na dzień 9.03.2022 r.

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 100 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

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

Warszawa ul. Grenadierów 51/59

TADEX 
 OPONY

  Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i
 
sprzeda¿ opon 

 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         
tel. 22 610 60 05

 skup 
 sprzedaż 
 sim-locki
 akcesoria 
 naprawy

TELEFONY KOMÓRKOWE

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

www.krasphone.pl

ch szembeka
ul. zamieniecka 90 

paw. 311

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 22 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

Pw³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

 HURT DETAL
Metal-Market
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REKLAMA REKLAMA

da VinCi opeRUje na szaseRóW
w Centrum Chirurgii Robotycznej wojskowego in-
stytutu Medycznego przy ulicy szaserów na Pra-
dze Południe przeprowadzono pionierską operację 
wycięcia grasicy przy użyciu robota medycznego 
da Vinci. 

O tym, dlaczego był to zabieg 
wyjątkowy, dlaczego da Vinci 
jest tak przydatny w chirurgii 
i dlaczego operacja nadzorowa-
na była przez medyka z anglii 
opowiada „Mieszkańcowi” kie-
rownik Centrum Chirurgii Ro-
botycznej Centralnego szpitala 
Klinicznego MOn, płk dr n. med. 
jacek Doniec:

Operacje robotyczne mają przede wszystkim zastosowanie 
w urologii, chirurgii ogólnej i ginekologii. Rzadziej w innych 
specjalnościach, głównie ze względu na mniejszą liczbę wy-
konywania takich zabiegów (stosunkowo rzadkie schorzenia 
w porównaniu do np. raka prostaty). Wycięcie grasicy lub 
płuca, ze względu na lokalizację tych narządów w klatce 
piersiowej, wymaga dużego nacięcia klatki piersiowej, aby 
do nich się dostać. Dzięki endoskopii, a zwłaszcza chirurgii 
robotycznej możemy mieć dostęp do tych narządów z bar-
dzo małych nacięć, aby je precyzyjnie wyciąć. Są to zabiegi 
trudne, wymagające dużej precyzji ze względu na sąsiedztwo 
serca i dużych naczyń krwionośnych. Właśnie w takiej precy-

zyjnej preparatyce pomaga robot chirurgiczny. Cykl szkolenia 
do pracy z robotem chirurgicznym trwa co najmniej 3 miesią-
ce i jest nadzorowany przez tzw. proktora, który jest obecny 
podczas pierwszych zabiegów operacyjnych wykonywanych 
przez metoda robotyczną w danym ośrodku. Ponieważ są 
to pionierskie operacje wykonywane w Polsce metodą ro-
botyczną, nie ma obecnie polskiego proktora który mógłby 
szkolić operatora i nadzorować jego operacje. Do dyspozycji 
mamy więc tylko lekarzy z innych ośrodków.

Zabieg z użyciem robota 
da Vinci nie był pierwszą tzw. 
operacją robotyczną wyko-
naną w wojskowym szpitalu 
przy Szaserów. Przeprowa-
dza się tam już takie zabiegi 

na jelicie grubym, macicy, 
prostacie, żołądku czy ner-
kach – każdego dnia wyko-
nuje się nawet 1–2 operacje 
tego typu. Do tej pory jednak 
w naszym kraju robota chi-

Robot operacyjny da Vin-
ci umożliwia wykonywanie 
niezwykle skomplikowanych 
operacji przy użyciu mini-
malnie inwazyjnej techniki 
i narzędzi. I nie chodzi tylko 
o to, że nie trzeba wykony-
wać rozległych nacięć. Wy-
korzystując robota, uzyskuje 
się znacznie lepsze widzenie 
niż przy klasycznej laparo-
skopii oraz można wyeli-
minować naturalne drżenie 
mięśni lekarza przeprowa-
dzającego zabieg.

Da Vinci składa się z sys-
temu wyposażonego w na-
rzędzia chirurgiczne ramion 
robotycznych, połączonych 
ze sobą dużym korpusem 

oraz konsoli sterującej jego 
pracą. W każdym z ramion ro-
bota chirurgicznego da Vinci 
można zamontować kamerę 
stereoskopową o bardzo wy-
sokiej rozdzielczości i dużej 
możliwości powiększania 
obrazu oraz narzędzia chirur-
giczne o najwyższej możliwej 
precyzji. Operator robota 
widzi przez wizjer trójwy-
miarowy obraz operowane-
go miejsca, a pracą ramion 
robota steruje za pomocą 
manipulatorów. Co ciekawe, 
operator może znajdować się 
w innym pomieszczeniu, na-
wet w znacznej odległości od 
sali operacyjnej, np. w innym 
kraju.

rurgicznego nie używano do 
operacji narządów znajdują-
cych się w klatce piersiowej. 
Grasica jest gruczołem usy-
tuowanym tuż za mostkiem 
i ma kluczowe znaczenie dla 
rozwoju układu odporno-
ściowego u dzieci. Po okre-
sie dojrzewania przestaje być 
ważna, ale może być źródłem 
poważnych problemów zdro-
wotnych.

Operacja wycięcia grasicy 
nadzorowana przez Stevena 
Aleksandra Stamenkovicia 
z londyńskiego Szpitala św. 
Bartłomieja trwała kilka 
godzin i zakończyła się suk-
cesem. 

jacek P. narożniak
Zdjęcia: Centrum Chirurgii 
Robotycznej Wojskowego 

Instytutu Medycznego,  
autor Piotr Blawicki

ROBOt ChiRuRGiCzny Da VinCi

aparat słuchOwy? 
czy tO naprawdę taki duży wydatek?

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

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

 Jeden z pacjentów opowiedział 
nam kiedyś historię, jak wnuczek po-
prosił, żeby zamknął drzwi. Pacjent 
odpowiedział „Co grzmi???”.

 Aparaty słuchowe wzmacniają 
dźwięki na odpowiednich często-
tliwościach. Nie działają jak zwykły 
głośnik, który podgłaśnia wszystko. 
Aparaty są programowane tak, aby 
wzmacniały dźwięk tylko tam gdzie 
trzeba. To programowanie odbywa 
się w gabinecie protetyka słuchu, 
który na podstawie wykonanego 
badania słuchu – odpowiednio dla 
pacjenta ustawia aparat słuchowy. 

Taki aparat może być nawet zupeł-
nie niewidoczny.

Czy naprawdę aparat  
słuChowy to taki duży koszt?

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

nansowania do zapłaty pozosta-
je 1300 zł. Obecnie w Akademii 
Słyszenia mamy promocję 20 rat 
0%. Korzystając z tej promocji  
– miesięczna rata za aparat słuchowy 
to tylko 65 zł.

 Jaki aparat słuchowy dla mnie?  
W ofercie Akademii Słyszenia znaj-
duje się 800 różnych aparatów  
9 producentów (m.in. Oticon, Pho-
nak, Starkey). Zachęcamy do zapisu 
na bezpłatne badanie słuchu. Mając 
wynik badania, będziemy mogli za-
rekomendować właściwy aparat.

Na wszystkie pytania odpowiemy 
telefonicznie.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZADZWOŃ 517 224 111
ul. ostrobramska 126/u2

WYBIERZ AKADEMIĘ SŁYSZENIA

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

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

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

CO DLA OSOBY WIODĄCEJ  
AKTYWNE ŻYCIE?

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

CO DLA OSÓB WIODĄCYCH  
SPOKOJNE ŻYCIE?

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

CZYNNIKI, O KTÓRYCH  
WARTO PAMIĘTAĆ 

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

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

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

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

Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili  
wytchnienia, uśmiechu, po prostu – luzu!

  
 





  


 
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

Merlin

Krzyżówka Mieszkańca nr 5
Dobry moment, by przemyśleć sytuację zawodową. Ktoś, komu ufasz, wskaże Ci wła-
ściwą drogę. Pieniądze nie zawsze dają szczęście, ale sprawiają wiele przyjemności. 
Jednak zakupy rób rozsądnie, bo inaczej możesz zobaczyć na koncie debet.
Bądź ostrożny w wydawaniu pieniędzy, gdyż mogą Ci się zdarzyć nieprzewidziane wy-
datki. Nie przekazuj informacji osobom mało znanym, do których nie masz zaufania, bo 
możesz mieć kłopoty. W najbliższym czasie może Cię trafić strzała Amora. 
Zadbaj o swoją kondycję. Siedzenie przed telewizorem i podjadanie słodyczy źle wpły-
wa na Twoją formę. Uważaj na to, co mówisz. Rzucona niewinnie uwaga może być 
przyczyną nieporozumień. Unikaj życia ponad stan, nie myśl o pożyczce lub kredycie.
Bóle głowy to znak, że jesteś przemęczony. Znajdź więcej czasu na odpoczynek i relaks. 
Dobrze zrobią Ci codzienne spacery na świeżym powietrzu, gimnastyka lub pływanie. 
W biznesie dobra passa. Jeśli zamierzałeś założyć własną firmę, teraz jest dobry czas. 
Po pracowitym tygodniu będziesz miał chwilę wytchnienia. Znakomite samopoczucie 
korzystnie wpłynie na Twoje zdrowie i wygląd. Życie uczuciowe i rodzinne w pełnym 
rozkwicie, więc nie powinno być powodów do narzekania. 
Spędzisz miłe chwile z ukochaną osobą. Spacery i romantyczne kolacje przy świecach 
pomogą wzmocnić wasz związek. Dobra passa w sprawach finansowych, poza tym 
będziesz w dobrej formie psychicznej i fizycznej. 
W najbliższym czasie otrzymasz wyczekiwany przypływ gotówki, jednak proszącym 
o podżyrowanie pożyczki lub kredytu uprzejmie odmawiaj. W pracy postaw na jakość, 
a możesz usłyszeć od szefa niebanalną propozycję. 
W Twoim życiu może pojawić się ktoś nowy, kto zawróci Ci w głowie. Podejmiesz 
decyzję, która korzystnie może odmienić Twój los. Ktoś bliski zrobi Ci niespodziankę 
finansową, mimo to kontroluj wydatki i nie szalej na zakupach. 
Ukochana osoba sprawi, że odzyskasz wiarę w miłość. Będziesz noszony na rękach i za-
sypywany miłymi prezentami. Uporządkujesz swoje życie zawodowe i zaczniesz działać 
planowo i skutecznie. Zrealizujesz coś, co dotąd wydawało Ci się zupełnie nieosiągalne. 
Zaplanuj tak najbliższy czas, aby nie zabrakło w nim chwil spędzonych z przyjaciółmi. 
Twoje poczucie humoru i optymizm oczarują wszystkich. Masz szansę zrobić teraz coś 
wielkiego, co na długo wzmocni Twoją pozycję. 
Odczujesz wyraźny przypływ energii i pomysłów. Wokół Ciebie jest sporo naprawdę 
życzliwych ludzi, możesz liczyć też na wsparcie ze strony bliskich. Uważaj jednak, 
z kim masz do czynienia. Pomysłami dziel się tylko z osobami, którym ufasz.
Nie podejmuj w najbliższym czasie żadnych nowych przedsięwzięć. Współpraca z ma-
ruderami, ludźmi chwiejnymi lub niepewnymi może Ci podciąć skrzydła. Znajomości 
zawarte pod koniec ubiegłego roku mogą zaważyć na Twoim życiu.  

✓ W koszulce: zagotuj wodę (sporo) 
z octem, w proporcji mniej więcej 3–4 
łyżki octu spirytusowego na litr wody. 
Nie dodawaj soli! Gdy woda wrze, wbij po 
kolei jajka, z wielką ostrożnością, tuż nad 
powierzchnią wody. Po 3–4 minutach łyż-
ką cedzakową wyjmuj je ostrożnie, zanurz 
na kilka sekund w zimnej wodzie, usuń 
dyndające „farfocle” ze ściętego białka 
pozostawiając zgrabną, spłaszczoną kulę. 
Trzeba to robić niezwykle szybko, Gotowe. 
Gorące jajko w koszulce układamy na sa-
łacie lub wprost na toście czy na kotlecie 
panierowanym. 
✓ Kieszonki schabowe: grube kotlety 
bez kości zamarynuj w occie jabłkowym 
z czosnkiem i ziołami. Następnie osącz 
i natnij każdy kawałek w poprzek no-
żem, starając się, by otwór „wejściowy” 
noża był niewielki, a ostrze nie prze-
biło kotleta w żadnym innym miejscu, 
tworząc wewnątrz płata „kieszonkę”. 
Włóż farsz, na przykład chudą, wędzoną 
szynkę siekaną z suszonymi pomidorami 
i serkiem mascarpone albo duszone pie-
czarki z cebulką, natką i żółtym serem. 
Wlot kieszonki zapnij wykałaczką. Ob-
smaż kotlety po obu stronach na rumia-

no, a następnie duś, podlewając lekko 
wodą, do miękkości, pod koniec dodając 
do sosu śmietanę, wymieszaną z płaską 
łyżką mąki i solą. 
✓ W szlafrokach: płat ciasta francuskie-
go posmarować bardzo gęstym, domo-
wym sosem pomidorowym, tworząc jak-
by grubsze paski na zmianę z cieńszymi 
paskami musztardy. Pociąć w prostokąt, 
a w każdy zawinąć parówkę tak, by lekko 
wystawały jej końce. Wierzch posmarować 
rozmąconym żółtkiem; piec w gorącym 
piekarniku około 10 minut.
✓ Czapeczki: ostrą, okrągłą foremką 
wytnij kółka o średnicy 3–4 cm z kromek 
pumpernikla, żółtego sera, szynki, sałaty. 
Zrób minikanapki z majonezem czy ma-
słem tak, by pierwsza i ostatnia warstwa 
były z chleba. Na wierzchu przymocuj wy-
kałaczką czapeczkę z połówki pomidora 
koktajlowego.
✓ Pod kołderką: śledzie wymocz, ułóż 
w salaterce, przykryj warstwą plastrów 
ugotowanego ziemniaka, jabłka, korni-
szona, (warstwy można powtarzać) polej 
sosem z gęstego jogurtu z 3 łyżkami majo-
nezu i łyżką musztardy. Po 2–3 godzinach 
gotowe!

ZAJRZYJMY DO KUCHNI
Dziś będzie o kuchni… tekstylnej: 
w koszulkach, szlafrokach, czapecz-
kach, kieszonkach czy pod kołderką. 
Smacznego!

Młody, wysportowany 
i przystojny mężczyzna 
przychodzi do lekarza:
– Mam problem – mówi. 
– Zrobiłem majątek, firma 
działa znakomicie, zbudo-
wałem ogromny dom, mam 
piękną żonę i dwoje dzieci. 
Ale wciąż czegoś mi brak: 
żeby nie wpadać w depresję, 
potrzebuję ciągle adrenaliny, 
nowych, silnych emocji. 
– Czy próbował pan niebez-
piecznych sportów? 
– Tak, nurkowanie, moto-
cross, spadochroniarstwo… 

Najpierw działało, potem 
– nic…
– Silne emocje, mówi pan… 
to może spróbuje pan wziąć 
sobie kochankę?!
– Ech, mam trzy kochanki 
i to też już nie działa…
– Trudna sprawa… Wiem! 
Wiem! Niech pan powie 
o nich żonie!
***
Rozmowa dwóch przyja-
ciółek:
– Wiesz, Zosiu, gdybym 
była genetykiem, wymyśli-
łabym takie komary, które 
zamiast krwi wysysałyby 
tłuszczyk…

na luzie

Do czego używamy gumek re-
cepturek? Długo by opowiadać. 
Pewne jest, że warto je mieć 
w domu. 
n Jeśli założymy recepturkę 
na butelkę z szamponem, sto-
jąc pod prysznicem z oczami 
piekącymi od piany, bez trudu 
rozpoznamy, czy sięgnęliśmy po 
butelkę z szamponem czy po 
identyczną, lecz z odżywką. 
n Majsterkowicze twierdzą, że 
założenie kilku gumek na trzo-
nek młotka lub siekiery znacznie 
zwiększa stabilność uchwytu. 
n Panie, lubiące robótki ręczne 
wiedzą, że mała gumka założo-
na na „rozpoczętą” szpulkę nici 
zapobiega jej rozwijaniu się i iry-
tującemu ich splątaniu.
n Po nadmiernie obfitym po-
siłku, gdy jesteś w gościach, 
recepturka przeciągnięta przez 
dziurkę, a następnie „zapięta” 
na guziku od spodni da ulgę 
brzuszkowi poszerzając nieco 
obwód spodni. 
n Nie zapominajmy przy tym 
o klasycznych jej zastosowa-
niach: do przytrzymania włosów, 
do etykiet na przetworach czy 
papierów w domowym archi-
wum, do uporządkowania kredek 
czy długopisów, by nie walały się 
w szufladzie.

Wesoły Romek

ŚMIESZKANIEC RADY CIOTKI AGATY

WARTO WIEDZIEĆ

Ciekawska

Gumka zwana recepturką jest 
wszędzie. Na pęczkach szczy-
piorku czy rzodkiewek, na bu-
kiecikach kwiatów od babiny; 
pomaga pakować, przytrzymy-
wać, jest nieoceniona. Ale co 
o niej wiemy?! 
Wynalazł ją ponoć niejaki Ste-
phen Perry, angielski wynalazca, 
którego fascynowały przedmioty 
z gumy. Patent na nią otrzymał 
17 marca 1845 roku i do dziś do-
brze ugruntowana pozycja gumki 
pozostaje niezachwiana. 
Początkowo gumki o sporej 

średnicy miały za zadanie trzy-
mać „w ryzach” luźne kartki 
dokumentów czy rękopisów, lecz 
szybko okazało się, że są o wiele 
bardziej uniwersalne – polska na-
zwa recepturka wzięła się stąd, że 
gumki wykorzystywano do przy-
trzymywania recepty do leków 
robionych w aptece w słoiczkach 
czy butelkach. Pierwsze pistolety 
„na gumkę” opatentowano blisko 
sto lat temu!
Choć recepturka ma mnóstwo no-
wych zastosowań, technologia jej 
wytwarzania w zasadzie nie zmie-
niła się do dziś – wąskie paski 
odcinane są z elastycznej, często 
kolorowej rurki.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 11 utworzą końcowe hasło.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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autO-MOtO – Kupię
n Autoskup absolutnie każdy. 
Tel. 517-971-140

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

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

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

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

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

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

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

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

niERuChOMOśCi – Kupię
n Skup nieruchomości 
– mieszkania do remontu 
i działki budowlane również do 
przekształcenia – zadłużone itp. 
szybka transakcja tylko 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

PRawnE
n Adwokat Wojciech Lipka 
przyjmuje już w Kancelarii 
Adwokackiej na Grochowie przy 
ul. Grenadierów 12. Sprawy 
karne, cywilne, rodzinne, spad-
kowe (umowy, odszkodowania, 
rozwody, alimenty, nieruchomo-
ści, inne). Tel. 500-175-857

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

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

RÓżnE
n Odbiorę nieodpłatnie karton. 
Tel. 796-371-666 

n OPiEKa naD GROBaMi 
w waRszawiE – taniO 
i sOliDniE.  
tEl. 500-336-607

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

n Złom odbiorę – zapłacę.  
Tel. 609-805-821

sPRzEDaM
n Maszynę do szycia Łucznik 
465–466 w ciemnej szafce. 
Pilnie. Tanio. Tel. 501-67-64-65

n nową złożoną szafkę 
pod umywalkę 70 cm Easy 
70 sensea z umywalką 
Easy 71 sensea z leroy 
Merlin. Cena 550 zł  
– taniej niż w sklepie.  
tel. 508-362-722

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

tRansPORt
n Przeprowadzki i maga-
zynowanie 24h/7. wywóz 
i utylizacja zbędnych mebli, 
przedmiotów z mieszkań i piw-
nic. tel. 607-66-33-30

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

n Przewóz paczek i przesyłek 
na terenie Warszawy.  
Tel. 796-371-666

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

usłuGi
n aGD – lODÓwKi, PRalKi, 
zMywaRKi – naPRawa.  
tEl. 694-825-760

n aGD, antEny, tElEwizORy 
– naPRawa. tEl. 602-216-943

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

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

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

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

n Pranie dywanów i tapicerek. 
Tel. 513-556-774

n Pranie dywanów, mebli 
tapicerowanych. Osobiście.  
Tel. 512-247-440

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

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

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

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

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

n OKna – naPRawy,  
DOszCzElniEnia.  
tEl. 787-793-700

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

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

nastęPne wydanie 24.03.2022

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

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

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

KONKURENCYJNE CENY

REKLAMA REKLAMA

ZAMÓW W INTERNECIE:
www.mieszkaniec.pl/reklama/ogloszenia-drobne/ 
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OBwiEszCzEniE wOjEwODy MazOwiECKiEGO
Działając na podstawie 9 i 10 §1 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze 
zm.) dalej Kpa, oraz art. 9ac ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1984 ze zm.), informuję, iż w dniu 
26 stycznia 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, 
w sprawie zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 461/II/2018 
z dnia 20 sierpnia 2018 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca 
pozwolenie na budowę oraz rozbiórkę dla inwestycji pn. „Budowa II linii 
metra w Warszawie – II etap realizacji odcinka wschodniego – północnego, 
od szlaku za stacją C18 „Trocka” do torów odstawczych za stacją C21. 
Zamierzenie budowlane nr W6 w zakresie hektometraży: L 220+59,680, P 
220+99,520 do L 226+21.901, P 226+61.479, polegające na budowie 
wentylatorni szlakowej V21 (ul. L. Kondratowicza – na zachód od ul. 
Chodeckiej), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie 
i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym 
czerpnio-wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu 
drogowego wynikającego z budowy metra, w zakresie układu drogowego, 
zieleni, sieci oświetlenia.

Adres zamierzenia budowlanego: 
obręb 4-08-13: 65/27, 65/28, 65/46,  65/45;
obręb 4-08-08: 58/18, 58/31, 58/32, 58/36, 58/37;
jednostka ew. 146511_8, Dzielnica Targówek, w m. Warszawa.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, stronami 
w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz 
właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości 
znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (plac Bankowy 3/5, 
00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7, w godzinach 13–16 
– pon. 8–12 – czw.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do 
czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie. 

Pouczenie
Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego: 

„§ 1. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy 
mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej 
zmianie swego adresu.

§2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma 
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny”.
WI-II.7840.9.1.2018. MS2, MS1(MP)zm.1

OBwiEszCzEniE wOjEwODy MaOzwiEKCiEGO
Działając na podstawie 9 i 10 §1 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 735 ze zm.) dalej Kpa, oraz art. 9ac ustawy z dnia 28 marca 
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1984 ze zm.), 
informuję, iż w dniu 26 stycznia 2022 r., zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego 
w sprawie „zmiany” decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 454/II/2018 
z dnia 16 sierpnia 2018 r., znak: WI-II.7840.9.8.2018.MP, o pozwoleniu 
na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa II linii metra w Warszawie – II etap 
realizacji odcinka wschodniego – północnego, od szlaku za stacją C18 
„Trocka” do torów odstawczych za stacją C21. Zamierzenie budowlane 
nr W7 w zakresie hektometraży: od L 226+21.901, P 226+61.479 do L 
234+74.315, P 235+13.893, polegające na budowie Stacji C21 wraz 
z torami odstawczymi (ul. L. Kondratowicza / ul. Rembielińska), budowie 
tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów 
towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, 
wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego 
wynikającego z budowy metra”, w zakresie układu drogowego, zieleni, 
sieci oświetlenia, teletechniki i kanalizacji.

Adres zamierzenia budowlanego: 
Obręb 4-08-08: 38, 58/10, 58/11, 58/12, 58/13, 58/14, 58/15, 58/16, 
58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 58/54, 58/7, 58/8, 58/9;
Obręb 4-08-13: 5/1, 5/2, 5/3, 65/43, 65/14, 65/15, 65/17, 65/18, 65/19, 
65/20, 65/21, 65/22, 65/23, 65/25, 9/1;
Obręb 4-08-07: 26/30, 26/32, 26/33, 55/10, 55/11, 55/17, 55/18, 55/19, 
55/20, 55/21, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9;
jednostka ew. 146511_8, Dzielnica Targówek, w m. Warszawa.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, stronami 
w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz 
właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości 
znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (plac Bankowy 3/5, 
00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7, w godzinach 13–16 
– pon. 8–12 – czw.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do 
czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie. 

Pouczenie
Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego: 

„§ 1. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy 
mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej 
zmianie swego adresu.

§2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma 
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny”.

WI-II.7840.9.8.2018.MPzm.2

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

n Balkonowe siatki.  
Tel. 514-165-445

n Cyklinowanie, lakierowanie 
– osobiście. Tel. 502-920-316.

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 sOliDniE, 
usłuGi GazOwE.  
tEl. 888-329-094

n Hydraulik, szybkie naprawy, 
tanio. Tel. 731-142-599 

n hyDRauliK.  
tEl. 502-031-257

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

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

n lODÓwEK naPRawa.  
tEl. 602-272-464

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

n naPRawa Maszyn DO 
szyCia. DOjazD GRatis. 
tEl. 508-081-808
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WEJDŹ NA STRONĘ www.dhtonline.pl ZRÓB ZAKUPY
PRZEZ INTERNET

DODAJ 
DO KOSZYKA

DOSTAWA NAWET W 4 GODZINY

PARÓWkI 
DElIkATNE
SOKOŁÓW
1 kg

SEr Żółty 
W PlAsTRAch
HOCHLAND
RÓŻNE RODZAJE
135 g

2 99
PlN

ZAREJESTRUJ SIĘ I OBIERZ 5% RABATU NA PIERWSZE ZAKUPY Z DOSTAWĄ

6 99
PlN

12 99
PlN

12 99
PlN

3 99
PlN

Promocja obowiązuje 
w dniach 10.03-24.03.2022 r.

kONsERWY 

WYBRANE 

RODZAJE,

OfERTA DO 

17.03.2022
kONsERWY   
WYBRANE 
RODZAJE
kRAkUS 
300 g

Krzyś, 
OranŻaDa JuraJSKa

20% SOKu
    róŻnE rODzaJE  

1,25 l 

PAsZTET 
Z PIEcA
SOKOŁÓW
1 kg


