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ZAWóD 1000-LECIA
Ogłaszając konsultacje 

w sprawie zagospodarowania 
terenów zarezerwowanych nie-
gdyś pod budowę trasy 1000- 
-lecia, władze miasta powiado-
miły, że wyrzucą koncepcję tej 
arterii do kosza. To zła wieść.

Żeby przejechać z Kamionka 
na Szmulki, czyli przerzucić się 
autem z Pragi Południe na Pragę 
Północ, trzeba generalnie obje-
chać pół prawobrzeżnej części 
Warszawy, podzielonej torowi-
skami wokół dworca Warszawa 
Wschodnia. Trasa 1000-lecia 
miała skrócić tę mitręgę. Nie da 
się ukryć, że była projektem na-
zbyt monumentalnym, mocno 
wchodzącym w tkankę miejską 
– przypomnijmy pomysł bu-
dowy gigantycznego wiaduktu 
nad Rondem Wiatraczna w osi 
Alei Stanów Zjednoczonych 
i Wiatracznej. 

Ale miasto poszło w tej spra-
wie w inną stronę. Kierowcy 
radźcie sobie sami, a najlepiej 
przesiądźcie się na rowery albo 
do komunikacji miejskiej… Ja-
kiej pytam? Gdzie jest ten tram-
waj na Gocław? Czy pewna już 
jest trzecia nitka metra i kiedy 
powstanie?

I te wątpliwości towarzyszą 
nam w chwili ukazania się 800. 
numeru naszej gazety, którą 
wydajemy nieprzerwanie od 
31 lat.

Tomasz Szymański

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

Pić albo nie Pić…  
nad Wisłą

28 marca br. rząd zniósł ostatnie obostrzenia związane z pandemią coVid-19. czy to oznacza, że 
znów będziemy mogli pić alkohol na warszawskich plażach i bulwarze wiślanym? niekoniecznie! 
sąd administracyjny uchylił uchwałę miejskich radnych wyłączającą nadwiślańskie tereny 
z zakazu spożycia alkoholu! CZYTAJ NA STR. 2

Do 30 kwietnia będą trwały konsultacje społeczne 
dotyczące zmian, jakie mogą się pojawić w prawo-
brzeżnej części Warszawy. Urzędnicy chcą przedsta-
wić pomysł na zagospodarowanie terenów, na któ-
rych planowano „Trasę Tysiąclecia” i dostosować je 
do potrzeb mieszkańców.

zamiast aut  
sPacery i roWery?

trasa tysiąclecia

konsultacje sPołeczne dokończenie nA STR. 3

39 zł
00

tylko

WEJDŹ NA www.pragaunited.pl KUP ZAPŁAĆ ODBIERZ NOŚ!
LUBISZ PRAGĘ? POKAŻ TO! które łączą ludzi
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Dokończenie ze str. 1
Przypomnijmy, że przed 

pandemią na Bulwarach 
Wiślanych oraz popularnej 
plaży Poniatówce od 2018 
roku można było legalnie pić 
napoje wyskokowe. Wraz 
z nadejściem pandemii, de-
cyzją Rady Warszawy z dnia 
19 marca 2020 przywrócono 
dawny zakaz spożywania al-
koholu również w tych miej-
scach. Początkowo miał on 
obowiązywać do 30 czerwca 
2020 roku, jednak z uwagi na 
rozprzestrzenianie się koro-
nawirusa, został przedłużony 
do końca trwania pandemii

Wydawać by się mogło, 
że wraz ze zniesieniem ob-
ostrzeń, związanych z pande-
mią COVID-19 mieszkańcy 
stolicy znów będą mogli ba-
wić się przy mocnych trun-

REKLAMA REKLAMA

kronika Policyjna
PRóBOWAŁ WŁAMAĆ SIę DO SKLEPU NA PRADZE

W piątek 8 kwietnia tuż po godzinie 1.30 w nocy strażnicy 
miejscy z Oddziału Specjalistycznego, patrolujący ulicę 
Targową, zauważyli młodego mężczyznę, próbującego 
włamać się do sklepu wielobranżowego jednej z popu-
larnych sieci handlowych. Funkcjonariusze natychmiast 
obezwładnili 18-latka, który próbował się bronić, atakując 
pięściami mundurowych. Zatrzymany będzie odpowiadał 
nie tylko za próbę włamania. Usłyszał również zarzut po-
siadania znacznej ilości narkotyków. Strażnicy znaleźli 
bowiem przy nim aż 17 torebek z marihuaną!

BIAŁOŁęCKA POLICJA ZATRZYMAŁA DWóCH 
OBYWATELI gRUZJI

Policjanci z wydziału patrolowego z Białołęki wspierani 
przez załogę patrolową z Targówka aresztowali dwóch 
obywateli Gruzji w wieku 26 i 29 lat. Mężczyźni podejrzani 
są o kradzież paliwa z zaparkowanego mercedesa. W ba-
gażniku auta, którym poruszali się Gruzini, mundurowi 
znaleźli dwa kanistry z olejem napędowym oraz wkrę-
tarkę z zamocowanym wiertłem, lejek i dwie przycięte 
butelki mogące pełnić rolę lejków. Mężczyznom grozi 
kara do 10 lat pozbawienia wolności.

DRON WYKRYŁ TRUCICIELA
Strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska ujaw-
nili i ukarali truciciela środowiska. A pomógł im w tym… 
dron. Urządzenie, którym monitorowali podległy im ob-
szar, zarejestrowało podwyższone wartości szkodliwych 
substancji chemicznych w rejonie ulicy Rzemieślników na 
Zaciszu. Dzięki zebranym danym funkcjonariusze zloka-
lizowałi miejsce emisji trujących gazów: warsztat samo-
chodowy, w którym spalano zużyty olej samochodowy. 

Straż Miejska, Policja

Pić albo nie Pić… nad Wisłą

w miejscach publicznych 
na Bulwarach Wiślanych 
i plaży Poniatówka podjęto 
w 2018 r. W związku z zagro-
żeniem koronawirusem ich 
stosowanie zostało zawie-
szone do czasu odwołania 
stanu epidemii. Ten wciąż 
obowiązuje. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w wyroku 
z 9 lutego 2022 r. stwierdził 
nieważność uchwały Rady 

W kwestii spożywania picia alkoholu na Bulwarach i nadwiślań-
skich warszawskich plażach opinie warszawiaków są podzielo-
ne. Nie brakuje zarówno głosów pochwalających decyzję sądu, 
jak i głosów sprzeciwu. 
Przytaczamy parę opinii, jakie można przeczytać w mediach 
społecznościowych:
• Bezsensowny zakaz – bulwary są miejscem, w którym ludzie 
odpoczywają. Tam powinni czuć się szczęśliwi i wyluzowani. Dla 
wielu ludzi wypicie latem piwa na świeżym powietrzu jest rodza-
jem relaksu. Czemu mamy ich w tym ograniczać?
• Ciekaw jestem kiedy my z tym zapyziałym, prowincjonalnym 
myśleniem skończymy w Warszawie. Toż to w PRL zakazywano 
spożywania alkoholu tak jak by to był wróg numer 1. Powinni-

śmy od  tej głupoty  jak najszybciej odejść. Dorośli  ludzie mają 
prawo czuć się wolni od bezsensownych zakazów.
• Gdyby tu chodziło o wypicie przysłowiowego piwa, to pewnie 
nikt by się nie kłócił. Natomiast burdy, które tam się działy, były 
nie do przyjęcia.
• Przecież w miejscach publicznych  z  zasady  nie można pić. 
To nie  jest wprowadzenie  zakazu  tylko  rezygnacja  z wcześniej 
wprowadzonego wyjątku od tej zasady.
• Potem w  niedzielę  trzeba  na  Bulwarach  slalomować wśród 
rozbitego szkła, bydła nie brakuje.
• I bardzo dobrze! Strach było przejść się wieczorem na Wisłą 
przez te burdy. Od kiedy obowiązuje tu zakaz picia, jest znacznie 
bezpieczniej.

Fo
t. 

UM

m.st. Warszawy wprowadza-
jącej odstępstwo od zakazu 
spożywania napojów alkoho-
lowych na terenie Bulwarów 
Wiślanych. Uchwała doty-
cząca plaży Poniatówka nie 
była rozpatrywana przez sąd. 
Wyrok nie jest prawomocny. 
W ostatnich dniach prowa-
dziliśmy analizę zarówno 
wyroku, jak i jego uzasadnie-
nia. Ostatecznie prezydent 
Warszawy Rafał Trzaskow-
ski zdecydował o wniesieniu 
skargi kasacyjnej do Naczel-
nego Sądu Administracyj-
nego. Niemniej w miejscach 
publicznych zarówno na 
bulwarach, jak i na plaży nie 
można spożywać alkoholu do 
czasu odwołania stanu epide-
mii – powiedział „Mieszkań-
cowi” Jakub Leduchowski, 
rzecznik prasowy Urzędu 
m.st. Warszawy.  

Jacek Narożniak

kach na warszawskich na-
brzeżach. Na razie jednak na 
to się nie zanosi, ponieważ sąd 
administracyjny unieważ-
nił uchwałę radnych, która 
wprowadzała odstępstwo od 
zakazu picia alkoholu w tych 
miejscach. 

Poprosiliśmy Ratusz o ko-
mentarz w tej sprawie.

– Uchwały umożliwia-
jące spożywanie alkoholu 

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

JAk uzyskAć 
dOfinAnsOWAnie? 
zAdzWOŃ 517 224 111

Aby uzyskAć pomoc nAleży 
przedstAwić nAstępujące 

dokumenty:

dofinAnsowAnie z nArodowego  
funduszu zdrowiA

2x700 zł 
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Osoba dorosła 
(powyżej  

26. roku życia)

2x2000 zł
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Dziecko i osoba 
(poniżej  

26. roku życia)

2x1000 zł
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Inwalida wojenny  
i osoba 

represjonowana

dofinAnsowAnie z powiAtowego 
centrum pomocy rodzinie

2x1950 zł 
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Osoba dorosła 
(powyżej  

26. roku życia)

2x3000 zł
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Dziecko i osoba 
(poniżej  

26. roku życia)

2x1950 zł
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Inwalida wojenny  
i osoba 

represjonowana

Jeżeli obecnie nie przysługuje Ci 
dofiansowanie z nfz, a chcesz kupić aparat 
słuchowy, skorzystaj z promocji aparatów 
sprzedawanych bez dofinansowania nfz 

zadzwoń 517 224 111

 Kopia orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności;

 Zaświadczenie o dochodach netto z ostat-
nich trzech miesięcy;

 Kopia zlecenia na wyroby medyczne wy-
danego przez lekarza laryngologa; 

 Wniosek o dofinansowanie dostępny 
w siedzibie PCPR lub na stronie interneto-
wej danego PCPR;

 Faktura na zakupione aparaty słuchowe 
lub faktura proforma z informacją o szaco-
wanych kosztach zakupu.

Wiemy, jak skomplikowanie wygląda cała pro-
cedura ubiegania się o dofinansowanie, dla-
tego też przeprowadzimy Państwa przez cały 
proces i pomożemy uzyskać dofinansowanie. 
Warto pamiętać, że zawsze przed zakupem 
mają Państwo możliwość bezpłatnego przete-
stowania aparatów słuchowych i sprawdzenia, 
czy dane rozwiązanie zapewnia odpowiedni 
komfort słyszenia.

RUSZYŁY ŚR DKI NA D FINANSOWANIE  
APARATÓW SŁUCHOWYCH? SPRAWDź jAK UZYSKAć!

Często słyszymy, że aparaty słuchowe 
są drogie. Trudno się z tym nie zgodzić. 
Wydatek rzędu kilku tysięcy jest dla wielu 
osób sporym obciążeniem budżetu. Jest 
jednak rozwiązanie tego problemu. Dla 
wszystkich osób, których ubytek słuchu 
przekracza 40dB możliwe jest dofinanso-

wanie z Narodowego Funduszu Zdrowia 
w wysokości 700 złotych (dla osób powy-
żej 26. roku życia) oraz 2000 złotych (dla 
dzieci i osób poniżej 26. roku życia) do 
jednego ucha. 

Drugim rozwiązaniem jest dofinanso-
wanie z PCPR (Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie), które korzysta ze środ-
ków PFRON (Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych) i na 
nim chcielibyśmy się dzisiaj skupić.

Aby uzyskać dofinansowanie z PCPR 
warunkiem koniecznym jest posiadanie 
orzeczenia o stopniu niepełnospraw-
ności. Każda osoba, która stara się o ta-
kie dofinansowanie powinna sprawdzić, 
czy jego dochody nie przekraczają kwoty 
określonej przez PCPR. Kwota ta jest różna 
w zależności od powiatu. Wysokość dofi-
nansowania również jest uzależniona od 

miejsca zamieszkania. Każdy PCPR sam 
ustala jaką kwotę może dofinansować 
swoim podopiecznym. Obecnie w War-
szawie dofinansowanie z PCPR wynosi 
1950 złotych (dla osób powyżej 26. roku 
życia) oraz 3000 złotych (dla osób poniżej 
26. roku życia) do jednego ucha. 

Przy zakupie dwóch aparatów może-
my liczyć na pomoc w wysokości 5300 
złotych (dla osoby powyżej 26. roku 
życia) oraz 10 000 złotych (dla oso-
by poniżej 26. roku życia). Patrząc na 
powyższe jesteśmy w stanie otrzymać 
dobrej jakości aparat słuchowy zupeł-
nie za darmo! 

Przykład:
Koszt aparatu  
słuchowego: 2650 zł
Refundacja nfz 
(powyżej 26. r.ż.): 
700 zł
Refundacja PCPR 
(powyżej 26. r.ż.): 
1950 zł
udział własny 
pacjenta: 0 zł
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Dokończenie ze str. 1
Mająca niegdyś powstać 

„Trasa Tysiąclecia” to odci-
nek drogi szybkiego ruchu dla 
samochodów, łączący Pragę 
Północ i Pragę Południe.

– Miała ona przebiegać 
w dość gęsto zabudowanej 
tkance prawobrzeżnej War-
szawy. Szybki ruch tuż pod 
oknami kamienic. Koncepcja 
ta po latach okazuje się być 
przestarzała i nieprzystająca 
do potrzeb współczesnego 
miasta. Widzimy potrzeby 
dzisiejszych metropolii 
i chcemy na nie odpowie-
dzieć – informują przedsta-
wiciele praskiego Ratusza.

Urzędnicy chcą przede 
wszystkim:
4 podnieść jakość prze-
strzeni publicznej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
ruchu pieszych,
4 w związku ze zmianami 
klimatycznymi zwiększyć 
ilość terenów zielonych,
4 wprowadzić ułatwienia 
w komunikacji.

noWa koncePcja
Proponowany przebieg 

„Trasy Tysiąclecia” to odcinek 
biegnący od al. Solidarności 
prostopadle przez ul. Ra-
dzymińską i Kawęczyńską, 
a następnie wpadający w tu-

nel pod trasą kolejową i dwor- 
cem Warszawa Wschodnia 
i dalej ul. Żupniczą oraz Miń-
ską do ul. Grochowskiej.

– Zależy nam, by ten 
obszar mieszkańcy mogli 
wykorzystać zarówno jako 
codzienny skrót w drodze 
do pracy lub szkoły, a także 
jako przyjemną trasę spa-
cerową i miejsce spędzania 
czasu. Projekt przewiduje 
utworzenie przyjaznej prze-
strzeni publicznej, tras dla 
pieszych i rowerzystów oraz 
nowe nasadzenia – przeko-
nują urzędnicy.

Podczas konsultacji przed-
stawiciele miasta chcą dowie-

dzieć się, czy zaproponowana 
zieleń spełni oczekiwania 
mieszkańców, czego praża-
nie oczekują od miejsc, które 
powstaną na tym terenie oraz 
czy zaproponowane zmiany 
odpowiadają na potrzeby lo-
kalnej społeczności.

co dalej?
– Koncepcję, którą kon-

sultujemy, chcemy wpisać 
w dalsze plany przestrzenne, 
k tóre będą obowiązy -
wać w mieście. Dawna kon-
cepcja „Trasy Tysiąclecia” 
znajduje się jeszcze w aktu-
alnym Studium. Chcieliby-
śmy, aby nowa koncepcja 

trasa tysiąclecia:
zamiast aut sPacery i roWery?

Pisklęta wykluły się pod 
koniec marca. Niech nikogo 
nie dziwi, że te egzotyczne 
ptaki przystąpiły do lęgów, 
gdy w naszym kraju jest 
jeszcze tak zimno. W pta-
szarni stołecznego ZOO 
mają zapewnione odpo-
wiednie warunki do życia 
i rozmnażania. Poza tym 
w ich ojczyźnie, czyli w No-
wej Zelandii, wcale nie jest 
tak ciepło, jakby się mogło 
wydawać (choć archipelag 
położony jest w pobliżu 
Australii na Oceanie Spo-
kojnym).

Kea lub inaczej nestor kea 
(Nestor notabilis) to niezwy-
kły gatunek papugi przede 

wszystkim ze względu na 
upodobania kulinarne.

W powszechnym prze-
konaniu papugi żywią się 
ziarnem i owocami, jed-
nak kea gustują w mięsie! 
Więcej, są aktywnymi 
łowcami, polującymi na 
ssaki i inne ptaki. Zareje-
strowano nawet ataki kea 
na owce (papugi wydzio-
bywały tłuszcz z grzbietów 
tych zwierząt, nie zabijając 
ich wcześniej, choć pora-
nione owce w większości 
i tak padały). 

Kea nie gardzą również 
padliną. Tak naprawdę jed-
nak są one wszystkożerne. 
Prócz mięsa, jedzą owoce, 

Z życia warsZawskiego Zoo

Więcej o zwierzętach 
z warszawskiego ZOO 
przeczytacie na naszej 

stronie www.mieszkaniec.pl

młode kea
Miejskiemu Ogrodowi Zoologicznemu w Warsza-
wie przybyła dwójka lokatorów. To młode kea, 
których ojczyzną jest Nowa Zelandia. 

liście, korzenie, nasiona, 
kwiaty, owady, a nawet 
ludzkie pożywienie (w tym 
odpady wyrzucane na 
śmietniki).

Papugi te są dużymi 
ptakami. Długość ich ciała 
wynosi około 46 cm, roz-
piętość skrzydeł dochodzi 
do około 90 cm, a masa 
ciała to 800 –1000 g. 
W upierzeniu dominuje 
barwa oliwkowo-zielona 
(nie ma różnic w ubar-
wieniu między samcami 
a samicami). Najbardziej 
charakterystyczną cechą 
kea, która od razu rzuca 
się w oczy, jest ich potężny 
dziób – duży, silny, zakrzy-
wiony i bardzo ostry do-
skonale sprawdza się jako 
narzędzie do przecinania 
skóry zwierząt.

Papugi kea żyją wyłącz-
nie w Nowej Zelandii. Nie-
stety liczebność żyjących 
na wolności osobników 
szybko spada. Dość często 
spotkać je można w ogro-
dach zoologicznych, choć 
tylko w nielicznych się roz-
mnażają. W warszawskim 
ZOO młode osobniki przy-
chodzą na świat od 3 lat. 

Jacek Narożniak

znalazła się w projekcie no-
wego Studium, nad którym 
pracujemy – zapowiadają 
urzędnicy.

Gdzie zGłaszać uWaGi?
n  28 kwietnia w godz. 
16:00–19:00 w punkcie kon-

sultacyjnym w Urzędzie 
Dzielnicy Praga-Południe 
przy ul. Grochowskiej 274 
(sala 305).
n na adres mailowy dialo-
gwplanowaniu@um.war-
szawa.pl. 

Marcin Kalicki

Fragment makiety
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Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Czy przysługują mi jakieś środki obro-
ny przed niesprawiedliwą egzekucją 
komornika?

Egzekucję prowadzi komornik na pod-
stawie tytułu wykonawczego, którym jest 

tytuł egzekucyjny np. wyrok Sądu opatrzony klauzulą wykonalności.
W celu kontroli przebiegu egzekucji a także obrony swoich inte-

resów dłużnik ma do dyspozycji zażalenie na postanowienie sądu 
o nadaniu klauzuli wykonalności, skargę na czynności komornika czy 
powództwa przeciwegzekucyjne (opozycyjne i interwencyjne). 

Pierwszą czynnością w celu podjęcia egzekucji jest wniosek do 
sądu o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjne-
mu, którą sąd nadaje w tzw. postępowaniu klauzulowym, w którym 
co do zasady bada wniosek jedynie pod względem formalnym nie 
poddając analizie treść tytułu egzekucyjnego, w tym obowiązków czy 
uprawnień stron postępowania. 

Środkiem zaskarżenia w takim przypadku jest zażalenie na po-
stanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności, w którym 
dłużnik skutecznie może podnosić tylko zarzuty dotyczące uchybień 
formalnych popełnionym przez sąd.

Dłużnik, jego małżonek lub następca prawny jeżeli poddaje w wąt-
pliwość zasadność nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonal-
ności, może wystąpić do sądu przeciw wierzycielowi z powództwem 
opozycyjnym o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Powództwo to ma zastosowanie gdy: dłużnik kwestionuje zda-
rzenia, na podstawie których sąd wydał klauzulę wykonalności, zo-
bowiązanie objęte tytułem egzekucyjnym wygasło lub nie może być 
egzekwowane, ewentualnie gdy małżonek dłużnika, kiedy egzekucja 
jest prowadzona z majątku objętego wspólnością majątkową wykaże, 
że egzekwowane świadczenie wierzycielowi się nie należy.

Z kolei powództwo interwencyjne będzie pomocne wówczas, 
gdy prowadzona egzekucja doprowadza w sposób nieuprawniony do 
uszczerbku na majątku innych osób. W tym przypadku osoba trzecia 
może złożyć do sądu w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się 
o naruszeniu prawa pozew skierowany przeciwko wierzycielowi z żą-
daniem zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji. Jeżeli nastę-
puje spór dotyczący własności rzeczy wówczas pozwanym powinien 
być również dłużnik. Pozew należy złożyć do sądu, w okręgu którego 
prowadzona jest egzekucja. 

Na koniec można wskazać skargę na czynności komornika, 
która ma zastosowanie w sytuacji gdy komornik prowadzi egzekucję 
niezgodnie z przepisami prawa. Składa się ją do sądu za pośrednic-
twem komornika, który dokonał zaskarżonej czynności po wniesieniu 
opłaty 50 zł. 

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

nieruchomości roszczeniach z „umów frankowych”. 

gADKA, SZMATKA
Święta, święta i po świętach… Faktycz-
nie coś jest w tym powiedzonku. Bazar 
rzeczywiście jakby trochę przycupnął 
w kątku, żeby odpocząć po szaleństwie 
świątecznych zakupów. Co tu się dzia-
ło?! Były miejsca, gdzie przejść się nie 
dało. Ale z drugiej strony nie było też 
chyba kupca, który by nie zarobił. Wszy-
scy mieli pełne ręce roboty. No, a teraz 
jak nożem uciął. Nawet nie połowa tego, 
co było. Nawet te najbardziej oblegane 
stoiska teraz nie cierpiały z powodu tłoku 
przed okienkiem. 
– Poświąteczna martwota to jedno, a dro-
żyzna to drugie, powiem panu, panie Eu-
stachy. 
Pan Kazimierz Główka, emeryt, stały klient 
tutejszy i kolega kupca miejscowego bie-
liźnianego Eustachego Mordziaka, jak 
zwykle miał niejaką skłonność do myśli 
wybiegających nieco poza bazar. 

– Faktycznie, ale nie przesadzałbym. Jak 
patrzę jakimi samochodami nasi klienci tu 
przyjeżdżają, to jakoś gubię się w rozmy-
ślaniach o drożyźnie. I dochodzę, panie 
Kaziu, do wniosku, że dla kogo drogo, 
dla tego drogo, ale dla wszystkich – na 
pewno nie.
– Nie szata zdobi człowieka i nie samo-
chód prawdę ci powie. Choć faktycznie 
mówią też: „poznać pana po cholewach”. 
Niejeden wypnie się, napręży ponad mia-
rę, byle tylko nie odstawać za bardzo od 
wyobrażeń o sobie samym. … 
– Mimo wszystko jednak biedak nie szarp-
nie się na gablotę, która z ledwością wy-
rabia się w garażu na zakrętach, a miejsca 
parkingowe są dla takiego smoka tak małe, 
że ledwo się mieści. Ubezpieczenie, pali-
wo – trzeba mieć niezłą kasę, żeby takim 
czymś jeździć. Znakiem tego, jak kogoś 
stać na takie cacko, to co to dla niego wy-
dać na bazarze stówkę więcej niż dotąd. 
– Mimo wszystko nie przesadzajmy, nie 
wszyscy tu przyjeżdżają wypasionymi ga-

blotami. Często gęsto są to auta z gatunku 
„Niemiec płakał jak sprzedawał”. 10–12-let- 
nie i starsze. Dla wielu taki samochód, to 
jedyny ślad po przeszłej pomyślności. Ży-
cie jest bardziej skomplikowane niż nam 
się zdaje, panie Eustachy.
– To prawda, ale jest jedna profesja, która 
z każdym kłopotem sobie poradzi. 
– Jakaż to? 
– Polityk.
– Daj pan spokój, panie Eustachy. W świę-
ta trochę spokoju było, a teraz znów się 
zaczyna. 
– Hola, hola! Nawet jak im coś nie wy-
chodzi, to jednak na pewno chcą dobrze 
dla wszystkich. Czasem może się coś nie 
udać, coś wyjść nie tak, ale ogólnie idzie 
ku dobremu. 
– Jest pan panie Eustachy jak ten bar-
man.
– Nie rozumiem.
– Nie słyszał pan, że są tacy faceci, o któ-
rych z góry wiesz, że są w stanie cię 
uszczęśliwić. To barmani.             Szaser

REKLAMA

REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'DZIECI

Wystarczyło trochę słońca, 
by dzieci znowu zaczęły się ba-
wić na dworze, zaprzeczając na-
rzekaniom tych, którzy twierdzą, 
że współczesne dzieciaki od-
mawiają wychodzenia z domu, 
całymi dniami siedząc z nosem 
w telefonie lub komputerze. 

Nawiasem mówiąc, gdyby 
to jednak była prawda, narze-
kający mogą mieć pretensje 
tylko do tych, którzy te dzieci 
wychowywali, czyli przeważnie 
do samych siebie. Ale to tylko 
tak na marginesie.

Na placu zabaw zobaczyłam 
dwóch niedużych chłopców 
– najwyraźniej braci – z których 
większy zaproponował:

– Chodź, pobawimy się 
w Wielkanoc!

– Ale jak to?!
– Normalnie, w zmartwych-

wstanie! Nie pamiętasz, jak 
babcia nam opowiadała?!

– Nooo…
– Zwyczajnie, ja cię zakopię 

w piasku i się schowam, a ty 
się wygrzebiesz i też się scho-
wasz, żebym ja wtedy wyszedł 
i się zdziwił, że ciebie nie ma. 
Zresztą, zobaczysz.

Aż wyjrzałam przez okno, 
ale świetny plan starszego 
brata zniweczyła babcia, któ-
ra zabrała obu chłopców do 
domu. No cóż, nie dziwmy się 
dzieciom, które mają podobne 
pomysły, skoro my, dorośli, na 
przykład organizujemy proce-
sje Drogi Krzyżowej. Problem 

tylko w tym, by zrozumieć 
i oddzielić to, co jest warto-
ścią religijną, duchową, a co 
„współczesnym folklorem”, jak 
te chrzciny małych dzieci pły-
nące nie z wiary, lecz „bo wy-
pada”, „bo rodzina się spotka”, 
„bo prezenty”. 

Czasy mamy takie, że nikt 
nie jest pewien jutrzejsze-
go dnia. Lecz przecież żyje-
my normalnie, chodzimy do 
pracy, do sklepu, do kina. 
Rozmawiamy, czasem dzie-
ląc się przepełniającym nas 
lękiem, czasem skrywając 
go jak najgłębiej. Różni jeste-
śmy, rozmaicie sobie radzimy. 
Zwłaszcza, gdy z każdej strony 
atakują nas wciąż nowe infor-
macje o wojnie i o wszystkim, 
co się z nią wiąże. Niektóre 

prawdziwe, a inne – jak sły-
szymy – spreparowane przez 
służby agresora, by siać w nas 
zamęt i strach. Jak się w tym 
połapać?! Pomoże chyba tylko 
zdrowy rozsądek i dystans. 
Pamiętajmy, zwłaszcza teraz, 
że wokół nas są dzieci, nie tyl-
ko nasze. 

Dzieci świetnie słyszą i chło-
ną rozmowy dorosłych. Lecz 
żeby rozumiały otaczający ich 
świat, rozmawiajmy z nimi. 
Tłumaczmy tak, by nie bały 
się, lecz wiedziały o co chodzi 
i czuły się bezpieczne. Czuwaj-
my nad nimi, by ich psychika 
jak najmniej oberwała rykosze-
tem. Może przy okazji zrozu-
mieją, że zmartwychwstanie, 
to nie jest dobry pomysł na 
zabawę.                         żu

kobiecym okiem

co tam panie na Pradze...

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

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

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

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

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 –

– iks rak eL

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

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

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

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

TAPICER

 skup 
 sprzedaż 
 sim-locki
 akcesoria 
 naprawy

TELEFONY KOMÓRKOWE

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

www.krasphone.pl

ch szembeka
ul. zamieniecka 90 

paw. 311
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Przypomnijmy, że po-
dobne konsultacje, doty-
czące zachodniej części Ka-
mionka oraz Saskiej Kępy, 
odbyły się pod koniec ze-
szłego roku. Pomysł wpro-
wadzenia strefy płatnego 
parkowania w tym rejonie 
spotkał się z ostrym sprze-
ciwem wielu mieszkańców. 
Podobnie jest w przypadku  
SPPN na Kamionku. Rów-
nież i w tym przypadku 
wielu mieszkańców nie 
chce wprowadzenia płat-
nego parkowania na terenie 
osiedla. 

Konsultacje społeczne 
w sprawie SPPN na Ka-
mionku dotyczą obszaru 

znajdującego się między linią 
kolejową a ulicami: Podskar-
bińską, Terespolską, Stani-
sława Augusta i Międzyna-
rodową. Znajduje się tu wiele 
firm i instytucji, m.in. Urząd 
Dzielnicy, ZTM, sądy, uczel-
nia wyższa, dlatego miejsca 
parkingowe są często zaj-
mowane przez pracowników 
tych instytucji, co powoduje 
brak miejsc parkingowych 
dla petentów i mieszkańców. 
To jeden z argumentów, który 
miałby przemawiać za wpro-
wadzeniem SPPN.

Mieszkańcy Kamionka 
mogą zgłaszać zastrzeże-
nia i uwagi za pośrednic-
twem poczty elektronicznej, 

wysyłając maila na adres 
sppnpragapld@zdm.waw.pl 
do 28 kwietnia 2022 roku 
włącznie.

Z koncepcją zmian orga-
nizacji ruchu i parkowania 
na ulicach we wschodniej 
części Kamionka będzie 
można zapoznać się na stro-
nie ZDM. 

Jacek Narożniak

Zarząd Dróg Miejskich planuje rozszerzyć strefę 
płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN) na 
wschodnią część Kamionka. Zanim to się jednak 
stanie, zamierza skonsultować się z mieszkańca-
mi tego rejonu. Konsultacje społeczne potrwają do 
28 kwietnia 2022 roku. 

KONTROWERSYJNY POMYSŁ
Przypomnijmy, że pomysł wprowadzenia SPPN na Saskiej Kępie i zachodniej części Kamion-
ka, który był konsultowany pod koniec zeszłego roku, wzbudził wielkie kontrowersje wśród 
mieszkańców. Przeciwnicy projektu zebrali ponad 2,5 tys. podpisów pod petycją sprzeciwia-
jącą się wprowadzeniu płatnego parkowania na Saskiej Kępie. 
Czy taka sytuacja może się powtórzyć w przypadku Kamionka, przynajmniej jeśli chodzi 
o mieszkańców? W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja:
• Naczelna zasada projektowa przyjęta to maksymalizacja miejsc parkingowych. Tymcza-
sem  celem  ustawowym  jest  ograniczenie  dostępności  obszaru  dla  pojazdów  samocho-
dowych. Przyjęte założenie jest sprzeczne z prawem. Nie widzę tu innych powodów poza 
czysto fiskalnym dla rozszerzania SPPN.
• Obojętnie  jaki  będzie  wynik  konsultacji,  ZDM  i  tak  będzie  rekomendował  rozszerzenie 
SPPN…. Przecież nic innego nie robi, tylko działa w tym właśnie kierunku…. co pokazały 
dotychczasowe jego działania by SPPN objąć całą stolicę…
• Ciekaw jestem, jaki problem poza wyznaczeniem miejsc parkingowych rozwiąże SPPN na 
Kamionku. Czy klienci  lokali usługowych będą mogli bez problemu zaparkować i zapłacić 
w parkometrze? Nie! Bo miejsca będą zajęte przez samochody osób, które nie jeżdżą nimi 
do pracy, ponieważ ta też znajduje się w SPPN. Więc jaki będzie zysk na Kamionku poza 
zasileniem budżetu miasta?
Podobnych głosów jest więcej. Podobnie jak w przypadku strefy płatnego parkowania na 
Saskiej Kępie, część mieszkańców Kamionka obawia się, że nowe przepisy utrudnią im życie 
i zarzuca ZDM to, że jedynym powodem wprowadzenia SPPN jest chęć zysku.

kiedy Parkometry na kamionku?

REKLAMA REKLAMA

warto 
przeczytać!

„Poli Raksy twarz” – taki tytuł nosi książka 
wydana przez wydawnictwo Czarne poświęcona 
gwieździe polskiego filmu i telewizji oraz 
dziennikarce i projektantce mody – Poli Raksie 
(w latach 70., 80. i 90. ubiegłego wieku także 
mieszkance Pragi Południe). Autorem napisanej 
z reportersko-detektywistycznym nerwem książki 
jest Krzysztof Tomasik, znany pisarz, zajmujący 
się tematyką polskiego kina, historią mniejszości 
seksualnych i pop-kulturą czasów PRL-u oraz 
Polski czasów transformacji.
Książka wymagała podejścia detektywistycznego, 
jako że Pola Raksa w 2002 roku całkowicie 

wycofała się z życia publicznego; od tego czasu odmawia rozmów 
i wywiadów. Powstała więc pozycja, której autor musiał oprzeć się 
wyłącznie na materiałach dziennikarskich i rozmowach z tymi, którzy 
Raksę znali i pamiętali. „Poli Raksy twarz” to interesująca i wnikliwa 
analiza fenomenu, którym była i wciąż jest Raksa. „Była” – bo obraz 
jej twórczej działalności, bogatej i interesującej, sprowadzony został 
w powszechnej świadomości do roli Marusi z „Czterech pancernych 
i psa”, serialu sprzed ponad pół wieku. „Jest” – bo próżno szukać 
w dziejach polskiego kina drugiej aktorki, która tak zdecydowanie 
przeszłaby z pozycji osoby publicznej do statusu osoby całkowicie 
prywatnej i tak konsekwentnie owego statusu broniła.
Książka Krzysztofa Tomasika to pozycja obowiązkowa dla miłośników 
polskiego filmu oraz dla tych, których interesuje kultura czasów 
PRL-u i pierwszych lat po przełomie 1989 r.

OBWIESZCZENIE
Dzielnicowej Komisji Wyborczej w wyborach do rad jednostek niższego 
rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2022 roku podjęła 
uchwałę nr 193/XL/2022 w sprawie zarządzenia wyborów do rad jednostek pomocniczych niższego 
rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

W dniu 5 czerwca 2022 roku w godzinach 9.00-20.00 odbędą się wybory do następujących Rad 
Osiedli:

1) Osiedla Gocław,
2) Osiedla Grochów-Centrum,
3) Osiedla Grochów-Kinowa,
4) Osiedla Grochów-Południowy,
5) Osiedla Grochów-Północny,
6) Osiedla Kamionek,
7) Osiedla Przyczółek Grochowski,
8) Osiedla Saska Kępa.

KALENDARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH
CZYNNOŚĆ TERMIN

Zgłaszanie kandydatów na członków osiedlowych 
i obwodowych komisji wyborczych

Od 11 kwietnia 2022 r. do 15 kwietnia 
2022 r.

Powołanie osiedlowych i obwodowych komisji 
wyborczych Do 6 maja 2022 r.

Zgłaszanie kandydatów na członków rady jednostek Od 9 maja 2022 r. do 13 maja 2022 r.
Ogłoszenie listy kandydatów Do 20 maja 2022 r.
Sporządzenie spisu wyborców Do 16 maja 2022 r.
Udostępnienie spisu wyborców Od 23 maja 2022 r. do 25 maja 2022 r.
Przekazanie spisu wyborców przewodniczącym 
osiedlowych i obwodowych komisji wyborczych 4 czerwca 2022 r.

Przeprowadzenie głosowania 5 czerwca 2022 r. w godz. 09:00-20:00

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym dla Dzielnicy Praga-Południe 
m.st. Warszawy ul. Grochowska 274, pokój 314, nr tel.  /22/ 44 35 340, pragapld.um.warszawa.pl

Przewodnicząca
Dzielnicowej Komisji Wyborczej

/-/ Katarzyna Niwińska
RD

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy za-
prasza dzieci i młodzież reprezentujące placówki kultury, 
przedszkola, szkoły oraz instytucje i organizacje prowa-
dzące działalność kulturalną na terenie Wesołej do udziału  
w VI Przeglądzie Młodych Talentów, który odbędzie się  
12 maja w Klubie Kościuszkowca. Przegląd będzie dotyczył 
wszelkich prezentacji artystycznych, scenicznych i estra-
dowych takich jak: teatr, kabaret, piosenka, taniec.

Karta zgłoszenia oraz regulamin dostępne na stronie 
www.domkulturywesola.net.

Aby wziąć udział w Przeglądzie należy wypełnioną kartę 
zgłoszenia przesłać do 29 kwietnia 2022 roku na adres 
e-mail: program.ok@domkulturywesola.net.

artystyczna Wesoła
VI Przegląd Młodych Talentów 
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OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na członków 

Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 
nadanego Uchwałą Nr 65/XI/2015 Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 23 czerwca 
2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów oraz Uchwałą nr 5224/2022 Zarządu Dzielnicy  
Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie publikacji ogłoszenia o naborze 
kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ogłasza się 
nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Kandydatem do Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, zwanej dalej 1. 
Radą Seniorów, może być osoba mająca stałe miejsce zamieszkania na terenie Dzielnicy  
Praga-Południe m.st. Warszawy, posiadająca obywatelstwo polskie i która ukończyła 60 lat, 
a także osoba niekarana za przestępstwo umyślne.
Kandydata do Rady Seniorów może zgłosić grupa co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy 2. 
Praga-Południe m.st. Warszawy w wieku powyżej 60 lat. Jedna osoba może poprzeć więcej 
niż jednego kandydata. Wzór Listy poparcia kandydata stanowi zał. nr 2 do uchwały 
nr 5224/2022 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2022 r. 
(zwanej dalej uchwałą). Do Listy poparcia kandydata załącza się „Formularz zgłoszeniowy 
kandydata”, który stanowi zał. nr 3 do uchwały.
Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały  3. 
składa się w Referacie Obsługi Rady Wydziału Organizacyjnego Urzędu Dzielnicy  
Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, pokój 314 (III piętro) w terminie  
21 dni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy  
Praga-Południe m.st. Warszawy, tj. do dnia 2 maja 2022 r. 
Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatów Burmistrz Dzielnicy Praga-4. 
Południe m.st. Warszawy, ogłasza listę kandydatów, która jest zamieszczana na stronie 
internetowej Urzędu Dzielnicy, na tablicy ogłoszeń Urzędu i jednostek organizacyjnych 
Dzielnicy oraz przekazuje ją lokalnym organizacjom pozarządowym.
W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów przekraczającej dwukrotnie liczbę 5. 
przedstawicieli mieszkańców wskazaną w §3 ust. 1 Statutu Rady Seniorów, Burmistrz 
organizuje otwarte spotkanie wyborcze w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru 
kandydatów.
Celem spotkania wyborczego jest prezentacja kandydatów i ustalenie 6. 
w formie głosowania jawnego ostatecznej listy kandydatów obejmującej maksymalnie 
dwukrotność liczby przedstawicieli mieszkańców wskazanej w §3 pkt 1 Statutu Rady 
Seniorów. W przypadku równej liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 
decyduje losowanie zorganizowane przez Burmistrza na spotkaniu wyborczym.
Spotkanie wyborcze kończy się głosowaniem selekcyjnym. Każda osoba 7. 
obecna i uprawniona do głosowania – łącznie z kandydatami, głosuje na nie więcej niż trzy 
osoby. Ze spotkania wyborczego sporządza się protokół w dniu tego spotkania.
W ciągu 7 dni od spotkania wyborczego, ostateczną listę kandydatów, 8. 
w liczbie określonej w pkt 6, wraz z krótkimi informacjami o nich, ogłasza się 
na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, jednostek 
organizacyjnych Dzielnicy, w prasie lokalnej oraz przekazuje lokalnym organizacjom 
pozarządowym.

Gdy pojedziemy na drugą 
stronę ul. Modlińskiej w re-
jon Winnicy (od strony No-
wodworów), znajdziemy tam 
ulicę Poetów. Stojąc tyłem do 
ul. Leśnej Polanki, po lewej 
stronie ulicy naszym oczom 
ukażą się dwa drewniane 
domy (ul. Poetów 1 i 3), które 
wg informacji Stowarzysze-
nia Razem dla Białołęki wid-
nieją w ewidencji zabytków 
Białołęki. 

Trochę dalej widać niskie 
murowane domy. Można by 
się poczuć jak przy wejściu 
do skansenu, gdyby nie fakt, 
że z prawej strony znajduje 
się częściowo spalona rudera 

– dom z początku XX w. 
przy ul. Poetów 2. W 2015 r. 
budynek był jeszcze cały 
i zamieszkały. Z opowiadań 

białołęckie domy W ruinie
Drewnianych domów na Białołęce było wiele, co 
raczej nikogo nie dziwi zważywszy na historię tego 
miejsca na mapie Warszawy. Najbardziej znanym 
drewnianym domem, w zasadzie willą, jest biało-
łęcki świdermajer przy ul. Fletniowej 2 wybudowa-
ny około 1900 roku. Unikatowy obekt jest świadec-
twem historii Płud.

okolicznych mieszkańców 
wynika, że (w późniejszym 
okresie) dom był miejscem 
imprez alkoholowych, a przed 
nim składowano złom. Aktu-
alnie widać, że budynek jest 
częściowo spalony, ogień 
strawił poddasze, część da-
chu jest zawalona. Drzwi wej-
ściowe zabito deskami, a do 
ściany przyczepiono kartkę: 
„Uwaga zakaz wstępu, budy-

nek uszkodzony”. Sądząc po 
dziurze w drzwiach i widocz-
nym materacu, ktoś tam jed-
nak wchodzi. Jest to również 
niebezpieczne ze względu na 
sąsiadującą szkołę i młodzież 
mającą różne pomysły. 

Spytaliśmy Urząd Dziel-
nicy Białołęka o status bu-
dynku i plany z nim zwią-
zane.

– Nieruchomością przy ul. 
Poetów zarządza białołęcki 
Zakład Gospodarowania 
Nieruchomościami. Budy-
nek jest wyłączony z eksplo-
atacji, a ZGN zabezpiecza 
go przed wstępem osób nie-
powołanych. Pracownicy re-
gularnie sprawdzają zabez-
pieczenia i niestety regular-
nie muszą je naprawiać, bo 
ktoś je niszczy. Oczywiście 
najlepiej byłoby budynek 
rozebrać, ale koszt usunięcia 
domu i przyległych komórek 
oraz uporządkowania terenu 

Tłuchowska 3

to ok. 62 tys. zł. I tu ZGN ma 
dylemat, bo za tę kwotę może 
wyremontować i przekazać 
potrzebującym nawet dwa 
nieduże mieszkania z miej-
skiego zasobu. Na Białołęce 
na liście oczekujących na 
pomoc mieszkaniową mamy 
26 rodzin. Gdy tylko uda się 
pozyskać dodatkowe środki 
na ten cel – budynek zostanie 
rozebrany – mówi Marzena 
Gawkowska, rzecznik pra-
sowy Białołęki.

Niedaleko ul. Poetów 
odkrywamy jeszcze jeden 
zrujnowany drewniany dom 
z lat 20. XX w. znajdujący 
się przy ul. Tłuchowskiej 3, 
kilka kroków od pięknego, 
zadbanego budynku publicz-
nej biblioteki. Nie udało nam 
się znaleźć informacji na te-
mat domu. Na fasadzie bocz-
nej oraz nad wejściem wiszą 
krzyże. W środku drewniane 
belki podtrzymują zawa-
lający się strop, obok nich 
ślady „meliniarskich” im-
prez. Ten dom także stanowi 
zagrożenie dla życia. Należy 
do prywatnych właścicieli. 

Półtora kilometra dalej 
odkrywamy kolejny zanie-
dbany dom, tym razem mu-
rowany, przy ul. Sprawnej 4. 
Przykro patrzy się na budy-
nek i podwórko z perspek-

tywy nowego „Zielonego 
Osiedla” znajdującego się 
po drugiej stronie ulicy. Tuż 
przy nim usytuowane jest 
przedszkole „Smerf”. Jakie 
to ma znaczenie? Takie, że 
z podwórka budynku, które 
jest śmieciowiskiem, wydo-
bywa się zapach miejskiego 
szaletu, co może być od-
czuwalne i dla okolicznych 
mieszkańców, i dla dzieci. 
Sam budynek na szczęście 
jest zamknięty, co jednak 
nie przeszkadza w alkoho-
lowych imprezach przed 
domem, o czym świadczą 
sterty butelek i puszek roz-
rzuconych na podwórku.

Sprawę budynku przy ul. 
Sprawnej 4 także zgłosiliśmy 
do UD Białołęka. 

– Co do dwóch pozosta-
łych budynków [ul. Tłu-
chowska 3 oraz Sprawna 
4 – przyp. red.] – należą do 
prywatnych właścicieli i my 
jako samorząd nie możemy 
zająć się rozbiórką budyn-
ków ani ich zabezpiecze-
niem. Zadziałać możemy na-
tomiast w przypadku otocze-
nia budynku przy ul. Spraw-
nej – wezwiemy właściciela 
do uporządkowania terenu 
– mówi „Mieszkańcowi” 
Marzena Gawkowska.

Oktawia Michałowska

Sprawna 4

Poetów 2
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Przygotowania do budowy 
mostu pieszo-rowerowego roz-
poczęły się już na początku tego 
roku. Ich zakres objął przede 
wszystkim wycięcie zarośli i licz-
nych drzew, rosnących na prawym 
brzegu Wisły (w zamian za to wy-
konawca będzie musiał dokonać 
nowych nasadzeń). 

Właściwe roboty przy budowie 
kładki pieszo-rowerowej rozpo-
częły się od postawienia funda-
mentów pod siedem żelbetowych 
podporów, na których stanie most. 
W tej chwili w dno Wisły wbijane 
są specjalne pale, na których wes-
prze się konstrukcja tych podpór 
i które będą przenosiły obciążenia 

z mostu w warstwy nośne i dalej 
w głąb gruntu W sumie zosta-
nie wbitych aż 160 takich pali. 
Wkrótce rozpocząć się też mają 
pierwsze prace przy stawianiu 
przyczółku mostu na bulwarach 
po lewej stronie Wisły.

Dużo zmienić ma się w oto-
czeniu i na samej ulicy Stefana 
Okrzei, która będzie przedłuże-
niem mostu. W założeniu cała 
ta okolica stać się ma bardziej 
przyjazna i zielona, powstanie 
infrastruktura rowerowa, nowe, 
szersze i eleganckie chodniki oraz 
mała architektura. Na ostatniej se-
sji warszawscy radni już przyznali 
na ten cel 18 mln zł.                   JN

rozPoczęła się budoWa  
mostu Pieszo-roWeroWeGo 

Wiosenna aura sprzyja pracom przy budowie mostu pieszo- 
-rowerowego przez Wisłę, a te już na dobre się rozpoczęły, 
co wiążę się z dużymi zmianami na Pradze Północ.

Most pieszo-rowerowy w Warszawie połączy war-
szawskie Bulwary Wiślane na wysokości Karowej 
z praskim brzegiem na wysokości Okrzei. Budowa 
przeprawy jest elementem programu Nowe Cen-
trum Warszawy.
Całość inwestycji ma być ukończona w 2024 r.

Fo
t. 

UM Wizualizacja UM

Budynek przy ul. Sobieskiego 100 
zajmowany był przez Federację Ro-
syjską od ponad czterdziestu lat, 
pierwotnie na mocy porozumień 
międzynarodowych przewidujących 
wykorzystanie obiektu na cele dy-
plomatyczne. „Szpiegowo” nie pełni 
jednak takiej funkcji od dawna i dla-
tego Sąd Okręgowy w Warszawie 
w prawomocnym wyroku wydanym 
w 2016 r. nakazał Federacji Rosyj-
skiej zwrot bezprawnie zajmowanej 
nieruchomości oraz zapłatę ponad 
7 mln zł należności wraz z odset-

kami. Wobec braku woli wywiązania 
się przez stronę rosyjską z ciążącego 
na niej zobowiązania, Prezydent 
m.st. Warszawy skierował wniosek 
o egzekucję komorniczą.

Termin na dobrowolne wydanie 
„Szpiegowa” przez Rosję upłynął 
11 kwietnia o 9:00. Właśnie o tej 
godzinie komornik, działający na 
wniosek prezydenta m.st. Warszawy, 
podjął ostatnią próbę odzyskania 
nieruchomości bez użycia przymusu. 
Ta również spotkała się z odmową. 
W trakcie egzekucji zabezpieczono 

WarszaWa odzyskała 
„szPieGoWo” 

Siłowe otwarcie bramy, plombowanie lokali, założenie nowych 
zamków – Warszawa w asyście komornika przejęła budynek przy 
ul. Sobieskiego 100, tzw. „Szpiegowo”, dotychczas bezprawnie 
zajmowane przez Rosję. 

Warszawski Transport Pu-
bliczny uruchomił pilotażowo 
e-POP, czyli elektroniczny 
Punkt Obsługi Pasażerów. 
Dzięki temu część spraw, które 
dotychczas wymagały wizyty 
stacjonarnej, będzie można za-
łatwić online.

WTP uruchomiło stronę 
e-pop.wtp.waw.pl, za pośred-
nictwem której można złożyć 
wnioski o:
n Spersonalizowaną Warszaw-
ską Kartę Miejską,
n Spersonalizowaną Warszaw-
ską Kartę Miejską z uprawnie-
niami Karty warszawianki 
/ Karty warszawiaka, Karty 
młodej warszawianki / Karty 
młodego warszawiaka,
n uprawnienia Karty warsza-
wianki / Karty warszawiaka, 
Karty młodej warszawianki / 
Karty młodego warszawiaka,

n  umówić się na spotkanie 
informacyjne dotyczące War-
szawskiego Transportu Pu-
blicznego.

– Przy składaniu w e-POP-ie 
wniosku o wydanie karty udo-
stępniamy możliwość wyboru 
sposobu jej odbioru. Kartę 
można odebrać w Punktach 
Obsługi Pasażerów lub zamó-
wić jej wysyłkę na adres podany 
we wniosku. W przypadku wy-
syłki karty konieczne jest spot- 
kanie on-line przy wykorzysta-
niu aplikacji Microsoft Teams, 
podczas którego zostanie zwe-
ryfikowana Państwa tożsamość 
oraz dokumenty niezbędne do 
wydania uprawnień – infor-
mują przedstawiciele WTP.

Wszelkie opinie, spostrzeże-
nia i uwagi można zgłaszać pod 
adresem: opinie@ztm.waw.pl.

Marcin Kalicki

Wyrobienie Warszawskiej Karty Miejskiej bez wycho-
dzenia z domu? Tak, teraz to możliwe. 

e-Punkt obsłuGi 
PasażeróW

każde z setki pomieszczeń znajdują-
cych się w budynku.  

Stolica planuje przeznaczyć 
„Szpiegowo” na potrzeby uchodź-
ców z Ukrainy. 

– To wyjątkowy dzień nie tylko dla 
Warszawy, ale też wszystkich oby-
wateli Ukrainy, którzy tu przybyli. 
Rosjanie bardzo zaniedbali ten bu-
dynek. Trzeba dużo pracy, by można 
było z niego korzystać. Mamy wiele 
pomysłów na to miejsce, na pewno 
nie będziecie żałować, że przezna-
czacie „Szpiegowo” na nasze po-
trzeby. Miałem w planach wejść na 
dach i umieścić tam naszą flagę, ale 
poczekam z tym, aż wszystkie formal-
ności będą dopełnione. W odróżnie-
niu od Rosjan my szanujemy prawo 
– mówił Andrij Deszczycia, ambasa-
dor Ukrainy w Polsce.

W najbliższych dniach rozpoczną 
się przeglądy, które pozwolą określić 
stan techniczny budynku, a także za-
kres prac koniecznych do zaadapto-
wania go do nowych potrzeb. Chęć 
nieodpłatnego wsparcia Warszawy 
w przygotowywaniu lokali dla 
uchodźców zadeklarowały już firmy 
budowlane i biura projektowe.

Budynek przy ul. Sobieskiego 100 
stanowi własność Skarbu Państwa, 
a zarząd nad nim sprawuje prezydent 
m.st. Warszawy.                        Ag, um

Fo
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Oprócz kompleksu na ul. Sobieskie-
go 100, Federacja Rosyjska zajmuje 
budynki przy ul. Belwederskiej 25, 
Beethovena 3, Bobrowieckiej 2b, 
Kieleckiej 45 i al. Szucha 8. 
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które łączą ludzi

pn.-pt. 10.00-16.00, tel. 604 77 55 98, odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu

damskie i męskie
od S do XXXL
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Redakcja „Mieszkaniec” ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa

Lubisz Pragę? Pokaż to! Mamy dla Ciebie

39 zł
00

dobra

cena

Po niespełna sześćdziesię-
ciu miesiącach obiekt został 
zamknięty. Dlaczego?

Źle zastosoWane 
materiały

– Obecne problemy z wy-
remontowaną w 2017 roku 
za kwotę ponad 1 mln zł 
muszlą koncertową w Parku 
Praskim mogą wynikać 
z zastosowanych materia-
łów – drewno narażone na 
działanie warunków atmos-
ferycznych oraz braku bie-
żących konserwacji. Wydaje 
się, że zastosowane rozwią-
zanie, czyli wyłożenie sceny 
oraz obłożenie elewacji pa-

nelami drewnianymi nie było 
najlepsze. Penetracja wody 
plus niewłaściwa impregna-
cja lub jej brak doprowadziły 
do przegnicia drewnianych 
paneli, a tym samym ich de-
strukcji – mówi Krzysztof 
Michalski z Porozumienia 
dla Pragi. 

– Zastanawiające jest ja-
kich materiałów użyto do 
impregnacji i czy była ona 
sezonowo powtarzana. Obec-
nie należy tak naprawdę wy-
remontować całą scenę, być 
może z zastosowaniem innych 
rozwiązań materiałowych. 
Uważamy, że właśnie na takie 
działania, a nie tworzenie ko-

muszla koncertoWa W Parku 
Praskim zamknięta

lejnych „wymarzonych” pro-
jektów dla parku i wizualiza-
cje powinny być w pierwszej 
kolejności przeznaczone pu-
bliczne środki – dodaje.

usterki? jakie usterki
Początkowo wykonawca 

remontu, wzywany do usu-
nięcia usterek, wykonywał 
naprawy, jednak nie trwało 
to długo.

– Remont muszli w Parku 
Praskim został wykonany 
zgodnie z projektem oraz 
wytycznymi Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwa-

tora Zabytków, który narzu-
cił wykonanie drewnianego 
parkietu w muszli koncerto-
wej w Parku Praskim. Gdy 
zaczęły pojawiać się pierw-
sze usterki, wezwaliśmy ge-
neralnego wykonawcę do ich 
usunięcia. W pierwszym roku 
wywiązywał się on z napraw, 
kolejnych odmawiał – za-
znacza Karolina Jakobsche, 
rzeczniczka prasowa Urzędu 
Dzielnicy Praga-Północ.

W parku zmniejszyła 
się także liczba wydarzeń, 
które przyciągałyby miesz-
kańców.

– Od momentu, gdy za-
rządzanie Parkiem Praskim 
przejął Zarząd Zieleni, liczba 
wydarzeń artystyczno-kul-
turalnych, w tym koncertów 
i występów wymagających 
nagłośnienia, uległa du-
żemu ograniczeniu. Jest to 
podyktowane wytycznymi 
ZZW, które uzależniają or-
ganizację imprez od okresu 
lęgowego ptaków i ich ak-
t ywności. Dodatkowym 
ograniczeniem jest obec-
ność Ogrodu Zoologicznego 
w bezpośrednim sąsiedztwie. 
Warto podkreślić, że możli-
wość organizacji wydarzeń, 
zarówno samorząd, jak 
i firmy komercyjne, muszą 
każdorazowo konsultować 
ze Stołecznym oraz Mazo-
wieckim Konserwatorem 
Zabytków, ponieważ Park 
Praski od 1990 roku znajduje 
się w rejestrze zabytków. Po-
wyższe formalności oraz nie-
zbędne zgody, m.in. Zarządu 
Zieleni sprawiają, że spadło 
zainteresowanie wykorzy-
stywaniem obiektu do or-
ganizacji imprez i wydarzeń 
kulturalno-artystycznych 
– mówi Karolina Jakobsche.

Pięć lat temu Muszla Koncertowa w Parku Praskim 
przeszła generalny remont. Wtedy wydawało się, 
że mieszkańcy otrzymali nowe miejsce spotkań 
kulturalnych i ciekawych wydarzeń. 

muszla odzyska  
daWny blask

Mimo, iż obecnie przy 
wejściu na obiekt widnieje 
kartka z napisem „Uwaga, 
zakaz wstępu”, sytuacja ta 
ma się zmienić. Pod koniec 
ubiegłego roku na konfe-
rencji prasowej w urzędzie 
całkowity remont Parku 
Praskiego zapowiadał m.in. 
zastępca burmistrza dziel-
nicy Dariusz Kacprzak. 

sPraWa renoWacji Parku 
jest nadal aktualna
– Muszla odzyska dawny 

blask w ramach projektu 
zakładającego budowę 
nowego Domu Kultury na 
skraju Parku Praskiego, 
który oprócz budowy nowej 
siedziby DK z salą widowi-
skową przewiduje remont 
muszli koncertowej oraz 
utworzenie zaplecza z to-
aletami i restauracją dla 
rodzin z dziećmi – przeko-
nuje rzeczniczka praskiego 
Ratusza.

Czy i kiedy to nastąpi, 
przekonamy się w najbliż-
szych miesiącach.

Marcin Kalicki
REKLAMA REKLAMA
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ludzi, których nazywa się 
półświatkiem – nie pracu-
jących, nie uczących się, 
żyjących z drobnych prze-
stępstw, złodziejstwa, na-
padów. Ale mających swój 
kodeks honorowy – w któ-
rym nie do pomyślenia było 
na przykład napadnięcie 
i obrabowanie „swojego”, 
czyli kogoś z Pragi. Mam 
wrażenie, że oni chyba nie 
rozumieli na czym polega 
moja odmienność, a mimo 
to, gdy wracałem późno do 
domu, wiele razy słyszałem 
„aaa, to Rysio idzie” i byłem 
bezpieczny. A gdy zobaczyli 

mnie na ekranie, w jakimś 
filmie, to od tego czasu by-
łem wręcz otoczony szacun-
kiem i sympatią. Dziś także 
czuję się na Grochowie cał-
kowicie bezpiecznie.

– Na koniec opowiedz na-
szym czytelnikom, co obecnie 
porabiasz?

– Od kilku lat jestem eme-
rytem, ale nie mogę powie-
dzieć, żeby z tego powodu 
moje życie się zmieniło. Nie-
ustająco uczestniczę w życiu 
kulturalnym naszego miasta 
– bywam wciąż na premie-
rach teatralnych, na pro-
mocjach książek, na werni-

sażach artystów malarzy 
i rzeźbiarzy – moich przy-
jaciół i znajomych, a także 
na koncertach. Śledzę też 
premiery filmowe, nie te ko-
mercyjne, tylko artystyczne. 
Od kilku lat nie grałem w fil-
mach, a obecnie zostałem 
obsadzony w dwóch, ale 
póki co trwa kompletowanie 
budżetu, by mogły ruszyć 
zdjęcia. Wciąż, tak samo jak 
przedtem, „żyję sztuką, żyję 
miłością”, jak śpiewa Floria 
Tosca w operze Pucciniego. 
I to wypełnia całe moje  
życie.

Rozmawiał Rafał Dajbor

Fo
t. 

Ra
fa

ł D
ajb

or
MiesZkaNiec ryszard czubak: 

nie mam PrzeWrócone W GłoWie

– Rysiu – mówię Ci po imie-
niu, bo nie będę ukrywał, że się 
znamy i lubimy – jest mi bardzo 
miło porozmawiać z Tobą dla 
„Mieszkańca”, gazety prawo-
brzeżnej Warszawy…

– Znam świetnie tę gazetę, 
jestem jej czytelnikiem, bo 
przecież mieszkam na Gro-
chowie i zawsze z przyjem-
nością biorę „Mieszkańca” 
ze sklepu.

– Bardzo się cieszę. Z tego 
co wiem, choć nie całe życie 
spędziłeś na Pradze, to tu się 
właśnie urodziłeś.

– Urodziłem się w Szpi-
talu Praskim, a dzieciństwo 
spędziłem w Świdrze, gdzie 
moi rodzice dostali po woj-
nie mieszkanie w pięknej 
„świdermajerowskiej” willi. 

Wychowywałem się na łonie 
przyrody. Do mieszkania 
przy Mińskiej przeprowa-
dziłem się będąc uczniem 
szkoły podstawowej, której 
siedem klas ukończyłem 
w Świdrze, a ostatnią, ósmą 
klasę – w szkole im. Nor-
wida przy Kamionkowskiej, 
świeżo wówczas otwartej, 
jako jedna ze szkół-tysiąc-
latek.

– Mieszkałeś potem w róż-
nych częściach miasta. Od kiedy 
już na stałe wróciłeś na Pragę 
Południe?

– W marcu 1996 roku i od 
tego czasu mieszkam tu nie-
przerwanie. A dokładniej 
– najpierw przy Mińskiej, 
a od 2007 roku przy ulicy 
Grochowskiej na wysoko-
ści ulicy Kickiego, w prze-
pięknej kamienicy z 1936 
roku, będącej pod opieką 
konserwatora zabytków. 
Muszę tu nadmienić, że na 

całe szczęście tak mi się uło-
żyło, że ani moja rodzina, 
ani ja nie mieszkaliśmy ni-
gdy w żadnym bloku, tylko 
zawsze albo w pokojach 
w podwarszawskiej willi, 
albo w przedwojennych ka-
mienicach. Mieszka mi się tu 
doskonale ze względu na ko-
munikację, która jest po pro-
stu świetna. Gdziekolwiek 
bym chciał stąd pojechać, to 
czuję się, jak bym wszędzie 
miał blisko.

– Kończysz w tym roku 70 lat. 
Znają Cię doskonale bywalcy 
wernisaży, koncertów, premier 
teatralnych. Jesteś także ak-
torem filmowym, grałeś cha-
rakterystyczne role u takich 
mistrzów, jak Wajda, Bareja, 
gruza, Łomnicki, Piwowarski. 
Do tego masz swój styl bycia 
i ubierania się, niezmienny od 
lat. Czy czujesz się legendarną 
postacią Warszawy?

– Jest mi naprawdę przy-
jemnie słyszeć od moich 
przyjaciół, znajomych, od 
warszawskich artystów, że 
gdyby mnie nie było, to mia-
sto byłoby mniej kolorowe, 
a bardziej szare. Ignacy 
Gogolewski mawia, że gdy 
Rysio przychodzi na pre-
mierę, to na pewno będzie 
ona udana. Czasem słyszę 
także o sobie słowa „legen-
darna postać Warszawy”, 
jest to dla mnie oczywiście 
miłe, ale trzeźwo patrzę na 
świat i na siebie i nie mam 
przewrócone w głowie. Na-
wet gdy słyszę o sobie takie 
słowa.

– Z oczywistych powodów 
kojarzony jesteś nie tylko ze 
światem artystycznym, ale 
także ze środowiskiem LgBT+. 
Wiele miejsca poświęca się dziś 
nietolerancji, nierzadko agresji 
wobec ludzi nienormatywnych 
seksualnie…

– Mnie akurat nigdy nie 
spotkało żadne przykre 
zdarzenie. Powiem więcej 
– w czasach mojej młodo-
ści praskie ulice pełne były 

żyję sztuką,  
żyję miłością, jak 

śpiewa Floria Tosca 
w operze Pucciniego. 

„Mieszkaniec” rozmawia z Ryszardem Czubakiem, 
aktorem filmowym, bywalcem wydarzeń kultural-
nych oraz jedną z najbardziej znanych i kolorowych 
postaci Warszawy, mieszkańcem grochowa.

Jest mi naprawdę 
przyjemnie słyszeć 
od moich przyjaciół, 

znajomych, od 
warszawskich 

artystów, że gdyby 
mnie nie było, to 

miasto byłoby mniej 
kolorowe, a bardziej 

szare. 

REKLAMA REKLAMA
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Krzyżówka Mieszkańca nr 8

ZajrZyjmy do kuchni

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 utworzą końcowe hasło.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

✓drób: filet rozbić, posolić, posypać ulu-
bionymi przyprawami. Na środku ułożyć 
ósemkę ogórka konserwowego, piórka 
cebuli lub pora, zawinąć, związać nitką 
i smażyć przykryte do miękkości na nie-
wielkim ogniu,obracając. 
Można też włożyć je do piekarnika za-
winięte w folię aluminiową. Po wyjęciu 
skropić lekko octem balsamicznym lub 
jabłkowym. Podawać z dużą ilością sałaty 
z winegretem, bez ziemniaków czy ryżu. 
Ważne, by mięso było chude, patelnia nie 
ociekała tłuszczem, a farsz dawał wraże-
nie, że porcja mięsa jest większa niż w rze-
czywistości. 
✓Wieprzowina: ka-
wałek chudego scha-
bu lub polędwiczki 
wieprzowe skropić 
octem jabłkowym, 
natrzeć solą, czosn-
kiem i pieprzem, zo-
stawić na godzinę. 
Przygotować rękaw foliowy do pieczenia 
lub garnek żaroodporny. Włożyć mięso, 
obłożyć je dużą ilością jabłek, pokrojonych 
w ćwiartki, z usuniętymi gniazdami na-
siennymi. Jabłka powinny być skropione 
cytryną i polane 2–3 łyżkami płynnego 
miodu. Można dodać kilka suszonych śli-
wek i moreli. Następnie do rękawa foliowe-

go wsypać 4–5 łyżek majeranku i zamknąć 
rękaw, usuwając z niego powietrze. Ener-
gicznie potrząsnąć zawartością. Włożyć 
go do brytfanny (na wypadek, gdyby miał 
pęknąć). Piec około godziny. 
✓Wołowina: chudą, młodą wołowinę 
bez kości (płaski kawałek) umyć, ułożyć 
na dnie garnka. Obłożyć po bokach i na 
wierzchu włoszczyzną bez kapusty, krojo-
ną w paseczki. Zalać zimną wodą, by led-
wo przykryła zawartość garnka. Gotować 
na małym ogniu około godziny, wówczas 
dodać sól, pieprz, liść laurowy i ziele an-
gielskie, gotować powoli jeszcze godzinę, 

uzupełniając ilość 
wody. Gdy gotowe, 
wyjąć mięso i po-
kroić w plastry, po-
dawać z chrzanem 
lub sosem ze zmik-
sowanych warzyw 
i wywaru (przedtem 
wyjąć listek). 

✓Ryba: każda świeża, zawinięta w fo-
lię aluminiową, pieczona w piekarniku 
lub na przykrytej patelni, lecz przedtem 
nadziana do smaku, np.: 1. kulką masła 
i gałązkami świeżego kopru; 2. półpla-
sterkami cytryny; 3. pieczarkami duszo-
nymi z octem balsamicznym; 4. młodym 
ogórkiem i kaparami.

A po świętAch – dbAj o linię. nie lej oleju nA pAtelnię, 
nA której będziesz smAżyć, tylko ją smAruj cienko, 
jAk pod nAleśniki. 

Psygarnij miłość na czterech łapach 

Psygarnij miłość na czterech łapach 
Wspólnie szukamy odpowiedzialnych opiekunów dla 
psiaków z przytuliska pod Warszawą. To bezdom-
niaki, które zostały porzucone lub uratowane z trud-
nych warunków życiowych. Każdy z nich najbardziej 
na świecie marzy, aby dołączyć do opiekuna, który 
obdarzy go miłością do końca życia.

Półtoraroczny słodziak 
w typie teriera, 

waży 7 kg. Szukamy 
doświadczonego opiekuna, 

który przeznaczy sporo 
czasu na pracę z psem, 
będzie konsekwentny 

i empatyczny. Nie wchodzi 
w rachubę dom z małymi 

dziećmi. 

Mała roczna suczka, waży 
9 kg. Potrzebuje chwilę 
czasu, żeby się oswoić 
z nową osobą. Jak już 
kogoś pozna zachęca 
do zabawy. Lubi się 

przytulać i przesiadywać 
na kolanach. Ładnie chodzi 

na smyczy, jest przyjazna 
wobec innych zwierząt. 

Dwumiesięczna suczka 
w typie husky. To pełna 

energii mała urwiska, która 
lubi postawić na swoim. 

Szukamy osób, które lubią 
ruch i mogą dużo czasu 

spędzać z psem. 

Skontaktuj się  
w sprawie mojej adopcji 

kom. 605 585 603

Skontaktuj się  
w sprawie mojej adopcji 

kom. 605 585 603

Skontaktuj się  
w sprawie mojej adopcji 

kom. 605 585 603

  
 





  


 
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

Przypływ energii, który nadejdzie, będzie początkiem zwiększonej aktywności w Twoim 
życiu. Nabierzesz chęci do działania i weźmiesz się za sprawy, które dotąd czekały na 
załatwienie. Bądź konsekwentny w swoim działaniu, wtedy wiele osiągniesz. 
Jeśli masz w planach zawodowych coś nowego, powiadom o tym swoich bliskich 
– ich pomoc i rada pomogą ci podjąć ostateczną decyzję. Kontroluj swoje sprawy 
finansowe, nadmierna rozrzutność nie jest teraz wskazana.  
Odkładanie wielu spraw na później może się okazać zgubne w skutkach, co może się 
odbić na sprawach zawodowych, a spiętrzenie ich ze sprawami prywatnymi może dopro-
wadzić do niepotrzebnych zadrażnień. Postaraj się opanować wiosenne roztargnienie. 
Najbliższe dni zapowiadają się ciekawie. Może to będzie nowa praca, awans, nowy ad-
res lub spotkanie z osobę, z którą zwiążesz swoje dalsze losy. Szykuje się parę zmian, 
ale nie miej obaw, poradzisz sobie ze wszystkim.  
Wykaż się większą cierpliwością. Unikaj niepotrzebnych kłótni, które chociaż mogą 
oczyszczać atmosferę, bywają też końcem niejednej przyjaźni. Warto się nieraz zasta-
nowić nad swoim zachowaniem i pomyśleć, jak działać dalej. 
Staraj się wypoczywać i unikaj stresujących sytuacji. Sprawy finansowe powinny cię 
nastawić optymistycznie do świata. Nie stawiaj jednak w finansach wszystkiego na 
jedną kartę, bo hazard bywa zdradliwy. 
Wiosenne dni sprawiają, że nabierasz nowych sił do życia, szukasz nowych wrażeń. 
Ale bywanie w towarzystwie i spotkania ze znajomymi to nie wszystko. Nie zapomnij 
o sprawach ważnych dla ciebie i dla twoich interesów. 
Atmosfera w pracy może być nieco napięta, uzbrój się w cierpliwość i nie pozwól się 
sprowokować. Wiosenna aura może powodować pewne roztargnienie, kontroluj porzą-
dek w papierach i pilnuj dokumentów. 
Wiosna stoi u wrót, może więc pora zdobyć się na odwagę i otworzyć drzwi komuś, kto 
od dawna nieśmiało do nich puka? W sprawach zawodowych nie ulegaj podszeptom 
niepotrzebnej ambicji. Przemyśl i na spokojnie zaplanuj dalsze etapy swojej kariery. 
W sprawach osobistych na razie bez większych zmian, ale warto byłoby zastanowić 
się nad przyszłością. W finansach dobra passa, ale zdrowie może wymagać kontrolnej 
wizyty u lekarza. Wiosenne zmęczenie może dać znać o sobie. 
Z pewnością nie będziesz się nudzić. Masz szansę poszerzyć swoje horyzonty myślo-
we, poznać ciekawych ludzi. Możliwe, że wybierzesz się w dalszą podróż. W sprawach 
zawodowych możesz wystartować z czymś ważnym.  
Nie jest to czas, gdy można sobie pozwolić na beztroskie płynięcie z prądem. Niestety, 
sam urok osobisty może nie wystarczyć, żeby załatwić ważną sprawę. Postaraj się 
o bardziej konkretne argumenty, aby stać się przekonującym i wiarygodnym. 

Pyszna Józia

BARONEK KATIA SOFIA
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USŁUgI
n AgD – LODóWKI, PRALKI, 
ZMYWARKI – NAPRAWA.  
TEL. 694-825-760

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

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

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

n Cyklinowanie, układanie, 
lakierowanie, 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 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 techniczne, 
szybkie terminy realizacji, 
gwarancja. Tel. 502-904-708

n LODóWEK NAPRAWA.  
TEL. 602-272-464

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

nastęPne Wydanie 12.05.2022

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
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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, War-
szawa. Tel. 503-401-501

n Kupię samochód marki 
DAEWOO. Tel. 513-606-666

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.

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 – miesz-
kania do remontu i działki bu-
dowlane również do przekształ-
cenia – zadłużone itp. szybka 
transakcja tylko bezpośrednio 
– agencjom dziękuję; płatność 
gotówką, Warszawa i okolice 
– Marki, Radzymin itp. Proszę 
o kontakt w godz. 8.00–17.00. 
Tel. 502-904-708

NIERUCHOMOŚCI  
– Mam do wynajęcia

n Kwatery 2 i 3 osobowe. 
550 zł/miesiąc od osoby.  
Tel. 601-350-289

NIERUCHOMOŚCI  
– Sprzedam

n Umińskiego 3p/Ipiętro, 
57mkw po remoncie, tanio, 
pilnie. Tel. 697-707-352

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, 
spadkowe, 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 Złom odbiorę – zapłacę.  
Tel. 609-805-821

n Zabiorę książki, gazety. Nieod-
płatnie. Tel. 796-371-666

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

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

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

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

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

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

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

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

n STOLARZ – SZAFY, ZABUDO-
WY, gARDEROBY I PAWLACZE. 
TEL. 602-126-214

n Szamba – awarie, naprawy, 
modernizacje, montaż. Odpro-
wadzanie wody deszczowej 
z rynien – kompleksowo.  
Tel. 500-155-923

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

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

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 
dywanów i mebli tapicero-
wanych. Tel. 796-371-666

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

n Adaptacje, glazura, hydrauli-
ka, malowanie. Tel. 606-181-588

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

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

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

n OKNA – NAPRAWY, 
DOSZCZELNIENIA.  
TEL. 787-793-700

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

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 

USŁUGI WYDAWNICZE WYDAWCY GAZETY

biuro@grupastart.pl 
 22 813 43 83, 500 004 843

Chcesz wydać gazetę, książkę, folder, ulotkę, 
ale nie wiesz, jak to zrobić?
Zespół redakcyjny naszego wydawnictwa oferuje: 
 projekt  skład komputerowy 
 opracowanie graficzne i typograficzne 
 obróbkę zdjęć  redakcję  korektę otrzymanego tekstu 
 przygotowanie tekstu w oparciu o dostarczone materiały
 druk
Zadzwoń lub napisz, czego potrzebujesz,  
a my przeprowadzimy Cię przez pełen proces wydawniczy.

USŁUGI 
WYDAWNICZE

REZERWACJE ZADZWOŃ
¥ 501 423 667  

CENA OD 120 ZŁ ZA DOBĘ ZA APARTAMENT

POd PAPuGAMi - ul. Bałtycka 4

sŁOneCzkO - ul. Bałtycka 17B

serdecznie 
zapraszamy do kołobrzegu, do naszych apartamentów, do naszego świata, gdzie 

gość ma wziąć tylko dobry humor i walizkę, a resztą zajmiemy się my ekiPA sunny-dAy 
APARTAMenTy kOŁOBRzeG.

Komfortowe, w pełni wyposażone  
apartamenty dla 4-6 osób, blisko plaży.

A MOŻE 
NAD MORZE?

KOŁOBRZEG    www.sunnyday.com.pl
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do osiedla Młociny w dziel-
nicy Bielany.

noWe linie
Aktualnie mamy dwie li-

nie metra, z których ta druga 
jest w tej chwili rozbudowy-
wana. Jej obecnie wyko-

WarszaWskie metro: 
do sześciu razy sztuka

Do realizacji budowy 
podziemnej kolejki przy-
stępowano 6 razy: w 1925, 
1938, 1948, 1950, 1974 oraz 
w roku 1983 – tym razem 
skutecznie. 

trocHę Historii 
W roku 1903 pojawiły się 

pierwsze myśli i koncepcje 
dotyczące podziemnej ko-
lejki. Prace nabrały tempa 
w okresie międzywojen-
nym. 22 kwietnia 1925 r. 
władze Warszawy podjęły 
decyzję o budowie „Metro-
politain’u”. Plan metra był 
następujący: pierwsza linia 

połączy Muranów z Placem 
Unii Lubelskiej (przez Śród-
mieście), druga linia zacznie 
się na Woli, pojedzie przez 
Śródmieście do Dworca 
Wschodniego. 7 marca 
1927 r. plan zatwierdziła 
Komisja do Budowy Kolei 
Podziemnej. Niestety, w la-
tach 30. XX wieku pojawił 
się kryzys, który uniemożli-
wił kontynuowanie prac.

Do myśli o budowie metra 
wrócił prezydent Warszawy 
Stefan Starzyński. 14 listo-
pada 1938 r. powołał Biuro 
Studiów Kolei Podziemnej. 
Dokonano analizy i aktuali-

Warszawiakom podziemną kolejkę obiecywano już 
w latach 20. XX wieku. Pewnie tak by się stało, 
gdyby nie wybuch II wojny światowej. Koncepcja 
budowy metra pojawiła się już znacznie wcześniej 
– w roku 1903 r. 

zacji wcześniejszej koncepcji, 
powstał docelowy układ sieci 
metra. Prace miały być reali-
zowane przez 35 lat, czyli ich 
zakończenie miało nastąpić 
w 1973 r. Pierwszą trasą me-
tra miała być ta, którą opra-
cowano w latach 20., z tym, 
że miała się zacząć na Placu 
Wilsona. Druga trasa: ul. 
Wolska – Warszawa Wschod-
nia. W 1938 r. rozpoczęto 
pierwsze odwierty badawcze 
na pl. Wilsona oraz na ul. 
Marszałkowskiej. Jeszcze 
w 1939 r. planowano otwar-
cie pierwszego odcinka w po-
łowie lat 40. Niestety, nikt nie 

przewidział wybuchu wojny, 
która przerwała prace.

11 lutego 1948 r. powołano 
do życia Biuro Projektów 
Szybkiej Kolei Miejskiej. 
Założono budowę dwóch 
linii metra. Pierwsza miała 
połączyć Młociny, przez 
Śródmieście, ze Służewem. 
Druga miała zacząć się na 
Woli, biec przez Śródmie-
ście, Gocław i kończyć się 
w Wawrze. Plany pokrzyżo-
wała sytuacja polityczna na 
świecie. 

14 grudnia 1950 r. podjęto 
decyzję o budowie metra 
głębokiego, tak by pełniło 

ono rolę schronu przeciw-
atomowego, oraz o prze-
kopaniu tunelu pod Wisłą 
na wypadek zniszczenia 
mostów. Metro miało biec 
40–50 metrów pod ziemią 
i łączyć się z linią kolejową 
na Targówku. Opracowano 
plany trzech linii: Młociny-
Służewiec, Żerań-Dworzec 
Wileński-Plac Narutowicza 
i Plac Trzech Krzyży-Wola. 
W 1956 r. miało być 10 stacji 
metra w stolicy.

Plany były ambitne i w za-
sadzie na nich się wtedy 
skończyła historia metra. 
Budowę rozpoczęto  po 
praskiej stronie Wisły 
w 1951 r., ale zaczęły 
się kłopoty z finan-
sami. Problemem 
okazały się też wa-
runki geologiczne 
terenu i kurzawki. 
Wybudowano kilka-
naście szybów,  bazy 
materiałowo-sprzętowe 
dla pracowników i zajezdnię 
metra na Targówku Przemy-
słowym. Prace prowadzono 
do roku 1957, potem je 
wstrzymano, tunele zalano 
wodą, a zajezdnia metra przy 
ul. Mieszka I stała się leża-
kownią dla importowanych 
win. Nie można było także 
publikować żadnych infor-
macji dotyczących metra 
z powodu cenzury.

Kolejny powrót do kon-
cepcji budowy metra miał 
miejsce w 1974 r.  Powstała 
wtedy Dyrekcja Budowy 
Metra. Rok później przed-
siębiorstwo „Metroprojekt” 
przygotowało opracowanie 
techniczno-ekonomiczne 
I linii, przygotowano także 
ogólną architekturę i kon-
cepcję kolorystyczną stacji.

Metro na realizację mu-
siało jeszcze sporo pocze-
kać – do lat 80. XX wieku. 
Założenia budowy, nazwy 
23 stacji zaproponował Spo-
łeczny Komitet Budowy 
Metra. 23 grudnia 1982 r. 
podjęto uchwałę o budowie 
I linii. W lutym 1983 r. po-
wołano Generalną Dyrekcję 
Budowy Metra. 15 kwietnia 
1983 r. oficjalnie rozpoczęła 
się budowa pierwszej linii 
metra w stolicy.

i lina metra
W kwietniu 27 lat temu 

ruszyła pierwsza linia me-
tra. Ze stacji Wilanowska 
wyruszyły dwa pociągi jed-
nocześnie, jeden w kierunku 
stacji Politechnika, drugi na 
Kabaty.

W trakcie pierwszych 
trzech lat działania metra po-
ciągi kursowały od stacji Ka-

baty do stacji Politechnika co 
20 minut, wahadłowo – trasa 
była wtedy podzielona, po-
nieważ tory nie były wszę-
dzie ułożone.

I linia metra miała wtedy 
jedno zadanie – zapewnić 
mieszkańcom szybki dojazd 
z Ursynowa do Śródmieścia. 
Niecałe 20 minut zajmowała 
podróż z Kabat do stacji Poli-
technika. Początkowo na sta-
cjach nie było bramek. Każdy 
pasażer mógł wejść na peron, 
kasowniki (dziurkacze) były 
umieszczone na ścianach. 
Na początku pociągi miały 
tylko trzy wagony, w 1997 r. 
na trasę wyjechały czterowa-
gonowe składy, które pozwo-
liły na rozładowanie tłoku 
w metrze.

Linia M1 wydłużała się 
w kolejnych latach. Obecnie 
ma długość 23,1 km, liczy 
21 stacji i prowadzi z osiedla 
Kabaty w dzielnicy Ursynów 

Warszawa zamówiła w Czechach nowe pociągi – Skoda 
Varsovia. Pod koniec lutego firma Skoda zaczęła testować 
nowe wagony w czeskim Velimiu. Pociągi miały już jechać 
do Polski, gdy… zniszczyli je graficiarze. W nocy z 28 na 29 
marca ktoś zamalował sprayami nowiuteńkie składy kole-
jowe. 300 000 koron, tyle wynosi strata oszacowana przez 
Czechów. Postępowanie wszczęła czeska policja.
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rzystywany odcinek liczy 
13 stacji i 12,6 kilometra. Łą-
czy dzielnicę Wola na lewym 
brzegu z Targówkiem na 
prawym brzegu Wisły. Cała 
linia ma zostać ukończona 
do 2023 i będzie przebiegać 
z Bemowa na Targówek oraz 
liczyć 21 stacji.

W grudniu ubiegłego roku 
podpisano umowę na prace 
projektowe III linii. Według 
planów jej pierwszy odcinek 
będzie liczyć 6 stacji i po-
łączy Stadion Narodowy 
z Gocławiem. Obecnie jej 
jedynym gotowym elemen-
tem jest stacja Stadion Na-
rodowy, która jest jednocze-
śnie stacją linii M2.

Oktawia Michałowska

Stacja Stadion jest gotowym elementem III linii metra.

Stacja Wilanowska w dniu otwarcie I linii metra. Budowa I linii metra
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