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Bo tak trzeBa Było
Możemy sobie przybić 

piątki za to, jak zorgani-
zowaliśmy się z pomocą 
ukraińskim uchodźcom. Bez 
nakłaniania, bez akcji me-
dialnego wzmożenia z za-
chętami, dziesiątki tysięcy 
ludzi oddało swe talenty, 
siły i pieniądze, by przyjąć 
z otwartym sercem tych, 
na których zwaliła się impe-
rialna, brutalna, nie mająca 
żadnych skrupułów siła.

Gdzieś na boku pozosta-
ły rozważania o trudnym 
sąsiedztwie w przeszłości 
(bo było), mantyczenia 
„ciekawe czy i oni by tak 
nam pomagali” (dyżurna 
wymówka tych co i tak nie 
pomagają nikomu) itp., itd. 
Piszę te słowa dlatego, by 
po nich natychmiast dodać: 
nie pomagamy też po to, by 
się sobą zachwycać. Bo tu 
nie było i nie ma czasu na 
rozważania: dlaczego. Waż-
ne jest: jak. Jak więcej, jak 
lepiej, jak w tym wytrwać, 
bo zaczyna już brakować 
miejsc i sił.

Bez względu na to, jak 
potoczą się dalsze losy 
wojny na Ukrainie, myśmy 
zachowali się jak trzeba. 

tomasz Szymański

 
 

   

  
  
 

   
  

Szwedzka 37

czynne 9-20
Tel. 22 818 07 91 

 Protezy elastyczne

 Cyrkonowe 
korony i mosty

 Implanty

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY

EKSPRESOWA
NAPRAWA PROTEZ!

W numerze:

Bezpłatna gazeta 
mieszkańców 

prawej  
strony Wisły.
Ukazuje się 
od 1991 r.

Co SłyCHaĆ W WarSzaWIe 

Kondratowicza  
„aleją tysiąca drzew” str. 2
tramwaj wzdłuż Modlińskiej 
coraz bliżej str. 3
Jedyne takie w kraju str. 3
Paderewskiego zyska  
nowe oblicze str. 5
Przyjaźń ma wiele  
rozmiarów str. 6
PłatNe parkowaNIe str. 9
100-lecie zespołu Szkół 
łączności str. 10
KRONIKA POLICYJNA str. 2

koBIeCyM okIeM str. 4

Co taM PaNIe Na PraDze str. 4

PraWNIk raDzI str. 4

z żyCIa zoo str. 5

LISty oD CzyteLNIkóW
SPPN w kolejnych dzielnicach 
Warszawy! str. 9

HoroSkoP str. 10
krzyżóWka str. 10
ogłoSzeNIa DroBNe str. 11

* 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

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

REKLAMA

Front ludzkich serc

Każdego dnia do punKtu pomocy na 
dworcu wschodnim przychodzi od KilKuset 
do KilKunastu tysięcy osób dziennie. 
w pierwszych tygodniach bywało nawet 
20 tysięcy na dobę. teraz regularnie 
przybywa do 4 tysięcy dziennie. uchodźcy 
przyjeżdżają pociągami, autoKarami oraz są 
przywożeni przez prywatne osoby z granicy. 
to ogromne wyzwanie logistyczne nie byłoby 
możliwe bez wsparcia ludzi dobrej woli. 

CZYTAJ NA STR. 6-7

39 zł
00

tylko

WEJDŹ NA www.pragaunited.pl KUP ZAPŁAĆ ODBIERZ NOŚ!
LUBISZ PRAGĘ? POKAŻ TO! które łączą ludzi
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kronikA PolicYJnA
PoLICjaNt UratoWał WoLoNtarIUSzkę

W sobotę, 12 marca kilkanaście minut przed 22.00 asp. 
szt. Marian Celiński, mimo że był już po służbie, udał się 
na obchód hali przy ulicy Modlińskiej, gdzie przebywali 
uchodźcy. Gdy wszedł do środka zauważył nieprzytomną 
wolontariuszkę. Od razu przystąpił do udzielania jej po-
mocy. Po kilku minutach udało się przywrócić kobiecie 
funkcje życiowe.

oByWateLSkIe zatrzyMaNIe PrzeStęPCy
Na Pradze Południe 27-letni mężczyzna napadł na starszą 
kobietę, próbując wyrwać jej torebkę. Gdy kobieta zaczęła 
stawiać opór, przestępca uderzył ją i przewrócił. Seniorce 
pomógł przypadkowy przechodzień, który obezwładnił 
napastnika, a inni świadkowie wezwali policję. 

WykorzyStUją WSPółCzUCIe DLa zWIerząt
Z powodu wojny w Ukrainie cierpią nie tylko ludzie, ale 
również zwierzęta. Dlatego wielu Polaków stara się im 
pomagać. Niestety, to naturalne ludzkie współczucie, 
próbują wykorzystać przestępcy. Wyłudzają od ludzi 
pieniądze, które rzekomo mają być przeznaczone na za-
branie bezdomnych zwierząt z Ukrainy i przywiezienie ich 
do Polski. 

koLejNe oSzUStWo „Na PoLICjaNta”
Pomimo częstych apeli, wielu warszawiaków nadal daje 
się okraść oszustom, stosującym tzw. metodę „na po-
licjanta”. Tym razem podający się za policjanta 17-latek 
polecił starszej kobiecie zwiększenie limitu wypłat z konta 
i przekonał ją, by przekazała kartę osobie, która się po nią 
zgłosi. Niestety seniorka dała się zwieść. W ten sposób 
z jej konta zniknęło 25 400 zł! Istnieją przesłanki, że chło-
pak oszukał w ten sposób również innych ludzi. Sprawa 
jest w toku.                                                   policja.waw.pl
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Arteria zyska nowe obli-
cze na odcinku od ul. Rem-
bielińskiej do ul. św. Win-
centego. Przebudowa będzie 
realizowana jako wspólne 
przedsięwzięcie Metra War-
szawskiego, Zarządu Trans-
portu Miejskiego oraz Za-
rządu Dróg Miejskich.

Tysiąc drzew
Kondratowicza, jedna 

z głównych arterii Targówka, 
zostanie wybudowana niemal 
od podstaw. Dotychczasowa 
sześćdziesięciometrowa ulica 
posiadała pas zieleni, który 
miał zostać przeznaczony 
pod planowaną w tym miej-
scu trasę tramwajową. Z po-
mysłu tego zrezygnowano, 
gdyż mieszkańcy będą mogli 

pojechać w tym miejscu me-
trem, ale nie oznacza to, że 
nie będzie tu zieleni.

– Istniejące szpalery drzew 
zostaną uzupełnione i rozbu-
dowane. Pojawi się ich ponad 
700, będą to głównie klony, 
graby i lipy. Dla porównania 
dziś na tym odcinku jest ich 
około 300. Oznacza to, że po 
zakończeniu wszystkich prac 
ulica L. Kondratowicza sta-
nie się „aleją tysiąca drzew” 
– przekonują miejscy urzęd-
nicy. – Towarzystwa do-
trzyma im 136 tysięcy krze-
wów w różnych gatunkach 
oraz liczne nowe trawniki, 
na których części powstaną 
łąki kwietne. Wzdłuż ulicy 
zostanie ustawionych około 
100 ławek. Wokół nich ar-

KondraTowicza „aleją Tysiąca drzew”
kończą się prace związane z budową II linii metra 
na targówku na stacjach C21 Bródno i C20 kon-
dratowicza. teraz trwają przymiarki do odtworze-
nia infrastruktury i zieleni na powierzchni. Ulica 
kondratowicza zmieni się nie do poznania.

chitekci zaplanowali liczne 
małe skwery. Planowany jest 
też duży zielony skwer przy 
stacji metra C21 Bródno, 
a także dziesiątki drzew 
i tysiące krzewów w rejonie 
stacji C19 Zacisze.

PArkoWAnie
Poza parkingami zlokali-

zowanymi m.in. przy Szpi-
talu Bródnowskim czy na 
terenie Urzędu Dzielnicy 
Targówek przewidziany zo-
stał także jeden po północ-
nej stronie na wysokości ul. 
Kondratowicza 37. To jednak 
nie wszystko.

– Rdzeń parkowania sta-
nowić będą jednak zupeł-
nie nowe równoległe zatoki 
postojowe umieszczone po 
obu stronach ulicy – mówi 
przedstawiciele miejskiego 
Ratusza.

Zaplanowano także wy-
znaczenie miejsc typu „Kiss 

& Ride”, dla osób chcących 
zaparkować na krótką chwilę 
oraz wyznaczenie miejsc, 
tzw. „kopert”, z których sko-
rzystać będą mogły osoby 
niepełnosprawne.

chodniki, JezdniA,  
drogA roWeroWA

Wyremontowane zostaną 
wszystkie chodniki na tere-
nie inwestycji, wymieniona 
zostanie również nawierzch-
nia jezdni oraz oświetlenie 
na energooszczędne. Między 
stacjami mają pojawić się 
także dwie dwukierunkowe 
drogi dla rowerów o szero-
kości po trzy metry każda. 
Wzdłuż ul. Kondratowicza 
zaplanowano postawienie 
235 stojaków rowerowych, 
dzięki czemu jednocześnie 
jednoślady będzie mogło 
zostawić w tym miejscu 470 
mieszkańców.  

Marcin kalicki

NoWoCzeSNe LeCzeNIe IMPLaNtoLogICzNe Na SaSkIej kęPIe
i pojedyncze braki zębowe, i zma-
gającym się z całkowitym bezzę-
biem, którzy przyjeżdżają do nas 
z całego województwa mazowiec-
kiego. Specjalizujemy się w tym 
zakresie, więc niemal codziennie 
spotykamy się z trudnymi, skom-
plikowanymi przypadkami – m.in. 
pomagamy w każdych warun-
kach anatomicznych, także przy 
zanikach kostnych i paradontozie.

Dzięki współpracy 14-stu leka-
rzy różnych specjalizacji, a także 

nowoczesnej diagnostyce tomo-
graficznej jesteśmy w stanie wy-
konać pełne leczenie „pod jednym 
dachem” co znacząco wpływa na 
komfort i przebieg leczenia. 

Dbamy również, by leczenie 
odpowiednio dobierać do potrzeb 
i możliwości pacjentów, także pod 
względem finansowym. Dzięki bli-
skiej współpracy z firmą MediRaty 
oferujemy m.in. popularną wśród 
naszych pacjentów możliwość ra-
talnego finansowania leczenia. 

PoPraWa koMFortU żyCIa
Nowoczesne leczenie bezzębia 

polega na uzupełnieniu braków 
w uzębieniu jednym lub kilkoma 
tytanowymi implantami oraz za-
montowaniu na nich pracy prote-
tycznej: korony, mostu lub protezy. 
Dzięki temu przywracamy zarówno 
funkcje mechaniczne zgryzu, jak 
i estetyczne – nowe zęby do złu-
dzenia przypominają te własne. 

Focus Clinic jest jednym 
z najnowocześniejszych ośrod-
ków leczenia bezzębia, w którym 
możliwe jest przeprowadzenie 
kompleksowego leczenia i uzu-
pełnienie każdego rodzaju braków 
zębowych – jednego, kilku lub 
wszystkich.

– W Focus Clinic korzystamy 
z renomowanych systemów im-
plantologicznych (Straumann, 

Nobel Biocare, Alpha Bio, No-
ris Medical) i opatentowanych 
metod leczenia bezzębia, m.in.  
All-on-4® szwajcarskiej marki 
Nobel Biocare®, która polega na 
wszczepieniu 4 implantów i za-
mocowaniu na nich na stałe pracy 
protetycznej (protezy). Stosujemy 
implanty zębowe wysokiej jako-
ści, których cena zaczyna się już 
od 1 900 zł, a dzięki współpracy 
z renomowanymi pracowniami 
protetycznymi dbamy również 
o ostateczny efekt estetyczny, 
zgodny z oczekiwaniami pacjenta 
– mówi dr Anna Skalska, Dyrektor 
Medyczny Focus Clinic. 

LeCzeNIe DoStęPNe  
DLa każDego 

W Focus Clinic pomagamy 
pacjentom chcącym uzupełnić 

Braki zębowe to coś, co wpływa na komfort codziennego funkcjo-
nowania – każdy chce swobodnie się uśmiechać i móc bez stre-
su gryźć jabłka, orzechy lub inne twarde produkty. Niezależnie 
od tego, czy brakuje jednego, kilku czy wszystkich zębów, należy  
je uzupełnić. 
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Nowy budynek będzie 
miał około 12 000 m kw. 
powierzchni użytkowej 
i będzie tam pracować na-
wet 150 osób w działach 
laboratoryjnym, produkcyj-
nym i biurowym. To tu będą 
wytwarzane leki, których 
dotychczas nikt w kraju nie 
produkował.

Tarchomińskie Zakłady 
Farmaceutyczne „Polfa” 
S.A. zaplanowały wydatki 
na blisko 200 mln zł, a wy-
konane dotychczas prace 
już pochłonęły ponad 
80 milionów. Dokończe-
nie inwestycji jest możliwe 
dzięki otrzymanemu wła-
śnie kredytowi w wysoko-
ści 120 mln zł. – To wielki 
dzień dla naszej f irmy. 

Właśnie powstaje pierwsze 
w Polsce Centrum Rozwoju 
i Produkcji Leków Onko-
logicznych. Oprócz leków 
przeciwnowotworowych, 
będziemy mogli również 
rozwijać i wytwarzać inne 
leki wysokoaktywne, takie 
jak leki immunosupre-
syjne i przeciwgrzybicze. 
Dla Polfy to przełomowa 
inwestycja – powiedział 
Jarosław Król, prezes TZF 
„Polfa” S.A.

Centrum Rozwoju i Pro-
dukcji Leków Onkologicz-
nych przy ul. Fleminga bę-
dzie unikatowym komplek-
sem tego typu na terenie 
całej Europy. Zakończenie 
prac na Białołęce plano-
wane jest na 2023 rok.    Mk

JedYne tAkie 
W krAJu

Polfa tarchomin już niedługo zakończy jeden 
z największy swoich projektów w ostatnich la-
tach – budowę Centrum rozwoju i Produkcji 
Leków onkologicznych.

Studium techniczno-ekonomiczne to 
początek przygotowań do budowy nowej 
linii tramwajowej. Nim robotnicy wbiją 
pierwszą łopatę na budowie, trzeba bę-
dzie przeprowadzić analizę oddziały-
wania inwestycji na środowisko, czyli 
zdobyć decyzję środowiskową, przygo-
tować projekt budowlany i dostać pozwo-
lenie na budowę. Najważniejsze jednak 

jest pozyskanie funduszy na inwestycję, 
np. ze środków UE – ale żeby móc z nich 
korzystać, potrzebna jest szczegółowa 
dokumentacja.

Tramwaj wzdłuż Modlińskiej będzie 
przedłużeniem trasy, która biegnie ul. Ja-
giellońską, wzdłuż terenu dawnej fabryki 
samochodów FSO i kończy się pętlą pod 
trasą Armii Krajowej. Dalej pobiegnie nad 
Kanałem Żerańskim i wzdłuż ul. Modliń-
skiej, aby połączyć się z trasą z Młocin na 
Winnicę. Wykonawca dokumentacji za-
proponuje, jak mają przebiegać nowe tory 
przez węzeł drogowy ul. Jagiellońskiej 
i trasy AK. To jedno z bardziej skompliko-
wanych zadań, bo być może nie obejdzie 
się bez przebudowy niektórych estakad. 
Tańsze rozwiązanie może polegać na 
obejściu torami całego węzła od zachodu 
wzdłuż brzegu Wisły.

Studium pomoże też wybrać wariant 
przebiegu trasy przez nowe osiedla na 
Starych Świdrach. Tory pobiegną prosto 
wzdłuż Modlińskiej do al. Kuklińskiego 
albo przez ul. Myśliborską, bliżej plano-
wanych nowych osiedli na terenach daw-
nej fabryki domów. Zakładana jest też 
możliwość budowy dodatkowej trasy do 
przystanku kolejowego Warszawa Żerań, 
a także pętli dla tramwajów i autobusów 
wraz z parkingiem przesiadkowym przy 
ul. Familijnej. Inwestycję będzie można 
podzielić na etapy – które z nich zostaną 
zrealizowane i w jakiej kolejności, zale-
żeć będzie od funduszy. Wykorzystana 
zostanie także ekspertyza techniczna, 
dzięki której Tramwaje Warszawskie 
sprawdziły, jak wykorzystać istniejący 
most nad Kanałem Żerańskim.       AG

Tramwaj wzdłuż modlińsKiej coraz bliżej
Podpisano umowę na stu-
dium techniczno-ekonomicz-
ne nowej linii tramwajowej 
wzdłuż ul. Modlińskiej. Wy-
konawca będzie miał niecały 
rok na przygotowanie doku-
mentacji i zainkasuje za to 
1 mln  470 tys. zł netto. 

Mapa UM

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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BóL głoWy
– Pan jakiś nieswój, czy mi się wydaje 
– Eustachy Mordziak, kupiec bieliźniany 
z bazaru na pl. Szembeka z nieukrywanym 
zatroskaniem przyglądał się Kazimierzowi 
Główce, emerytowi, który mimo wszyst-
kich „Żabek”, „Lidli” i ich superpromocji 
najchętniej zaopatrywał się na „Szembe-
ku” właśnie. 
– Martwię się panie Eustachy, zwyczajnie 
martwię się. 
– To wojną na Ukrainie?
– O i właśnie dlatego kocham być na ba-
zarze! Tu chociaż dogadać się normalnie 
można.
– Nie bardzo rozumiem…
– Powiedział pan „na Ukrainie”, choć od 
kilku tygodni ze wszystkich „przekazio-
rów” słyszę „w Ukrainie” i „w Ukrainie”. 
Jak świat światem mówi się „na Ukrainie”, 
„na Węgrzech, „na Malcie”, „na Grocho-
wie”, a nie „w Grochowie” na przykład. 

Jakaś mania spadła na głowy nawiedzo-
nych poprawnościowców. 
– No, ale czy to jest powód aż tak ponurej 
miny?
– Bo mam się czym martwić, niestety. 
Ja prostym emerytem jestem. Przed laty 
zawarłem ze swoim państwem umowę: 
ja będę pracował, płacił składki, a ono za 
to na starość będzie mi wypłacało należ-
ną mi emeryturę. I widzi pan nie mam już 
pewności, czy ono, państwo znaczy, wy-
wiąże się z tej umowy.
– Co pan takie rzeczy?! Przecież płacą 
panu i na dodatek trzynastą i czternastą, 
a może piętnastą. 
– I to mnie martwi… Boję się, bo nie ma 
takiego worka, który nie miałby dna. 
– Ale co się stało, że myśli takie ponure 
panem zawładnęły, panie Kaziu?
– Przeczytałem, co premier powiedział. 
– E, on przecież różne rzeczy mówi, nie 
zna go pan?…
– Ale tym razem chyba prawdę powie-
dział. Z Unią pokłóceni są, pieniędzy nie 

dostają, a wydatki nie maleją. Przeciwnie 
– przez kary, na które rząd zapracował 
i przez tego przeklętego Putina wydatki 
ciągle rosną. Gaz, ropa, do tego inflacja 
– jak to wszystko się zsumuje, to padaka. 
Premier tak tego co prawda nie nazwał, 
ale powiedział, że czeka nas „zawierucha 
gospodarcza”. 
– Może chciał tylko ludzi przygotować na 
gorsze czasy? 
– Mówił serio. A pamięta pan, jak było 
w Grecji? Tam rząd też swawolił, nie ba-
cząc na wskaźniki, koniunktury i progno-
zy, a potem jak przyszło co do czego, to 
na kim pasa zacisnęli przede wszystkim? 
Na emerytach! I ja mam się nie martwić? 
– Na pewno tak mu się tylko powiedziało, 
a słowo jak zwykle wyleciało wróblem, 
a powróciło wołem.
– Powiem panu, panie Eustachy, że mimo 
wszystko bardzo bym chciał, żeby pre-
mier zachował się jak zawsze.
– To znaczy?
– Żeby minął się z prawdą…       Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'WIOSNA

Jedni wybierają sobie sąsia-
dów, inni nie i wtedy mają to, 
czym ich los obdarzył. Tak czy 
siak, zawsze warto żyć w zgo-
dzie i harmonii, choć nie zawsze 
możliwe są relacje przyjaciel-
skie, serdeczne, rodzinne. Ale 
i to się zdarza!

Jak niemal każdy z nas, 
żywo interesuję się sytuacją na 
wschodzie, ale także wynikającą 
z niej sytuacją w Polsce. Jestem 
ogromnie poruszona tym, jak 
potrafimy się zorganizować, jak 
wiele wokół dobra, szlachetno-
ści, ofiarności. Olbrzymia fala 
wolontariatu: tu punkty infor-
macyjne, tu rozdawanie, tam 
dzielenie się. Tym bardziej, że 

to działania zwykłych ludzi, za 
którymi poszło zaangażowanie 
rozmaitych fundacji, niektórych 
samorządów i instytucji. 

Szkoda, że tylko niektórych. 
Bo „ogarnąć” potrzeby tych 
dwóch czy trzech milionów lu-
dzi, zwłaszcza kobiet i dzieci, ale 
też osób starszych, niesamo-
dzielnych, niepełnosprawnych, 
domów dziecka i nie tylko jest 
bardzo trudno. Serca wystar-
cza także na wspieranie zwie-
rząt głodujących w ukraińskich 
schroniskach czy ogrodach 
zoologicznych. Wiadomo, że kto 
szybko daje, po dwakroć daje. 

Nie wszystkim się to podoba. 
Podnoszą się głosy, nawiązujące 
do trudnej historii lat czterdzie-
stych. Druga wojna światowa, 
tyle krzywd i okrucieństwa… 

Mam pytanie: a jeśli masz są-
siada, który kiedyś skrzywdził 
cię bardzo dotkliwie, przed laty 
zrobił coś potwornego, a dziś 
nagle zagrożone jest życie jego 
dzieci i wnuków, będziesz pa-
trzeć na ich strach, śmierć, cier-
pienie? Nie wyciągniesz pomoc-
nej dłoni? Będziesz stać z boku 
i urągać, patrząc im w oczy? Ja 
bym tak nie umiała. 

Czy z Ukrainy spłynęły do 
nas same anioły? To zwyczajni 
ludzie, jedni tacy, drudzy inni. 
Jedni sobie radzą lepiej, inni 
gorzej. Wielu (zwłaszcza dzieci) 
wymaga opieki psychologa. 
Każdy z nich zasługuje na po-
moc, na zwykłą ludzką dobroć. 
Na zrozumienie i współczucie 
– nie na litość, bo ona mieszka 
zbyt blisko pogardy. Warto nie 

zapominać, że przeszli przez 
koszmar, ich oczy patrzyły na 
potworności. Z błahego powodu 
nikt nie pakuje się w jedną wa-
lizkę, zostawiając dom, pracę, 
całe swoje życie, by uciec 
i szukając ratunku poza swoim 
krajem, bo ten cały w wojnie. 
Trudno to zrozumieć, trudno so-
bie nawet wyobrazić. No i może 
lepiej nie próbować. Życie płynie 
dalej, a my nigdy nie możemy 
być pewni, co nas czeka „za za-
krętem”. Ale zawsze warto być 
porządnym człowiekiem, także 
wtedy, gdy minie pierwszy zapał.

A tymczasem nastała wiosna. 
Znajdźmy czas na popatrzenie 
w niebo, ogrzanie się słońcem, 
posłuchanie ptaków. Żeby nała-
dować akumulatory. Żeby ode-
tchnąć radością.                       żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Zmarł krewny i wiem, że prawdopodobnie 
wszyscy złożą oświadczenie o odrzuceniu 
spadku. Czy mogę złożyć takie oświadczenie, 
jeśli tak to w jakim terminie?

Zgodnie z art. 1015 § k.c. spadkobierca ustawowy jak i testamentowy 
w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego po-
wołania może złożyć przed sądem, ewentualnie przed notariuszem, oświad-
czenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Termin ten nie ulega przywróceniu, 
a oświadczenie złożone po jego upływie nie wywiera skutków prawnych. 
Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się ustnie lub na 
piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i można to zrobić również przez 
pełnomocnika. 

Bieg terminu do złożenia oświadczenia rozpoczyna się w dniu, w którym 
spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Dla spadkobierców 
ustawowych powołanych do dziedziczenia w pierwszej kolejności dniem tym 
zazwyczaj będzie dzień otwarcia spadku tj. śmierci spadkodawcy. 

Dla pozostałych spadkobierców ustawowych dziedziczących w dalszej 
kolejności decydujący będzie dzień, w którym dowiedzieli się z właściwego 
źródła o wyłączeniu od dziedziczenia spadkobiercy dziedziczącego we wcze-
śniejszej kolejności. W praktyce będzie to chwila powzięcia wiadomości (np. 
informacja z sądu o wezwaniu do uczestnictwa w postępowaniu spadkowym 
w charakterze uczestnika) o odrzuceniu spadku, ewentualnie uznaniu za nie-
godnego spadkobiercy powołanego przed nimi. 

Należy podkreślić, że ocena czy danej osobie przysługuje tytuł prawny do 
dziedziczenia następuje według kryteriów obiektywnych, a nie na podstawie 
subiektywnego przekonania danej osoby. Oświadczenie złożone przez osobę 
nie będącą spadkobiercą nie wywiera skutków prawnych, co wyklucza złoże-
nie skutecznego oświadczenia niejako „na przyszłość”. W związku z powyż-
szym w praktyce może okazać się, że osoba by skutecznie odrzucić spadek 
będzie zmuszona przedmiotowe oświadczenie składać kilka razy.

Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany jeżeli przed jego upły-
wem stosowny wniosek wpłynie do sądu. Termin faktycznego odebrania przez 
Sąd spadku oświadczenia, jak również wydania postanowienia spadkowego 
nie ma znaczenia. 

W przypadku spadkobierców małoletnich oświadczenie o odrzuceniu 
spadku w ich imieniu składa przedstawiciel ustawowy po uprzednim uzyska-
niu zgody sądu opiekuńczego. 

Brak oświadczenia spadkobiercy w przedmiocie odrzucenia spadku jest 
równoznaczny z jego przyjęciem z dobrodziejstwem inwentarza.

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 13

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „REDOM” ul. Walecznych 76

tel./fax (22) 617-23-33, tel. 693-377-081
e-mail: redom@redom.pl, www.redom.pl

WYKONUJE:
 renowację tapicerki i stolarki 

mebli stylowych i współczesnych 
  
 

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

      p³yt meblowych zabudowy z
i meble uzupe³niaj¹ce

Zapraszamy: pon.-pt. w godz. 8.00-17.00
   POSIADAMY WYBÓR TKANIN I TRANSPORT

Program promocji zdrowia finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy

Rozpoczyna się kolejna edycja  
Aktywnego Seniora w Szpitalu Praskim!

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

Na chętnych czekają:
 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+ 
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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

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

Rembertowska arteria zo-
stanie zmodernizowana na 
odcinku pomiędzy ulicami 
Katiuszy a Strycharską. Po 
wschodniej stronie ulicy 
powstanie chodnik. Pomysł 
ten został wskazany przez 
mieszkańców w ramach bu-
dżetu obywatelskiego i zy-
skał poparcie 420 osób. 

Budowa chodnika wiąże 
ze zmianą sposobu odwod-
nienia całej ulicy. Dlatego 
na całym odcinku powsta-
nie kanalizacja deszczowa, 
która przyjmie wodę opa-
dową z jezdni i chodników. 
Po jej budowie na całym 
odcinku zostanie ułożona 
nowa nawierzchnia jezdni. 
Dodatkowo po przeciwnej 
stronie ulicy zostanie wyre-
montowany chodnik. Całość 
uzupełni wykonanie trawni-
ków i nasadzenie niskiej zie-
leni  w kilku miejscach mię-
dzy jezdnią a nowym chod-
nikiem. Ponadto zostaną 

posadzone dwa drzewa na 
pasie dzielącym jezdnie al. 
gen. A. Chruściela „Mon-
tera” w pobliżu skrzyżowa-
nia z ul. Bombardierów. 

– Wybrany wykonawca 
zaczął już przygotowywać 
się do rozpoczęcia robót. 
Kompletuje dokumentację 
potrzebną do zatwierdzenia 
przez Biuro Zarządzania 
Ruchem Drogowym cza-
sowej organizacji ruchu. 
Pozwolenie na wdrażanie 
zmian powinien otrzymać 
do końca kwietnia, bo wcze-
śniej muszą zostać dokładnie 
opracowane trasy objazdowe 
czterech linii autobusowych. 
To procedura przewidziana 
w harmonogramie. Dlatego 
zgodnie z nim pierwsze prace 
rozpoczną się w maju – za-
powiada ZDM.

Modernizacja ulicy Pa-
derewskiego powinna za-
kończyć się pod koniec 
tego roku.                       Mk

PAdereWskiego 
zysKa nowe oblicze

W maju rozpoczną się prace remontowe na ulicy 
Paderewskiego w Rembertowie. 

Pod koniec lutego zmarła 
samica niedźwiedzia brunat-
nego imieniem Mała. Niedź-
wiedzica była już staruszką. 
Jej wiek szacowano na ok. 
35 lat (dokładna data urodzin 
zwierzęcia nie była znana). 

Mała przyjechała do na-
szego ZOO 15 lat temu ze 
Szkoły Cyrkowej w Julinku 
wraz z inną przedstawicielką 
swojego gatunku, Sabiną. 
Zwierzęta były już wtedy 
dorosłe, miały około 20 lat. 

Mała wyróżniała się tem-
peramentem i skłonnością do 

dominacji. Była zadziorna, 
ciekawska i uparta. Ra-
zem ze swoją towarzyszką 
do 2020 r. mieszkała na 
wybiegu niedźwiedzi bru-
natnych w Parku Praskim. 

Z życia warsZawskiego Zoo
W warszawskim zoo cały czas coś się dzieje. 
W końcu żyje w nim ponad 200 gatunków pta-
ków i ssaków! Nie tak dawno stołeczny ogród 
świętował 15. urodziny goryla Bwany. Niestety, 
mamy też smutne wieści: w ostatnim czasie 
odeszły niedźwiedzica Mała i tygrysica ratu. 

Później obydwa zwierzaki 
zostały przeniesione na te-
ren ZOO.

Niestety, niegdyś aktywna, 
ostatnio zaczęła mieć coraz 
więcej problemów zdro-
wotnych związanych z wie-
kiem. Pomimo dobrej opieki 
medycznej jej stan zdrowia 
znacznie się pogorszył i ode-
szła we śnie. 

13 marca samiec goryla 
imieniem Bwana obchodził 
15. urodziny. Przyjechał do 
Warszawy ponad 7 lat temu 
z ogrodu zoologicznego 
w Amsterdamie.

Bwana jest  jednym 
z trzech samców, które 
w naszym ZOO tworzą 
grupę gorylich kawalerów. 
Jest młodszy od przywódcy 
grupy Aziziego, ale starszy 
od najmłodszego Vikinga. 
Zatem nie ma łatwego życia: 

z jednej strony odpowiada 
na zaczepki najmłodszego 
Vikinga, z drugiej – próbuje 
pokazywać Aziziemu, że on 
też ma już mocną pozycję 
w grupie.

Wszystkie goryle są ro-
ślinożerne. W naturze ich 
pokarmem są owoce, liście, 
pędy, kiełki, korzenie, a na-
wet kora. Takie pożywie-
nie jest dłużej trawione niż 
mięso, dlatego układ po-
karmowy roślinożercy jest 
proporcjonalnie dłuższy od 
mięsożercy. Właśnie dla-

tego goryle mają tak duże 
brzuchy.

15 marca zmarła tygrysica 
ratu, ostatni tygrys w naszym 
ogrodzie zoologicznym! Ko-
cica miała 18 lat, przyje-
chała do nas w 2005 r. Miała 
wtedy dwa lata. Była bardzo 
kontaktowa, lubiła się wyle-
giwać w cieniu, bawić za-
bawkami. Tygrysica była też 
dobrą matką – doczekała się 
czterech młodych (a nawet 
czterech wnuków).

Niedawno Ratu obcho-
dziła 18. urodziny. Dla ty-
grysa to bardzo poważny 
wiek. Niestety nie ominęły 
jej problemy zdrowotne 
typowe dla starszych zwie-
rząt: miała problemy z poru-
szaniem się, a ostatnie bada-
nia USG wykazały, że miała 
zmiany, prawdopodobnie 
nowotworowe, na wielu na-

rządach, między innymi na 
wątrobie.

Ratu była tygrysem su-
matrzańskim (Panthera 
tigris sumatrae), który jest 
najmniejszym tygrysem ze 
wszystkich tygrysów. Wy-
różniają się ciemną sierścią 
zdobioną w piękne pasy. JS

Więcej o zwierzętach 
z warszawskiego ZOO 

przeczytacie na naszej stronie 
www.mieszkaniec.pl

goryle żyją średnio 30–40 lat.

Nie wiadomo, kiedy znowu 
będziemy mogli podziwiać te 

piękne zwierzęta.
Fo

t. 
ZO

O

Fo
t. 

ZO
O

Fo
t. 

ZO
O

Mała wiele lat mieszkała na 
wybiegu w Parku Praskim.
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– Punkt pomocy na Dworcu Wschod-
nim uznawany jest za jeden z najlep-
szych w Warszawie. Z czego to wynika?

– Zacznijmy może od tego, że to 
pierwszy taki punkt, jaki powstał 
w Warszawie w związku z kryzy-
sem uchodźczym. Z inicjatywy 
Prezydenta m.st. Warszawy Rafała 
Trzaskowskiego zaczęliśmy go or-
ganizować już 25 lutego, w drugim 
dniu wojny w Ukrainie. Zarządzany 
jest przez Urząd Dzielnicy Praga-
Południe. Jest to jednym słowem 
punkt miasta stołecznego War-
szawy. Nie mając przecież żadnego 
doświadczenia wobec uchodźców 
wojennych, musieliśmy zdać się na 
naszą wiedzę, doświadczenie, in-
stynkt i zwykłą ludzką empatię. Bez 
pomocy moich współpracowników 
i wolontariuszy nie dalibyśmy rady. 
Przewidywaliśmy tylko, że najwię-
cej uchodźców przybędzie do nas 
pociągami, więc jasnym stało się, że 
punkt należy urządzić na dworcu. 
A że Wschodni jest pierwszy przy 
wjeździe do stolicy od wschodu, 
wybór był jedyny.

Dzisiaj działa on jak szwajcarski 
zegarek, w oparciu o stosowane 
przez urząd procedury, ma wspar-
cie wielu miejskich biur, wydziałów 
czy jednostek organizacyjnych. 

Sercem tego punktu są jednak wo-
lontariusze. Bez nich niewiele by 
się udało. Dziękuję w ich imieniu 
za pozytywną opinię. Złożyły się 
na nią przede wszystkim praca, 
ogromne zaangażowanie wielu 
osób, ale też otwarte serca ludzi, 
którzy wspierają nas codziennie. 
To oni i ich działania stoją za po-
zytywną opinią o tym miejscu.

– Ilu wolontariuszy i pracowników 
Urzędu pomaga obywatelom Ukrainy 
na Dworcu Wschodnim?

– Codziennie w punkcie pracuje, 
a właściwie pełni służbę wiele osób, 
które z ogromnym zaangażowa-
niem działają na rzecz uchodźców. 
Punkt otwarty jest całodobowo. 
Urzędnicy w liczbie 3–4 na zmia-
nie pracują w systemie trzyzmiano-
wym, a w czterozmianowym ok. 30 
wolontariuszy na każdej zmianie. 
Do tego pracują z nami tłumacze 
oraz pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Praga-Połu-
dnie, a także psycholodzy.

– z jakimi problemami najczęściej 
się Państwo spotykacie?

– Najważniejszą kwestią na 
dworcu jest rozeznanie podstawo-
wych potrzeb osób przyjeżdża-
jących z Ukrainy i zaspokojenie 
ich na tyle, na ile jest to możliwe 

w tym miejscu. To zaspokojenie 
głodu, pragnienia i zapewnienie 
poczucia bezpieczeństwa. Proszę 
pamiętać, że osoby przyjeżdża-
jące z Ukrainy, dotknięte jarzmem 
wojny, czują się bezradne i zagu-
bione. Często przyjeżdżają bez 
bagażu, nie wiedzą, co ze sobą po-
cząć. Naszą rolą jest pokazać im, że 
jesteśmy tu, na dworcu po to, by im 
pomóc. Ta pomoc oczywiście de-
terminowana jest potrzebami. Na 
wszystkich czeka ciepły posiłek, 
herbata, woda oraz pakiety żyw-
nościowe i higieniczne. Dla dzieci 
jajka z niespodzianką. Słodki 
drobiazg, który potrafi wywołać 
uśmiech na smutnych buziach.

– Co dalej dzieje się z uchodźcami, 
po tym jak trafią do Państwa punktu?

– Dla części przyjeżdżających 
Warszawa jest tylko miejscem 
tranzytu, wtedy wolontariusze 
pomagają kupić bilety na dalszą 
podróż. Dla innych to miejsce od-
poczynku, zastanowienia się, co 
dalej, a dla innych miejsce, w któ-
rym pragną rozpocząć nowe ży-
cie. Dla nich przeznaczono wiele 
miejsc noclegowych w mieszka-
niach udostępnionych przez war-
szawianki i warszawiaków oraz 
miejscach przygotowanych przez 
Urząd m.st. Warszawy czy woje-
wodę. Część z przyjeżdżających 

boryka się z problemami zdro-
wotnymi, dla nich przygotowano 
punkt medyczny. Na dzieci czeka 
kącik zabaw, w którym wolontariu-
sze zajmują się maluchami, dając 
chwilę wytchnienia rodzicom.

– Czy liczba osób utrzymuje się 
na podobnym poziomie od otwarcia 
punktu, czy zauważyła Pani tendencję 
wzrostową/spadkową w przypadku 
osób z Ukrainy?

– Każdego dnia do naszego 
punktu przychodzi od kilkuset do 
kilkunastu tysięcy osób dziennie. 
W pierwszych tygodniach bywało 
nawet 20 tysięcy na dobę. Teraz 
regularnie przybywa do 4 tysięcy 
dziennie. Uchodźcy przyjeżdżają 
pociągami, autokarami oraz są 
przywożeni przez prywatne osoby 
z granicy. To ogromne wyzwanie 
logistyczne. Dlatego za najważniej-
szą potrzebę, która jest obecnie re-
alizowana, uważam zorganizowa-
nie profesjonalnego punktu pomocy 
uchodźcom opartego na organiza-
cjach, które mają doświadczenie 
w prowadzeniu tego typu punktów 
i udzielanie stosownej pomocy.

Jako urząd podjęliśmy się tego 
zadania doraźnie. Czas jednak, 
by wszystkie te działania stały 
się spójne i celowane. Najważ-
niejsze jest dobro tych ludzi, któ-
rzy uciekają z bombardowanych 

miast, ostrzeliwanych domów czy 
szkół. Nie jesteśmy w stanie dać im 
wszystkiego. Ale pokażmy, że ich 
świat się nie skończył. On będzie 
po prostu inny. A my możemy spra-
wić, by był lepszy, a przede wszyst-
kim bezpieczny.

– Co obecnie jest najpilniejszą po-
trzebą w punkcie? Czego brakuje lub 
jakich rzeczy jest najmniej?

– Zarówno miasto stołeczne 
Warszawa, jak i mieszkańcy sto-
licy dbają o to, by niczego nie 
brakowało. Staramy się zarządzać 
dostawami tak, by również nic się 
nie marnowało.

– Czy mieszkańcy mogą przyno-
sić dary bezpośrednio do punktu na 
dworcu?

– Ogromne serca warszawianek 
i warszawiaków oraz chęć poma-
gania spowodowały, że powstało 
wiele miejsc, do których można 
przynosić dary czy też niezbędne 
produkty. Jednym z nich jest punkt 
w Terminalu Kultury Gocław. 
Mamy tam zdecydowanie większe 
możliwości przechowywania oraz 
racjonalnego dystrybuowania da-
rów. Z uwagi na zmiany organiza-
cyjne prosimy, by rzeczy przynosić 
właśnie tam.

– Dziękuję za rozmowę.
rozmawiał Marcin kalicki

Front ludzkich serc

„Mieszkaniec” rozmawia z katarzyną Niwińską, Naczelnikiem 
Wydziału organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, 
jedną z koordynatorek Punktu Informacyjnego dla obywateli 
Ukrainy na Dworcu Wschodnim. 

W sklepie Free Ukraina Store 
panuje duży ruch, ale nie słychać 
tutaj zwykłego sklepowego gwaru. 
Uchodźcy, niektórzy zawstydzeni 
i zagubieni, biorą ubrania z wiesza-
ków i podchodzą do wolontariuszy, 
by otrzymać nową bieliznę i skar-

petki, które są reglamentowane, 
ponieważ jest ich mało. Niektóre 
osoby niedowierzają, że potrzebne 
rzeczy mogą wziąć za darmo. 
Mogą. Taka jest idea sklepu. 

– Dzisiaj rano przyszła pani, 
która poprosiła o kurtkę. Gdy 

Przyjaźń ma wiele rozmiarów
Free Ukraina Store znajduje się w parku handlowym City  
Market przy ul. Pociskowej 4 w rembertowie i jest przezna-
czony dla uchodźców z Ukrainy.

ją otrzymała, spytała, czy może 
w czymś pomóc obsłudze. Została 
na wiele godzin – mówi Marcin 
Płonka, radny dzielnicy Rember-
tów, jeden z organizatorów Free 
Ukraina Store. Wolontariusze 
ukraińscy są bezcenni, m.in. dla-
tego, że pełnią rolę tłumaczy.

Jak doszło do powstania sklepu? 
– Wszystko zaczęło się od ogłosze-
nia na lokalnej grupie FB Rember-
tów Ukraina Store. 28 lutego jedna 
z pań rzuciła pomysł, że przydałby 
się punkt, w którym przekazywane 
ubrania wisiałyby na wieszakach, 
buty leżały na półkach, a przy-
jezdni z Ukrainy mogli sobie coś 
wybrać, przymierzyć – mówi 
„Mieszkańcowi” Monika Olejnik-
Okuniewska, jedna z organizatorek 
sklepu i pracownik firmy, która jest 
właścicielem parku handlowego. Na 
jej prośbę zarząd przekazał wolny 
lokal w stanie deweloperskim na 
działalność punktu. Wymyślono 

nazwę, która miała kojarzyć 
się z wolną Ukrainą. Użycie 
angielskiego słowa free pozwoliło 
połączyć ideę wolności z darmo-
wym rozdawaniem rzeczy. 

– Potem jeden pan umył okna, 
inny położył wykładzinę, wiele osób 
odpowiedziało na nasz apel i pomo-
gło doposażyć sklep. Na początku 
nie mieliśmy prądu, pożyczaliśmy 
go od sąsiednich sklepów. Potem 
kolejny pan za darmo zainstalował 
nam gniazdka – dodaje Monika 
Okuniewska.

W sklepie są dwie tablice 
korkowe, do których przy-

czepiane są ogłoszenia z prośbami 
o pracę, jak też z ofertami pracy. 

Na witrynie wisi plakat sklepu, 
na którym jest napisane: Przyjdź. 
Przymierz. Przyjmij. Przyjaźń ma wiele 
rozmiarów – WyBIerz swój.

Sklep jest wyjątkowy. Ludzie od-
dają tu rzeczy nie dlatego, że muszą 
czy chcą. Oddają, ponieważ ktoś ich 
potrzebuje. 

Sklep można odwiedzić codzien-
nie w godz. 10–18.              oM

Słodkie co nieco też potrafi wywołać 
uśmiech na buziach maluchów.

W kąciku zabaw dla dzieci 
gości radość i uśmiech.

katarzyna Niwińska (druga z lewej) 
wraz z zespołem pracowników 
i wolontariuszy
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WarSzaWa otWorzyła raCHUNkI Do DaroWIzN  
Na rzeCz UkraIńSkICH UCHoDźCóW

PoMoC DLa zWIerząt
Uchodźcy z Ukrainy mogą bezpłatnie za-
szczepić i zaczipować swoje zwierzęta 
u wyznaczonych lekarzy weterynarii. Umoż-
liwi to zalegalizowanie pobytu zwierzęcia 
w Polsce. Po prawej stronie Wisły są to:
n	Praga-Południe: ul. Umińskiego 16, lok. A, tel. 22 671 40 00
n	targówek: ul. Bartnicza 3, tel. 22 675 98 45
n	Wawer: ul. Obszarowa 1, tel. 602 246 039
Bezpłatną opiekę weterynaryjną oraz pomoc oferuje m.in. Schro-
nisko na Paluchu, w godzinach 10:00–18:00 (ul. Paluch 2). 
W sytuacjach zagrożenia życia zwierzęcia pomoc tam udzielana 
jest całodobowo, tel. 22 868 15 79.

Warszawska infolinia  
dla obywateli Ukrainy 

czynna od poniedziałku do niedzieli 
w godzinach 8.00-20.00

505 700 701

PraCa DLa UCHoDźCóW
już działa Punkt obsługi obywateli Ukrainy 
Powiatowego Urzędu Pracy m.st. Warszawy 
przy ul. Marszałkowskiej 77/79. 
Pracodawcy chcący zatrudnić obywateli 
Ukrainy mogą to zrobić samodzielnie lub 
też złożyć do urzędu ofertę pracy. 

PUNkty koMPUteroWe
Obywatele Ukrainy mają możliwość bezpłatnego skorzystania 
z komputera oraz zrobienia darmowych wydruków w nastepujących 
miejscach:
Praga-Południe:
n	Czytelnia Naukowa, ul. J. Meissnera 5;
n	Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży, al. Waszyngtona 2b 
i ul. Majdańska 5;
n	Terminal Kultury Gocław, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24.
Praga-Północ:
n	Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56 (rezerwacja 
biurka: recepcja@cktargowa.pl oraz pod telefonem 22 102 61 79); 
n	hala sportowa, 
ul. Szanajcy 17/19.
Białołęka:
n	ul. Głębocka 84
rembertów:
n	Biblioteka Publiczna, 
ul. Gawędziarzy 8 

sPecustAWA 
o PomocY 

obywaTelom uKrainy
Ustawa gwarantuje legalność pobytu przez 18 mie-
sięcy obywatelom Ukrainy, a także ich małżonkom, 
którzy nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego, 
a przyjechali do Polski 24 lutego 2022 r. i później. Po 
upływie 9 miesięcy uchodźcy będą mogli ubiegać się 
o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat. Le-
galny będzie także pobyt dzieci urodzonych w Polsce 
przez Ukrainki uciekające przed wojną. Legalność 
pobytu dotyczy osób, które przekroczyły granicę 
między Polską a Ukrainą.

PESEL
Obywatele Ukrainy mogą składać wnioski o wydanie 
numeru PESEL w urzędach dzielnic lub na Stadionie 
Narodowym. Rejestr PESEL będzie zawierać nową 
kategorię oznaczenia cudzoziemca, która ma na celu 
wyszczególnienie numerów osób, które otrzymały go 
w trybie specjalnym. Dla uchodźców z Ukrainy będzie 
to oznaczenie UKR.

ŚWIaDCzeNIa DLa PoLakóW I UkraIńCóW
Dla obywateli Polski, które przyjęły pod swój dach 
osoby uciekające przed wojną ustawa przewiduje wy-
płatę 40 zł dziennie na osobę przez maks. 60 dni. 
Obywatele Ukrainy mają prawo do jednorazowego 
świadczenia w kwocie 300 zł na osobę, przeznaczone-
go na utrzymanie (wydatki na żywność, odzież, obu-
wie, środki higieny, opłaty za mieszkanie). Żeby takie 
świadczenie uzyskać, należy złożyć wniosek w ośrod-
ku pomocy społecznej. 

DoStęP Do oPIekI MeDyCzNej
Specustawa gwarantuje obywatelom Ukrainy, których 
pobyt w Polsce uznany jest za legalny, dostęp do pu-
blicznego systemu ochrony zdrowia. Przewiduje także 
możliwość świadczenia uchodźcom bezpłatnej pomo-
cy psychologicznej. Ze świadczeń zdrowotnych wyłą-
czono leczenie uzdrowiskowe. 
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PeSeL DLa UCHoDźCY
Numer PeSeL mogą otrzymać osoby, które przybyły od 24 lutego 2022 r. na 
terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami 
wojennymi prowadzonymi w Ukrainie. Do wniosku należy dołączyć m.in.:
n	wniosek w wersji papierowej złożony osobiście, opatrzony własnoręcz-
nym czytelnym podpisem, wypełniony przez wnioskodawcę,
n	dokument potwierdzający tożsamość lub oświadczenie pod rygorem od-
powiedzialności karnej o danych osobowych osoby oraz przekroczeniu gra-
nicy ukraińsko-polskiej,
n	adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego – do nada-
nia profilu zaufanego i e-tożsamości.
n	fotografię spełniającą określone parametry.

NoWy PUNkt HUMaNItarNy
We wtorek, 22 marca, na tyłach 
Dworca Wschodniego zaczął 
działać  nowy punkt pomocy dla 
uchodźców. W wielkim namiocie 
(3 tys. m. kw), zbudowanym przez 
Wielką orkiestrę Świątecznej Po-
mocy, znajdują się: poczekalnia, 
rejestracja, sypialnia, kąciki dla 
matek z dziećmi, punkt pomocy 
psychologicznej oraz prysznice 
i toalety. Namiot stanął w rekor-
dowym czasie 6 dni i może przy-
jąć nawet 700 osób.
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łowie ubiegłego wieku, moi 
rodzice dostali przydział na 
mieszkanie. A potem prze-
nieśliśmy się do Warszawy 
na Grochów, gdzie miesz-
kałem na Osiedlu Młodych 
przy Szaserów do 21. roku 
życia. Tak więc spędziłem 
na Grochowie całe świadome 
dzieciństwo, wiek nastoletni 
i początki dorosłości.

– obecnie także mieszka Pan 
po prawej stronie Wisły, choć 
już nie na grochowie.

– Mieszkam w Wawrze. 
Z tym, że w międzyczasie 
„objechaliśmy” z rodziną 
właściwie całą Warszawę, 
wynajmując mieszkania 

w najrozmaitszych zakąt-
kach miasta. W końcu przy-
szedł moment, w którym 
uznaliśmy, że trzeba kupić 
swoje. Własne mieszkania 
także kilkakrotnie zmienia-
liśmy, a w końcu zamieszka-
liśmy tu, gdzie teraz.

– Dobrze żyje się Panu w tej 
części Warszawy?

– Mieszkamy w takim 
miejscu, że jest naprawdę 
świetnie pod każdym wzglę-
dem – także komunikacyj-
nym, bo znaleźliśmy dom 
blisko granicy z Pragą Połu-
dnie. Dzielnica jest piękna, 
bardzo zielona. Jest tylko 
jeden problem. Mówiąc 

MiesZkaNiec

REKLAMA REKLAMA

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

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

od po nie dział ku do piąt ku 

 

w godz. 10.00−20.00

 STO MA TO LOG
od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

10.00–19.00

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –
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– Jest Pan urodzonym war-
szawiakiem. Czy także urodzo-
nym mieszkańcem jej prawo-
brzeżnej strony?

– W zasadzie tak. Pierw-
sze trzy lata swojego życia 
mieszkałem w Świdrze pod 
Otwockiem, bo tam, w po-

mirosław zbrojewicz

„Mieszkaniec” rozmawia z Mirosławem zbrojewi-
czem, aktorem teatralnym, filmowym i dubbingo-
wym, mieszkańcem dzielnicy Wawer.

krótko i wprost: „patodewe-
loperka”. Wciąż próbują rzą-
dzić Warszawą. Poprzednio 
mieszkaliśmy na Gocławku. 
Uciekliśmy stamtąd w ostat-
niej chwili. To był bardzo 
piękny kawałeczek miasta, 
pełen małych domków, taka 
niemalże willowa część Pragi 
i Warszawy. Po czym weszli 
deweloperzy i pozasłaniali 
wszystko, co tylko się dało, 
postawili masę bloków, nie 
da się tamtędy przejechać, bo 
wszędzie stoją samochody 
(no bo gdzie mają stać?). 
Wielkie bloki zabiły to miej-
sce. Na razie w Wawrze jest 
pod tym względem znacznie 
lepiej, choć widzę, że i tu „pa-
todeweloperka” zaczyna nam 
„podchodzić pod mury”. Na 
tysiącmetrowych działecz-
kach, na których stały nie-
wielkie domy, nagle powstają 
bloki. Nie wiem, kto na to po-
zwala i dlaczego.

– Na premierę czeka obecnie 
film zatytułowany „Pewnego razu 
w ogródkach działkowych” w re-
żyserii rafała Brylla – właściwie 
w całości nakręcony na terenie 
ogródków działkowych Białołęka 
Dworska. Film powstał w roku 
2020, czyli w czasie epidemii. 

– Dzieje tego filmu są 
takie, jak dzieje wielu in-
nych filmów kręconych za 
skromny, niezależny budżet, 
przy bardzo niewielkim do-
finansowaniu. To powoduje 
pewne opóźnienia przy dys-
trybucji, promocji. A do tego 
doszła pandemia, która bar-
dzo utrudniła życie branży 
kinowej. Film rzeczywiście 
powstał na Białołęce. Był to 
bardzo fajny dla mnie czas 
– dwa tygodnie spędzone 
na działkach, na słoneczku, 
przy pięknej, letniej pogo-
dzie. Przeszkadzały nam 
tylko dwie rzeczy. Po pierw-
sze latające nad Warszawą 
samoloty, których tam było 
szczególnie wiele, widocznie 
właśnie tamtędy przecho-
dzi jakaś droga powietrzna 
w kierunku lotniska. A druga 

sprawa – pobliskie więzienie. 
A raczej koledzy osadzonych, 
którzy podejmowali różne 
akcje w celu umilenia życia 
kumplom siedzącym w ce-
lach. Widzieliśmy na własne 
oczy, jak pod mur podjeż-
dżają „beemy”, wysiadają 
z nich faceci i zaczyna się 
regularna impreza, z rozkrę-
caniem na pełny regulator 
muzyki i puszczaniem fajer-
werków włącznie.

– Pan jako aktor bardzo ko-
jarzy się widzom z właśnie te-
matyką gangsterską, bo nader 
często w swojej karierze grywał 
Pan albo bandytów, albo poli-
cjantów. Czy zdarzały się Panu 
z tego powodu jakieś, nazwijmy 
to, przygody?

– Zdarzały się, ale nie 
bardzo mogę ani nie bardzo  
chcę o tym opowiadać, bo 
żeby je streścić, musiałbym 
użyć wielu brzydkich wy-
razów. Zresztą nie ma sensu 
o tym mówić, bo to nie są 
wcale ciekawe anegdoty, 
tylko takie durne zaczepki ze 
strony dość prymitywnych 
facetów, którym kino miesza 
się z życiem. Piotrka Adam-
czyka, który zagrał papieża, 
do dziś niekiedy ktoś na 
lotnisku potrafi pocałować 
w rękę. Aktorom zdarzają 
się takie sytuacje.

– Spotykamy się na naszą 
rozmowę w studiu nagranio-
wym. Mimo pandemii, mimo 
wielu utrudnień – cały czas Pan 
pracuje.

– Jestem aktorem teatral-
nym, filmowym, bywam 
aktorem telewizyjnym, jak 
również bardzo dużo pracuję 
głosem, w wielu różnych stu-
diach nagraniowych, gdzie 
udzielam głosu w kresków-
kach, grach komputerowych, 
a także czytam audiobooki. 
Teraz właśnie nagrywam 
kolejnego audiobooka. I jak 
wszyscy czekam na koniec 
pandemii, by wrócić do cał-
kiem już normalnego życia 
teatralnego.

rozmawiał rafał Dajbor
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Jak wszyscy 
czekam na koniec 

pandemii, by 
wrócić do całkiem 

już normalnego 
życia teatralnego.
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Jesienią Strefa Płatnego Parko-
wania Niestrzeżonego została roz-
szerzona o sporą część Ochoty i Żo-
liborza. W roku 2022 planowane jest 
dalsze rozszerzenie strefy na Saskiej 
Kępie i części Kamionka, Pradze Płn. 
i Mokotowie. Jak czytamy na stronach 
ZDM: „Strefa płatnego parkowania 
ma przede wszystkim chronić potrzeby 
parkingowe lokalnej społeczności. 
W drugiej kolejności ma pozwalać na 
odpłatne parkowanie dojeżdżającym 
spoza dzielnicy”.

Na pierwszy rzut oka może się wyda-
wać, że działania podejmowane przez 
włodarzy miasta mają uzasadnienie, ale 
obserwując media społecznościowe, nie 
da się nie zauważyć, że lokalne społecz-
ności coraz głośniej mówią: NIE DLA 
SPPN! Głos niezadowolenia wyrażała 
większość osób biorących udział w kon-
sultacjach społecznych, a na Facebo-
oku działa prężnie grupa NIE dla Strefy 
Płatnego Parkowania Niestrzeżonego 
na Saskiej Kępie, skupiająca mieszkań-
ców Pragi Południe. Jeśli projekt reali-
zowany jest dla „dobra mieszkańców”, 
to skąd ich niezadowolenie?

Abonament mieszkańca przysłu-
guje osobie, która jest zameldowana 
na pobyt stały lub czasowy na terenie 
strefy, rozlicza w Warszawie podatek 
PIT za poprzedni rok (od 1 lutego 
2022 r.), jest właścicielem, współwła-
ścicielem lub użytkownikiem pojazdu 
samochodowego.

Aby otrzymać abonament, trzeba 
co roku złożyć wniosek, udowodnić, 
że opłaca się podatki w Warszawie 
i w końcu wnieść opłatę. Jeśli miesz-
kaniec spóźni się z wnioskiem lub za-
pomni, zapłaci opłatę karną. W przy-
padku posiadania samochodu służbo-
wego i prywatnego istnieje możliwość 
uzyskania jednego abonamentu, a za 
drugi trzeba będzie zapłacić regularna 
opłatę. Obowiązek posiadania abo-
namentu będzie dotyczył wszystkich 
mieszkańców obszaru – nawet tych, 
u których pod blokiem temat braku 
miejsc do tej pory nie występował.

Mieszkańcy borykający się już teraz 
z brakiem miejsc parkingowych oba-
wiają się, że SPPN spotęguje tylko ich 
problemy, ponieważ jej wprowadzenie 
będzie wiązało się z redukcją liczby 
miejsc w całym obszarze. Przedstawi-
ciele ZDM na konsultacjach z miesz-
kańcami nie podawali dokładnej liczby 
miejsc wyznaczonych w strefie, nato-
miast informują o bardziej restrykcyj-
nych zasadach ich wyznaczania, niż 
to wynikało do tej pory z przepisów 
ogólnych PoRD. Może się okazać, że 
mieszkaniec posiadający abonament 
nie znajdzie miejsca parkingowego 
w obszarze 150 metrów od domu i do 
czasu jego zwolnienia będzie musiał 
zapłacić pełną opłatę parkingową za 
parkowanie w dalszej odległości.

Protestujący mieszkańcy przypomi-
nają, że w pierwotnych planach płatna 

strefa parkowania miała obejmować 
tylko ścisłe centrum stolicy, a obecnie 
co roku rozrasta się na kolejne dziel-
nice. Trudno im się dziwić, iż nie chcą 
ponosić dodatkowych kosztów za prze-
jazd samochodem na pocztę, osiedlowy 
bazarek, do przychodni czy zawożąc 
dzieci na zajęcia itd. Z rozrastaniem 
się strefy pojawia się obawa, że w nie-
długim czasie obejmie ona praktycznie 
całą Warszawę i stanie się narzędziem 
nie tylko podatkowym, ale i regulacji 
natężenia ruchu w mieście poprzez pod-
noszenie ceny za parkowanie.

Mocny sprzeciw wyrażają także 
lokalni przedsiębiorcy. Pomysło-
dawcy SPPN nie przewidują dla nich 
abonamentów. Jest to równoznaczne 
z ponoszeniem dodatkowej opłaty do 
ok. 1000 zł miesięcznie za parkowanie 
każdego samochodu, który jest dla 
nich nieodzownym narzędziem pracy. 
Ponadto przedsiębiorcy obawiają 
się odpływu klientów i przyjezdnych 
pracowników, na których zostanie 
nałożony obowiązek wnoszenia opłat 
za parkowanie. Głośno mówią o tym, 
że dla niektórych z nich te utrudnienia 
mogą oznaczać konieczność likwidacji 
działalności lub przeniesienia jej w ob-
szar nie objęty jeszcze płatną strefą.

Protestujący mieszkańcy uważają, 
iż SPPN przyniesie ze sobą znacznie 
więcej strat niż korzyści.

Jacek Frankowski,  
mieszkaniec Gocławia Lotnisko

 Czytelnicy listy piszą... a  czyta 
sPPn W koleJnYch dzielnicAch WArszAWY!

PłaTne parkowanie

Od samego początku, gdy 
tylko zaczęto mówić o włą-
czeniu do strefy Saskiej Kępy, 
pomysł ten miał wielu prze-
ciwników. Protest przeciwko 
płatnej strefie zyskał ponad-
partyjny patronat, a swoje 
podpisy pod petycją złożyły 
dwie radne wybrane z Saskiej 
Kępy do Rady Dzielnicy z 
dwóch konkurencyjnych klu-
bów: Ewa Szydłowska (PiS) i 
Elżbieta Stawecka (KO). Co-
vid, ferie, mrozy i zła pogoda 
nie zniechęciły mieszkańców. 
Przez niespełna dwa miesiące 
zebrali ponad 2 500 podpisów 
sprzeciwiających się wprowa-
dzeniu SPPN na Saskiej

–  Zdecydowana większość 
podpisów jest z adresami z 
Saskiej Kępy – mówi pan 
Krzysztof, z inicjatywy „NIE 
dla SPPN na Saskiej Kępie”. – 
Niewesoły wniosek z rozmów 
przy okazji zbierania podpi-
sów jest taki, że świadomość, 
z czym wiąże się strefa, jest 
bardzo niska. Większość ludzi 
była zaskoczona, że redukcja 
miejsc może sięgnąć kilkudzie-
sięciu procent, że mieszkaniec 
nie ma gwarancji miejsca pod 

domem, że aby wyrobić abo-
nament i identyfikator, wyma-
gany jest meldunek i od nie-
dawna rozliczanie podatków 
w Warszawie. To efekt braku 
odpowiednich informacji o 
skutkach ewentualnych zmian 
oraz tego, że konsultacje przy-
gotowane przez ZDM były nie-
rzetelne i niereprezentatywne. 
Przeciwko temu również pro-
testujemy – dodaje. 

Na ostatniej sesji Rada Dziel-
nicy Praga-Południe przyjęła 
stanowisko w tej sprawie, zgod-
nie z którym radni wskazują, że 
przeprowadzone w ubiegłym 
roku konsultacje społeczne 
„wymagają zmiany zakresu, po-
wtórzenia i współudziału przy 
ich organizacji władz dzielnicy 
oraz samorządów i innych spo-
łecznych przedstawicielstw obu 
osiedli”. (…)

– Wierzymy, że Rada War-
szawy weźmie pod uwagę nie-
prawidłowości podczas konsul-
tacji i ich nierzetelne przepro-
wadzenie przez ZDM, a także 
postulaty zdecydowanej więk-
szości mieszkańców i odrzuci 
pomysły strefy płatnej – prze-
konuje Pan Krzysztof.      Mk

Mieszkańcy stolicy zebrali ponad 2500 podpisów pod 
petycją sprzeciwiającą się utworzeniu na Saskiej kę-
pie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Po-
parli ich dzielnicowi radni, którzy na ostatniej sesji 
przyjęli w tej sprawie stanowisko.

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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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

W najbliższym czasie może Cię ogarnąć niechęć do podejmowania decyzji i poczucie, 
że straciłeś kontrolę nad biegiem wydarzeń. Możesz nie mieć na nic czasu, wszystko 
może dziać się zbyt szybko. Nie planuj teraz większych inwestycji.
Będziesz w ciągłym ruchu, mogą Ci wypaść pilne wyjazdy służbowe, spotkania na 
mieście z klientami lub znajomymi. Postaw na samodoskonalenie i podniesienie kwali-
fikacji, a może to przełoży się na większe pieniądze.
Czeka Cię dużo pozytywnych emocji – warto już zacząć planować urlop, optymistycz-
ne nastawienie do życia doda ci sił i energii do załatwiania trudnych spraw i sprawne 
pokonywanie przeciwności losu. 
Na swojej drodze możesz spotkać osoby, którym podobnie jak Tobie wiosna kojarzy się 
z miłością. Zapowiada się wspaniała zabawa, możesz realizować własne, oryginalne 
pomysły na spędzanie wolnego czasu. Sprawy zawodowe nabiorą tempa.
Możliwe będą sukcesy, ale okupione dodatkowymi obowiązkami, a co za tym idzie 
zmęczeniem oraz większą odpowiedzialnością. Sprawy zawodowe nie będą zbyt do-
kuczliwe i na pewno wystarczy czasu na zajęcie się czymś dużo przyjemniejszym. 
Więcej uwagi będziesz musiał poświęcić rodzinie i sprawom związanym z prowadze-
niem domu, a masz sporo różnych spraw na głowie. Może być trochę zawirowań, 
nieporozumień, ale bez przykrych konsekwencji dla Twojego związku.
W najbliższym czasie otrzymasz propozycje towarzyskie. Możesz poznać nowe osoby, 
które podobnie jak ty lubią się cieszyć życiem i korzystać z jego uroków. Niewykluczo-
ne, że w najbliższym czasie zaplanujesz letni urlop lub swoją najbliższą przyszłość.
Humor poprawią Ci niewielkie zastrzyki finansowe lub atrakcyjne promocje podczas 
zakupów. Będziesz się cieszyć sympatią współpracowników, a jeśli dążysz do jakiegoś 
ambitnego celu, zdołasz się znacznie do niego przybliżyć.
Pozwól sobie na różne przyjemności. Sprawy rodzinne dostarczą Ci wiele radości i sa-
tysfakcji. Pieniądze wydawaj z umiarem, wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że 
w najbliższym czasie będzie Ci potrzebna większa gotówka.
Rzucając się w wir różnych spraw będziesz bardziej aktywny, skory do zażywania ru-
chu i uprawiania sportów. Przed Tobą mogą się pojawić zadania, będące zapowiedzią 
„gorącej wiosny”, która czeka Cię w tym roku. 
Na pewno będzie okazja, by cieszyć się wiosną. Warto chodzić na spacery, co dosko-
nale zrobi na zdrową cerę i poprawi nastrój. Dotleniony mózg pozwala łatwiej i szybciej 
rozwiązywać problemy i znaleźć wyjście z trudnych sytuacji.
Na horyzoncie mogą się pojawić interesujące osoby, a wraz z nimi – ciekawe propo-
zycje. Zamiast sięgać po więcej, umacniaj swoją obecną pozycję w pracy. Pomyśl 
o ubezpieczeniach na przyszłość i sensownej lokacie oszczędności

W uroczystości wzięło 
udział wielu znamienitych 
gości. Po wprowadzeniu 
pocztu sztandarowego i od-
śpiewaniu hymnu, gości 
przywitała Alicja Wodecka, 
dyrektor Zespołu Szkół 
Łączności.

– Na przestrzeni 100 lat 
szkoła wykształciła dziesiątki 
tysięcy absolwentów w tym 
ludzi świata nauki, inżynie-
rów, artystów, prawników, 

17.03.2022 r. odbyła się gala z okazji 100-lecia technikum łączności im. prof.  
janusza groszkowskiego i 25-lecia XCVI Liceum ogólnokształcącego im. agniesz-
ki osieckiej wchodzące w skład zespołu Szkół łączności w Warszawie.

HIStorIa I aBSoLWeNCI
1.09.1921 – działalność rozpoczyna pierwsza w Polsce 
Szkoła Teletechniczna w siedzibie Dyrekcji Poczt i Tele-
grafów przy ul. Miodowej 22; 
1923 – DPiT wraz ze szkołą przeniosła się na Pl. Napole-
ona 10 (obecnie Pl. Powstańców Warszawy); 
1925 – uzyskanie przez szkołę statusu średniej zawo-
dowej; 
1932 – przeprowadzka do budynku Telegrafów i Telefonów 
Międzymiastowych, róg ul. Nowogrodzkiej i Poznańskiej 
jako czteroletnie gimnazjum i trzyletnie liceum; 
1937 – zmiana statusu na Państwowe Liceum Telekomu-
nikacyjne, podczas okupacji przeniesione przez Niem-
ców do gmachu zamkniętej Politechniki;
1 czerwca 1945 – wznowienie dwuletniej Szkoły Teletech-
nicznej w gmachu Instytutu Telekomunikacyjnego, ul. Ratu-
szowa 11. Na początku września uruchomiono gimnazjum. 
1954 – połączenie istniejących szkół w jedną pod nazwą 
Technikum Łączności Nr 1.
1959 – przeniesienie technikum na ul. Poznańską 6/8. 
1963 – przeprowadzka do obecnej nowo wybudowanej 
siedziby przy al. Stanów Zjednoczonych 24.
1995 – utworzenie XCVI Liceum Ogólnokształcące i XII Li-
ceum Profilowane przy ZSŁ;
2002 – przemianowanie ZSŁ na ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 37 
im. Agnieszki Osieckiej; 
2019 – przywrócenie historycznej nazwy: Zespół Szkół 
Łączności w Warszawie, w którego skład wchodzą: Techni-
kum Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego, XCVI Li-
ceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej oraz Szkoła 
Branżowa I stopnia Nr 55.
Absolwentami Zespołu Szkół Łączności jest wielu znako-
mitych inżynierów, naukowców m.in. Jerzy Trechciński, 
Krzysztof Badźmirowski, Tadeusz Morawski, wynalazców, 
m.in. dziennikarz Andrzej Kurek, współprowadzący pro-
gram SONDA, artyści m.in. Adam Fidusiewicz, Alan An-
dersz czy Anna Lubieniecka, a także sportowcy, w tym me-
daliści igrzysk olimpijskich Jacek Wszoła (skok w wzwyż) 
i Kajetan Broniewski (wioślarstwo).

byszewska zastępczyni 
burmistrza dzielnicy Praga- 
-Południe. – Jako zastęp-
czyni burmistrza odpowie-
dzialna za oświatę, mogę 
mówić przede wszystkim 
o dumie z takiej szkoły na te-
renie naszej dzielnicy. Życzę 
wam, abyście mogli kiedyś 
powiedzieć, że szkoła dała 
wam nie tylko wiedzę i ma-
turę, nie tylko najwspanialsze 
wspomnienia z młodych lat, 
ale że dobrze przygotowała 
was do dorosłego życia. 

W trakcie gali odbył się 
finał Otwartych Mistrzostw 
ZSŁ w Montażu Precyzyj-
nym i Lutowaniu. Pierw-
sze miejsce zajął Andrzej 
Burża (3d), drugie – Kacper 
Ostrowski (4d), a trzecie 
– Adam Jung (3d). 

Zaproszeni goście zwie-
dzili pracownie i laboratoria 
szkoły, która jako jedyna 
w Polsce posiada nowo-
czesną pracownię techniki 
światłowodowej i pracow-
nię instalacji systemów od-
biorczych telewizji sateli-
tarnej i naziemnej oraz sieci 
kablowej. ZSŁ posiada 11 
pracowni komputerowych 
i sieciowych, 7 pracowni 
specjalistycznych oraz pra-
cownię wielofunkcyjną. 

Dyrekcji, pracownikom, 
pedagogom, absolwentom 
oraz uczniom gratulujemy 
pięknego jubileuszu.      oM

zaproszeni goście, firmy współpracujące, zasłużeni pedagodzy, pracownicy oraz absolwenci szkoły zostali 
uhonorowani medalami jubileuszowymi 100-lecia Szkół łączności w Warszawie. Szkoła również zosta-
ła uhonorowana i odznaczona przez Marszałka adama Struzika medalem pamiątkowym „Pro Masovia” 
przekazanym w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego przez Mirosława krusiewicza, dyrektora 
Departamentu edukacji Publicznej i Sportu.

nauczycieli, sportowców, du-
chownych, przedsiębiorców 
– ludzi szlachetnych i warto-
ściowych. W bogatą tradycję 
szkoły wpisuje się wiele spek-
takularnych sukcesów, dzia-
łań nowatorskich, projektów 
naukowych, interdyscypli-
narnych, unijnych. Posiada 
prestiżowe certyfikaty po-
twierdzające wieloaspektowe 
działania uczniów i nauczy-
cieli. (...) Szkoła o niezwy-

kłym, niepowtarzalnym kli-
macie, wrosła w pejzaż mia-
sta, Saskiej Kępy i stała się 
szkołą pokoleniową, w której 
naukę pobierało i pobiera 
wiele osób z tych samych ro-
dzin oraz może poszczycić się 
nieustannie rosnącym zainte-
resowaniem młodzieży – po-
wiedziała „Mieszkańcowi” 
Alicja Wodecka.

Do pedagogów i uczniów 
zwróciła się Bożena Przy-

Merlin
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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

n Kupię Stare Motorowery. 
Tel. 514-588-005

INNE
n Poszukuję starych zdjęć 
budynków przy ul. Mlądzkiej 16 
i 18. Tel. 601-342-306

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

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

n Obrazy Bohdana Berga.  
Tel. 601-342-306

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

NIerUCHoMoŚCI  
– Sprzedam

n Lub wynajmę pawilon pilnie, 
14 m kw. na bazarze przy Uni-
versanie. Tel. 662-907-195

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 Odbiorę nieodpłatnie karton. 
Tel. 796-371-666 

n oPIeka NaD groBaMI 
W WARSZAWIE  
– taNIo I SoLIDNIe.  
TEL. 500-336-607

n Zabiorę książki, gazety. Nie-
odpłatnie. 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 
z Leroy Merlin. Cena 260 zł 
– taniej niż w sklepie.  
Tel. 508-362-722

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

SzUkaM PraCy
n Jako opiekunka osoby star-
szej. Posiadam doświadczenie. 
Tel. 694-694-314

TRANSPORT
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

USłUgI
n agD – LoDóWkI, PraLkI, 
zMyWarkI – NaPraWa.  
TEL. 694-825-760

n agD, aNteNy, teLeWIzory 
– NAPRAWA.  
TEL. 602-216-943

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

n Balkonowe siatki.  
Tel. 514-165-445

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

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

n Dachy, rynny. wymiana, 
naprawa. Tel. 504-250-013

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

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

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

n ELEKTRYCZNE.  
TEL. 504-618-888

n elektryk. Coś nie działa, 
zadzwoń. tel. 500-765-430

n gaz, HyDraULIka. 
NaPraWy, MoNtaż, Prze-
róBkI – 24 H. taNIo. teL. 
22 610-88-27,  
604-798-744

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

n HyDraULIk SoLIDNIe, 
USłUgI gazoWe.  
TEL. 888-329-094

n HyDraULIk.  
TEL. 502-031-257

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

n klimatyzacja, 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 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 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 – solidnie.  
Tel. 500-840-519

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

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, hydrauli-
ka, 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

REKLAMA

O B W I E S Z C Z E N I E
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 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 92 ust. 1 pkt 2 usta-
wy z 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 
ze zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego 
Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1817), 

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy 
zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta m.st. 
Warszawy, reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. 
Warszawy, z 25.02.2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej, kategorii 
gminnej ul. Dionizosa oraz skrzyżowania z ul. Winorośli w Warszawie wraz 
z przebudową infrastruktury na działkach ew. z obr. 4-01-09 nr: 22/2, 22/8, 
25/2, 25/10, 29/2, 29/6, 32/3, 32/7, 35/2, 35/7, 37/14 (wydzielona z działki 
ew. nr 37/3), 38/5, 47/84, 64/1 (wydzielona z działki ew. nr 64), 67/1 (wydzie-
lona z działki ew. nr 67).
W ramach przedmiotowej inwestycji istnieje obowiązek:
budowy kabla energetycznego na części działki ew. nr 47/84 z obr. 4-01-09 
w celu zasilenia oświetlenia ulicy,
budowy kabla energetycznego na części działek ew. nr 32/12 i 35/8 z obr. 
4-01-09,
przebudowy kabla energetycznego na części działki ew. nr 47/88 z obr. 4-01-09.
Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jed-
nostki samorządu terytorialnego m. st. Warszawy to działki z obr. 4-01-09 
nr ew: 29/6, 32/7, 35/7, 38/5, 37/14 (wydzielona z działki ew. nr 37/3), 64/1 
(wydzielona z działki ew. nr 64), 67/1 (wydzielona z działki ew. nr 67).
Nieruchomości z których korzystanie będzie ograniczone to części działek z obr. 
4-01-09 nr ew. 47/88, 32/12 i 35/8.
Stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków 
i zastrzeżeń w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury i Budow-
nictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel.: 0-22 
44 38 283, pokój nr 404 A, w godzinach poniedziałek 8–16, czwartek 14–16 
(po wcześniejszym umówieniu telefonicznym), do czasu wydania decyzji, nie 
krócej niż 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

O B W I E S Z C Z E N I E
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 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 92 ust. 1 pkt 2 usta-
wy z 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 
ze zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego 
Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1817), 

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy 
zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta m.st. 
Warszawy, reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. War-
szawy, złożony 01.02.2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Duninów na odcinku 
od działki ew. nr 21/10 z obr. 4-04-20 do ul. a. Fleminga, na działkach ew. 
z obr. 4-04-20 nr: 38/7 (wydzielona z działki ew. nr 38/6), 20/3 (wydzielona 
z działki ew. nr 20/1), 20/4 (wydzielona z działki ew. nr 20/1), 21/53 (wydzielona 
z działki ew. nr 21/10), 21/62, 21/60, 39/7, 39/17, 39/18, 21/55 (wydzielona 
z działki ew. nr 21/38).
W ramach przedmiotowej inwestycji istnieje obowiązek:
budowy kanału technologicznego,
przebudowy ul. Fleminga w zakresie budowy przejść dla pieszych z doświe-
tleniem oraz budowy odcinków sieci wodociągowej i odcinka kanału ogólno-
spławnego na działkach ew. nr 34/3 z obr. 4-04-20 i działkach ew. nr 29/24 
i 28/2 z obr. 4-04-21,
przebudowy istniejącej ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w zakresie do-
stosowania niwelety nawierzchni do projektowanego odcinka ul. Duninów 
wraz z wykonaniem odcinków sieci wodociągowej i kanału ogólnospławnego 
na działkach ew. nr 38/8 (wydzielona z działki ew. nr 38/6), 20/5 (wydzielona 
z działki ew. nr 20/1), 21/52 (wydzielona z działki ew. nr 21/10) z obr. 4-04-20.
Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jed-
nostki samorządu terytorialnego m. st. Warszawy to działki z obr. 4-04-20 nr 
ew: 20/3 (wydzielona z działki ew. nr 20/1), 20/4 (wydzielona z działki ew. nr 
20/1), 21/53 (wydzielona z działki ew. nr 21/10), 21/55 (wydzielona z działki 
ew. nr 21/38).
Nieruchomości z których korzystanie będzie ograniczone to części działek 
z obr. 4-04-20 nr ew. 20/5 (wydzielona z działki ew. nr 20/1), 21/52 (wydzielona 
z działki ew. nr 21/10).
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. 

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 
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