
Nr 15 (760) | ISSN 1231-7993 6.08.2020 www.mieszkaniec.pl | facebook.com/gazetamieszkaniec

Bezpłatna gazeta mieszkańców prawej strony Wisły, ukazuje się od 1991 r.

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
PE£NY ZAKRES PRZEGL¥DÓW REJESTRACYJNYCH

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
  22 673-90-99

STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
W E S O Ł A - Z I E L O N A



  
tel.
ul. Wspólna 49 obok Bomisu 

22 773-97-29 : 
0

0

Z a p r a s z a m y
pon. – pt. w godz. 800-200

sobota w godz. 800-150

: 
0

0

Z a p r a s z a m y
pon. – pt. w godz. 800-200

sobota w godz. 800-150regulacja zbieżności i geometria kół
badania rejestracyjne pojazdów do 3,5 t DMC i pojazdów z instalacją gazową

Przesadziliśmy
Wygląda na to, że nadmiernie 

odpuściliśmy w zachowaniach 
antycovidowych. My, Polacy, ale 
też Belgowie, Hiszpanie, Francu-
zi, Amerykanie, że już o bardziej 
odległych nacjach nie wspomnę. 
Łatwo rzecz całą było zbagateli-
zować, bo pierwotne obostrzenia 
przypominały strzelanie z armaty 
do pająka: za duży kaliber, za 
mała celność. 

Zmęczeni (głównie psychicz-
nie) nastrojami antycovidowy-
mi pojechaliśmy na wakacyjne 
bachanalia, na przez miesiące 
odwoływane weseliska, zabawi-
liśmy się i… tadam. Okazało się, 
że jest naprawdę źle! Jesienią  
obostrzenia mogą wrócić, choć 
tym razem władze państw będą 
robiły wszystko, by już działać 
bardziej chirurgicznie. Gospo-
darki zaczęły bowiem wystawiać 
rachunki w bezrobociu, spadku 
produkcji i inflacji. 

Dzieci – być może – wrócą 
do szkół w reżimie hybrydowej 
nauki. Znów trzeba będzie dra-
styczniej ograniczać liczbę osób 
biorących udział w rodzinnych 
uroczystościach. Potwierdzają 
się słowa epidemiologów, że 
po pierwszej fali zachorowań 
musi przyjść druga, a być może 
i trzecia. I że nie wygrzebiemy się 
z epidemii przed końcem 2021 
roku…

Tomasz szymański

  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
Kupno - Sprzedaż
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

W numerze:

Sprawdź  
czy przeszedłeś 

zakażenie 
koronawirusem 

bezobjawowo  
i czy masz 

już przeciwciała.

TeSTy 
w przychodniach 
¥ 22 266 88 90
www.vita-med.pl 
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G A B I N E T
STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY

Azyle rAtunkiem dlA  pieszych
zamiast pasa ruchu, azyle dla pieszych – jest bezpiecz-
niej na przejściach przez aleję Waszyngtona. Wiado-
mość dobra dla pieszych, ale kierowcy nie okazują 
entuzjazmu. dlaczego? zniknął jeden pas jezdni z ulicy, 
na której ruch jest bardzo duży. można się więc spodzie-
wać, że po powrocie normalnego ruchu, który wciąż jest 
mniejszy z powodu wakacji i trwającej epidemii, korki 
będą jeszcze większe niż wcześniej. dokończenie na sTr. 2

Maskuj się!

Ul. Waszyngtona, przejście 
przy rondzie Wiatraczna
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Praga – za co się ją 
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Zdjęcie przesłane przez czytelniczkę.

Fot. Wikipedia

Tylko zachowanie dysTansu i zasłanianie nosa oraz usT w przesTrzeniach zamknięTych uchroni nas przed 
zakażeniem koronawirusem, a liczba poTwierdzonych przypadków niepokojąco rośnie – w osTaTnich 
dniach jesT już ich niemal 700... czy kary zmuszą niepokornych mieszkańców do myślenia?

Fot. archiwum prywatne

czytaj na 
str. 3
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zapadła decyzja o dużej 
podwyżce kar za brak 
biletów parkingowych. 

krOnikA pOlicyJnA
UsiłoWali zaBić nożem

W Wawrze policjanci zatrzymali 
dwóch podejrzanych o usiłowa-
nie zabójstwa – do zdarzenia 
doszło nocą. Grupa mężczyzn 
zaatakowała przy użyciu m.in. 
noża innego mężczyznę, który 
został dwukrotnie ugodzony 
ostrzem. Na podstawie pozy-
skanych rysopisów zatrzymano 
44-latka i 47-latka.

czUJność Po słUżBie
Policjant po służbie zauwa-
żył, jak w jednej z drogerii na 
terenie Rembertowa 35-letni 
mężczyzna kradnie kosmetyki. 
Zatrzymał go i przekazał w ręce 
wezwanego patrolu. Sprawca 
– jak się wkrótce okazało – po-
szukiwany był przez prokuraturę 
rejonową w Turku.

sTrzały i oBłaWa
Do dramatycznej akcji policyjnej 
doszło na Targówku. Policjanci 
usiłowali zatrzymać na terenie 
jednego z komisów samocho-
dowych poszukiwanego miesz-
kańca powiatu grodziskiego. Ten 
jednak wskoczył do samochodu 
i staranował usiłującą go zatrzy-
mać policjantkę. Padły strzały, 

sprawca uciekł. Natychmiast 
zostały zarządzone poszuki-
wania. Po godzinie auto zostało 
odnalezione na terenie powiatu 
wyszkowskiego, były w nim 
ślady krwi, ponieważ mężczy-
zna został postrzelony. Wkrótce 
został ujęty. Sąd aresztował go 
na 3 miesiące.

Wołomińska dziUPla
Południowoprascy policjanci 
z wydziału zajmującego się kra-
dzieżami samochodów wykryli 
na terenie Wołomina dziuplę, 
w której przechowywane były 
kradzione samochody. Na jej 
terenie znaleźli dwie, częściowo 
już rozmontowane, mazdy. Zaj-
mujący się demontażem aut 
48-latek i 62-latek zostali za-
trzymani.

siosTra zraniła BraTa
Na Pradze Północ podczas libacji 
siostra zraniła brata nożem. Rany 
były poważne, ofiara była opero-
wana. Sprawczyni miała 3 pro-
mile alkoholu i była tylko w sta-
nie wyjaśnić policjantom, że brat 
„otrzymał to, na co zasłużył”. 
Została zabrana do aresztu.

policja.waw.pl

REKLAMAREKLAMA

ul. Poborzańska 37
(róg ul. Rembielińskiej,

przystanek Poborzańska)
03-368 Warszawa

pn.– pt. 9.00–18.00, sob. 9.00–13.00
tel. 22 831 10 31, tel. kom. 602 668 037

al. Solidarności 53
(wejście od Jagiellońskiej,

przy Metrze Wileńska)
03-402 Warszawa

pn.– pt. 9.00–17.00
tel. 22 404 64 64

tel. kom. 505 383 187

al. Jana Pawła II 32
(niedaleko Hali Mirowskiej,

róg Elektoralnej)
00-141 Warszawa

pn.– pt. 9.00–17.00
tel. 22 400 11 66

www.strefasluchu.pl
Jeśli jednak  

wolisz pozostać  
w domu  

– umów wizytę 
domową

Wizyty  
pacjentów  
planujemy  

w bezpieczny  
sposób

Stosujemy 
rękawiczki 
ochronne

Używamy  
maseczek 

oraz przyłbic  
ochronnych

Gabinety i sprzęt 
medyczny 

dezynfekujemy 
przed i po każdej 
wizycie pacjenta

Po aparat 
przyjedź  
do nas  

taksówką na 
nasz koszt

ZadZwoń i Zapytaj o dodatkowe ułatwienia i promocje – tel. 505 383 187 lub 602 668 037

Wiele osób pracuje obecnie zdalnie wykorzystując 
przede wszystkim komputer i telefon. Jakość połączeń 
nie zawsze jest najlepsza. Obraz i dźwięk może być 
zakłócony np. problemem łącza internetowego. Wielo-
krotnie jest to widoczne podczas programów telewizyj-
nych „na żywo”, kiedy redaktorzy łączą się ze swoimi 
gośćmi on-line i ostatecznie rozmowa jest przerywana 
z powodu problemów z dźwiękiem.

Niezbyt dobra jakość dźwięku i niedosłuch stanowią 
bardzo duże ograniczenia w zdalnym porozumiewaniu się 
i przede wszystkim zrozumieniu mowy dla osób z niedosłu-
chem. Obecnie wiele nowoczesnych aparatów słuchowych 
wykorzystuje protokół Bluetooth® do łączenia się z akceso-
riami lub bezpośrednio z innymi urządzeniami.

Rozmowa telefoniczna – opcja najczęściej wykorzystywa-
na przez użytkowników aparatów słuchowych ze strumie-
niowym przesyłaniem dźwięku. Rozmowa bez użycia rąk tak 
jak przez zestaw słuchawkowy. Można skorzystać również 

z dodatkowego mikrofonu. Niektóre rozwiązania pozwalają 
też wykorzystać mikrofony aparatów słuchowych – wtedy 
nie potrzeba stosować żadnych dodatkowych akcesoriów. 
Dla użytkowników telefonów stacjonarnych dedykowane są 
adaptery telefoniczne pozwalające bezprzewodowo prowa-
dzić rozmowy telefoniczne.

Łączność z mediami – na tej samej zasadzie aparaty słu-
chowe można połączyć z laptopem dzięki czemu komfortowo 
można uczestniczyć w telekonferencji czy słuchać muzyki. Do 
połączenia aparatów słuchowych z telewizorem, który nie po-
siada Bluetooth® przeznaczone są TV-adaptery.

Centrum dowodzenia – dzięki rozbudowanym bezpłat-
nym aplikacjom możemy sterować aparatami słuchowymi 
za pomocą smartfona. Podstawowe funkcje to oczywiście 
regulacja poziomu głośności w aparatach słuchowych. Do-
świadczeni użytkownicy mogą również korzystać ze zmiany 
dedykowanych programów słyszenia dla różnych sytuacji, 
regulacji barwy dźwięku, kontroli zużycia baterii, czy funkcji 
„znajdź aparaty słuchowe”.

Przydatne aplikacje – połączone aparaty słuchowe ze 
smartfonem po odpowiedniej konfiguracji współpracują 
z działającymi aplikacjami. Wielu użytkowników aparatów słu-
chowych korzysta z nawigacji, której uaktywnienie jest bardzo 
przydatne na przykład przy zwiedzaniu miasta. Wskazówki są 
słyszalne bezpośrednio w aparatach słuchowych.

Wybór odpowiednich aparatów słuchowych i akcesoriów 
jest zależny od tego w jaki sposób i z jakich funkcji chcemy 
korzystać. W gabinetach Strefy Słuchu doświadczeni 
protetycy słuchu pomogą dobrać i dopasować odpowiednie 
zestawy takich producentów jak Signia, Bernafon, Oticon, 
Phonak, Resound, łącząc je z posiadanym smartfonem.

Nie tylko najdroższe aparaty słuchowe wyposażone są 
w Bluetooth®. Przesyłanie strumieniowe sygnału audio do-
stępne jest już w niższych klasach, a opisane akcesoria to 
koszt kilkuset złotych.

Zastosowanie wymienionych rozwiązań czyni telekon-
ferencję łatwiejszą, bez stresu czy obaw, że umkną jakieś 
ważne informacje.

Praca zdalna a niedosłuch i aparaty słuchowe

ul. Chałubińskiego 8
(obok oddziału NFZ,

przy sklepie rehabilitacyjnym)
00-613 Warszawa

pn.– pt. 8.00–14.00
tel. kom. 512 656 816

ul. Sapieżyńska 3
(Centrum Medyczne

Bonifratrów, gab. nr 14)
02-215 Warszawa

pn.– pt. 9.00–17.00
tel. kom. 510 905 474

zaledwie 50 zł, muszą liczyć się 
z kilkukrotnie wyższą opłatą.

Poprzednia stawka tzw. 
opłaty dodatkowej, czyli kary 
za brak biletu parkingowego, w 
wysokości 50 zł, była ustalana 
przed laty, kiedy Polski jeszcze 
nie było w Unii Europejskiej, 
a w Warszawie otwierano 
stację metra Dworzec Gdań-

ski. Trudno nie zauważyć, że od 
tego czasu w stolicy i w życiu 
jej mieszkańców, zmieniło się 
naprawdę wiele. 

– Miejscy radni zdecydowali, 
że nieuczciwym parkującym od 
7 września będzie groziło 250 zł 
kary (lub 170 zł jeśli opłacą ją 
w ciągu tygodnia). Podwyżka? 
Raczej urealnienie. Tym bar-

dziej, że dla kierowców płacą-
cych za parkowanie, nic się nie 
zmienia – podsumowuje Zarząd 
Dróg Miejskich.                    KB

Fot. ZDM

Dokończenie ze str. 1
Pewne jest jedno – przejścia 

przez al. Waszyngtona przy ul. 
Modrzewiowej i rondzie Wia-
traczna to były naprawdę nie-
bezpieczne miejsca. Aby przejść 
przez jezdnię, do pokonania były 
tory tramwajowe, w sumie cztery 
pasy ruchu (po dwa w każdym 
kierunku) i kolejne tory tramwa-
jowe. Jak informuje Zarząd Dróg 

Miejskich, w ciągu ostatnich 
5 lat kierowcy potrącili tu troje 
pieszych, doszło też do czterech 
wypadków na zjeździe z ronda 
w al. Waszyngtona, spowodo-
wanych nagłym hamowaniem 
przed torowiskiem i nieprawi-
dłową zmianą pasa ruchu. 

Przejściom (podobnie jak 349 
innym w dzielnicy) przyjrzeli się 
kontrolerzy ZDM podczas au-

dytu i okazało się, że wymagają 
one gruntownych zmian. Wła-
śnie te dwie „zebry” otrzymały 
najniższą możliwą ocenę (0 pkt.), 
a specjaliści stwierdzili, że do-
tychczasowy przekrój jezdni jest 
zagrożeniem dla pieszych. 

– Jedną z rekomendacji pokon-
trolnych było skrócenie przejścia 
przez zmianę szerokości jezdni 
i budowę azylu. Oprócz poprawy 

Wyższe kary za brak biletu parkingoWego

Azyle rAtunkiem dlA pieszych
bezpieczeństwa na przejściach, 
ograniczone zostało wykonywa-
nie niebezpiecznych manewrów, 
takich jak zjazd ze środkowego 
pasa ronda w al. Waszyngtona 
– informuje ZDM.

Zalecenia zostały wprowa-
dzone. Na odcinku od ronda 
Wiatraczna do przejścia przy ul. 
Modrzewiowej jeden pas ruchu 
w kierunku centrum został za-
stąpiony azylem. 

– Dzięki temu przejścia dla 
pieszych przy Modrzewiowej 
i przy rondzie Wiatraczna stały 
się bezpieczniejsze – można 
bezpiecznie pokonać je na raty, 
obserwując najpierw pojazdy ja-
dące z jednej, a potem z drugiej 
strony. Drugi pas ruchu w kie-
runku centrum zaczyna się teraz 
ok. 150 metrów dalej. W drugą 
stronę przekrój jezdni pozostał 
bez zmian – opisuje ZDM.   NM

Już od 7 września kierowcy, 
którym wielokrotnie opłacało 
się zaryzykować i lekceważąc 
obowiązujące przepisy zosta-
wiać samochody, nie płacąc za 
parkowanie, bo groziło za to 

Ul. Waszyngtona, przejście przy ul. modrzewiowej
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Wystarczyło poluzowanie  
obostrzeń, aby wiele osób uznało, 
że koronawirus nie istnieje, a je-
śli nawet się pojawi, to nie bę-
dzie groźny. Do wyobraźni nie 
przemawiają przestrogi i dane 
mówiące o tym, że w ostatnim 
czasie odnotowuje się nawet 
ponad 600 nowych przypadków 
zakażeń dziennie. Najgorsze 
dopiero przed nami, bo jesienią 
eksperci spodziewają się drugiej 
fali zachorowań, więc przy braku 
zdrowego rozsądku, sytuacja na 
pewno będzie dramatyczna. 

Aby nie doszło do jeszcze 
większego rozprzestrzeniania 
się wirusa powinniśmy stoso-
wać się do zasady dystansu, 
a tam gdzie nie jest to możliwe, 
zakładania maseczek lub w in-
nej formie zasłaniać usta i nos. 
Obowiązuje to m.in. w skle-
pach i komunikacji miejskiej. 
W placówkach handlowych już 
wkrótce sprzedawcy będą mo-
gli odmówić obsługi klienta bez 
maseczki, w autobusach i tram-
wajach tak łatwe już to nie jest. 
A od początku ZTM uświada-

Maskuj się!
coraz więcej osób lekceważy zagrożenia związane z epide-
mią. Pomimo nakazu zasłaniania nosa i ust w komunikacji 
miejskiej i sklepach, nie wszyscy stosują się do tej zasady. 
dla dobra mieszkańców mają być wprowadzone kontrole.

mia mieszkańców, jak ważne są 
zasady bezpieczeństwa.

– Od samego początku po-
dejmujemy aktywne działania 
edukacyjne, niestety w ostat-
nim czasie odnotowujemy coraz 
częstsze przypadki nieprzestrze-
gania obostrzeń. Przestrzega-
nie wprowadzonych na czas 
epidemii zakazów i nakazów, 
szczególnie odnoszących się do 
zasad poruszania się środkami 
komunikacji publicznej, to gwa-
rancja bezpieczeństwa dla pa-
sażerów, kierowców czy kontro-
lerów – mówi Karolina Gałecka 
z Urzędu Miasta.

Podkreśla też, że do tej pory 
Zarząd Transportu Miejskiego 
przeprowadził wiele akcji infor-
macyjnych w formie plakatów 
wywieszanych w pojazdach, na 
wiatach przystankowych, spo-

Jak wyjaśnia Ministerstwo 
Zdrowia, „obowiązku zakrywa-
nia, przy pomocy odzieży lub 
jej części, maski albo masecz-
ki, ust i nosa, nie stosuje się 
m.in. w przypadku osoby, która 
nie może tego robić z powodu 
stanu zdrowia, całościowych 
zaburzeń rozwoju, niepeł-
nosprawności intelektualnej 
w stopniu umiarkowanym albo 
głębokim lub niesamodzielno-
ści.  Okazanie orzeczenia lub 
zaświadczenia w tym zakresie 
nie jest wymagane.
Warto doprecyzować, że z tego 
obowiązku wyłączone są dzieci 
do 4. r.ż., u których może być 
problem zasłanianiem ust lub 
nosa w przypadkach spowo-
dowanych stanem zdrowia, 
niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu umiarkowanym 
i głębokim, całościowymi zabu-
rzeniami rozwoju (np. taką, któ-
ra wiąże się z nadwrażliwością 

sensoryczną w okolicach twa-
rzy – taką jak spektrum auty-
zmu, lub fikcjami np. związany-
mi ze strachem przed śmiercią 
w związku z zakryciem części 
twarzy) albo niesamodzielno-
ścią.
Odnośnie stanu zdrowia, to na-
leży wskazać, że jest to kwestia 
indywidualna. W przypadku 
chorób płuc oraz chorób we-
wnętrznych nie powinno sto-
sować się żadnych wykluczeń 
co do zasłaniania ust i nosa, 
o ile dana osoba przestrzega 
zaleceń lekarskich, czyli przyj-
muje leki i nie ma zaostrzeń 
choroby”.
W całej Polsce policja już roz-
poczęła kontrole w sklepach. 
Kary finansowe są wprowadza-
ne w wielu krajach. Wszystko 
po to, by zmusić niepokornych 
obywateli do przestrzegania za-
sad, które mają zapobiegać roz-
przestrzenianiu się epidemii. 

astMa nie zWalnia z oboWiązku 
zakryWania nosa i ust!

Za brak masecZki lub innej Zasłony na twarZy, 
możemy Zostać ukarani 500 Zł mandatem, 
a jeśli sprawa Zostanie skierowana dalej,  

do sanepidu, Zapłacimy nawet do 30 tys. Zł. 

tów wyświetlanych na ekranach 
monitorów czy informacji głoso-
wych przypominających o obo-
wiązku zakrywania ust i nosa.

Niestety, pomimo tego, coraz 
więcej osób nie stosuje się do 
tych zasad. Dlatego Miasto po-
stanowiło działać.

– W związku z niepokoją-
cym trendem, a także prośbami 
mieszkańców, którzy obawiają 
się o swoje zdrowie i zgłaszają 
nam również sytuacje, w któ-
rych inni pasażerowie nie sto-
sują maseczek, zwróciliśmy się 
do policji z prośbą o rozszerzenie 
kontroli obowiązku zakrywania 
ust i nosa przez pasażerów ko-
rzystających z pojazdów WTP. 
Przypominamy też, że od sa-
mego początku wprowadziliśmy 
procedury bezpieczeństwa dla 
kontrolerów biletów w zakresie 
postępowania z pasażerem nie-
stosującym się do obowiązku za-
słaniania ust i nosa w pojazdach 
komunikacji miejskiej – mówi 
Karolina Gałecka.

Podkreśla też, że w samej kon-
troli nie chodzi o to, żeby karać 
na siłę pasażerów i nakładać na 
nich mandaty. – Pamiętajmy, że 
jesteśmy, jak mówią epidemiolo-
dzy, przed drugą fazą epidemii 
i wszystkie działania są podej-
mowane w trosce o zdrowie nas 
wszystkich.

Mikołaj Mikos

Jak informuje Naczelna Izba 
Pielęgniarek i Położnych, pie-
lęgniarka w ramach porady 
w placówce podstawowej opieki 
zdrowotnej, w zależności od  
uprawnień, może m.in. prowa-
dzić profilaktykę chorób, dobrać 
sposoby leczenia rany bez zlece-
nia lekarza. Pielęgniarki mogą 
również wystawiać recepty.

– Pielęgniarka może przepi-
sać leki, z wyłączeniem leków za-
wierających substancje bardzo 
silnie działające, środki odurza-
jące i psychotropowe, wystawić 
recepty na leki zlecone wcześniej 
przez lekarza, wystawić zlecenie 
lub recepty na wyroby medyczne, 
skierowanie na określone bada-
nia – wymienia NIPiP.

Łatwiejszy dostęp będzie też 
do porad z ginekologii, bo część 
obowiązków przejęły położne, 
które w ramach porady POZ 
m.in. udzielają porad kobietom 
z chorobami ginekologicznymi 
i onkologii ginekologicznej, 
przepisują leki, wystawiają 
recepty, wystawiają zlecenia 
na wyroby medyczne, skierowa-
nia na badania czy interpretują 
wyniki KTG.

W przychodniach, ze względu 
na trwającą epidemię, pacjenci 

wciąż są przyjmowani w ramach 
teleporad i wszystko wskazuje 
na to, że ta forma na stałe zagości 
w placówkach POZ. Powoli jed-
nak wszystko wraca do normy 
i coraz więcej jest wizyt w przy-
chodniach. 

Jak wyjaśnia Ewa Łagodzka, 
dyrektor Samodzielnego Zespołu 
Publicznych Zakładów Lecznic-
twa Otwartego Warszawa Praga-
-Południe, placówki medyczne 
postępują zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa Zdrowia i Głów-
nego Inspektora Sanitarnego 
i organizują realizację świad-
czeń tak, aby ograniczać osobi-
ste wizyty pacjenta w miejscu 
udzielania świadczeń. 

– W sytuacji, gdy jest to moż-
liwe, pacjenci mogą skorzystać 
z teleporady, w czasie której 
udzielona jest konsultacja oraz 
wystawione potrzebne skiero-
wania, e-recepty, zalecenia. 
W przypadkach, gdy jest to nie-
zbędne, pacjent może zgłosić się 
do przychodni celem bezpośred-
niego badania po umówieniu się 
na wizytę – tłumaczy dyrektor 
Łagodzka i podkreśla, że za 
każdym razem decyzję o spo-
sobie postępowania podejmuje 
lekarz w rozmowie telefonicz-

nej z pacjentem w zależności 
od stanu jego zdrowia.

Zgodnie z nowymi decyzjami 
NFZ, który rekomenduje powrót 
do pełnej dostępności do świad-
czeń zdrowotnych, SZPZLO na 
Pradze Południe, podjął decyzję 
o przywracaniu normalnego 
trybu leczenia pacjentów.

Podczas rejestracji pacjenci 
podejmują decyzję, w jakiej 
formie ma się odbyć konsulta-
cja. Wiele osób woli teleporadę, 
ponieważ nie wymaga wycho-
dzenia z domu. Najczęściej cho-
dzi o przewlekle chorych.

– Przywracanie normalnego 
leczenia polega na zgłaszaniu 
się na wizyty, badania, zabiegi 
bezpośrednio do przychodni co-
raz większej liczby pacjentów. 
Badania diagnostyczne, labora-
toryjne, obrazowe oraz zabiegi 
są wykonywane na zasadach 
sprzed pandemii. Wznowiliśmy 
zapisy do kolejek oczekujących 
i zapewniamy realizację wcze-

przychodnie Wracają do norMalności
Teleporady, które zostały wprowadzone zamiast trady-
cyjnych wizyt lekarskich w pierwszej fazie epidemii, na 
stałe zagościły w przychodniach. Pacjenci, którzy nie 
wymagają bezpośredniego kontaktu z lekarzem, przez 
telefon uzgadniają sposób leczenia. od 1 sierpnia funk-
cjonuje nowe rozwiązanie: porady pielęgniarek i położ-
nych, które mogą wystawiać recepty na część leków.

śniej odwołanych procedur 
medycznych – podkreśla Ewa 
Łagodzka.

Powoli do „normalności” wra-
cają też inne przychodnie, m.in. 
w Samodzielnym Zespole Pu-
blicznych Zakładów Lecznictwa 
Otwartego Warszawa-Wawer. 

– Badania laboratoryjne wy-
konywane są normalnie. Dosto-
sowujemy się do potrzeb naszych 
pacjentów, wizyty u lekarzy 
odbywają się według wskazań 
i po uzgodnieniu formy porady 
z pacjentem (wizyta stacjonarna 
lub teleporada) – mówi Maria 
Aleksandra Kąkol, dyrektor 
SZPZLO Warszawa-Wawer.

Na Pradze Północ, jak tłuma-
czy Jerzy Szewczyk, zastępca 
dyr. ds. lecznictwa SZPZLO, de-
cyzja o sposobie wizyty podej-
mowana jest w czasie zapisu lub 
w trakcie teleporady. Pacjenci, 
zanim wejdą do przychodni, 
muszą wypełnić ankiety epi-
demiologiczne, mają mierzoną 
temperaturę i dezynfekują ręce. 

– Wymagamy noszenia ma-
seczek i zachowania odpowied-
niej odległości. Krzesła w przy-
chodni są odpowiednio poroz-
stawiane i oznakowane, cała 
przychodnia jest w ciągu dnia 
dezynfekowana. W przypadku 
wizyt bezpośrednich prosimy 
pacjentów o przychodzenie na 
określone godziny, ponieważ 
przychodzenie za wcześnie lub 
spóźnianie się, powoduje kło-
poty z zachowaniem bezpie-
czeństwa innych osób. Funk-

cjonują  wszystkie poradnie 
specjalistyczne i diagnostyczne 
– mówi Jerzy Szewczyk.

Ministerstwo Zdrowia reko-
menduje teleporady jako formę 
kontaktu lekarza z pacjentami, 
bo minimalizuje to ryzyko 
transmisji koronawirusa. Prze-
pisy zapewniają możliwość ko-
rzystania z teleporad także po 
zakończeniu stanu epidemii. 

– Teleporady mogą być udzie-
lane tylko w sytuacji, gdy ocena 
stanu zdrowia i zakres niezbęd-
nych czynności do zrealizowa-
nia na rzecz pacjenta, nie wy-
maga osobistej obecności per-
sonelu medycznego. Czasowe 
zawieszenie działalności przez 
podmioty lecznicze podykto-
wane było i jest zagrożeniem 
wywołanym stanem epidemii. 
Przywrócenie udzielania świad-
czeń w pełnym zakresie jest nie-
zwykle ważne oraz planowane 
– należy jednak podkreślić, że 
decyzja w ww. przypadku musi 
uwzględniać aktualną sytuację 
epidemiologiczną oraz wystę-
pujące ryzyko zakażenia wiru-
sem COVID-19 – tłumaczy Ju-
styna Maletka z Ministerstwa 
Zdrowia i dodaje, że oddziały 
wojewódzkie NFZ na bieżąco 
monitorują sytuację i reagują 
w przypadku jakichkolwiek 
trudności z dostępem pacjen-
tów do świadczeń medycznych. 
Zatem, jeśli spotkamy się z sy-
tuacją, że poradnia nie funkcjo-
nuje, powinniśmy zgłosić to ma-
zowieckiemu NFZ.               AG

informacJa o leczeniU
NFZ jest zobowiązany do za-
pewnienia pacjentom infor-
macji o świadczeniodawcach, 
u których można uzyskać 
konkretne świadczenie. Uzy-
skamy je na Infolinii „Telefo-
niczna informacja Pacjenta” 

800 190 590.
Dodatkowo, w celu ułatwie-
nia korzystania ze świadczeń 
opieki zdrowotnej, na stronie 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia (NFZ), w zakładce „Aktu-
alności Oddziałów”, znajduje 
się sekcja „Gdzie się leczyć 
w czasie epidemii koronawi-
rusa?” – przedstawiono tam 
aktualizowany na bieżąco wy-
kaz m.in. poradni POZ/poradni 
specjalistycznych/gabinetów 
stomatologicznych/przychod-
ni nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej (z uwzględnieniem 
podziału na województwa).
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Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Czy odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w ra-
mach ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu, obej-
muje również koszty poniesione przez osobę po-
szkodowaną w wypadku na leczenie i rehabilitację 
w prywatnej jednostce medycznej? 

Odpowiedź na to pytanie zależy od okoliczności kon-
kretnej sprawy. Pewne jest, że przy ustalaniu powyższego 

należy uwzględnić art. 444 §1 zdanie 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, w ra-
zie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje 
wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. 

Przepis ten nie przesądza, w jakim systemie organizacyjno-prawnym (publicznym 
czy prywatnym) może dojść do poddania się poszkodowanego czynnościom leczniczym 
lub rehabilitacyjnym. Z bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika jednak, że ry-
gorystyczne preferowanie publicznej służby zdrowia, oferującej bezpłatne usługi medycz-
ne, często z wielu powodów jest trudne do zaakceptowania. Poszkodowany nie powinien 
bowiem zostać pozbawiony możliwości korzystania z leczenia lub rehabilitacji, które mo-
głyby doprowadzić do odpowiedniej poprawy jego stanu zdrowia, nawet jeżeli realizowa-
ne świadczenia medyczne spowodują zwiększenie kosztów z tym związanych. 

Powyższe znajdzie uzasadnienie w szczególności w takiej sytuacji, gdy dostęp 
do usługi medycznej oferowanej w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń 
jest ograniczony. Chodzi tu nie tylko o sytuacje, w których zakres prywatnych usług 
medycznych jest znacznie szerszy od publicznych, ale również o takie przypadki, gdy 
oczekiwanie przez poszkodowanego na świadczenia medyczne oferowane przez pu-
bliczny system świadczeń jest odległe i niewskazane ze względu na rodzaj doznanego 
w związku z wypadkiem uszczerbku lub rozstroju zdrowia.

Katalog sytuacji uzasadniających poniesienie kosztów związanych z prywatnymi 
usługami medycznymi może być dodatkowo uzupełniony o sytuacje szczególne, wyni-
kające z konkretnego stanu faktycznego, w którym nie chodzi o możliwie szybki dostęp 
do publicznej usługi medycznej, ale także, gdy poziom merytoryczny i techniczny takiej 
usługi ma istotne znaczenie i przełożenie na skuteczność leczenia (np. koszty pomocy 
i porady u wybitnych specjalistów oraz leczenia w wyróżniającej się klinice, w sytuacji 
zagrożenia całkowitą ślepotą).

Nie można także wykluczyć, że w sytuacjach, w których zachodzi ograniczony dostęp 
do usługi medycznej, za koszty celowe w rozumieniu w/w przepisu będzie można uznać 
również koszty leczenia lub rehabilitacji poniesione za granicą. Powyższe może mieć 
zastosowanie w sytuacji, gdy wymagana metoda leczenia nie jest jeszcze stosowana 
w Polsce, ale również wtedy, gdy wyposażenie albo kwalifikacje personelu zagranicznego 
szpitala zapewniają znacznie większe prawdopodobieństwo powodzenia zabiegu. 

PRAWNIK
RADZI'Démos i krátos

Oto półmetek wakacyjnych dni, 
które najmłodszym kojarzą się 
z beztroską i swobodą, a w miarę 
przybywania im lat z wakacyjnymi 
miłościami. Ten lipiec już zawsze 
będzie nam się kojarzył także 
z nienawiścią.

Demokracja – ludzkość zna ją 
od ponad 2500 lat. Wiadomo, że 
„jeszcze się taki nie urodził, co by 
wszystkim dogodził”, ale jeszcze 
nie wymyślono lepszego systemu, 
mimo licznych prób zarówno teo-
retycznych, jak i praktycznych. 

Konkretnie, to demokracja znaczy 
rządy ludu (gr. démos lud, krátos  
władza), czyli ustrój, zakładający 
udział obywateli w sprawowaniu 
władzy. Pierwszy opisał ją 2500 
lat temu, ateński polityk, smutny 

pan z brodą, co wcale nie znaczy, 
że nie praktykowano jej o wiele, 
wiele wcześniej. Ale o tym doku-
menty milczą.

Z grubsza rzecz biorąc chodzi 
o to, że my, naród, a dokładniej 
każdy z nas, kto ma prawo do 
głosowania, mógł wyrazić swoje 
preferencje, oddając głos na wy-
branego przez siebie kandydata. 
Najlepiej osobiście.

Demokracja jest dobrym spo-
sobem na to, by ludzie się do-
gadywali. Ale nie musi. Dowód? 
Zacznijmy od „mikro demokracji”, 
czyli na przykład od podstawowej 
komórki społecznej. Od rodziny.

Różnie to bywa, u jednych 
rządy niepodzielnie sprawuje pan 
lub pani domu, u innych panuje 
totalny chaos, przypominający 
nieco jazdę bez trzymanki, ale 

u wielu królują zasady demokracji. 
Co to znaczy? 

Ano, że o ważnych sprawach 
decydujemy wspólnie, od dyle-
matu, dokąd na wakacje, po py-
tanie, u kogo Wigilia. Każdy może 
wyrazić swoje zdanie, jest wysłu-
chany przez innych. Choć czasem 
emocjonująca rozmowa przebiega 
z poszanowaniem pozostałych wy-
powiadających się i kończona jest 
przyjęciem zdania większości.

W naszej polskiej rodzinie 
w maju, czerwcu, a zwłaszcza 
w lipcu było inaczej. Demokracja 
pokazała swoje koślawe, chore 
oblicze: czy rozmawialiśmy ze 
sobą? Czy choć trochę przypo-
minało to dyskusję? 

Wręcz przeciwnie! Wrzaski, 
miotanie obelg (a komu szkodzi, że 
wyssanych z palca? byle głośno! 

jeszcze głośniej! jeszcze mocniej!) 
prowadzące do tego, że bardzo 
szybko przestaliśmy się nawza-
jem słuchać, a pogarda i niena-
wiść podniosły swoje ohydne łby 
i zawładnęły głowami.

To poróżniło wiele środowisk, 
wielu przyjaciół, a nawet dokonało 
rozłamu w niejednej rodzinie.

Co dalej? W zasadzie drogi 
mamy dwie: albo ochłoniemy 
i zaczniemy rozmawiać ze sobą 
normalnie (trudna droga), albo 
będziemy pielęgnować konflikty, 
urazy, rany na kolejne pokolenia, 
by wreszcie niechęć wzajemna 
wielu generacji być może na-
brała odcieni komediowych, jak 
w konflikcie o miedzę Pawlaków 
i Karguli.

A tego chyba byśmy nie  
chcieli…                                        żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...
maseczki i PrzyłBice

– Witam, panie Kazimierzu… – Eustachy 
Mordziak, kupiec bazarowy z pl. Szembe-
ka, jak zwykle na widok kolegi, Kazimierza 
Główki, uśmiechnął się od ucha do ucha. 
Choć właściwiej byłoby powiedzieć od 
krawędzi do krawędzi. Twarz miał bowiem 
skrytą za przyłbicą z pleksi.
Pan Kazimierz odwzajemnił uśmiech, cze-
go niestety pan Eustachy i tak zobaczyć 
nie mógł, gdyż pan Kazimierz preferuje 
maseczkę nie przyłbicę, więc trzy-czwarte 
twarzy miał zasłonięte. 
– Witam w czasach zarazy!
– Fakt! Na okrągło o tym trąbią. Więcej niż 
u nas jest chyba tylko w Rosji albo na Bia-
łorusi… 
– Ale na bazarze nie spotkałem jeszcze ni-
kogo… 
– I to pana martwi?
– Martwić nie martwi, ale nieufność sieje 
w stosunku do rządowych komunikatów. 

Jak człowiek osobiście czegoś nie do-
tknie… 
– Ja panu szczerze radzę, żeby pan nie do-
tykał. W żadnym razie! To okropna choroba 
jest.
– Powiem panu, już nie wiadomo, co gor-
sze. Niech pan spróbuje nie mieć COVIDA, 
a mieć co innego. Na przykład czyrak niech 
panu gdzieś wyskoczy i niech pan spróbu-
je się dostać do chirurga. Kuzynka Krysi, 
taką przygodę w tych dniach przeżyła. Na 
Grenadierów spuścili ją po brzytwie, a na 
Szaserów, to chyba już cała Warszawa wie, 
że czeka się na SORze od siedmiu do sie-
demnastu godzin.
– Niemożliwe… Ludzie to naprawdę nie-
stworzone rzeczy wygadują…
– Nie życzę panu, panie Kaziu, żeby pan 
musiał się samemu przekonać. Zwłaszcza, 
że pan po 70-tce jest. Wtedy, to dopiero 
jest bal! Nikt się dotknąć nie chce, bo taki 
człowiek jest wyłącznie zbiorem „chorób 
towarzyszących”. Nawet prosty czyrak 

może wymagać znieczulenia, a kto dokto-
rowi zagwarantuje, że mu pacjent nie kipnie 
pod nożem? Na serce na przykład? W tym 
wieku wszystko może się zdarzyć. To, co 
doktor głupi jest, żeby w papierach sobie 
narobić? 
– Jak pan widzi cierpię, ale w maseczce 
chodzę. Ale już inni niekoniecznie. Niektó-
rzy noszą, owszem, ale większość tylko 
usta zasłania, a trzeba nos też. Są i tacy, co 
maseczkę na szyi noszą. 
– I kiedy to się skończy, panie Kaziu?
– O to samo zapytali niejakiego Arona 
Abramowicza:
– Panie Abramowicz, pan wiesz, kiedy 
z tymi maseczkami będzie koniec? 
– Szanowny panie Blum. Poważni ludzie za-
angażowali w te maseczki poważne pienią-
dze. Jak ciut zarobią, to wtedy je wycofają.
– Tylko niestety, temu koronawirusowi 
cholernikowi, nikt jeszcze o tym nie po-
wiedział. 

Szaser 
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oferujemy: 
 łóżka  materace  szafy  komody

 biurka  witryny  stoły  krzesła
 wykonujemy meble na wymiar klienta

*Na wszystkie meble standardowe znajdujące się na stronie internetowej.

|www.meblesosnowe.eu  e-mail: meble@meblesosnowe.eu

MEBLE Z DREWNA

5%OBOWIĄZUJE
RABAT*

Warszawa, ul. Płowiecka 25 
(róg Świeckiej) 
tel./fax 22 815 35 98
Czynne: pon. – pt.: 10.00 – 18.00 
sobota: 10.00 – 14.00

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

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

* 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

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

OKULARY TYLKO 49 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 60 zł
PRZEZ SPECJALISTĘ – OPTOMETRYSTĘ

Pracujemy pon.-pt. 10-18 
sobota od 9 do 13

A MOŻE NAD MORZE?
Komfortowe, w pełni wyposażone  

apartamenty dla 4-6 osób, blisko plaży.
SPECJALNA OFERTA NA JESIEŃ. ZADZWOŃ! 
¥ 501-423-667   www.sunnyday.com.pl 

CENA OD 100 ZŁ ZA DOBĘ ZA APARTAMENT

KOŁOBRZEG

ApARtAMENt SŁONECZKO ApARtAMENt pOD pApugAMi

ApARtAMENt AZuRE pREMiuM
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inWAzJA klAunÓW

REKLAMAREKLAMA

stoMatologia i poz 
zAmiAst szpitAlA
od poniedziałku, 3 sierpnia, działa w końcu przychodnia 
przy ul. Przykoszarowej 16. mieszkańcy Białołęki mogą 
już korzystać z wizyt u lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej i stomatologa.

jednak w końcu została ona 
wybudowana.

W maju tego roku Warszaw-
ski Szpital dla Dzieci uruchomił 
w przychodni przy ul. Przyko-
szarowej ośrodek środowiskowej 
opieki psychiatrycznej i psycho-
terapeutycznej dla dzieci i mło-
dzieży pod nazwą „CenTrum 
ROzwoju TwojeGo POtencjału 
TOGO”. Od tamtej pory trwały 
prace związane z pozostałą czę-
ścią i w końcu dzisiaj można za-
pisać się do lekarza. 

–  Przy ul. Przykoszarowej 
SZPZO Warszawa-Białołęka 
udziela świadczeń w zakresie 
podstawowej opieki zdrowot-
nej oraz stomatologii. W przy-
szłości zakład planuje również 
uruchomić kolejno Pracownie 
Radiologii i Diagnostyki Ob-
razowej oraz Pracownię Ultra-
sonograficzną – mówi Karolina 
Gałecka z Urzędu Miasta. 

Ważna informacja: do Cen-
trum Zdrowia Białołęka przy 
ul. Przykoszarowej 16, została 
przeniesiona poradnia sto-
matologiczna mieszcząca się 
przy ul. Marywilskiej 44. Za-
pisy do lekarzy pod numerami 
telefonów: POZ (internista): 
511-191-205, poradnia stoma-
tologiczna: 511-191-150.   

Klara Bartuszek

Historia placówki przy ul. 
Przykoszarowej ma już… 6 lat! 
To właśnie w 2014 roku rozpo-
częły się starania o jej budowę. 
Wówczas jednak mówiło się 
o potrzebie budowy Przyszpital-
nej Przychodni Specjalistycznej 
połączonej z Dziennym Oddzia-
łem Szybkiej Diagnostyki. Miały 
być też m.in. oddziały dzienne: 
Chirurgii Jednego Dnia, Reha-
bilitacji, Leczenia Bólu, Oddział 
Pierwszej Pomocy z Izbą Przy-
jęć, Szpitalny Oddział Inten-

sywnej Terapii i Specjalistyczne 
Zespoły Wyjazdowe. Taki był 
pomysł, założenia opracowano 
przy współpracy z ekspertami: 
lekarzami, dyrektorami szpitali 
itp. W 2014 roku pojawiła się 
pierwsza inicjatywa obywatel-
ska na Białołęce, właśnie w tej 
sprawie. Od tamtej pory trwały 
starania o budowę placówki – 
były zbierane podpisy, stano-
wiska rady dzielnicy. Z upły-
wem czasu założenia dotyczące 
kształtu placówki się zmieniły, 

Mieszkańcy bloków przy 
ul. Znanieckiego borykają się 
z problemem miejsc parkin-
gowych. Zastawione uliczki, 
samochody na chodnikach 
i trawnikach – wszędzie tam, 
gdzie tylko znajdzie się skrawek 
wolnego miejsca. 

Brzmi znajomo? Dla wielu 
z nas na pewno, bo podobna 
sytuacja od lat ma miejsce na 
wielu osiedlach w całej Warsza-
wie. Dochodzi do sąsiedzkich 
sprzeczek, awantur o każdy 
fragment gruntu nadający się 
na zaparkowanie samochodu, 
a tych przecież wciąż przybywa. 
Dawno minęły czasy, kiedy ro-
dzina miała jedno auto. Teraz 
miewa je każdy jej członek, więc 
nie trudno policzyć, że np. przy 
dwójce dorosłych dzieci, do jed-
nego mieszkania potrzebne są aż 
cztery miejsca parkingowe. Tu-
taj jednak, na osiedlu Wilga, to 
stan przejściowy. Warto zatem 
uzbroić się w cierpliwość, bo 
trwają procedury związane z bu-
dową niemal stu nowych miejsc 
postojowych. A to z pewnością 
rozwiąże problem.

Na osiedlu Wilga problemy 
zaczęły się w ubiegłym roku. 
Wtedy Spółdzielnia Mieszka-
niowa Gocław-Lotnisko rozpo-
częła budowę bloków przy ul. 
Znanieckiego.

– Zabierano część terenu par-
kingu strzeżonego. W związku 

z tym, właścicielowi wspomnia-
nego parkingu został oddany 
(na działalność komercyjną) 
parking, znajdujący się tuż 
obok, a będący ogólnodostęp-
nym dla mieszkańców osiedla. 
W związku z protestami miesz-
kańców osiedla, Zarząd i Admi-

nistrator terenu podjął decyzję 
o likwidacji znaków drogowych 
zakazujących poruszania się 
i postoju pojazdów na terenie 
osiedla Wilga – opisuje jedna 
z mieszkanek i dodaje, że to był 
początek jednego wielkiego ba-
łaganu, który trwa do dziś.

Zdarza się, że zastawione sa-
mochodami osiedlowe uliczki 
utrudniają dojazd straży pożar-
nej. Auta niszczą zieleń, płyty 
chodnikowe i blokują dojazd 
firmie zajmującej się odbio-
rem odpadów. Sytuacja jest 
trudna, jednak tutaj, podobnie 
jak na innych osiedlach, tak na-
prawdę niewiele można zrobić 
– wszystko zależy od kierow-
ców, a przecież za kierownicą 
owych samochodów są właśnie 
mieszkańcy. Jeśli nie najbliż-
szego bloku, to sąsiedniego i to 
oni sami powinni zastanowić się 
nad tym, że wspomniana straż 
nie może dojechać na czas także 
do ich mieszkania, a na wyrwie 
w chodniku ich dziecko skręci 
sobie nogę podczas spaceru…

Jak wyjaśnia wiceprezes 
spółdzielni Gocław-Lotnisko, 

parkoWanie po gocłaWsku
osiedle Wilga na Gocławiu na Pradze Południe bory-
ka się z brakiem miejsc dla samochodów. sytuacja się 
zmieni po budowie dwóch dużych parkingów. 

Krzysztof Sieczyński, zna-
ków zakazujących parkowania 
przywrócić nie można, bo tego 
wymaga proces realizacji inwe-
stycji.

Niewiele zrobić można rów-
nież w przypadku zastawienia 
dojazdu do altany śmietnikowej. 
Śmieciarka nie jest pojazdem 
uprzywilejowanym i jedyne co 
pozostaje pracownikom firmy, 
to pozostawienie informacji za 
szybą, że przez złe parkowanie 
odjechali z niczym. 

Co może zrobić zarząd spół-
dzielni? Tak naprawdę nie-
wiele, bo przede wszystkim 
nie jest non stop przy drodze 
dojazdowej, a nawet gdyby 
wezwał w odpowiednim mo-
mencie Straż Miejską, ta ma 
niewielkie możliwości działa-
nia w takiej sytuacji. Pouczy 
delikwenta i odjedzie. To jed-
nak niemal niewykonalne, 
więc znowu pozostaje liczyć 
na zdrowy rozsądek kierowców 
– mieszkańców.

W tym wszystkim jest dobra 
wiadomość. Przy osiedlu Wilga 
zostaną wybudowane dwa par-
kingi, w sumie na niemal 100 
miejsc parkingowych.

– Wzdłuż ulicy Znanieckiego 
będzie parking na ok. 50 samo-
chodów. Jest w trakcie projekto-
wania, mamy już warunki zabu-
dowy. Chcemy, aby powstał jak 
najszybciej, jednak z powodu 
epidemii wszystkie sprawy 
urzędowe trwały znacznie dłu-
żej, dlatego nie jestem w stanie 
dzisiaj powiedzieć, w jakim 
realnym terminie oddamy go 
mieszkańcom. Robimy, co w na-
szej mocy, aby było to jak naj-
szybciej – podkreśla Krzysztof 
Sieczyński i dodaje, że w nie-
dalekiej okolicy będzie budo-
wany drugi parking dla ponad 
40 samochodów. To powinno 
rozładować sytuację na osiedlu 
Wilga.

Wiktoria Czupurek
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Naukowcy z Instytutu Ba-
dania Humorów Społecznych 
odkryli szczepionkę na spadek 
nastroju – to… KLAUN. I to 
właśnie on przejmie władzę nad 
prawobrzeżną Warszawę w trzy 
wyjątkowe, październikowe so-
boty, przez najbliższe trzy lata. 

Festiwal rozpocznie się na 
ulicach Pragi Północ, którymi 
przejdzie pierwsza warszaw-
ska klaunada. Zostaną w nią 
zaangażowani artyści związani 
z teatrem, cyrkiem i sztuką spo-
łeczną, którzy z mieszkańcami 
stworzą pochód poruszający 
się po praskich miejscach per-
formatywnych. 

W siedmiu krótkich formach 
cyrkowo-teatralnych, odsłoni 
się siedem twarzy miejskiego 
błazna i  siedem tematów-pro-
blemów. Reżyserem klaunady 

jest Michał Walczak. W projekt 
zaangażowali się m.in. Czesław 
Mozil, Krzysztof Kostera, Pau-
lina Chodnicka, Daniel Chmie-
lewski. 

Od 2 sierpnia, w ramach 
projektu, odbywa się cykl 
warsztatów cyrkowych, sceno-
graficznych oraz muzycznych 
prowadzonych w plenerze na 
terenie dawnego ZOO Marketu. 
Więcej informacji znajduje się 
na stronie www DK Praga.

Wyjściową ideą pomysło-
dawcy Fundacji „Zakochana 
Warszawa” i głównego Partnera 
– Domu Kultury „Praga” było 
stworzenie trzech corocznych 
edycji festiwalu plenerowego, 
który zaszczepi ideę Nowego 
Cyrku na ulicach, podwórkach 
i scenkach Pragi Północ na 
wzór festiwalu Sztukmistrze.

festiwal rozpocznie się 
w sobotę 3 października 
na ulicach Pragi Północ.

Fot. Dom Kultury Praga
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ZARZąDZANIE 
WSPóLNOTAMI MIESZKANIOWyMI

ASDOM
ul. Jonatan 4/25, 05-110 Jabłonna 

ASDOM
ul. Zwycięzców 33/12, 03-936 Warszawa

Kontakt
< Joanna Krajewska +48 601 970 891
   www.facebook.com/zarzadzanieadministracja

 JESTEśMy DyNAMICZNIE  
ROZWIJAJąCą SIĘ FIRMą. 

Zapraszamy do współpracy wszystkie Wspólnoty 
Mieszkaniowe, poszukujące odpowiedzialnych 
Zarządców, Administratorów z którymi opieka nad 
budynkiem mieszkalnym stanie się przyjemnością, 
a nie koniecznością.

 ZAPEWNIAMy MIĘDZy INNyMI:
Opiekę Licencjonowanych Zarządców 1. 
Nieruchomości,

Dział techniczny, który profesjonalnie 2. 
wykona wszystkie niezbędne prace, usunie 
powstałe usterki i doradzi najlepszą strategię 
zaplanowanych prac, WAŻNE: panowie posiadają 
uprawnienia pozwalające za zajmowaniem się: 

 eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
elektrycznych,

 eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
cieplnych,

 eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci 
gazowych,

Księgowość z indywidualnym podejściem  3. 
do każdej ze Wspólnot, z indywidualnym  
kontem dla każdego mieszkańca

Dyżury Zarządcy na terenie nieruchomości  4. 
1-2 x w tygodniu w zależności od potrzeb,

Kontakt 24h/dobę zarówno z działem 5. 
technicznym jak i osobą opiekującą się 
budynkiem,

Miłą i przyjazną atmosferę,6. 

Gotowość do wyzwań, nowych zadań,7. 

Bieżący kontakt z firmami dostarczającymi 8. 
media,

Kwartalne raportowanie z wykonanych prac, 9. 
poniesionych wydatków Zarządowi Wspólnoty,

Opiekę prawnika w razie zaistniałej potrzeby.10. 

 ZAPRASZAMy  
DO KONTAKTu  
TELEFONICZNEGO! 

patronat medialny
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Media donoszą o planowanym przez 
rządzących jeszcze w tym roku po-
dziale Mazowsza na dwa wojewódz-
twa: warszawskie (obejmujące metro-
polię: Warszawę i przyległe gminy) 
oraz mazowieckie. Pogrążyłoby to 
finansowo samorządy i tak obciążone 
„deformą” edukacji, obniżkami wpły-
wów z PIT i bardzo słabymi działa-
niami osłonowymi w związku z kry-
zysem wywołanym epidemią.

– Wyrywanie Warszawy z Mazowsza 
jest wyrywaniem serca historycznego 
tego regionu. Wielokrotnie już poka-
zywaliśmy, jakie skutki niesie za sobą 
podział województwa – mówi Michał 
Olszewski, wiceprezydent stolicy i do-
daje, że powstaną dwa ułomne woje-
wództwa, z których jedno nie będzie 
w stanie utrzymać swojej infrastruk-
tury, a drugie – centralne, będzie miało 

dodatkowe opłaty, czyli janosikowe. 
– Oburzające i skandaliczne jest rów-
nież to, że po raz kolejny dzieje się to bez 
uwzględnienia głosu mieszkańców.

Zarząd Województwa Mazowiec-
kiego podkreśla, że teraz Mazowsze 
to lider zmian i zrównoważonego 
rozwoju dzięki środkom z Warszawy 
i okolic. 

– Tylko w tym roku przeznaczyli-
śmy 200 mln zł na programy wsparcia 
związane m.in. z ochroną powietrza, 
sportowe, aktywizację sołectw i wiele 
inwestycji ważnych dla całego woje-
wództwa – podkreśla Elżbieta Lanc, 
członkini zarządu województwa ma-
zowieckiego.

Obecnie aż 87 proc. dochodów Ma-
zowsza z CIT generuje stolica (79 proc.) 
i sąsiednie powiaty (8,7 proc.). Tu jest 
ponad 53 proc. firm, 22 proc. jest w po-

wiatach sąsiadujących z Warszawą. 
Metropolia wytwarza dochody, dzięki 
którym możliwe jest utrzymanie in-
stytucji kultury, szpitali czy dróg. 

duże WojeWództWo,  
Małe dochody

Po wyłączeniu metropolii warszaw-
skiej nowe województwo mazowiec-
kie będzie miało dużą powierzchnię 
(86 proc. dotychczasowej) oraz bardzo 
zmniejszone dochody, w tym najważ-
niejszy – z CIT, który wyniesie 13 proc. 
obecnych wpływów z tego podatku. 

Za tak drastycznym spadkiem do-
chodów nie idzie jednak redukcja 
obowiązków. 58 wojewódzkich samo-
rządowych jednostek organizacyjnych 
i spółek (m.in. szpitale, instytucje kul-
tury, spółki kolejowe) ma swoją sie-
dzibę w metropolii, a 59 w pozostałej 

części województwa. Wśród jednostek 
w Warszawie są te, które mają charak-
ter ogólnowojewódzki, m.in. spółki 
Koleje Mazowieckie, Agencja Rozwoju 
Mazowsza. To samo dotyczy instytucji 
i jednostek podległych wojewodzie. 

Dwa województwa to podwójna 
administracja: dwa urzędy woje-
wódzkie, dwa urzędy marszałkow-
skie, dwa sejmiki, podwójny zestaw 
podległych wojewodzie i marszałkowi 
służb, takich jak inspekcja transportu 
drogowego, straż pożarna, inspekcja 
handlowa, sanitarna, służby weteryna-
ryjne, inspekcja ochrony środowiska. 
Stałe koszty administracyjne wzrosną 
o kilkaset milionów złotych.

MazoWsze bez Wsparcia 
unijnego?

Powodem podziału miała być tro-
ska o zachowanie po 2020 r. środków 
unijnych. Ten argument stracił już 
rację bytu. Od stycznia 2018 r. obo-
wiązuje nowy podział statystyczny. 
Na potrzeby unijnych wyliczeń nasze 
województwo traktowane jest jako 

dwa NUTS-2: Warszawski stołeczny 
i Mazowiecki regionalny. Ewentualny 
podział województwa i wyodrębnie-
nie z Mazowsza aglomeracji war-
szawskiej nie będzie miało żadnego 
wpływu na pozyskiwanie funduszy 
europejskich. 

Okazuje się, że pierwszą konse-
kwencją podziału administracyj-
nego będzie wstrzymanie progra-
mowania środków unijnych. Trwają 
prace nad perspektywą finansową 
UE 2021–2027. Mazowsze zabiega 
o kilka miliardów złotych. Podział 
administracyjny spowoduje wielo-
letnie opóźnienia, ale również realną 
groźbę utraty środków z UE dla Ma-
zowsza i metropolii warszawskiej. 
Przestaną obowiązywać opracowane 
do tej pory dokumenty i ustalenia wy-
negocjowane z Komisją Europejską. 
Zmiana granic administracyjnych 
spowoduje konieczność wyrzucenia 
do kosza strategii i dokumentów plani-
stycznych. Zachwiane będą struktury 
odpowiadające za wdrażanie środków 
unijnych na Mazowszu.                /um/

roku, a od lipca następnego 
roku, pełnił funkcję prefekta 
w sierocińcu Ogniska Rodziny 
Marii przy ul. Zamoyskiego 
30 na Pradze. Na jego prośbę 
– biskup polowy WP Stani-
sław Gall – dnia 31 lipca 1920 
roku mianował go kapelanem 
Garnizonu Praskiego, a następ-
nie I Batalionu 236 pp. Armii 
Ochotniczej utworzonej przez 
gen. Józefa Hallera. Na front 
wyruszył z 236 pp., w którym 
pośród ochotników było wielu 
jego uczniów. 

Zagrzewał do walki żołnierzy, 
umierającym niósł rozgrzesze-
nie, rannych pocieszał i opatry-
wał. Poległ pod Ossowem nieda-
leko Radzymina w przededniu 
„Cudu nad Wisłą” – 14 sierpnia 
1920 roku. Jego pogrzeb odbył 
się 17 sierpnia z wszelkimi ho-
norami wojskowymi na Starym 
Cmentarzu Powązkowskim, 
poprzedzony mszą św. odpra-
wioną w Kościele Garnizono-
wym przy ul. Długiej. Tłumy 
warszawiaków odprowadziły 
go na miejsce wiecznego spo-

czynku w kwaterze 244 (rz. V 
grób nr 15). Na skromnej tablicy 
wykonanej z piaskowca, prócz 
tekstu, umieszczono fotografię, 
Krzyż Virtuti Militari i herb 
Ślepowron. 

Szczątki poległych w obronie 
stolicy złożone zostały w wy-
dzielonej kwaterze na Cmen-
tarzu Wojskowym. W głównej 
alei tej nekropolii ustawiono 
pomnik Warszawskich Orląt 
dłuta Stanisława Jackowskiego. 
Na umieszczonej z lewej strony 
płaskorzeźbie artysta utrwalił 
postać księdza Skorupki. Wów-
czas też jedną z ulic śródmieścia 
– Sadową (boczna od ul. Mar-
szałkowskiej), przemianowano 
na ul. ks. Skorupki. W okresie 
PRL-u powrócono do pier-
wotnej nazwy ulicy, a pomnik 
na Cmentarzu Wojskowym, 
przemianowanym na Cmentarz 
Komunalny, przeniesiono na 
miejsce, w którym stoi do chwili 
obecnej. Jest też pamiątka „Bi-
twy Warszawskiej” w letniej re-
zydencji papieży w Castel Gan-
dolfo. Otóż na ścianie kaplicy, 

znajduje się potężnych rozmia-
rów obraz bitwy pod Ossowem, 
pędzla wybitnego polskiego 
malarza batalisty Jana Rozena, 
wykonany na polecenie papieża 
Piusa XI, który w 1920 roku był 
nuncjuszem w Warszawie. 

Po 1989 roku Warszawa po-
nownie czci swych zwycięzców 
i bohaterów. Przede wszystkim 
przywrócono ulicę ks. Sko-
rupki, a 15 sierpnia 1990 roku 
przy kościele Matki Boskiej 
Zwycięskiej na Kamionku, przy 
ul. Grochowskiej, odsłonięto ta-
blicę informującą, iż w drodze 
na front, odprawił tutaj swoją 
ostatnią mszę św. ks. Skorupka. 
Projekt tablicy wykonał Bohdan 
Różycki. W tym samym roku, na 
ścianie Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Władysława IV przy 
Al. Solidarności – gdzie formo-
wał się pułk – wmurowano ta-
blicę upamiętniającą poległego 
w bitwie dowódcę I Batalionu 
ppor. Stanisława Matarewicza. 
Autorem projektu tej z kolei ta-
blicy jest Marek Moderau. 
Tadeusz Władysław Świątek 

Zaułki historii

UrzĄd m.sT. WarszaWy informUJe

WarszaWa bez MazoWsza?
mazowsze bez metropolii warszawskiej będzie musiało utrzymać się w ramach 13 proc. 
dotychczasowych dochodów, a metropolia warszawska zapłaci gigantyczne „janosikowe”. 
Po raz kolejny wraca sprawa podziału województwa bez konsultacji z mieszkańcami.
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Dowodzący armią polską 
Józef Piłsudski, w marcu 1920 
roku nominowany na Marszałka 
Polski, nie poparł białych gene-
rałów przeciw bolszewikom, 
uważając, iż dawna Rosja ni-
gdy nie pogodzi się z niezależ-
nością Polski. Dlatego też nie 
wsparł armii Denikina przeciw 
Leninowi, natomiast zawarł 
porozumienie z przywódcą 
ukraińskim atamanem S. Pe-
tlurą. Celem wspólnego dzia-
łania miało być wywalczenie 
niepodległości dla Ukrainy, 
rozpoczęte wyprawą kijowską. 
Zajęta naprędce, w maju 1920 
roku stolica Ukrainy, została 
niestety odbita w wyniku wiel-
kiej kontrofensywy Armii Czer-
wonej. Wojska Budionnego, nie 
zatrzymywane przez nikogo, 
siejąc po drodze spustoszenie, 
mordując i wzniecając pożary, 
niespodziewanie znalazły się 
na przedpolach Warszawy. Do-
wództwo radzieckie głosiło, 
że po trupie burżuazyjnej Pol-
ski wiedzie droga do rewolucji 
europejskiej. Wtedy Piłsudski, 

mimo presji niechętnych mu 
środowisk, bliski załamania, re-
alizuje opracowany przez siebie 
plan kontrofensywy i na czele 
4 armii natarł znad Wieprza na 
tyły wojsk bolszewickich ata-
kujących stolicę Polski. Walki 
trwały dziesięć dni. 

Front na odcinku północnym 
zatrzymał się na linii Brześć- 
-Grodno. Ostateczne zwycię-
stwo zostało przypieczętowane 
klęską Armii Czerwonej w bi-
twie nad Niemnem w dniach 
20–29 września 1920 roku. 

Jednak ta decydująca o losach 
Warszawy batalia, okupiona 
setkami ofiar, rozegrała się bli-
żej, na przedmurzu Warszawy 
nad Wisłą – pod Ossowem. 
W zachodniej Europie nazwano 
ją „XVIII decydującą bitwą 
świata”, a w Polsce „Cudem 
nad Wisłą”. W uznaniu za Bi-
twę Warszawską, której częścią 
stała się bitwa pod Ossowem, 
dnia 14 listopada 1920 roku 
na Placu Zamkowym Józefowi 
Piłsudskiemu wręczono buławę 
marszałkowską. Zasłużył sobie 

na nią nadludzkim wysiłkiem, 
manewrem oskrzydlającym, 
dzięki czemu stolica została 
uratowana. 

Jednym z wielu poległych tu, 
był ks. Ignacy Jan Skorupka, 
którego historia kreowała na bo-
hatera wojny polsko-bolszewic-
kiej. Przyszedł na świat w War-
szawie – 31 lipca 1893 roku 
w domu przy ul. Ciepłej 3 – jako 
syn Adama i Eleonory z Pomiń-
skich. Uczęszczając do gimna-
zjum gen. P. Chrzanowskiego 
przy ul. Smolnej (późn. i obec. 
Liceum im. J. Zamoyskiego) 
był ministrantem w kościele 
parafialnym Wszystkich Świę-
tych, w którym go ochrzczono. 
W 1909 roku podjął studia 
w warszawskim Seminarium 
Duchownym. Kontynuował je 
następnie w Akademii Duchow-
nej w Petersburgu. Święcenia 
kapłańskie przyjął 26 stycznia 
1916 roku. Pełniąc posługę 
wśród Polaków w Rosji, zorga-
nizował m.in. Komitet Pomocy 
i Opieki nad Uchodźcami. Do 
kraju wrócił dopiero w 1918 

100. rocznica bitWy 
WArszAWskieJ 

W sierpniu 1920 roku młode państwo polskie stanęło na progu katastrofy. rozpoczęta 
w poprzednim jeszcze roku wojna na wschodzie, mająca definitywnie uwolnić europę 
Wschodnią od dominacji rosyjskiej, nie przyniosła spodziewanego rezultatu. 

Piechota polska w marszu na front przed Bitwą Warszawską

Bitwa Warszawska – piechota polska w tyralierze

Fot. W
ikipedia.pl
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i zainteresowaniach. Często 
niezrealizowani, ale pragnący 
się pokazać, chcący wziąć 
udział w artystycznym przed-
sięwzięciu.

– Najciekawsze osoby na 
zdjęciach? 

– Trudno wybrać. Każda 
z nich to piękna postać, bogata 
historia. Pan Rysio, niekwestio-
nowany szef podwórka, restaura-
tor, posiadacz magazynu z czę-
ściami do poloneza, brat osoby 
prowadzącej Galerię Sztuki. 
Czy kolekcjoner mundurów, 
k r a w i e c , 
z b i e r a c z 
i organizator 

parad wojskowych, można po-
wiedzieć rekonstruktor postaci 
z okresu II wojny. 

– Czy trudno było namówić 
do pozowania?  

– Trwało to dosyć długo. Wza-
jemne poznawanie się, zrozumie-
nie i akceptacja koncepcji, czas, 
który musiałam dać każdemu 
do obmyślenia miejsca i rekwi-
zytów do sesji. Czasem dużo 
spotkań z rodziną bohatera. 

– Rzeźba, fotografia, sceno-
grafia, choreografia – co jest 
najważniejsze? 

– To wszystko jest 
najważniejsze. Chodzi 
o to, by być twórczym. 

miesZkaniec praga – za co się ją kocha…

zelda klimkowska zajmuje się rzeźbą, scenografią, foto-
grafią i choreografią. znana jest też jako animatorka pro-
jektów artystycznych związanych z Pragą, m.in. „sąsiedzi 
dla sąsiadów”. Teraz w muzeum Warszawskiej Pragi moż-
na oglądać wyjątkową wystawę jej zdjęć „koleżanki i ko-
ledzy”, na których zobaczymy mieszkańców właśnie tej 
dzielnicy, którą pokochała 24 lata temu. rozmowa z zeldą 
klimkowską o tym, co ją urzekło w Pradze Północ, jak po-
wstawały fotografie Prażan i jak to jest być multiartystką.

tworzącym w tamtym okresie, 
brakowało większego zainte-
resowania ze strony dzielnicy 
naszą aktywnością. Większość 
prac powstawała w tzw. offie 
z dużym udziałem własnego en-
tuzjazmu. Teraz Praga stała się 
bardziej kosmopolityczna, nad-
rabia czas zaniedbania budową 
nowych osiedli i marketów. 
Ludzie przemieszali się z napły-
wowymi, a nawet starzy bywalcy 
wycofali się jakoś. 

– Jak narodził się pomysł 
na fotografie Prażan i finalnie 
wystawę? Czy zaczęło się od ja-
kiegoś przypadkowego zdjęcia, 
czy od razu w zamyśle było „coś 
więcej”?  

– Koncepcja robienia takich 
zdjęć narodziła się dość szybko. 
Codziennie widywałam nie-
zwykle kolorowych oryginałów. 
Szkoda byłoby to przegapić. 
Dużo osób już znałam przystę-
pując do sesji. Inni zgłaszali się 
do mnie sami.

– Kto jest na zdjęciach? Kim 
są ich bohaterowie? 

– Najczęściej mieszkańcy 
Starej Pragi lub ludzie tam uro-
dzeni. A czasem jakiś nurek 
śmietnikowy, przelotny gość. 
Ludzie o rozmaitych pasjach 

– Praga – za co się ją kocha, 
a co w niej irytuje? Jak w Pani 
oczach dzielnica się zmienia? 

– Mieszkam na Pradze od 
1996 roku. Znalazłam tu pra-
cownię dzięki życzliwości zna-
jomych. Spodobała mi się ma-

łomiasteczkowa atmosfera, jaka 
wtedy tam panowała. Ludzie 
rozmawiali ze sobą w sklepach, 
poznawali się na podwórkach, 
w knajpkach czy na miejscowym 
umownym ryneczku z wiejskimi 
jajami i kurami. Nam artystom, 

Wystawa „koleżanki 
i koledzy” z fotogra-
fiami zeldy klimkow-
skiej trwa do 6 wrze-
śnia 2020 w muzeum 
Warszawskiej Pragi, 
ul. Targowa 50/52. 

– Gdzie w tym wszystkim jest 
czas na życie prywatne? Czy 
znajduje Pani chwile na kawę 
z przyjaciółką, plotki z są-
siadką? Jak lubi Pani spędzać 
wolny czas? 

– Mam przyjaciół z kręgu 
artystów. Najczęściej więc spę-
dzamy czas realizując jakieś 
projekty. Ale w tym wszystkim 
jest też pora na kawę. Wolny czas 
to pojęcie dla artysty względne. 
Mamy go i nie mamy. Lubimy 
coś tworzyć. Ale i odpoczywać 
w ogrodzie. 

– Jeśli relaks na Pradze 
to….? 

– Trasa rowerowa nad Wi-
słą. No i piękny Park Skary-
szewski o świcie.

Rozmawiała Alina Gruszka
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ZAMÓW W INTERNECIE:
www.mieszkaniec.pl/reklama/ogloszenia-drobne/ 

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

MIESZKANIEC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Gazeta mieszkańców Pragi Południe, Pragi Północ, Wawra, Rembertowa, Wesołej, Białołęki, Targówka. 
Redaguje zespół dziennikarzy przy współudziale mieszkańców. Redaktor naczelny: Barbara Nowosielska-Piszczyk. Zdjęcia: Leszek Pogorzelski. Redakcja: ul. Grenadierów 10, 
04-062 Warszawa, tel. 22 813-43-83, e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl, www.mieszkaniec.pl Wydawca: PWU VARIA ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 22 810-64-12. 
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Za treść ogłoszeń, listów i artykułów sponsorowanych (AS) Redakcja i Wydawca nie odpowiadają. 

PraWne

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

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

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

rÓżne

n oPieka nad GroBami 
W WarszaWie – Tanio 
I SOLIDNIE. 
TEL. 500-336-607

sPrzedam

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

n Polietylen przemiał 500 kg 
i młynek do tworzyw.  
Tel. 510-384-005

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

aUTo-moTo – kupię

n Autoskup absolutnie każdy. 
Tel. 696-800-500

dam PracĘ

n Panią do roznoszenia ulotek. 
Tel. 796-371-666

kUPiĘ

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

medyczne

n Alkoholowo-narkotykowe 
odtrucia, Esperal.  
Tel. 22 671-15-79,  
22 613-98-37

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  
– mam do wynajęcia

n 2 pokoje 38 m kw., Gocław. 
Tel. 601-258-241,  
503-434-453

nierUchomości – kupię

n Skup nieruchomości 
– mieszkania do remontu 
i działki budowlane również do 
przekształcenia – zadłużone 
itp. szybka transakcja tylko 
bezpośrednio – agencjom 
dziękuję; płatność gotówką, 
Warszawa i okolice – Marki, 
Radzymin itp. Proszę o kontakt 
w godz. 8.00-17.00.  
Tel. 502-904-708

nierUchomości  
– sprzedam

n Sarbinowo koło Mielna nad 
morzem ośrodek 90 miejsc.  
Tel. 577-410-005

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. 502-904-764

UsłUGi

n AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki – krajowe, zachodnie. 
Naprawa. Tel. 609-105-940

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 – 
Jacek Szpakowski.  
Tel. 22 872-93-03, 502-920-316

n Cyklinowanie, układanie, 
lakierowanie, przekładanie 
parkietów – Jan Grzybowski.  
Tel. 22 810-70-88, 609-542-545

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

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

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

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

n elekTryczne  
insTalacJe noWe,  
Wymiana – UPraWnienia.  
Tel. 504-618-888

n hydraUliczne 
insTalacJe, remonTy.  
Tel. 504-618-888

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

n hydraUlik.  
TEL. 502-031-257

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

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

n lodÓWek naPraWa. Tel. 
22 842-97-06, 602-272-464

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

n naPraWa maszyn do 
szycia. doJazd GraTis. 
TEL. 508-081-808

n Odbieranie makulatury, złomu, 
sprzętu AGD. Sprzątanie piwnic 
itp. Tel. 793-535-942

n Panele, Układanie.  
Tel. 504-618-888

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

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

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

n sTolarz – szafy, 
zaBUdoWy, GarderoBy 
i PaWlacze.  
Tel. 602-126-214

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

n Złota rączka, elektryka, 
składanie mebli.  
Tel. 503-150-991

n Żaluzje, verticale, rolety, 
moskitiery – naprawy, pranie 
verticali. Tel. 22 610-54-19

UsłUGi – Budowlane

n roleTy.  
Tel. 514-165-445

UsłUGi – komputerowe

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

UsłUGi – Porządkowe

n Pranie dywanów i mycie 
okien. Tel. 796-371-666

UsłUGi – remontowe

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

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

n Elewacje drewniane,  
tarasy, usługi stolarskie.  
Tel. 504-250-013

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

n maloWanie, TaPeToWanie. 
GłoWacki. Tel. 504-618-888

n Malowanie, tapetowanie.  
Tel. 501-028-073, 22 566-17-16

n okna – naPraWy, 
doszczelnienia.  
TEL. 787-793-700

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

n remonTy komPleksoWo. 
GłoWacki. Tel. 504-618-888

REKLAMA

REKLAMA
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następne Wydanie 27.08.2020

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: w godz. 800-1730,  sob. 900-1300
   POSIADAMY WYBÓR TKANIN I TRANSPORT

 
   skup  sprzeda¿

   
 sim-locki

    akcesoria

    naprawy

    CH Szembeka
ul. Zamieniecka 90 paw. 311
czynne pn.-pt. 9.30-18.00

tel. 22 333-23-11, 501 51 66 60

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

www.krasphone.pl

Dostarczymy je razem z gazetą  
Oferujemy insertowanie ulotek w całości lub części nakładu. 

PrzeDSiębiOrcO, MASz ulOtKi reKlAMOwe? 
chceSz, Aby DOtArły DO SzerOKiegO grOnA Klientów? 

więceJ inFOrMAcJi: 
zADzwOŃ  Û 22 813-43-83 

nAPiSz  reklama@mieszkaniec.pl
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