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Hulaj duSza 
Tak, tak – wiem, co się robiło 

z tymi, co przynosili złe wieści… 
Ale mam wrażenie, że przed ra-
dykalniejszymi ruchami w spra-
wie obrony przed koronawirusem 
się nie wybronimy. Czechy i Sło-
wacja już szarpnęły za hamulec, 
Niemcy – karny naród, za chwilę 
to zrobią, To jakie wyjście będą 
mieli nasi rządzący? 

Powody są. Coraz częściej sły-
szymy, że zachorował ktoś, kogo 
znamy nie tylko z imienia i nazwi-
ska, ale także z sąsiedniej klatki. 
Okej – wielu zarażonych, mało 
kto jest w ciężkim stanie. Ale 
jak się zobaczy, na czym polega 
ten poważny stan, to chojraków 
ubywa. I problem tu leży – trzeba 
tak pogrywać z pandemią, by jak 
najmniej osób, w jednym czasie, 
musiało być hospitalizowanych, 
a już nie daj Boże – trafić pod re-
spiratory. Niby ich dużo, ale więk-
szość w magazynach, nie ma tylu 
fachowców (anestezjologów, le-
karzy, pielęgniarek), którzy potra-
filiby fachowo obsłużyć pacjenta 
leżącego pod tym ustrojstwem.

Trzeba wziąć masy w rygor, 
byśmy znów zaczęli być ostroż-
ni. No, bo poszliśmy ewidentnie 
w stronę hulaj dusza, pandemii 
nie ma. A liczby rosną. 

Tomasz Szymański

Sprawdź  
czy przeszedłeś 

zakażenie 
koronawirusem 

bezobjawowo  
i czy masz 

już przeciwciała.

TeSTy 
w przychodniach 
¥ 22 266 88 90
www.vita-med.pl 

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

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

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

WYKONUJE:
 renowację tapicerki i stolarki 

mebli stylowych i współczesnych 
  
 

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

      p³yt meblowych zabudowy z
i meble uzupe³niaj¹ce

Zapraszamy: pon.-pt. w godz. 8.00-17.00
   POSIADAMY WYBÓR TKANIN I TRANSPORT
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Miasto wypowiedziało wojnę wandaloM, którzy poMalowali pociąg Metra i ścianę na stacji podzieMnej 
kolejki. aMatoroM graffiti przypoMinaMy, że w Mieście jest wiele Miejsc, gdzie legalnie Mogą rozwijać 
swoje talenty, nanosząc na Mury kolorowe napisy. czytaj na str. 5

Miasto 
kontra

grafficiarze

Drzewa przy zabawnej
zamierające czy zagrażające bezpieczeństwu drzewa nie-
stety muszą pójść pod topór, co budzi wiele protestów. 
Jak ich uniknąć i przekonać mieszkańców, że ewentualna 
wycinka jest koniecznością? Urząd dzielnicy Wawer zna-
lazł na to sposób. najpierw akcja edukacyjna.

co SŁYcHaĆ W WarSzaWie 

koronawirus zmienia  
rynek pracy  str. 2
chaos na skrzyżowaniu str. 6
zebry do poprawki str. 6
Świdermajer na Płudach 
uratowany! str. 6

drzewa przy zabawnej str. 6

kronika PoLicYJna str. 2

MieSzkaniec str. 3
dorota Widłak z praskiego  
oddziału Straży Miejskiej:  
od poloneza do hyundaia

koBiecYM okieM str. 4

co TaM Panie na Pradze str. 4

PraWnik radzi str. 4

oGŁoSzenia droBne str. 7

w nuMerze:

Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610-65-23

zaprasza codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i dorosłych
 challange  turnieje

NOWE OŚWIETLENIE!
Rezerwacja kortów na sezon zimowy: 

osobiście, telefonicznie lub on-line

K    RTY TENISOWE

www.tenis-olszynka.pl
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koronawirus zMienia rynek pracy 

kronika poLicyjna
„ŁaTWY zaroBek”

Pewien 36-latek upatrzył sobie star-
szą panią, którą często odwiedzał. 
Nie był to bynajmniej wyraz troski 
z jego strony – każda z tych wizyt 
kończyła się niewielką kradzieżą. 
W sumie w ciągu kilku miesięcy 
zabrał staruszce ponad 3600 zł. 
Policjanci dowiedzieli się o sprawie 
od rodziny okradanej i gdy sprawca 
pojawił się w jej mieszkaniu po raz 
kolejny, zatrzymali go na gorącym 
uczynku. Powiedział, że był to „ła-
twy zarobek”…

PodProWadziLi oBraz 
Z galerii sztuki w jednym z centrów 
handlowych zginął obraz Edwarda 
Dwurnika pt. Lucca. Złodziei było 
dwóch: jeden odwrócił uwagę 
pracowniczki galerii, a drugi w tym 
czasie wyniósł obraz. Praca ope-
racyjna pozwoliła policjantom na 
wykrycie sprawców i odzyskanie 
dzieła sztuki. Za kratki trafili jednak 
nie dwaj, a trzej mężczyźni: dwóch 
było złodziejami, a trzeci paserem, 
który obraz miał spieniężyć.

donióSŁ na SieBie
Do dziwnego zdarzenia doszło 
w jednym z marketów. Sprawca 
– pracownik sklepu – ukradł z sejfu 
5 tys. zł, które wpłacił na własne 
konto, po czym o całym zdarzeniu 

opowiedział sms-em innemu pra-
cownikowi, prosząc go o dyskre-
cję, za którą chciał zapłacić połową 
kwoty. Sprawa jednak się wydała 
i kierownik sklepu wezwał na miej-
sce policjantów. Pieniądze odzy-
skano, a sprawcę aresztowano.

WPadŁ na GorącYM UczYnkU
W środku nocy dyżurny południo-
wopraskiej komendy dostał zgło-
szenie o prawdopodobnym włama-
niu do warsztatu samochodowego. 
Po przybyciu, policjanci dostrzegli, 
że w środku warsztatu rzeczywi-
ście ktoś buszuje, przyświecając 
sobie latarką. 42-latek został za-
trzymany, miał przygotowaną do 
wyniesienia kasetkę z pieniędzmi.

kradŁ MieSiącaMi
Policjanci z pionu operacyjnego 
dostali do rozwikłania sprawę 
włamań do samochodów i piwnic 
– dochodziło do nich co kilka tygo-
dni. Funkcjonariusze wytypowali 
podejrzanego, jednak nie mogli 
trafić na jego trop, bo się ukry-
wał. W końcu wpadł nad ranem 
– postawiono mu zarzut kradzieży 
2 rowerów, telefonu, gotówki. Po-
licjanci podejrzewają jednak, że 
35-latek może mieć na sumieniu 
więcej kradzieży z włamaniem.

policja.waw.pl

REKLAMAREKLAMA

20 października 2016 roku
przestał redagować „Mieszkańca” nasz nadredaktor

ŚP WIESŁAW NOWOSIELSKI
W czwartą rocznicę Jego odejścia spotykamy się 20.10.2020 r. o godz. 10.00  
na Cmentarzu Bródnowskim, aleja 26-O-5–5, a następnie o godz. 18.00 

w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników  
przy al. Stanów zjednoczonych 55, gdzie zostanie odprawiona Msza św.  

w intencji naszego drogiego Szefa i Przyjaciela,
o czym zawiadamia

Wydawca i Redaktor Naczelny „Mieszkańca” 
wraz z zespołem redakcyjnym

– Od marca do końca sierp-
nia bezrobocie w Warszawie 
wzrosło o blisko 35 proc. Stopa 
bezrobocia na koniec sierpnia 
w Warszawie wyniosła 1,8 proc., 
na koniec marca było to tylko 
1,3 proc. Wśród osób, które 
rejestrowały się w tym okresie, 
jest duży udział ludzi młodych: 
na koniec sierpnia bezrobotni 
do 30. roku życia stanowią 
15 proc. (marzec – 13 proc.). 
Bezrobotni do 25 lat – 5,5 proc. 
(było 4 proc.). Zmalał nato-
miast udział osób po 50. roku 
życia: na koniec sierpnia wy-

nosi on 30 proc., a pod koniec 
marca było to 33 proc. – mówi 
Joanna Halczewska, pośrednik 
pracy z warszawskiego Urzędu 
Pracy.

Statystyka osób rejestrują-
cych się w Urzędzie, w podziale 
na dzielnice prowadzona jest 
w ujęciu kwartalnym: na Pradze 
Południe bezrobocie od końca 
marca do końca czerwca br. 
wzrosło o 26 proc. Na Pradze 
Północ, w tym samym okresie, 
o niemalże 25 proc.

W innych prawobrzeżnych 
dzielnicach sytuacja nie wygląda 

od marca trwa pandemia i od tego czasu przybywa osób 
bezrobotnych. Jak koronawirus wpłynął na pracę miesz-
kańców Warszawy?

a w sierpniu 2198. Jak podaje 
Joanna Halczewska, duży spa-
dek liczby zgłoszonych miejsc 
pracy był widoczny w kwietniu 
i w maju. W tych miesiącach 
odnotowano odpowiednio 1563 
i 1848 ofert pracy. 

Osoby bezrobotne znajdą 
odpowiednie dla siebie oferty 
na stronie urzędu pracy (oferty.
praca.gov.pl) oraz w Centrum 
Aktywizacji Zawodowej (www.
warszawa.praca.gov.pl/centru-
m-aktywizacji-zawodowej). 
Od końca maja działa bez prze-
szkód bezpośrednia obsługa 
interesantów. Udający się do 
urzędu mieszkańcy Warszawy 
muszą się obowiązkowo wcze-
śniej umówić telefonicznie lub 
mailowo.

Michał Kaczorowski

lepiej. Od końca marca do końca 
czerwca bezrobocie wszędzie 
wzrosło: 27 proc. na Białołęce, 
w Rembertowie i na Targówku. 
W Wawrze i w Wesołej odnoto-
wano 25-procentowy wzrost.

Zastanawiające jest to, że 
najwięcej bezrobotnych zare-
jestrowanych w warszawskich 
urzędach pracy ma wyższe 
wykształcenie. Stanowią aż 
34 proc. ogółu. Osoby ze śred-
nim wykształceniem – 13 proc., 
a z gimnazjalnym, podstawo-
wym i niższym – 22 proc.

Co cieszy, liczba zgłoszonych 
ofert zatrudnienia do Urzędu 
Pracy m.st. Warszawy jest na 
dobrym poziomie. W marcu 
było dostępnych 2740 ofert, 

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. 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, sob. 9.00–13.00
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. 9.00–18.00, sob. 9.00–13.00
tel. 22 400 11 66

ul. Chałubińskiego 8
(obok oddziału NFZ,

przy sklepie rehabilitacyjnym)
00-613 Warszawa

pn.– pt. 8.00–16.00
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
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WarSzaWSka SPóŁdzieLnia MieSzkanioWa „GrocHóW”  
już od 20 lat prowadzi specjalistyczną działalność usługową 
w zakresie zarządzania i administrowania budynkami nale-
żącymi do Wspólnot Mieszkaniowych. WSM „Grochów” jest 
pod tym względem pionierem wśród stołecznych spółdzielni 
mieszkaniowych.

Aktualnie specjaliści z WSM „Grochów” administrują bu-
dynkami należącymi do kilkunastu warszawskich wspólnot. 
W tym miejscu warto dodać, iż na stołecznym rynku jest duże 
zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi, a długoletnie do-
świadczenie i solidne wykonywanie obowiązków powoduje, że 

z każdym rokiem WSM 
„Grochów” umac-

nia swoją dobrą mar-
kę na rynku zarządców  
nieruchomości.

Członkowie Zarządu 
i pracownicy WSM „Grochów” 

w większości legitymują się licencjami 
dyplomowanych zarządców nierucho-
mości. Stale podnoszą swoje kwalifikacje, 
aby kierować Spółdzielnią i zarządzanymi 
Wspólnotami w maksymalnie profesjo-
nalny sposób przy nieustannie zmienia-

jących się przepisach podatkowych 
i prawno-administracyjnych.

za swoją działalność WSM  
„Grochów” otrzymała wiele bran-
żowych nagród i wyróżnień.

oddajemy do Państwa dyspozycji kompetentny zespół 
specjalistów z 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie za-
rządzania i administracji Wspólnotami Mieszkaniowymi.  
zapewniamy kompleksową obsługę Wspólnot Mieszkanio-
wych opartą na solidnych podstawach w postaci interdyscy-
plinarnej specjalistycznej wiedzy i 20-letniej praktyki!

W ramach współpracy gwarantujemy między innymi:
n kompleksową obsługę prawną;
n utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie technicz-
nym i sanitarnym;
n bieżącą konserwację nieruchomości;

n wykonywanie lub zlecanie remontów oraz 
nadzór nad pracami zleconymi i końcowy odbiór 

techniczny;
n usuwanie awarii i ich skutków;
n zapewnienie dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody 

i gazu oraz odprowadzenie ścieków, w tym negocjowanie i za-
wieranie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej umów na dostawę 
mediów, a także bieżące kontrolowanie realizacji tych umów;
n opłacanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej podatków 
i innych zobowiązań finansowych z tytułu zarządzania nieru-
chomością;
n windykację udziałów w kosztach utrzymania, remontów 
i zarządu nieruchomością wspólną należnych od poszczegól-
nych właścicieli lokali, a także zaliczek na pokrycie kosztów 
oraz opłat za media;
n prowadzenie spraw windykacyjnych oraz występowanie 
przed sądem w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej w spra-
wach o zapłatę;

n reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach 
związanych z zarządzaniem nieruchomością;
n prowadzenie całości rozliczeń finansowych poprzez indy-
widualny rachunek bankowy założony dla Wspólnoty Miesz-
kaniowej;
n dokonywanie rozliczeń i zapłaty za pracę lub usługi związa-
ne z nieruchomością wspólną świadczone na rzecz Wspólnoty 
Mieszkaniowej;
n prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością 
wspólną, zaliczek wnoszonych na pokrycie tych kosztów, a tak-
że rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspól-
nej, zgodnie z odrębną uchwałą właścicieli lokali tworzących 
Wspólnotę, określającą zakres i formę tej ewidencji;
n przechowywanie i zabezpieczanie, a w stosownym czasie 
archiwizowanie, dokumentów Wspólnoty Mieszkaniowej i do-
kumentacji dotyczącej nieruchomości oraz sporządzanie takiej 
dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii zasada-
mi i przepisami;
n prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali;
n wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidło-
wego zarządzania nieruchomością wspólną. 

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY

od 20 lat pracujemy na warszawskim rynku nieruchomości!

zarządzanie i adMiniSTracJa WSPóLnoTaMi MieSzkanioWYMi 

zaPraSzaMY do konTakTU oSoBiSTeGo, 
TeLeFoniczneGo lub za pośrednictwem  

PoczTY eLekTroniczneJ!
WSM „Grochów” 04-359 WarSzaWa, ul. kobielska 1

sekretariat tel. (22) 673 08 01
adres e-mail: sekretariat@wsmgrochow.pl

oD poLoneza Do hyunDaiaMIESZKANIEC

ratownik medyczny, ratownik wodny, asystent osoby 
niepełnosprawnej, pedagog, instruktor technik taktyk 
i interwencji, instruktor lekkiej atletyki, opiekun kolonij-
ny, specjalista z zagadnień dotyczących przestępczości 
zorganizowanej i terroryzmu, czyli starsza inspektor do-
rota Widłak z praskiego oddziału Straży Miejskiej. 

cały artykuł na stronie
www.mieszkaniec.pl

„Za wzorową postawę oraz za-
angażowanie i wytrwałą służbę 
pełną poświęcenia dla miesz-
kańców Warszawy” – dziesię-
ciu strażników miejskich zostało 
nagrodzonych przez prezydenta 
Rafała Trzaskowskiego. Wśród 
nich jest też ona – kobieta z ser-
cem na dłoni, dusza człowiek 
(tak o niej mówią koledzy) – Do-
rota Widłak, od dekady zasila-
jąca szeregi Straży Miejskiej VI 
Oddziału Terenowego. 

Decyzję o podjęciu pracy w tej 
formacji podjęła 25 lat temu i nie 
był to przypadek, bo właściwie 
nie mogło być inaczej. 

– Wszyscy w rodzinie to mun-
durowi. Tata wojskowy, mąż 

policjant, więc ja wstąpiłam do 
straży miejskiej – mówi Dorota 
Widłak, śmiejąc się, że w ta-
kim układzie nie miała innego 
wyjścia. – W 1995 roku zaczy-
nałam na Ursynowie w patrolu 
pieszym. O zmotoryzowanym 
można było wówczas tylko po-
marzyć, bo był jeden samochód 
– polonez – mówi i wymienia 
kolejne miejsca służby.

Jednym z nich był referat 
patrolowo-interwencyjny. Do-
stała się tam, chociaż wcześniej 
żadnej kobiecie w Warszawie 
to się nie udało. Jakim sposo-
bem przekonała do siebie szefa? 
Argumentami, których nie był 
w stanie obalić. Przedstawiła 

swoje kwalifikacje i okazało się, 
że nie przebije jej żaden z panów. 
Dorota Widłak została pierwszą 
strażniczką w patrolu interwen-
cyjnym, a potem kierownikiem 
tego referatu na Śródmieściu. 

Pracowała też w komisaria-
cie rzecznym, a od około 10 lat 
pracuje w referacie szkolnym 
w oddziale VI Straży Miejskiej, 
obejmującym zasięgiem Pragę 
Północ, Białołękę i Targówek. 
W szkołach i przedszkolach 
prowadzi szkolenia z pierwszej 
pomocy. 

Dzieci bardzo chętnie uczą 
się i ćwiczą na fantomach, jak 
prawidłowo uciskać klatkę 
piersiową, jeśli ktoś przestał 
oddychać. Ale nie wszystko 
można pokazać na fantomie, 
wtedy Dorota sama kładzie się, 
wstrzymuje oddech i pokazuje 
moment, w którym należy roz-
począć masaż serca. 

Maluchy, nawet 3-letnie, też 
z zainteresowaniem uczestniczą 
w takich zajęciach. Ich pacjentem 
jednak zostaje miś. To właśnie 
po zajęciach, które prowadziła 
z koleżanką Bożeną, dwóch 
przedszkolaków z placówki przy 
ul. Siedleckiej: Oskar i Oliwier, 
podnieśli alarm, widząc mężczy-
znę, który upadł na podwórku 
obok. Dzięki ich reakcji pomoc 
nadeszła szybko. W lutym, mali 
bohaterowie tłumaczyli nam, 
że jeśli ktoś nagle upadnie i nie 
wstaje „trzeba sprawdzić, czy 
oddycha. Przysunąć policzek do 
jego buzi i nosa. Jak czuć ciepło 
to oddycha. Aaaaa i dzwonić po 

karetkę! A potem pozycja boczna 
bezpieczna”… 

W czasie COVID-19 jest nieco 
inaczej. Dorota Widłak podkre-
śla, że teraz przede wszystkim 
zaczynamy od założenia ma-
seczki i pomijamy nachylanie 
się nad „pacjentem”. Kładziemy 
rękę na jego klatce piersiowej 
albo ją odsłaniamy, sprawdzamy 
czy oddycha. Jeśli nie, przystępu-
jemy do uciskania klatki. Zawsze 
jednak trzeba zacząć od pierw-
szego ucisku na próbę. Oddech 
może być słaby i niewidoczny, 
a gwałtowna reanimacja może 
zaszkodzić. Dlatego ten kontro-
lny ucisk jest tak ważny. Jeśli 
nie ma po nim reakcji, szybko 
zaczynamy masaż serca.

Strażniczka szkoli też perso-
nel placówek. Dorośli jednak 
są mniej podatni na wiedzę, 
więc zajęcia z nimi wymagają 
innego podejścia, używane są 
rekwizyty – sztuczna krew, 
urwana ręka itd. Wszystko po 
to, by było realistycznie. Do 
tego prowadzone są działania 
z zaskoczenia, jeśli np. chodzi 
o szkolenie dotyczące zachowań 
w sytuacji zagrożenia. 

– Zdarzało się, że po wejściu 
do sali kursanci zostawali zasy-
pywani znienacka woreczkami 
z grochem. To była prawdziwa 
sytuacja zaskoczenia i odczu-
wali strach, a przecież o to cho-
dzi w czasie ataku. Tylko w taki 
sposób można uzmysłowić lu-
dziom, jak bardzo irracjonalnie 
reagujemy w takich momentach. 
Spotkania z dorosłymi są inne. 

Co ważne, z każdego z nich sama 
wiele się uczę, bo okazuje się, 
że np. bywają objawy zawału, 
o których nie piszą podręczniki, 
a ratunkiem na zakrztuszenie 
dziecka może być nagłe wejście 
z nim pod lodowatą wodę. To 
bezcenne informacje – podkre-
śla strażniczka.

Praca w referacie szkolnym to 
również patrole przy placówkach 
oświatowych czy poszukiwania 
wagarowiczów. Okazuje się, 
że bardzo dużym problemem 
wśród nieletnich jest palenie. 
Co ważne, nawet rodzice często 
nie zdają sobie sprawy z tego, 
jak poważne konsekwencje ma 
przyłapanie dziecka na tym wy-
stępku przez patrol straży.

– Jeśli zatrzymamy i wyle-
gitymujemy ucznia za palenie 
w miejscu publicznym, to musimy 
sporządzić notatkę, która trafia 
na policję. Ruszają procedury, 
które kończą się często w sądzie 
sprawą o demoralizację. To na-
prawdę nic fajnego, więc trzeba 
rozmawiać z dziećmi, przestrze-
gać je, wyczulać. Takie są prze-
pisy – podkreśla strażniczka 
i dodaje, że taką sprawę w sądzie 
może mieć osoba pełnoletnia, 
która w obecności nieletniego 
pali papierosy. Chodzi o zdrowie 
dzieci – to najważniejsze, ale jak 
widać jest też druga strona me-
dalu i warto mieć to na uwadze.

Oczywiście to nie wszystko, 
bo Dorota wciąż szuka możli-
wości, aby pomagać ludziom, 
więc jeździ też w patrolach 
medycznych do bezdomnych. 

Opatruje ich, w razie potrzeby 
wozi do lekarza (Straż Miej-
ska prowadzi wspólne akcje 
z Caritas i Lekarzami Nadziei). 
Co jest najtrudniejsze? Widok 
osoby, która wymaga pomocy, 
a odmawia jej przyjęcia. Zmusić 
nie można nikogo. 

Jak przez 25 lat zmieniła się 
służba w Straży Miejskiej? 

– Od poloneza do hyundaia 
– śmieje się starsza inspektor, 
podkreślając, że to najlepsze, 
krótkie podsumowanie tego 
czasu. Pracę kocha za kontakt 
z ludźmi i to, że może im poma-
gać. Czasem w drobnych spra-
wach, czasem ratując życie – to 
jest sens tego zajęcia. Irytują ją 
tylko ci, którym się wydaje, że 
są najmądrzejsi na świecie i my-
ślą, że mogą wszystko.

– Zdarza się, że w czasie in-
terwencji, ktoś nam macha te-
lefonem przed twarzą, udowad-
niając swoją wyższość i próbu-
jąc wpłynąć w ten sposób np. 
na zmianę decyzji o zholowaniu 
samochodu. Tylko ten ktoś nie 
zastanawia się, że wezwała nas 
sąsiadka, która właśnie nie wy-
jechała z dzieckiem do lekarza, 
bo jego auto skutecznie unie-
możliwiło jej wyjazd. Bądźmy 
w porządku, przestrzegajmy 
przepisów i wtedy się okaże, że 
ta Straż Miejska nie jest taka zła, 
a powołano ją po to, by nam 
wszystkim żyło się lepiej…

Nina Miętus
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Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada
Mój mąż został potrącony na przejściu dla pieszych. 
Został przewieziony karetką do szpitala, ale ze wzglę-
du na liczbę obrażeń zmarł. Do wypadku doszło z winy 
kierowcy auta. Po śmierci męża pozostaję w trudnej 
sytuacji rodzinnej i majątkowej. Czy mam prawo do ja-
kiejkolwiek rekompensaty pieniężnej w tej sytuacji? 

Powyższą kwestię reguluje art. 446 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z §1 tego przepisu, 
jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć po-
szkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia 
i pogrzebu temu, kto je poniósł. Koszty leczenia obejmują przede wszystkim koszty po-
bytu w szpitalu, pomocy pielęgniarskiej, koszty lekarstw itp. Z kolei granice obowiązku 
zwrotu kosztów pogrzebu wyznaczają koszty bezpośrednio związane z pogrzebem 
(w tym przewóz zwłok, nabycie trumny, zakup miejsca na cmentarzu itd.), jak również 
zwrot wydatków odpowiadających zwyczajom danego środowiska (np. koszt postawie-
nia nagrobku, wydatki na wieńce i kwiaty itp.).

Zgodnie z art. 446 §2 Kodeksu cywilnego osoba, względem której ciążył na zmarłym 
ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia 
szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości za-
robkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku 
alimentacyjnego. Obowiązki te wynikają z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a doty-
czą w szczególności praw i obowiązków małżonków oraz obowiązku alimentacyjnego 
najbliższych członków rodziny.

Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne od-
szkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji 
życiowej. Z pogorszeniem sytuacji życiowej, o której mowa w w/w przepisie, mamy 
do czynienia wówczas, gdy śmierć bezpośrednio poszkodowanego wywołuje różnorodne 
następstwa, przejawiające się w uszczerbku poniesionym przez inne osoby, np. w postaci 
przyspieszenia choroby. Roszczenie w tym zakresie jest uzasadnione również w sytuacji 
śmierci osoby bliskiej, z którą związana była realizacja planów życiowych mających po-
prawić warunki materialne. 

Wreszcie, zgodnie z art. 446 §4 Kodeksu cywilnego, sąd może także przyznać naj-
bliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia 
pieniężnego za doznaną krzywdę. Przyznanie zadośćuczynienia pieniężnego ma na celu 
zrekompensować krzywdę za naruszenie prawa do życia w rodzinie i ból spowodowany 
utratą najbliższej osoby, wyrażający się m.in. w poczuciu bezradności życiowej, samot-
ności i strachu przed nią na przyszłość, niekorzystnych widokach na przyszłość, pozba-
wieniu małżeńskiego wsparcia, a także trudności bądź wręcz braku możliwości ułożenia 
sobie życia po śmierci małżonka.

Roszczenia w powyższym zakresie można skierować przeciwko sprawcy wypadku 
drogowego, jak i zakładowi ubezpieczeń, z którym sprawca wypadku zawarł umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

PRAWNIK
RADZI'eMPaTia

Międzynarodowy Dzień Osób 
Starszych, ustanowiony w 1990 
roku przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ, minął właśnie 1 października. 
Przed nami 14 listopada – Ogólno-
polski Dzień Seniora. Bez fanfar, 
okrzyków, kolorowych balonów.

Wyż demograficzny połowy lat 
pięćdziesiątych XX wieku to dziś 
seniorzy. Od lat podejmowane są 
rozmaite inicjatywy, zwłaszcza 
na szczeblu międzynarodowym, 
by poradzić sobie z nadchodzącą 
falą starości. Wiadomo było, że to 
XXI wiek będzie musiał uporać się 
z problemem, dbając odpowiednio 
i bezpośrednio o ludzi starszych, 
i o przygotowanie społeczeństw do 
akceptowania i wspierania starości. 

Starsi ludzie są potrzebni spo-
łeczeństwu nie tylko jako babcia 
i dziadek. Ta grupa osób to skarb-
nica wiedzy, doświadczeń i umie-
jętności, z której można korzystać 
na wiele sposobów. 

Prognozy GUS uprzedzają, że 
liczba osób 65+ zwiększy się 
z 5,1 mln w 2010 r. do 8,35 mln 
w 2035 r., a to niemal 1/4 popula-
cji. W 2035 r. na 1000 pracujących 
przypadać będzie 736 seniorów, 
ale w 2060 r. już 1070. Jest o czym 
myśleć.

Podobno społeczeństwo jest 
sprawiedliwe w takiej mierze, w ja-
kiej zaspokaja potrzeby socjalne 
wszystkich swych członków. Także 
najsłabszych. Dlatego trzeba z jed-
nej strony przygotować każdego 
z nas do jego starości (finansowo, 

zdrowotnie itp.), a z drugiej – dosto-
sować budżet i działania państwa 
do wspomnianych prognoz. 

Takich działań podejmujemy 
wiele: np. Polska to trzeci kraj 
na świecie, w którym już od roku 
1975 rozwija się ruch Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku. Obecnie 
w Polsce działa ich około 400 dla 
prawie 100 000 osób. Ale to nie 
wszystko. Poza różnymi formami 
ak tywności, tak że f izycznej, 
dbamy o to, by zrozumieć, czym 
w istocie jest starość. Jednym 
ze sposobów są ważące 15 kg 
kombinezony geriatryczne, zbu-
dowane z 10 kg kamizelki, obciąż-
ników imitujących sztywność sta-
wów, rękawiczek zmniejszających 
sprawność dłoni, nauszników 
t łumiących dźwięki i okularów, 

by gorzej widzieć itd. Już po kilku 
minutach łatwo można odczuć 
różnicę, jaką niosą ze sobą lata 
życia. A więc tak to wygląda!

W Polsce prowadzi się wiele 
badań nad – mówiąc najogólniej 
– jakością, problemami i potrze-
bami starości. Jest więcej oddzia-
łów geriatrycznych w szpitalach, 
modyfikuje się priorytety opieki 
społecznej, powstają domy nie za-
wsze spokojnej starości. Czekamy 
na więcej!

Czy starsi ludzie są w Polsce 
szanowani? Jak postrzegają sa-
mych siebie? Na ile są samodzielni, 
a na ile potrzebują pomocy?

Są wszędzie. W autobusie, skle-
pie, za ścianą. Kiedyś pewnie bę-
dziesz jednym z nich.

Empatii Państwu życzę…       żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...
GrUnT To rodzina!

– Dzień dobry. Co pan taki jakiś zafrasowany, 
panie Eustachy. Z daleka kwaśną minę widać.
Kazimierz Górka od razu przystąpił do, jak to 
mówią ad remu, bo faktycznie, po co marnować 
czas? On, emeryt z żoną, czekającą w domu, 
kolega – kupiec, co prawda tutejszy, bazarowy, 
od damskiej bielizny, ale przecież nawet w naj-
marniejszym interesie obowiązuje żelazna zasa-
da, że czas to pieniądz. Eustachy Mordziak bez 
ceregieli przystąpił więc do rzeczy.
– Bo widzi pan, jakby nie patrzeć, to nie może 
być przypadek.
– Ale, że co? Bo jak się tak rozejrzeć, to wkoło 
same zaskakujące rzeczy są. Wiesz pan, jak 
mnie w ziemię wbiło, jak Legia przegrała z tym 
Karabachem, co to nawet dobrze nie wiadomo, 
gdzie on jest? Trzy do jaja! Mistrz Polski…
– Widać mistrz Polski, ale nie Karabachu…
– Panie, ale co za wstyd?! Ci pożal się Boże 
piłkarze nic innego całe życie robią oprócz 

kopania piłki. Nie wymyślają niczego, nie pro-
dukują nic, mają tylko zaspokoić kibicowską 
potrzebę szczęścia. Ale oni za frajera mnie 
mają! Ja im płacę, a oni, za moje pieniądze, 
mają mnie gdzieś.
– Chodzisz pan na mecze?
– Nie, transmisje oglądam.
– W telewizji?
– Żeby oglądać, trzeba płacić. 
– Ale to telewizji pan płacisz, nie piłkarzom.
– A oni praw telewizyjnych nie mają? Działki 
z tego nie dostają? Dostają i to całkiem, cał-
kiem.
– Co tam Legia. Mnie co innego zastanawia.
– Mianowicie?
– Patrz pan, ten angielski premier, co to jak 
ta oliwka do pupci niemowlęcia się nazy-
wa, ten, no – Johnson, z koronawirusa jaja 
sobie robił… i trach! – zachorował. Ledwo 
się wylizał. Berlusconi – włoski premier- 
-zabawowicz, to samo, francuski minister, 
amerykański aktor, grecki multimiliarder, 

a teraz Trump. Ten to dopiero kpił, lekce-
ważył, obelgi miotał. I nagle – chorutki! 
Zamknęli go w szpitalu, rozebrali do gaci, 
do aparatów podłączyli i przywódca świata 
zamienił się w zwykłego pacjenta, który się 
boi jak wszyscy. Czy to nie znak jaki jest, tak 
sobie myślę?… 
– Może i znak, ale przede wszystkim, powiem 
panu, trzeba jednak zdrowy, rodzinny tryb ży-
cia prowadzić. I tradycję szanować. O, popatrz 
pan tam, prosto. Widzi pan tę rodzinę?
– Rodzina, jak rodzina.
– Otóż proszę pana on jest rozwodnik, któ-
ry idzie ze swoją drugą żoną, która w ciążę 
z pierwszym dzieckiem zaszła, kiedy on był 
jeszcze mężem żony numer jeden. 
– To faktycznie bardzo tradycyjna rodzina! Jak 
nie przymierzając ta… no, no ta, co to…
– Powiem panu więcej – to ta sama rodzina! 
Wpadają na nasz bazar czasem. I wszyscy 
zdrowi. Jak rydze… 

Szaser
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BIURKA ●  WITRYNY ●  STOŁY ●  KRZESŁA

MŁODZIEŻOWE ●  ZESTAWY ●  I INNE

Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne
Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 100 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

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

Warszawa ul. Grenadierów 51/59

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

A MOŻE NAD MORZE?
Komfortowe, w pełni wyposażone  
apartamenty dla 4-6 osób, blisko plaży.
SPECJALNA OFERTA NA JESIEŃ.  
ZADZWOŃ! ¥ 501-423-667   

CENA OD 100 ZŁ ZA DOBĘ ZA APARTAMENT

KOŁOBRZEG    www.sunnyday.com.pl
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Dokończenie ze str. 1
Była wrześniowa noc, kiedy 

na stacji Księcia Janusza na 
Woli kilku zamaskowanych 
panów postanowiło dać upust 
swoim artystycznym zapędom 
i pomalować ścianę stacji oraz 
wagony pociągu. Wszystko zo-
stało sfilmowane, dzięki czemu 

wyczyn mógł być podziwiany 
przez szersze grono odbiorców 
w późniejszym czasie. Uwiecz-
nione popisy pseudografficiarzy 
trafiły nie tylko do wielbicieli 
tej sztuki wzmocnionej dawką 
adrenaliny, ale też policjantów, 
którzy postanowili ustalić ich 
tożsamość.

Miasto kontra grafficiarze
Po tym zdarzeniu Miasto po-

stanowiło rozprawić się z wan-
dalami. Odbyło się spotkanie, na 
którym analizowano nagranie 
z wyczynami z metra. 

– Sprawą wandali zajmuje 
się już policja, a Warszawa 
chce jeszcze mocniej zaanga-
żować się w walkę o bezpie-
czeństwo i estetykę wspólnych 
przestrzeni – powiedział Michał 
Domaradzki, dyrektor Biura 
Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego, który był jed-
nym z inicjatorów spotkania, 

dotyczącego bezpieczeństwa 
pasażerów w metrze.

Warszawa zamierza wy-
ciągnąć konsekwencje wobec 
osób, które dewastują prze-
strzeń i infrastrukturę finan-
sowaną z podatków mieszkań-
ców stolicy. A roszczenia będą 
obejmować nie tylko straty 
z powodu uszkodzenia mienia, 
ale także te wynikające z opóź-
nień w kursowaniu składów. Są 
to kwoty sięgające nawet setek 
tysięcy złotych. Planowany jest 
montaż dodatkowych kamer 

Miejsca Free GraFFiTi (wg ZDM)
n ul. Płowiecka / ul. Widoczna
n ul. Płowiecka / ul. Kaczeńca
n ul. Płowiecka / ul. Wydawnicza
n al. Stanów Zjednoczonych / ul. Ostrobramska
n ul. Ostrobramska / ul. Kinowa
n ul. Dolina Służewiecka / ul. Puławska
n ul. Rzymowskiego / ul. Puławska

n ul. B. Chrobrego – tunel
n ul. Globusowa – tunel
n al. Józefa Becka / al. Polski Walczącej
n al. Józefa Becka / ul. Polska
n al. Józefa Becka
n al. J. Becka / ul. Gościniec
n al. J. Becka – Most Siekierkowski
n al. Józefa Becka / Wał Zawadowski

n al. Armii Ludowej / al. T. Hopfera
n Al. 3 Maja – Most Poniatowskiego
n ul. Cierlicka / ul. Traktorzystów
n al. Armii Ludowej / ul. Solec
n ul. Dolina Służewiecka / ul. Koncertowa
n al. Harcerzy Rzeczypospolitej / ul. J. S. Bacha
n ul. Nowoursynowska / Potok Służewiecki
n ul. Dywizjonu 303 / ul. Marynin

monitoringu, co powinno wspo-
móc służby w walce z pseudo 
artystami.

Niszczenie pociągów metra 
na pewno sztuką nie jest, chociaż 
samo graffiti ma wielu fanów. 
W Warszawie jest wiele miejsc, 
gdzie można w pełni legalnie 
malować na murach, więc warto 
właśnie tam pokazać swój talent 
i sprayem namalować kolorowe 

cuda, które ozdobią szary i ni-
jaki miejski krajobraz. Na pra-
wym brzegu Wisły znajdziemy 
je przy ul. Płowieckiej (u zbiegu 
z: Widoczną, Kaczeńca i Wy-
dawniczą) oraz Ostrobram-
skiej (przy skrzyżowaniu 
z Kinową, na remontowanym 
właśnie wiadukcie w al. Stanów  
Zjednoczonych). 

Mikołaj Mikos

Biuro Poselskie 
katarzyny Marii 

Piekarskiej 
uPrzejMie inforMuje 

o najBliższych 
terMinach dyżurów  

	  12.10.2020  godz. 11.00 – 14.00  

    – dyżur poselski 

	  15.10.2020  godz. 13.00 – 15.00  

    – bezpłatne porady prawne

  29.10.2020  godz. 13.00 – 15.00  

    – bezpłatne porady prawne 

wszystkich zainteresowanych zapraszamy,  

prosząc o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

adres biura: ul. Nowy Świat 39, I piętro, 00-029 Warszawa

 606-751-751

email: katarzyna.piekarska@sejm.pl
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Drewniane wille typu świ-
dermajer spotyka się w okoli-
cach Otwocka, gdzie przed laty 
było podwarszawskie letnisko. 
Na północy miasta takich bu-
dynków nie ma, oprócz wła-
śnie dwupiętrowej willi przy 
ul. Fletniowej 2 na Białołęce. 
Została wybudowana około 
1900 roku i prawdopodobnie 
miała być pierwszą z wielu na 
letnisku, które rejent Krzysztof 
Kiersnowski planował zorgani-
zować wówczas na Płudach na 
wzór Otwocka. 

Willa w dobrym stanie prze-
trwała II wojnę światową, później 

był tu dom komunalny. W 1991 r. 
kupiła ją jedna z mieszkających 
w niej rodzin. Wraz z upływem 
czasu willa popadała w ruinę. Jej 
właściciel zaczął plano-
wać zburzenie budynku. 
Wtedy do działania 
przystąpiły lokalne śro-
dowiska. Fundacja AVE, 
Stowarzyszenia Razem 
dla Białołęki i Białołęka 
Dworska zainicjowały 
akcję, mającą na celu 
uratowanie go od dalszej 
dewastacji i rozbiórki. 
Udało się i w 2010 roku 
willa została wpisana do 
rejestru zabytków. 

W 2017 roku ruszył jej remont. 
Prace prowadzone są etapami. 
Do tej pory wyremontowano 
fasadę i część południowej ele-
wacji. Zrekonstruowano ścianę 
północną, która uległa zawa-
leniu. Konserwatorzy prze-
prowadzili restaurację werand 
oraz wykonali prace snycerskie 
drewnianych detali. Dom ma 
nową więźbę dachową i podbite 
fundamenty. Położono także izo-
lację piwnic.

– Po zdjęciu zewnętrznego 
odeskowania na parterze ry-
zalitu (wysunięta część fasady 

Świdermajer na 
Płudach uratowany!
kończy się kolejny etap remontu uratowanego od zagła-
dy, jedynego na Białołęce, świdermajera. zabytkowa, 
architektoniczna perełka zachwyca wszystkich, którzy 
mijają ją przy ul. Fletniowej 2. 

budynku na wysokości wszyst-
kich kondygnacji) południowej 
ściany, konserwatorzy odnaleźli 
duży fragment pierwotnej, mają-
cej ponad 100 lat, izolacji z gliny. 
Jej stan techniczny jest bardzo 
dobry, dlatego inwestor planuje 
pozostawienie jej na miejscu, 
jako świadka historii dawnego 
budownictwa. Aby spełnić 
współczesne wymagania od-
nośnie warunków termicznych, 
ten fragment elewacji zostanie 
ocieplony płytami trzcinowymi 
od wewnątrz – informuje Urząd 
Miasta.

Po zakończeniu prac na ele-
wacjach, rozpocznie się remont 
drewnianej klatki schodowej 
oraz wykończenie wnętrz. 

Już czwarty rok remont zabyt-
kowej willi finansowo wspiera 
Miasto. W tym roku dotacja wy-
nosi 164 tys. zł. Nad wszystkimi 
pracami czuwa Biuro Stołecz-
nego Konserwatora Zabytków.  

Alina Gruszka

Gez a rejestr zabytków
Ujęcie zabytku w GEZ daje 
możliwość ubiegania się o do-
tacje na prace konserwator-
skie, restauratorskie i roboty 
budowlane przyznawane przez 
Radę m.st. Warszawy. Jeśli 
obiekt znajduje się w rejestrze 
zabytków, jego właściciel 
może liczyć na wsparcie także 
innych instytucji: Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków 
oraz Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, ale 
także m.st. Warszawy.

drewniaki w Gez
Drewniaki to zaledwie ok. 3 proc. 
wszystkich obiektów zabytkowych 
znajdujących się na terenie miasta. 
W gminnej ewidencji zabytków m.st. 
Warszawy (GEZ) ujętych jest ich bli-
sko 300, na 11,5 tys. wszystkich 
obiektów. Na trzy tysiące obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków, do-
mów drewnianych jest tylko 32. 

Dokończenie ze str. 1
„Czy drzewa na ul. Zabaw-

nej są bezpieczne” – pod takim 
hasłem odbył się spacer eduka-
cyjny po ul. Zabawnej w Fale-
nicy. Chociaż, jak tłumaczy 
Aleksandra Słowińska, rzecz-
nik Urzędu Dzielnicy, nie ma 
planów masowego usuwania 
drzew z pasa drogowego, nie 
można wykluczyć, że w trosce 
o bezpieczeństwo mieszkań-
ców i użytkowników tej ulicy, 
konieczne będzie usunięcie 
kilku drzew porażonych grzy-
bem lub zamierających.

– Wzdłuż pasa drogowego 
ulicy Zabawnej w latach po-
wojennych nasadzono w trzech 
rzędach klony srebrzyste. Spa-
cer, który zorganizowaliśmy 
dla mieszkańców, prowadził 
Marek Suchodolski, specjali-
sta, który w rzeczowy sposób 
potrafi opowiedzieć o wpływie 
miasta na drzewa, właściwo-
ściach technicznych tego ga-
tunku, infekcjach oraz choro-
bach drzew. Szczegółowo oma-
wiany był rys historyczny, bio-
logia klonu srebrzystego oraz 
czynniki, które brane są pod 
uwagę podczas decydowania 
o jego usunięciu. To szybko ro-
snący gatunek, a przez to jego 
drewno jest dosyć słabe – tłu-
maczy Aleksandra Słowińska 
i dodaje, że kilka klonów w tym 
miejscu jest porażonych przez 

grzyby hubiaka pospolitego 
i żagiew łuskowatą, posiadają 
zgnilizny i wypróchnienia, 
dziuple, pęknięcia, dlatego 
trzeba będzie je wyciąć. Są po 
prostu niebezpieczne.

Spacer miał na celu zwróce-
nie uwagi mieszkańców wła-
śnie na kondycję drzew przy ul. 
Zabawnej oraz poinformowa-
nie, w jaki sposób i na podsta-
wie jakich kryteriów urzędnicy 
decydują o konieczności usu-
nięcia danego egzemplarza. 

– Chcieliśmy zwrócić 
uwagę, że decyzje o usunięciu 
drzew są podejmowane po do-
konaniu szczegółowej oceny 
ich stanu zdrowotnego. Są to 
trudne decyzje ze względu na 
przyrodniczą oraz sentymen-
talną wartość drzew, jednakże 
zapewnienie bezpieczeństwa 
jest priorytetem – podkreśla 
rzeczniczka. 

Falenica ma piękny, stary 
drzewostan, o który szcze-
gólnie trzeba dbać. Urząd 
Dzielnicy zlecił specjali-
stycznej firmie inwentaryza-
cję stanu zdrowotnego drzew 
przyulicznych, która będzie 
gotowa pod koniec roku. Jak 
zapowiadają urzędnicy, żadne 
drzewo nie zostanie wycięte 
pochopnie. W wątpliwych 
przypadkach będą zlecane 
pogłębione analizy.

Klara Bartuszek

Drzewa przy zabawnej

„Obwodnica” Gocławia to 
ciąg ulic: Meissnera – Abra-
hama – Umińskiego. Są na niej 
24 przejścia dla pieszych. Wy-
daje się, że to dużo, jednak bio-
rąc pod uwagę okoliczne osie-
dla mieszkaniowe, pięć szkół 
podstawowych, przedszkola 
i liczne punkty usługowe, to 
niezbędna i tak naprawdę mini-
malna liczba „zebr”. Wszystkie 

one zostały poddane audytowi 
ZDM i aż 21 z nich otrzymało 
najgorszy wynik z możliwych, 
czyli 0 lub 1, więc zostały za-
kwalifikowane do zmian.

Zarząd Dróg Miejskich po-
prawi bezpieczeństwo na przej-
ściach w ramach większej inwe-
stycji, jaką będzie przebudowa 
całej tzw. obwodnicy Gocławia. 
Planowane jest wybudowanie 

ścieżek rowerowych i utworze-
nie miejsc parkingowych. 

Pod koniec wakacji ogłoszony 
został przetarg, w którym całą 
inwestycję podzielono na pięć 
części. Łącznie zgłosiło się 12 
chętnych wykonawców do po-
szczególnych zadań. Zmiany 
wiążą się też z uporządkowa-
niem parkowania. – Obecnie 
przekrój w ciągu Meissnera 

zebry Do poprawki
zwężenie do jednego pasa, wyznaczenie miejsc parkin-
gowych, ścieżki rowerowe – takie są plany przebudowy 
„obwodnicy” Gocławia.

– Abrahama – Umińskiego jest 
teoretycznie dwupasmowy, 
przy czym skrajny prawy pas 
jest niemal na całej długości 
wykorzystywany przez kierow-
ców do parkowania. Taki stan 
rzeczy zostanie utrzymany, ale 
w uporządkowanej formie – po-
zwoli to na stworzenie wielu 
nowych miejsc parkingowych 
przy jednoczesnej poprawie 
bezpieczeństwa w rejonie nie-
osygnalizowanych przejść dla 
pieszych – informuje Zarząd 
Dróg Miejskich.

Wiadomo już, że cały ciąg 
ulic będzie zwężony z dwóch 
pasów do jednego. Wszędzie, 

gdzie tylko to możliwe, na pa-
sie, który teraz jest skrajnym 
prawym, zostaną wyznaczone 
równoległe miejsca postojowe. 

– Przewidujemy, że na jezdni 
ulicy Umińskiego będzie 125 
miejsc dla samochodów, na 
Abrahama – 145, a na Meis-
snera – 125. Na ostatniej z tych 
ulic, przy okazji zmiany orga-
nizacji ruchu, przeprowadzimy 
również wymianę zniszczonej 
nawierzchni jezdni – wymie-
niają drogowcy i dodają, że 
jednopasmowy układ będzie 
również w rejonie przejść dla 
pieszych, co powinno znacznie 
poprawić bezpieczeństwo. Nie 

będzie już możliwości wyprze-
dzania na przejściach. 

Zmiany nie obejmą skrzyżo-
wań ul. Meissnera z Fieldorfa 
i Bora-Komorowskiego, które 
są wyposażone w sygnalizację 
świetlną. Układ pasów w rejo-
nie skrzyżowań pozostanie taki 
sam – z dodatkowymi pasami 
służącymi do skrętu.

Na obu jezdniach „obwod-
nicy” zostaną wyznaczone jed-
nokierunkowe pasy rowerowe. 
Podobnie jak miejsca parkin-
gowe, to projekt z budżetu oby-
watelskiego. Obydwa pomysły 
mieszkańców zebrały łącz-
nie 1594 głosy.              KaSa

Skrzyżowanie ulic Marsa/Żoł-
nierska/Rekrucka – to miejsce 
owiane coraz gorszą sławą, choć 
wydawało się, że po oddaniu do 
użytku w ubiegłym roku długo 
wyczekiwanej estakady, wszy-
scy kierowcy odetchną z ulgą. 
Dzisiaj, kto tylko może, stara się 
omijać to skrzyżowanie. Średnio 
1,5 raza w tygodniu dochodzi tu 
do kolizji lub wypadku. W ubie-
głym roku rannych zostało 26 
osób, w tym, do tej pory – 51. 

W czym problem? Przede 
wszystkim w braku rozwagi 
u kierowców, bo tego pominąć 
nie można, ale trudno też nie 
zauważyć pewnego chaosu na 
całym skrzyżowaniu.

Najpierw był problem z sygna-
lizatorem, który był niewidoczny. 
Kierowcy, jadący ul. Żołnier-
ską w Rekrucką, wjeżdżali na 
skrzyżowanie na czerwonym 
świetle i wtedy dochodziło do 
wypadków. Szkopuł w tym, że 

chaos na skrzyżowaniu
W przyszłym roku ruszy budowa estakady do skrętu w pra-
wo z ul. Żołnierskiej w Marsa. Przy okazji będzie miała 
miejsce korekta feralnego skrzyżowania w rembertowie. 
czy to wystarczy, by w końcu było bezpiecznie?

ich sprawcy byli przekonani, że 
jechali prawidłowo, ponieważ 
widzieli jedynie zielone świa-
tło dla pasów do skrętu w lewo. 
„Ich” sygnalizator, zakazujący 
jazdy, był po prostu niewidoczny. 
Wprowadzono zmiany, pojawił 
się dodatkowy sygnalizator. To 
jednak niewiele zmieniło. 

– Niestety, dołożenie dru-
giego sygnalizatora do jazdy 
na wprost z ul. Żołnierskiej 
w ul. Rekrucką nie zdaje egza-
minu. Kierowcy, nie dostoso-
wując prędkości, zbliżając się 
do skrzyżowania, przejeżdżają 
je na czerwonym świetle. Tak 
samo, jak i kierowcy, nie pa-

trząc na znaki lub jeżdżąc na 
pamięć, skręcają w lewo z ul. 
Marsa w ul. Rekrucką – mówi 
Maciej Ciulkin, działacz spo-
łeczny, który od jakiegoś czasu 
apeluje do wszystkich instytu-
cji o pilne zajęcie się feralnym 
skrzyżowaniem.

Okazuje się, że planowane są 
zmiany. Będą korekty geome-
tryczne, ale dopiero po oddaniu 
drugiej estakady w kierunku 
centrum. Zarząd Miejskich In-
westycji Drogowych podkre-
śla, że przyczyną zdarzeń dro-
gowych na skrzyżowaniu jest 

nieprzestrzeganie przepisów 
przez kierowców, planowane są 
jednak zmiany, które wpłyną na 
bezpieczeństwo. 

– Jeżeli chodzi o budowę esta-
kady do skrętu w prawo z Żołnier-
skiej w Marsa, jesteśmy w trakcie 
przetargu na wyłonienie wyko-
nawcy. W ramach tego zadania 
zostanie też wprowadzona moż-
liwość skrętu w lewo z ul. Marsa 
w Rekrucką. Budowa rozpocznie 
się w przyszłym roku. Określenie 
bardziej szczegółowego terminu 
podpisania umowy jest na razie 
niemożliwe. Wybrany w prze-
targu wykonawca będzie miał  
20 miesięcy na realizację zada-
nia – mówi Małgorzata Gajew-
ska ze ZMID. 

Jan Paśnik

Fot. Maciej Ciulkin
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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 
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nierUcHoMoŚci – Sprzedam

n Działkę budowlaną 2630 m  
kw. 25 km od Radomia.  
Cena 120 tys. zł.  
Tel. 509-766-615, 514-14-27-81

Praca

n Opieka Niemcy Legalnie.  
Tel. 725-248-935

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, po-
rady, 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 cywil-
ne, karne, rodzinne, spadkowe, 
rozwody. Wawer-Anin ul. Ukośna. 
Tel. 22 613-04-30, 603-807-481

róŻne

n Kupię książki płyty winylowe. 
Tel. 798-631-511.  
Dojeżdżam na miejsce

n oPieka nad GroBaMi 
W WarSzaWie – Tanio 
i SoLidnie.  
TeL. 500-336-607

SPrzedaM

n Kraty balkonowe, Gocław.  
Tel. 694-636-236

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

TranSPorT

n AAA wywóz gruzu, mebli, 
gałęzi, itp. Rozbiórki, wyburzanie 
ścian, skuwanie glazury, posa-
dzek, wycinanie drzew. Porząd-
kowanie piwnic, garaży, działek. 
Załadunek. Tanio.  
Tel. 721-002-710

aUTo-MoTo – kupię

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

daM PracĘ

n Dozorca. Sprzątanie, drobne 
prace remontowe.  
Tel. 506-118-235

n PieLĘGniarkĘ – receP-
cJoniSTkĘ zaTrUdniĘ 
1/2 eTaTU. PrzYcHodnia. 
KONTaKT 601-341-020

FinanSe

n Biuro Księgowe 12 lat  
doświadczenia.  
Tel. 604-70-70-62

kUPiĘ

n antyki, znaczki pocztowe, 
monety, odznaczenia.  
Tel. 22 253-38-79, 601-235-118

MedYczne

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

NauKa

n Angielski, niemiecki.  
Tel. 601-20-93-41

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 budow-
lane 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

n Przeprowadzki i magazyno-
wanie 24h/7. Wywóz i utylizacja 
zbędnych mebli, przedmiotów 
z mieszkań i piwnic.  
Tel. 607-66-33-30

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

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

USŁUGi

n 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 – UPraWnie-
nia. TeL. 504-618-888

n Gaz, HYdraULika.  
naPraWY, MonTaŻ, Prze-
róBki – 24 H. Tanio. TeL. 
22 610-88-27, 604-798-744

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 ga-
zowe 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 PaneLe, UkŁadanie.  
TeL. 504-618-888
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   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

* 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

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

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, zaBUdo-
WY, 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 APranie dywanów, mebli 
tapicerowanych. Osobiście.  
Tel. 512-247-440

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

USŁUGi – remontowe

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

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

n Dachy, rynny. Wymiana, 
naprawa. 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

n Rolety. Tel. 514-165-445
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