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Pan się szczePi?
W tym roku najczęściej uży-

wanym  słowem  będzie  szcze-
pienie,  a  znajomość  sprawy, 
po  zasięgnięciu  opinii  wujka 
Googla,  będzie  rosła  z  mie-
siąca  na  miesiąc,  ewoluując 
finalnie w kierunku – tak, zrobię 
to. Bo nawet sceptycy, widząc, 
że  zaszczepieni  przeżyli  tę  in-
iekcję,  nie  wysyłają  swoich 
wrażliwych danych w eter i nie 
utracili swojej osobowości, dla 
świętego  spokoju  i  dla  szansy 
zdjęcia  maseczki  z  twarzy, 
udadzą  się  do  punktu  opera-
tora  strzykawki  jednorazowej 
(oczywiście  firma  zewnętrzna, 
operator na umowie zleceniu).
Po  10  latach,  pytając  się 

o  wspomnienia  z  lat  2020- 
-2021,  okaże  się,  że  zwolen-
ników  szczepionki,  jako  je-
dynego  rozsądnego  czynnika 
kończącego pandemię korona-
wirusa, było 103 proc. i nawet 
najwięksi  dzisiejsi  alergicy  na 
szczepionkę  będą  mówili  za 
jakiś  czas,  że  „tylko  zadawali 
podstawowe  pytania,  dzieląc 
się zrozumiałymi wątpliwościa-
mi”. Super.
Ja  tam  wątpliwości  specjal-

nych  nie  mam  (można  będzie 
sprawdzić)  – wszystko,  co  po-
zwoli  uwolnić  się  od  tej  zarazy, 
ma  dla  mnie  wysoki  priorytet. 
Chcę przestać się bać o zdrowie 
moich najbliższych i chcę wresz-
cie  zacząć  żyć  normalnie.  Dwa 
wkłucia warte są tej sprawy.

Tomasz szymański

 

UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
Kupno - Sprzedaż
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

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

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

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
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Henryk Machalica:  
Moje marzenie – domek 
z ogródkiem  
koBiecYM okieM str. 4

co TaM Panie na Pradze str. 4

PraWnik radzi str. 4

oGŁoszenia droBne str. 6

w numerze:

15 stycznia rusza rejestracja osób z grupy i narodowego programu szczepień. Kto Kwa-
lifiKuje się do szczepionKi przeciwKo coVid-19 w tym etapie? jaK wyglądają procedury?

czytaj na str. 2

Co z ChoInką po śwIętaCh?
W każdym domu przyjęte są różne zwyczaje dotyczące zarówno strojenia choinki, 
jak i jej rozebrania. Jedni chcą cieszyć się świątecznym drzewkiem jak najdłużej 
i dlatego pojawia się ono już na początku grudnia, inni zostawiają to do Wigilii. Po-
rządkowanie bombek i lampek również ma indywidualne terminy. Można zarówno 
w pierwszą niedzielę po Trzech króli, jak i niemal miesiąc później – 2 lutego (świę-
to Matki Boskiej Gromnicznej). 

Fot. Adam Guz/KPRM

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

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

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
  720 888 001

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

PROTEZY 
DENTYSTYCZNE 
NA NFZ 
BEZ KOLEJKI

Klinika Stomatologiczna 

IMARI

www.imari.pl

\ 22 810 10 10

Bezpłatna gazeta mieszkańców prawej strony Wisły.
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kronIka poLICYjna
scHWYTano MordercóW

Stołeczni policjanci z wydziału zabójstw zatrzymali spraw-
ców brutalnego zabójstwa dwójki starszych ludzi mieszkają-
cych przy ulicy Osowskiej. W połowie lutego 2020 r. przeszło  
80-letni małżonkowie zostali uduszeni, wcześniej byli torturo-
wani. Wielomiesięczne śledztwo doprowadziło do zatrzymania 
zleceniodawcy zabójstwa powiązanego z tzw. mafią ożarowską 
i dwóch sprawców. Zleceniodawca przed tragedią próbował 
wyłudzić od małżonków zamieszkiwaną nieruchomość, ci jed-
nak zorientowali się, że mają do czynienia z oszustem.

akcJa  dzieLnicoWeGo 
Dzielnicowy st. sierż. Rafał Fałęcki z KRP Warszawa VII przy 
ul. Umińskiego, wracając samochodem do domu z zakupów, 
zobaczył jadącą pod prąd skodę. Kierowca nie reagował na 
sygnały zatrzymania się, staranował po drodze wysepkę na 
jezdni, zatrzymał się dopiero na parkingu przed jednym z mar-
ketów. Dzielnicowy dobiegł do skody i musiał obezwładnić kie-
rowcę,  bowiem ten chciał uciekać. Okazało się, że miał ponad 
2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu…

rozBóJnik z TraMWaJu
Pewien mężczyzna został zaatakowany po wyjściu z tramwaju 
przez ok. 40-letniego napastnika – został pobity,  stracił tele-
fon i pieniądze. Zawiadomił policję. Po kilku godzinach jedna 
z załóg patrolowych zauważyła na Grochowie mężczyznę o po-
dobnym rysopisie. Zatrzymano podejrzanego, który miał przy 
sobie telefon ofiary i pieniądze. Oczywiście wypierał się udziału 
w przestępstwie. Został zatrzymany, okazało się, że był mocno 
pijany (2 promile alkoholu).

Panika W zaMknięTYM Mieszkaniu
Policjanci uzyskali informację, że na Pradze Południe ukrywa 
się poszukiwany młody mężczyzna. Gdy za pierwszym razem 
nie udało się nikogo zastać w lokalu, wrócili po kilku godzinach. 
Tym razem jednak usłyszeli ruch za drzwiami, wezwali więc 
strażaków z prośbą o pomoc w sforsowaniu zamków. Wtedy to 
w lokalu zaczęła się prawdziwa panika, a pod nogi stojących pod 
balkonem funkcjonariuszy poleciało zawiniątko z 300 gramami 
marihuany. Policjanci zatrzymali 3 mężczyzn, w tym poszuki-
wanego. Odnaleźli też jeszcze 8 gram kokainy.  policja.waw.pl

Igłą w koronę
narodowy Program szczepień przeciwko sars-coV-2 
podzielony jest na cztery etapy. W każdym z nich za-
szczepiona zostanie określona grupa osób. kolejność 
wyznaczono według ryzyka zakażenia koronawirusem. 

15 stycznia rozpoczyna się 
kolejny etap NPS. Zmieniono 
go w ostatniej chwili i pierw-
szeństwo otrzymali seniorzy. 
W piątek zostanie urucho-
miona centralna rejestracja, 
czyli możliwość umawiania 
szczepień na konkretny ter-
min dla seniorów. 

– Od 15 stycznia będą mo-
gli umawiać się na konkretny 
termin seniorzy powyżej 
80. roku życia. Między 18  
a 22 stycznia zostaną zaszcze-
pieni mieszkańcy DPS-ów. 
Zrobią to zespoły wyjazdowe 
– poinformował na konfe-
rencji szef KPRM Michał 
Dworczyk. Osoby, powyżej 
70 lat, będą mogły zapisy-

wać się od 22 stycznia, a po 
25 stycznia rozpoczną się ich 
szczepienia.

W grupie 1. są też m.in. 
nauczyciele, służby mundu-
rowe, czyli m.in. wojskowi, 
straż pożarna i strażnicy 
miejscy, a także inne służby 
biorące udział w działaniach 
przeciwpandemicznych oraz 
odpowiadające za bezpie-
czeństwo narodowe. Oni 
będą mogli zapisywać się na 
szczepienia prawdopodobnie 
pod koniec marca.

Procedura rejestracji ma 
być prosta. aby zapisać się na 
szczepienie można skorzystać 
z bezpłatnej infolinii czynnej całą 
dobę pod numerem 989 albo 

umówić się elektronicznie po-
przez swoje internetowe konto 
Pacjenta (dostępne na pacjent.
gov.pl) lub za pośrednictwem 
placówki, w której wystawiono  
e-skierowanie albo bezpośrednio 
w punkcie szczepień.

E-skierowanie będzie ge-
nerowane automatycznie 
i ważne 60 dni. Po dokona-
niu rezerwacji wizyty każdy 
otrzyma SMS z informacją 
o wybranym miejscu i ter-
minie szczepienia. Pacjent 
będzie od razu umawiany na 
dwie wizyty i także przed 
drugą dawką szczepionki bę-
dzie powiadamiany SMS-em. 
Ponieważ w tym etapie NPS 
uwzględniono osoby z pro-

blemami zdrowotnymi i naj-
starszą część naszego społe-
czeństwa, nie wszyscy będą 
mogli bez problemu dotrzeć 
do punktu szczepień. Miasto 
chce zorganizować pomoc tej 
grupie mieszkańców. 

– Szacujemy, że w Warsza-
wie będzie to grupa ok. 11 tys. 
mieszkańców, z czego ponad 
tysiąc osób wymaga trans-
portu specjalistycznego. 
Zaproponowaliśmy, aby 
osoby wymagające specja-
listycznego transportu były 
szczepione w domach przez 
zespoły mobilne, a pozostała 
grupa, ok. 10 tys. mieszkań-
ców, była dowożona trans-
portem zorganizowanym 
przez Miasto. Czekamy na za-
twierdzenie tych założeń przez 
rząd – mówi wiceprezydent  
Renata Kaznowska.                 KS

szczegółowy wykaz punk-
tów szczepień na stronie 
www.mieszkaniec.pl

Dokończenie ze str. 1
Od lat w naszych domach 

królują naturalne drzewka. 
Co z nim zrobić, aby nie skoń-
czyło życia chwilę po tym, 
jak przestanie zdobić nasz 
dom? Tradycyjnie już choinki 
w doniczkach przyjmą od 
nas Lasy Miejskie, które za-

sadzą iglaki, dając im szansę 
na drugie życie. Można to 
zrobić w sobotę 16 stycznia 
w godz. 9-15 w siedzibie La-
sów Miejskich przy ul. Kor-
kowej 170a. Pamiętajmy, by 
dokładnie oczyścić drzewko 
z pozostałości po świątecz-
nych ozdobach. 

Drzewka, które były 
ścięte, trzeba oddać do re-
cyklingu. Zostawiamy je 
w tym samym miejscu, gdzie 
składamy odpady wielkoga-
barytowe albo zawozimy do 
Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, 
tzw. PSZOK-u, np. przy ul. 

Co z ChoInką po śwIętaCh?

989 

BezPŁaTna infoLinia  
czYnna caŁą doBę

Płytowej 3 na Białołęce. 
Punkt czynny jest od ponie-
działku do piątku w godz.  
14.00-20.00 oraz w soboty od 
godz. 9.00 do 20.00.            AG

Fo
t. 
UM

Codziennie, w godzinaCh 10-12, Seniorzy 65+ mogą zakupić baterie do aparatów SłuChowyCh 6 Szt. w Cenie 9,00 zł

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

trudnośCi użytkowników aparatów SłuChowyCh 
Spowodowane noSzeniem maSeCzek

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

noszenie maseczek znacznie wpłynęło na komfort i ro-
zumienie mowy u osób, które na co dzień noszą aparaty 
słuchowe. protetycy słuchu musieli zmierzyć się z proble-
mami dotychczas nieznanymi. Sytuacja wymusiła poszu-
kiwanie nowych rozwiązań i narzędzi, dzięki którym użyt-
kownicy aparatów słuchowych mogą poczuć się pewniej.

aparat słuchowy, okulary i maseczka – założenie wszyst-
kiego naraz jest bardzo uciążliwe wtedy, kiedy aparat słucho-
wy znajduje się za uchem. Ponadto ciągłe nakładanie i zdej-
mowanie maseczki często stanowi ryzyko przypadkowego 
wysunięcia się aparatu słuchowego. W ostatnim czasie w ten 
sposób wiele aparatów zostało zagubionych. Z tego powo-
du warto rozważyć wykonanie aparatu słuchowego w wersji 
wewnątrzusznej lub wewnątrzkanałowej. Takie rozwiązania 

poprawiają znacznie komfort użytkowania, a w najmniejszych 
wersjach IIC (Invisible In the Canal) są całkowicie niewidocz-
ne. Pozostając przy wersjach zausznych warto rozważyć apa-
raty słuchowe wyposażone w funkcję „znajdź mój aparat”, 
która może pomóc w znalezieniu zagubionego aparatu słu-
chowego. 

rozumienie mowy, gdy rozmówca jest w maseczce jest 
znacznie gorsze nawet dla osób dobrze słyszących. Maseczka 
powoduje ograniczenie słyszenia wysokich częstotliwości, co 
odpowiada zanikom spółgłosek bezdźwięcznych (np. p,s,f,t,c 
itd.). Przez to mowa staje się mniej wyraźna. Ponadto wiele 
osób z niedosłuchem pomaga sobie w zrozumieniu mowy pa-
trząc na usta. Gdy nasz rozmówca jest w maseczce, ma zasło-
nięte usta, do tego mówi szybko, użytkownicy aparatów słu-
chowych mają duże problemy z porozumiewaniem się. 

Rozwiązaniem, które może przynieść korzyść, są aparaty 
słuchowe ze specjalną aplikacją, gdzie przy pomocy smart-
fona możemy sterować pracą aparatów słuchowych. Jednym 
z najnowocześniejszych rozwiązań jest aplikacja ze specjalnym 
programem „rozmowa w maseczce”. Jedno kliknięcie powo-
duje poprawę zrozumienia mowy. Gdy nie możemy skorzystać 
z aplikacji, protetyk słuchu może zaproponować konfigurację 
specjalnego programu słyszenia dedykowanego właśnie dla ta-
kiej sytuacji.

w gabinetach StreFy SłucHu znajdziecie Państwo audio-
protetyków z doświadczeniem, odpowiednimi kompetencjami 
i determinacją w znalezieniu najlepszego rozwiązania. Na bieżą-
co obserwujemy i wdrażamy wszystkie nowości po to, aby spro-
stać Państwa wymaganiom nawet w tych trudnych czasach. 
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WYWIADY 30-LECIA

– kiedy, chcąc się umówić 
na rozmowę, wymieniłam na-
zwę naszego czasopisma, nie 
był Pan nią zaskoczony. czyżby 
czytał Pan „Mieszkańca”? – py-
tam znanego aktora – Henryka 
Machalicę. 

– Tak, czytuję. Kupuje go 
żona. Uważam, że takie lo-
kalne czasopisma są bardzo 
potrzebne. Mają do odegra-
nia ogromną rolę w integro-
waniu mieszkańców jednej 
dzielnicy, pokazywaniu 
pozytywnych przykładów 
i negatywnych zjawisk. 

– od jak dawna mieszka Pan 
na Pradze Południe? 

– Na osiedlu Majdańska 
mieszkam od początku jego 
istnienia, tj. od 1980 r. 

– czy jest Pan zadowo-
lony ze swego mieszkania? 
nie marzy się Panu domek 
z ogródkiem gdzieś na pery-
feriach stolicy? 

– Domek z ogródkiem 
byłby dla mnie optymalnym 
modelem mieszkania. Mam 
pod Warszawą działkę. Jej 
uprawianie to moje hobby, 
odskocznia od życia w wiel-
kim mieście. Ale mieszkam 
w Warszawie, bo wykonuję 
zawód, który mnie absorbuje 
od rana do wieczora. Mój 

dom to 83 m2 na II piętrze 
„mrówkowca”. Na osiedlach 
Majdańska, Igańska, Ko-
bielska budynki są tak usta-
wione, że na łączach między 
nimi wygospodarowano do-
datkowe pokoje. Niestety ma 
to swoje minusy, bo domy 
nie osiadają równomiernie. 
Pokoje są na różnych pozio-
mach, pękają ściany, pod-
łogi. Metraż mieszkania nie 
jest mały, chociaż daleko mu 
do luksusu, ale wykonanie 
fatalne. 

– a sąsiedzi? czy nie są 
uciążliwi? 

– Nie, na sąsiadów nie 
narzekam. Mieszkam w 16- 
-piętrowym bloku z wiel-
kiej płyty. Wiadomo, że je-
żeli ktoś w którymkolwiek 
mieszkaniu coś robi, to od-
bija się to w każdym zakątku 
domu. 

– ale przecież lokatorzy tych 
mieszkań zajmują je od dawna 
i największe prace mają już 
poza sobą… 

– Minęło 10 lat od powsta-
nia osiedla i ludzie zaczynają 
modernizować swoje miesz-
kania. Dawniej położone 
glazury odpadają, trzeba ro-
bić nowe i prace zaczynają 
się od początku. 

– co Pana, jako mieszkańca 
tego osiedla, denerwuje naj-
bardziej? 

– Drażni mnie niechluj-
stwo kierowców MPO i sa-
mochodów dostawczych, 
którzy rozjeżdżają trawniki, 
niszczą chodniki. Nigdzie na 
świecie samochody dostaw-
cze nie podjeżdżają pod sam 
sklep. Stoją na jezdni, bo 
wiadomo, że pod ogromnym 
ciężarem płyty chodnika się 
połamią. Za te zniszczenia 
płacimy my, mieszkańcy. 
Spółdzielnia nie robi nic, 
żeby te praktyki ukrócić. 
A przecież wystarczyłoby, 
żeby ktoś, kto siedzi w biu-
rze, wyszedł z niego i popa-
trzył, co się dzieje. Pilnowa-
nie tego powinno należeć do 
pracowników spółdzielni. 

Sami mieszkańcy także 
niszczą. Samochodów przy-
bywa, ale to nie znaczy, że 
wszystko wokół siebie mu-
simy zniszczyć. Uważam, 
że ogniwa samorządowe 
powinny więcej robić dla 
zdyscyplinowania miesz-
kańców. Pewne sprawy 
należy załatwiać zakazami 
administracyjnymi i niestety 
egzekwować mandatami. 
Zakazy, których się nie egze-

kwuje, są tym bardziej lekce-
ważone i omijane. W dziel-
nicy powinna być policja 
lokalna, która by się tymi 
sprawami zajmowała. Musi 
być także odpowiedzialność 
materialna, np. rodziców za 
dzieci, które niszczą klatki 
schodowe, windy. To są te 
dolegliwości dnia codzien-
nego. 

Osobną sprawą jest ha-
łas dochodzący z pobliskiej 
Trasy Łazienkowskiej. W ta-
kim mieszkaniu trudno mó-
wić o wypoczynku. 

– Gdzie Pan spędzi urlop? 
– Na działce pod War-

szawą. To miejscowość za-
bita deskami, oaza spokoju 
w tym zwariowanym, zatru-
tym świecie. 

– Będzie Pan tylko wypoczy-
wał, kontemplował przyrodę? 

– O nie, mam dużo pracy. 
Rośnie tam trochę drzewek 
owocowych, które należy 
pielęgnować. Trzeba nisz-
czyć chwasty, a ja na działce 
nie stosuję chemii. Praca 
jest zawsze. I to taka, którą 
lubię. Ruch na świeżym po-
wietrzu to w ogóle najlepsze 
lekarstwo na wszystko, jeśli 
się jeszcze człowiek może 
ruszać… 

HenrYk MacHaLica – Mieszkaniec nr 7/1991

moje marzenIe – domek z ogródkIem 

– czy cieszy się Pan z tego, 
że żyjemy w tak ciekawych 
czasach? 

– Nieraz te czasy wydają 
mi się zbyt ciekawe. Dzi-
wię się ostatnim strajkom, 
postawom roszczeniowym. 
Wszyscy odczuwamy trudy 
tego czasu i nie można mó-
wić: mnie się należy więcej. 
Widzimy już inne oblicze na-
szego kraju. W tak krótkim 

czasie tak wiele się zmieniło, 
a ludzie jak gdyby tego nie 
dostrzegają. Ciągle im mało, 
ciągle im się wydaje, że mu-
szą mieć już wszystko … 

– dziękuję za rozmowę i ży-
czę miłego urlopu.

rozmawiała anna sobczyk
Henryk Machalica (ur. 18 czerwca 
1930 w chybiu, zm. 1 listopada 
2003 w Warszawie) – polski aktor 
filmowy i teatralny. 
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– Jak to mówią: święta, święta i po świę-
tach… 
–  Tak  mówią,  panie  Eustachy,  tyle  że 
w tym roku to święta były jakieś takie, jak 
nie przymierzając, sztuczna choinka. Niby 
święta,  a  świętami  nie  pachniały.  U  nas 
na przykład każdy czekał, żeby skończyły 
się  jak  najszybciej… Rodziny  nie mogły 
się odwiedzać, o przytuleniu kogoś mowy 
być nie mogło, bo nawet domownicy przy 
stole zakodowane w głowach mieli, żeby 
się nie dotykać…
Pan Kazimierz Główka,  stały bywalec na 
bazarze na pl. Szembeka i kupiec tutejszy, 
Eustachy Mordziak spotkali się w nowym 
roku  pierwszy  raz.  Nic  więc  dziwnego, 
że wymieniali  uwagi  na  temat  niedawnej 
przeszłości.  Jednak  życie  wokół  toczyło 
się w takim tempie, że nawet tegoroczna, 
niezbyt  udana  choinka  nie  za  bardzo  ich 
zajęła. Za to inne sprawy i owszem. 

–  Słyszałeś  pan,  jak  górale  sobie  z  tym 
całym zakazem działalności radzą?
– Z hotelami, co im zamknęli?
– Nie tylko – z wyciągami i w ogóle. Naj-
bardziej mi zaimponował pomysł zamia-
ny pokoi hotelowych na „przechowalnie 
nart”.  Pokoi  wynajmować  nie  wolno, 
ale  o  „przechowalniach”  nigdzie  nie  
napisali.
– No i z tymi samochodami, co to są jak 
domy na kółkach,  też nieźle wymyślone. 
Wynajmują  miejsce  parkingowe,  śpią 
w  środku,  czyli  u  siebie,  nie  w  żadnym 
hotelu. Żarcie z knajpy kupują „na wynos” 
i gra muzyka. 
– Niestety nie każdy tak może i miejsco-
wości  turystyczne,  które  z  przyjezdnych 
żyją, ledwo już dychają. Ludzie tracą ma-
jątki. Sezonu nikt już nie zwróci. 
– Jakąś pomoc jednak dostają…
– Niby tak, ale sam pan wiesz, jak to jest. 
Nigdy nie dadzą tyle, ile człowiek normal-
nie by zarobił, bez łachy.
– Fakt. Powiem panu, że  jak  tak czytam, 

co  tam  się  dzieje,  to  w  górach  pachnie 
buntem.
–  E,  nie,  chyba  nie.  Ale  powiem  panu, 
panie Eustachy i to, że ludzie sami sobie 
są trochę winni. Coraz więcej jest takich, 
którym na  tego  koronawirusa  ktoś  bliski 
umarł. Coraz częściej odchodzi ktoś, kogo 
znamy z nazwiska – aktor, lekarz, polityk. 
Zgonów w zeszłym roku było najwięcej od 
drugiej wojny, a mimo to jakoś nas to nie 
rusza. W górach tłumy, choć niby wyjeż-
dżać nie ma po co. Ludziska często bez 
maseczek  chodzą  albo  zakrywają  nimi 
tylko brodę i szyję – jakby nikt nikomu nie 
wierzył, że sytuacja naprawdę jest poważ-
na. COVID? Jaki COVID?! Propaganda… 
– Święte słowa, panie Eustachy, ale może 
ku  lepszemu wreszcie  idzie.  Szczepienia 
ruszyły.
–  Pan  mnie  chce  rozśmieszyć?  1200 
osób w weekend?
– Ale razem już ponad 200 tys. i się roz-
kręca. Będzie dobrze, panie Kaziu, będzie 
dobrze.                                     szaser 

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– radca prawny Marcin Kluś 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'GorącY TeMaT

Ostatnimi czasy, częściej niż 
polityka, dzieli nas sprawa wi-
rusa, wszechobecnego w me-
diach, rozmowach, wszędzie.
Jedni uważają, że żadnego 

wirusa nie ma, że  to wymysł 
„wiadomo czyj i wiadomo, w ja-
kim celu”. Inni – że jest, a jakże, 
i tu kończy się jednomyślność: 
niektórzy starają się przestrze-
gać wszelkich zaleceń (także 
dziwnych). Zakaz jakichkolwiek 
spacerów w parkach i lasach? 
Oczywiście! Maseczki TAKŻE 
na nosie, nie  tylko na ustach 
–  to brzmi  rozsądnie. Szcze-
gólna troska o osoby starsze? 
Ma się rozumieć!
Część osób starszych wpada 

w panikę przed chorobą, z lę-

kiem o dzieci i wnuki, z pogłę-
biającą  się  depresją.  Jedne 
dzieci otaczają ich opieką, inne 
korzystają z tej aż nazbyt łatwej 
wymówki, by pozostawić bab-
cię samej sobie – „bo teraz nie 
wolno się spotykać”!
Ale jest też grupa seniorów, 

która przyjęła do wiadomości, 
że  mamy  pandemię,  że  ko-
nieczne  są  obostrzenia;  cóż, 
kiedy uważają, że ich akurat te 
obostrzenia nie dotyczą. Oto sy-
tuacja w jednym ze sklepów sa-
moobsługowych, zresztą poza 
godzinami wyznaczonymi dla 
seniorów. Starsza kobieta bez 
maseczki zasuwa po sklepie, 
wkładając to i owo do koszyka. 
Ktoś z kupujących zwraca  jej 
uwagę, że powinna maseczkę 
mieć. Odpowiedź? Prosta: „Pa-
nie, ja już się nażyłam i żadnego 

tam wirusa się nie boję. Na coś 
przecież trzeba umrzeć”.
Z  jednej strony,  trudno za-

przeczyć.  Z  drugiej,  czasem 
warto myśleć nie tylko o sobie, 
lecz i o innych…
Rozważni  i  nierozważni 

zdarzają się w każdym wieku, 
ważne, żeby mieć, jak to mówią, 
„własny rozum”. Bo jeśli słyszę 
jakąś sensację na tematy „oko-
łopandemiczne”, na przykład, że 
fabryka szczepionek już DWA 
LATA TEMU zamówiła kilkaset 
razy więcej niż  zwykle pudeł 
tekturowych  i  fiolek.  TAKICH 
fiolek?! Przypadek?! Niestety, 
nie usłyszałam odpowiedzi na 
pytanie o źródło tej informacji. 
Po  prostu  jest  to  tajemniczy 
ktoś „dobrze poinformowany”. 
Kto przeżył komunę, czasy pro-
pagandy i chamskich prowoka-

cji, siania w ludziach lęku, ten 
niełatwo uwierzy w pustosłowie 
na zasadzie „jedna pani drugiej 
pani…”.
Skoro mowa o szczepieniach, 

podchodzimy do tematu bardzo 
ostrożnie, lecz jest grupa ludzi, 
którzy nie mogą się doczekać. 
Że jacyś celebryci szczepili się 
poza kolejką? Sorry, ale kiedy 
było  inaczej? Celebryci,  pro-
minentne osoby, a często także 
ich rodziny i współpracownicy, 
nieraz widziałam te specjalne 
względy. Trudno wciąż się temu 
dziwić tak, jak trudno dziwić się 
co roku, że opadają liście.
Boli mnie tylko, że na pytanie 

co skłoniłoby cię, żeby się za-
szczepić, ponad 45 proc. osób, 
deklarujących się jako antysz-
czepionkowcy, odpowiedziało: 
premia w postaci gotówki.    żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

REALIZUJEMY 

INDYWIDUALNE 

ZAMÓWIENIA

WWW.MEBLESOSNOWE.EU

Warszawa-Wawer
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   skup  sprzeda¿

   
 sim-locki
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* 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
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TAPICER

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:  
22 277 33 75 lub mailowo: sekretariat@ops-pragapoludnie.pl.

zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:  
www.ops-pragapoludnie.pl

ośrodek Pomocy społecznej  
dzielnicy Praga-Południe  

m.st. Warszawa 
aktywnie realizuje działania w ramach wolontariatu. 

Celem tych działań jest wsparcie najbardziej 
potrzebujących mieszkańców.

Jaką PoMoc oferuJeMY? 
n pomoc w robieniu zakupów
n wsparcie w realizacji recept
n organizowanie czasu wolnego dla Seniorów 
i osób niepełnosprawnych

n dostarczanie paczek żywnościowych dla osób potrzebujących
n pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
n wspieranie dzieci w nauce (również online)
W  związku  z  trwającym stanem epidemiologicznym, dbając  
o  zdrowie  osób  powyżej  70.  roku  życia,  bierzemy  udział 
w  licznych  akcjach  organizowanych  w  ramach  współpracy 
z Urzędem Dzielnicy.
Dodatkowo pomagamy osobom przebywającym na kwaran-
tannie  w  bieżących  potrzebach  m.in.:  w  robieniu  zakupów, 
wyprowadzaniu zwierząt czy wyrzuceniu śmieci.
zapraszamy do współpracy osoby chętne do niesienia 

pomocy, a także potrzebujące wsparcia na terenie 
dzielnicy praga-południe m.st. warszawy!

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Czy i na jak długo przysługuje auto zastęp-
cze z OC sprawcy wypadku, w przypadku 
szkody całkowitej pojazdu?

Na wstępie należy wskazać, że ze szkodą cał-
kowitą mamy do czynienia wówczas, gdy pojazd 
uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje 

się do naprawy, albo gdy koszty naprawy w chwili ustalenia kwoty odszkodo-
wania przekraczają wartość rynkową pojazdu w dniu szkody.

Zgodnie z art. 361 Kodeksu cywilnego, obowiązany do odszkodowania 
(w tym przypadku ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku) ponosi odpowie-
dzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda 
wynikła, a naprawienie szkody obejmuje zarówno straty, które poszkodowany 
poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. 
W oparciu powyższe, należy przyjąć, że wydatki poniesione na uzyskanie pojaz-
du zastępczego przy tzw. szkodzie całkowitej, które by nie powstały bez tego 
zdarzenia, prowadzą do straty związanej z wypadkiem i należy się ich zwrot. 

Nie ma natomiast przepisu, który wskazuje okres uzasadnionego najmu auta 
zastępczego, za który odpowiada sprawca szkody. Z wytycznych Sądu Najwyż-
szego wynika, iż odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy OC posiada-
cza pojazdu mechanicznego obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione 
wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego 
w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego. 

Sąd Najwyższy wskazuje, że w każdym przypadku okoliczności te mogą być 
różne i że ustalenie powyższego powinno być uzależnione m.in. od indywidual-
nej sytuacji poszkodowanego, w której się znalazł po wypadku i czasu, którego 
poszkodowany faktycznie potrzebował, aby zakupić inny pojazd mechaniczny. 

Jednocześnie należy podkreślić, że sam fakt wypłaty odszkodowania przez 
ubezpieczyciela z tytułu doznanej szkody nie powoduje automatycznie utraty 
roszczeń z tytułu najmu pojazdu zastępczego. Nabycie nowego pojazdu wy-
maga bowiem podjęcia określonych czynności organizacyjnych, co wymaga 
czasu, dlatego można się domagać zwrotu kosztów najmu auta zastępczego 
poniesionych także po wypłacie odszkodowania.

Zakład ubezpieczeń nie powinien również wyznaczać automatycznie za-
kresu czasowego odpowiedzialności z tytułu kosztów najmu pojazdu zastęp-
czego (np. 7 dni od dnia wypłaty odszkodowania za uszkodzony pojazd), przy 
pominięciu innych obiektywnych czynników, wpływających na okres niemoż-
ności korzystania z własnego pojazdu przez poszkodowanego.

W okolicznościach konkretnej sprawy ten czas może być dłuższy.
Radca prawny Marcin Kluś specjalizuje się w sprawach cywilnych,  

o błędy medyczne i szkody komunikacyjne.
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Fot. UD Praga-Północ

Budynek przy ul. Strze-
leckiej 11/13 to tak naprawdę 
dom, który został wybu-
dowany w 1865 roku przez 
właściciela Nowej Pragi, 
Ksawerego Konopackiego. 
Od lat nazywany jest pała-
cykiem z powodu dekora-
cyjnych fasad.

To jeden z najcenniej-
szych zabytków architek-
tury mieszkaniowej Pragi. 
W 2005 roku wraz z otocze-
niem został wpisany do reje-
stru zabytków. Obecnie koń-
czy się jego kapitalny remont 
i przystosowanie do potrzeb 
dzielnicowego domu kultury. 
Będzie on drugą lokalizacją 
Domu Kultury Praga, któ-
rego obecna siedziba mieści 
się w 4-piętrowej kamienicy 
mieszkalnej przy ul. Dą-
browszczaków 2.

Modernizacja pałacyku 
to bardzo złożone przed-
sięwzięcie, bo nie chodziło 
tylko o to, by zabytek został 
odnowiony i dobrze wyglą-
dał. Jak tłumaczy Katarzyna 
Sołtys, dyrektor DK Praga, 
w 2016 r., na bazie licznych 
rozmów z mieszkańcami 
oraz we współpracy ze spe-

cjalistami z zakresu kultury 
i architektury, przygotowano 
program użytkowo-funkcjo-
nalny. Dzięki temu w pała-
cyku zostały zaplanowane 
ciekawe przestrzenie do roz-
wijania pasji, zainteresowań 
oraz do integracji międzypo-
koleniowej. 

– W tym przedsięwzięciu 
uczestniczyło wielu spe-
cjalistów z różnych branż. 
Ciężko ich wszystkich na-
raz wymienić. Inwestycję od 
2017 r. prowadził Stołeczny 
Zarząd Rozbudowy Miasta, 
natomiast firma Budimpol 
sp. z o.o. jest głównym wy-
konawcą remontu – mówi 
dyrektorka i kiedy zaczyna 
opowiadać, co znajdzie się 
w tej drugiej lokalizacji DK 
Praga, nie ma wątpliwości: 
to naprawdę starannie wy-
pracowany projekt.

Na par terze budynku 
znajdziemy: galerię z syste-
mami wystawienniczymi, 
kawiarenkę społeczną, no-
woczesną pracownię kuli-
narną, pokój dla seniorów, 
przestrzeń do zabawy dla 
najmłodszych oraz pokój dla 
matki z dzieckiem.

pałaCYk konopaCkIego
Po 3 latach remontu Pałacyk konopackiego to je-
den z najpiękniejszych budynków na Pradze Północ, 
a wkrótce korzystać będą z niego mieszkańcy.

Na I piętrze zaprojek-
towano nowoczesną pra-
cownię tzw. Fab-Lab, czyli 
przestrzeń dla różnego ro-
dzaju działań kreatywnych. 
Znajdzie się tutaj również 
miejsce na pracownię dla tak 
teraz popularnego e-sportu.

W pałacyku pomyślano 
także o przestrzeni co-wor-
kingowej dla NGO (organi-
zacje pozarządowe) i lokal-
nych artystów. W obiekcie nie 
zabraknie też pomieszczenia 
dla rezydentów, którzy będą 
zapraszani do współpracy na 
rzecz lokalnego środowiska.

Na poddaszu swoje miej-
sce znajdą dwie niewielkie 
sale performatywne, w któ-
rych odbywać się będą m.in. 
zajęcia ruchowe, muzyczne 
oraz teatralne.

Umiejętności techniczne 
można będzie rozwijać 
w pracowni frezarsko-ślu-
sarskiej, do której będzie 
prowadziło oddzielne wej-
ście z zewnątrz budynku.

Dzięki rozbudowie i po-
głębieniu piwnic, pałacyk 
zyska dodatkową przestrzeń, 
czyli salę wielofunkcyjną 
z garderobą oraz duży taras, 
na którym w sezonie letnim 
można będzie organizować 
wiele ciekawych wydarzeń. 
Niewielka działka wokół 

reMonT zGodnY z dokTrYną konserWaTorską
Na podstawie XIX-wiecznej ryciny i wskazówek woje-
wódzkiego  konserwatora  zabytków  opracowano  wy-
strój elewacji frontowej, tylnej i bocznych. Odtworzono 
wejście ze szczytu pod loggią. Oryginalne żeliwne ba-
lustrady  i wsporniki balkonów zostały wyremontowa-
ne. Zgodnie z doktryną konserwatorką konieczne było 
zachowanie  obecnego  układu  dwutraktowego  na  po-
ziomie parteru budynku, jako świadectwa historyczne-
go rozplanowania przestrzennego obiektu. Została za-
chowana pierwotna forma sklepień piwnic, bez zmiany 
wysokości i kształtu.
Podczas  prac  remontowych  odtworzono  większość 
zniszczonych historycznych elementów. Ekipa remon-
towa wykonała nową dębową posadzkę. Zamontowała 
nową drewnianą stolarkę okienną i drzwiową, odtwo-
rzoną  według  stolarki  historycznej.  Klatki  schodowe 
odzyskały swój pierwotny wygląd z drewnianymi stop-
niami i balustradami z drewnianych tralek i pochwytów, 
które częściowo udało  się  zachować. W przyszłości, 
w  miarę  możliwości,  będą  przywracane  drewniane  wewnętrzne  okiennice.  Powierzchnia 
użytkowa obiektu po rozbudowie wynosi 1373 m², natomiast powierzchnia tarasu 170 m². 

pałacyku zyskała nowe na-
sadzenia oraz przestrzeń do 
wspólnego spędzania czasu 
dla mieszkańców.

Obecnie trwają ostatnie 
prace przed rozpoczęciem 
odbiorów technicznych, 
budynek jest doposażany. 
Modernizacja zabytku prze-
biega w formule „Zaprojek-
tuj i wybuduj”, co oznacza, 
że będzie oddany do użytku 
wraz z pierwszym wypo-
sażeniem. Dziś ciężko po-
wiedzieć, kiedy dokładnie 
ruszy działalność statutowa 

w przestrzeniach pałacyko-
wych. Pewnie nie wcześniej 
niż w II kw. 2021 r.

– Pałacyk Konopac-
kiego był tak projektowany, 
aby działać synergicznie 
z obecną siedzibą, dlatego 
staraliśmy się nie powie-
lać funkcji w budynkach. 
Dąbrowszczaków 2 ma być 
przestrzenią bardziej warsz-
tatową i zajęciową, natomiast 
pałacyk ma pełnić funkcje 
reprezentacyjne oraz otwie-
rać przestrzenie na animację 
społeczną, działania z miesz-

kańcami, sąsiadami. Marzy 
nam się również wzorcowa 
współpraca z LXXVI Liceum 
Ogólnokształcącym im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, 
które jest bezpośrednim są-
siadem pałacyku – mówi Ka-
tarzyna Sołtys i zapowiada, 
że otwarcie jest już planowane 
i na pewno będzie wyjątkowe. 
– Możemy uchylić rąbka ta-
jemnicy, że właśnie jesteśmy 
w trakcie nagrywania detek-
tywistycznego materiału fil-
mowego na temat Ksawerego 
Konopackiego.   nina Miętus

Przed

PO
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NIERUCHOMOŚCI  
– sprzedam 

n ziemię 3,38 ha  
w siewnicy k. Mińska Maz. 
z zatwierdzonym planem 
zagospodarowania terenu, 
w połowie z przeznaczeniem  
na działki budowlane.  
Tel. 663-540-643

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

sPrzedaM

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

TransPorT

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

auTo-MoTo – kupię

n KUPIĘ STARE MOTOCYKLE. 
TEL. 601-709-388

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 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 – 
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  
– Mam do wynajęcia

n Garaż murowany w zabudowie 
szeregowej, światło, solidne 
zabezpieczenie, przy ul. 
Darłowskiej.  
Tel. 692-146-854

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

usŁuGi

n aGd – LodóWki, PraLki, 
zMYWarki – naPraWa.  
TeL. 694-825-760

n aGd, anTenY, TeLeWizorY – 
naPraWa. TeL. 602-216-943

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

n Cyklinowanie, lakierowanie  
– osobiście Jacek Szpakowski. 
Tel. 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 Gaz, HYdrauLika. 
naPraWY, MonTaŻ, 
PrzeróBki – 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 soLidnie.  
TeL. 888-329-094

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. 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

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

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 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

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

REKLAMAREKLAMA

Konkurencyjne ceny i rabaty.
Kompleksowa, całodobowa obsługa. 

Kredytowanie pogrzebu z zasiłku ZUS.
ul.Chruściela 9b
04-454 Warszawa-Rembertów
24H 788 18 13 13
biuro 788 18 13 19
www.pogrzebyjarosiewicz.pl

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

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-MarketTADEX 

 OPONY

  Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i
 
sprzeda¿ opon 

 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         
tel. 22 610 60 05

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

MIESZKANIEC
GAZETA WARSZAWSKA

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: Grupa ST-ART, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 22 813-43-83.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Za treść ogłoszeń, listów i artykułów sponsorowanych (AS) Redakcja i Wydawca nie odpowiadają. 

A MOŻE NAD MORZE?
Komfortowe, w pełni wyposażone apartamenty dla 4-6 osób, blisko plaży.

KOŁOBRZEG    www.sunnyday.com.pl

 AZURE PREMIUM - ul. Błękitna 8 POD PAPUGAMI - ul. Bałtycka 4 SŁONECZKO - ul. Bałtycka 17B

do naszych apartamentów, do naszego świata, gdzie gość ma wziąć tylko dobry humor i walizkę, 
a resztą zajmiemy się my EKIPA SUNNY-DAY APARTAMENTY KOŁOBRZEG.

Serdecznie 
zapraszamy do Kołobrzegu, 

REZERWACJE NA LATO 2021
ZADZWOŃ! 

¥ 501-423-667   

CENA OD 100 ZŁ ZA DOBĘ ZA APARTAMENT



7

REKLAMA REKLAMA

Na dwóch parkingach 
w Wawrze zamontowano 
punkty ładowania pojazdów 
elektrycznych. Nowe łado-
warki znajdziemy na P+R 
Wawer SKM i P+R Anin 
SKM. Dzięki temu kierowcy 
mają do dyspozycji już w su-
mie 26 punktów ładowania 
na dziewięciu parkingach 
zarządzanych przez ZTM 
w różnych częściach War-
szawy. Stacje ładowania 
będą także na nowo powsta-
jących parkingach, czyli 
m.in. na P+R Warszawa Że-
rań i na kolejnych, które zo-
staną wybudowane, czyli na 
P+R Bródno i w Wesołej. 

To działania ze strony 
t ranspor tu miejsk iego, 
a Miasto ma konkretny plan 
budowy ponad 800 miejsc 
do ładowania elektryków 
w dzielnicach. Przyjęta 
pod koniec ubiegłego roku 
uchwała, wskazuje miej-
sca, w których do końca 
marca powinny zostać one 
zainstalowane. Skąd taki 
pośpiech w montowaniu ła-

dowarek? Wymóg nakłada 
ustawa o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych. 
Zgodnie z nią, w Warszawie 
powinno działać min. 1000 
punktów do ładowania po-
jazdów napędzanych ener-
gią elektryczną, wynika to 
z liczby mieszkańców oraz 
zarejestrowanych w mieście 
samochodów. 

W ubiegłym roku prze-
prowad zono konsult a -
cje społeczne, w których 
mieszkańcy mogli podpo-
wiedzieć, gdzie najbardziej 
potrzebne są urządzenia. 
Po ich zakończeniu, zgod-
nie z uwagami i sugestiami, 
naniesiono poprawki do 
przygotowanego wcześniej 
planu i w końcu w grudniu 
2020 r. zatwierdzony został 
wykaz stacji. Każda z nich 
ma być wolnostojącym 
słupkiem (ok. 170 cm wy-
sokości) z dwoma punktami  
ładowania. 

Moc pojedynczego punktu 
(22 kW) pozwoli na ładowa-
nie jednego pojazdu w czasie 

eLektrYCzne tankowanIe 
będzIe łatwIejsze

do końca marca w mieście zostanie zamontowanych ponad 800 punktów łado-
wania pojazdów elektrycznych. Jest szczegółowa lista i w końcu wiemy, gdzie 
w dzielnicach powstaną stacje dla elektryków.

1-3 godzin. Każdy słupek 
umożliwi ładowanie dwóch 
pojazdów jednocześnie.

Lista stacji ładowania, 
które wkrótce pojawią się 
na terenie miasta, nie za-
chwyca. Mieszkańcy, któ-
rzy „przegapili” konsulta-
cje i dopiero teraz słyszą 
o planach, zastanawiają się, 
dlaczego są tak duże roz-
bieżności w liczbie punktów 
pomiędzy dzielnicami i fak-
tycznie trudno ich nie za-
uważyć. Np. w Śródmieściu 
będzie w sumie 60 stacji, 
czyli 120 punktów, w któ-

rych naładujemy samochód, 
a na Pradze Północ tylko 18 
(36 punktów). Mieszkańcy, 
wciąż dynamicznie rozwi-
jającej się dużej Białołęki, 
też lekko nie mają. Biorąc 
pod uwagę obszar dzielnicy, 
23 stacje to naprawdę zni-
koma liczba i mała szansa 
na np. ładowanie auta w cza-
sie postoju nocą w okolicy 
domu. Szczegółową listę 
miejsc w dzielnicach prawo-
brzeżnej Warszawy, gdzie 
niedługo zostaną zamonto-
wane urządzenia, znajdzie-
cie w ramce.   alina Gruszka

Fo
t. 
UM

NOWY ROK, NOWA KOSZULKA

5 wzorów
damskie 
i męskie

od S do XXXL
2 kolory

sklep internetowy: www.pragaunited.pl

Redakcja „Mieszkaniec”
ul. Grenadierów 10

04-062 Warszawa
pn.-pt. 10.00-16.00

tel. 22 813 43 83
698-676-886

Odbiór osobisty
po wcześniejszym uzgodnieniu

39
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MIESZKAŃCA 

GRATIS

sTacJe ŁadoWania na PraWYM BrzeGu WisŁY
n BiaŁoŁęka – 23 stacje (46 punktów): Świderska przy 
P.  Picassa,  Światowida  57,  Strumykowa / Książkowa, 
Produkcyjna  (przy  Urzędzie  Dzielnicy),  Strumykowa  35, 
Kowalczyka  9,  Świderska 24, Małej  Brzozy,  Ciołkosza  1, 
Maciejewskiego 109c
n PraGa-PoŁudnie – 50 stacji (100 punktów):  gen. 
R.  Abrahama  1,  Grenadierów  21  i  40,  Grochowska / Go-
cławska,  Grochowska  256, 
Grochowska  194/196,  Mię-
dzynarodowa  50,  Saska  48, 
Szaserów  (park  Polińskiego), 
Umińskiego  6,  Francuska  15, 
Szaserów  128  (szpital),  Bruk-
selska 21,  Bora-Komorowskie-
go  40,  Garwolińska  16, Moto-
rowa / F.  Żymińskiego,  Błonia  Stadionu  Narodowego  PKP 
Stadion Targowa 1A, Ks. J. Sztuki 5
n PraGa-PóŁnoc – 18 stacji (36 punktów):  ks.  I. Kło-
potowskiego  nr  14  (Urząd  Dzielnicy),  plac  Hallera,  Ratu-
szowa 11, Stalowa 26, Ząbkowska 35, Łomżyńska 15/25, 
Floriańska 3, Brechta 9, Objazdowa (DOSiR)
n reMBerTóW – 8 stacji (16 punktów):  Grzybowa 
(cmentarz), Frontowa (przy placu zabaw), Gen. Ziemskiego 
„Wachnowskiego”, Grawerska / Ilskiego
n TarGóWek – 20 stacji (40 punktów): Łabiszyńska 20, 
Ogińskiego / Nieszawska, Potulicka / Lewinowska, Św. 
Wincentego 110 (Urząd Dzielnicy), Rembrandta 4 / Miedza, 
Tokarza / Kowalskiego, Poborzańska 39
n WaWer – 10 stacji (20 punktów): Żegańska 1 (Urząd 
Dzielnicy), Strusia 4/8, Włókiennicza 41, Starego Doktora 1,  
OSiR Wawer V Poprzeczna 22
n WesoŁa – 13 stacji (26 punktów): Jana Pawła II 106, 
Jana Pawła II / Pogodna, Jana Pawła II / Kamyk, Jana Paw-
ła  II / Ułańska,  1  Pułku  Praskiego  9, Niemcewicza/Letnia, 
Wojska Polskiego 28 i 18, Pogodna 26, Ułańska/Pogodna, 
Brata Alberta 2 i 46, Jana Pawła II / Klimatyczna
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Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg 
na budowę nowej zajezdni tramwajowej 
na Annopolu. Wybrany w nim wykonawca 
będzie miał 26 miesięcy od dnia podpisania 
umowy na wykonanie inwestycji, która ma 
zostać wyposażona w wiele nowoczesnych 
rozwiązań, między innymi w inteligentny 
system do zarządzania serwisowaniem 
tramwajów. Prace porządkowe na 12 hekta-
rach przeznaczonych pod ten obiekt, mają się 
rozpocząć jeszcze w styczniu. Za chwilę w te-
renie ruszą też przygotowania do budowy.

Nowa zajezdnia jest konieczna ze względu 
na rozwijającą się sieć linii tramwajowych 
w mieście. Pojazdów przybywa i niedługo nie 
będzie miejsca na ich serwisowanie i napra-
wianie. Tym bardziej, że w kolejnych latach, 
zgodnie z umową, Hyundai ma dostarczyć 
213 nowych, niskopodłogowych tramwajów. 
To znacznie powiększy cały tabor. W listo-
padzie 2019 roku Tramwaje Warszawskie 
uzyskały pozwolenie na budowę. Po dopeł-
nieniu wszystkich niezbędnych formalności, 
wkrótce mają ruszyć prace budowlane (zakła-
dając, że wszystko pójdzie zgodnie z planem 
i przetarg uda się bezproblemowo rozstrzy-
gnąć za pierwszym razem, bo doskonale 
wiemy, że z tym bywa różnie).

Wjazd na teren zajezdni będzie od strony 
ul. Annopol i przez ul. Inowłodzką. Obiekt 
na Żeraniu to aż 55 torów o łącznej długości 
ponad 14 km na ok. 12 hektarach. Już sama 
wielkość jest imponująca, a jeśli dodamy do 
tego, że będzie tu możliwe serwisowanie 
nawet 150 tramwajów, nie ma wątpliwości 
– jest to potężna inwestycja i do tego najno-
wocześniejsza w Polsce. 

Znajdzie się w niej system zarządzania 
ruchem, który będzie wykrywał tramwaje 
oraz automatycznie wytyczał ich drogę na 
tory postojowe albo miejsca, gdzie będą ser-
wisowane. Zaplanowano też specjalistyczne 
stanowiska pozwalające utrzymać tramwaje 
w sprawności, czyli m.in. stanowisko do po-
miaru geometrii kół, ich nacisku na szyny, 
lakiernię, myjnie i tokarkę podtorową (urzą-
dzenie służące do szlifowania kół w tram-
wajach). 

System informatyczny, który ma działać 
w zajezdni, zautomatyzuje wiele czynności 
wykonywanych przez pracowników, jak 
chociażby sterowanie zwrotnicami i sema-
forami – będzie się to odbywało automatycz-
nie, bez udziału motorniczych.

Brzmi nieco „kosmicznie”, ale taka ma 
być niedługa przyszłość – zamiast ludzi 
komputery. Człowiek będzie czuwał nad 
wszystkim i obsługiwał urządzenia za po-
mocą tabletów i smartfonów. Pracownicy 
w ten właśnie sposób będą przekazywali 
dane do centralnego systemu.

– Automatyka w zajezdni pozwoli oszczę-
dzić czas pracowników. Dla przykładu 
– ręczne przekładanie zwrotnic w zajezdni 
tej wielkości zajmuje każdego dnia blisko 
7 godzin. Szacowane oszczędności wynika-
jące z zautomatyzowania zajezdni w ciągu 
10 lat wyniosą około 10 mln złotych. Są one 
zbliżone do kosztu zakupu i instalacji całego 

nowa zajezdnIa 
na annopoLu

Budowa trasy na Winnicę jest już na ostatniej prostej, 
a tymczasem ruszają prace przy kolejnej inwestycji 
tramwajowej na Białołęce. To tutaj powstanie najno-
wocześniejsza w całym kraju zajezdnia.

systemu – wyjaśnia rzecznik TW, Maciej 
Dutkiewicz.

Nie ma w całym kraju jeszcze obiektu, 
który w tak wielkim stopniu byłby zasilany 
z przyjaznych środowisku, odnawialnych 
źródeł energii. Tutaj wykorzystane zostaną 
najnowsze rozwiązania techniczne ograni-
czające wpływ na środowisko. Jak infor-
mują Tramwaje Warszawskie, będą gazowe 
absorpcyjne pompy ciepła, pompy ciepła 
powiązane z instalacją magazynu ciepła 

i chłodu, gruntowe wymienniki ciepła 
do wentylacji wspomagające działanie 
central wentylacyjnych oraz instalacja 
fotowoltaiczna. TW pomyślały nawet 
o magazynowaniu tzw. szarej wody 
(czyli między innymi deszczówki) 
w zbiornikach i wykorzystywaniu jej do 
mycia placów, pojazdów, spłukiwania 
toalet i podlewania terenów zieleni. 

Planowany budżet inwestycji to 
ponad 300 mln zł.                 Jan Paśnik
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