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PSIEJEMY I SIę NA TO 
gODZIMY

Doszliśmy do tego, że firmom 
bardziej opłaci się mieć klienta 
w nosie, niż dbać o niego. Lepiej, 
żeby było tanio, masowo i kiep-
sko niż drożej, ale z respektem. 

Kilka lat temu prekursorem 
były linie lotnicze. Celowo sprze-
dawały więcej biletów niż miejsc 
w samolocie – zawsze ktoś może 
nie dotrze na lotnisko, komuś się 
wtryni darmowe przebukowa-
nie na mniej obłożony lot, tylko 
w ostateczności trzeba będzie 
zapłacić umowną karę. Przy tej 
masówce i tak wyjdziemy na 
swoje. Potem walizki zaczęły 
fruwać nad wózkami, bo ma być 
szybko, najwyżej za pięć uszko-
dzonych kufrów się zapłaci.

I to się rozlało. Dzwonię do 
jednego z telekomów. Chcę bi-
ling, bo rachunek wyszedł ab-
surdalny. Najpierw pertraktuje ze 
mną sztuczna inteligencja, robię, 
co mówi, rachunku nie udaje się 
wygenerować. Potem wchodzi do 
akcji infolinia, rachunku nie udaje 
się stworzyć. System informa-
tyczny nie jest w stanie go prze-
kazać na mój adres. Potem czat 
z doradcą. To samo. I jedna rada: 
proszę się wylogować, zalogować 
pod nowym adresem (za piątym 
razem już mi się kończą pomysły 
na login), może tym razem przej-
dzie. Nie przechodzi. Obsługa wie, 
że system jest tu ułomny, ale jest 
tani i obejmuje 90 proc. spraw. 

Psiejemy i się na to godzimy.
Tomasz Szymański

Od chwili, gdy VeturilO pOjawiłO się na warszawskich ulicach, jegO pOpularnOść stale 
rOsła. system przetrwał nawet czasy pandemii Oraz pracy zdalnej, które znacznie 
Ograniczyły ruch uliczny. liczba wypOżyczeń wyniOsła w tym Okresie OkOłO 3 mln. 
Obecnie zainteresOwanie rOwerami gwałtOwnie rOśnie. w czerwcu tegO rOku padł 
absOlutny dzienny rekOrd wypOżyczeń – 31 488!

reWolucja W Veturilo
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PROTEZY DENTYSTYCZNE 
NA NFZ BEZ KOLEJKI

Nie koś jeża!
Jak się okazuje, koszenie trawników to 
nie taka błaha sprawa. Apelujemy do 
osób koszących o to, by sprawdzali te-
ren przed skoszeniem. Przy krzewach, 
drzewach, leżących pieńkach zwierzęta 
mogą mieć gniazda. Sprawdzenie terenu 
nie zajmie dużo czasu, a może oszczędzić 
jeżom życie. Odsłonięte lęgowisko jeża na ul. geodezyjnej 12 na Białołęce
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Brak terminali 
komputeroWych na 

stacjach
Istotną zmianą ma być 

likwidacja terminali kom-
puterowych, które obecnie 
stały się zbędne, ponieważ 
od lat ponad 90 proc. użyt-
kowników Veturilo korzysta 
z aplikacji mobilnej.

noWa aplikacja  
i jej alternatyWa

Aplikacja oraz strona in-
ternetowa Veturilo zostaną 
zaprojektowane od podstaw 
zgodnie z najnowszymi 
trendami. Pojawić ma się 
też alternatywa dla aplikacji 
w postaci Miejskiego Cen-
trum Kontaktu Warszawa 
19 115, z którym system 
wypożyczania jednośladów 
ma być zintegrowany.

stacje tymczasoWe
Każdego roku ma się po-

jawić do dziesięciu stacji 
tymczasowych, które będą 
stawiane maks. na 48 godzin 
przy okazji wydarzeń sporto-
wych lub kulturalnych.

WypożyczaNie roWeróW 
nie tylko W sezonie

Wszystkie stacje rowe-
rowe mają być własnością 
miasta, dzięki czemu rowery 
Veturilo będą mogły służyć 
warszawiakom również poza 
sezonem rowerowym.

Więcej roWeróW
Liczba jednośladów może 

się zwiększyć do 5500 sztuk. 
Rdzeń systemu stanowić ma 
3000 rowerów przypisanych 
do 300 stacji, jednak War-
szawa będzie mogła dokupić 
do 2500 sztuk. Mają to być 
rowery miejskie, czyli wy-
godne i wyposażone w duże 
koła oraz w bagażnik. 

noWy cennik
Miasto przewiduje moż-

liwość ewentualnego wpro-
wadzenia elastycznej taryfy 
oraz zniżek dla konkretnych 
grup, takich jak studenci, se-
niorzy czy osoby posiadające 
Kartę Warszawiaka.          JN

Firma Nextbike zadekla-
rowała, że będzie naprawiać 
zepsuty sprzęt w ciągu 12 go-
dzin od momentu pojawienia 
się ich na liście zgłoszeń oraz 
usuwać usterki w ramach 
podstawowych przeglądów 
okresowych co 30 dni. Po-
nadto 10 proc. rowerowej 
f loty mają stanowić coraz 
popularniejsze elektryki. 

Przebudowany zostanie 
praktycznie cały istniejący 
obecnie system wypożycza-
nia jednośladów. 

Oto co się zmieni:

noWa konstrukcja 
stacji roWeroWych

Każda ze stacji Veturilo 
składać się będzie ze sto-
jaków w kształcie odwró-
conego U, które pozwalają 
na stabilne oparcie ramy 
roweru. Znikną dotychczas 
stosowane elektrozamki, 
a każdy rower będzie wypo-
sażony w unieruchamiającą 
go blokadę na koło.

Gps na roWerach  
i na stacjach

Każdy rower i każda sta-
cja mają być wyposażone 
w GPS, co umożliwi okre-
ślenie stacji, w której należy 
rower zwrócić.

zWrot roWeróW Nie 
tylko na stacjach

System GPS ma również 
umożliwić zwrot roweru 
poza stacjami. Za dodatkową 
opłatą osoby korzystające 
z systemu będą mogły to zro-
bić w dowolnym miejscu.

REKLAMA REKLAMA

kronika policyjna
DZIELNA ANITA

Nasza znakomita lekkoatletka, Anita Włodarczyk, pokazała, 
że potrafi dać sobie radę nie tylko na stadionie. Wielokrotna 
mistrzyni olimpijska przyłapała na gorącym uczynku męż-
czyznę, który włamał się do jej samochodu, obezwładniła go 
i przytrzymała do przyjazdu policji. Niestety, swoje męstwo 
przypłaciła kontuzją i musiała przejść operację. Mężczyzna 
został aresztowany. Zeznania pokrzywdzonej oraz inne zgro-
madzone materiały dowodowe pozwoliły na postawienie mu 
zarzutu usiłowania kradzieży z włamaniem, za co grozi mu 
nawet 10 lat więzienia.

NUDZIŁ SIę!
Pewien nietrzeźwy mieszkaniec Targówka wezwał policję. 
Nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 
zrobił to… z nudów! Mundurowi zdecydowali się wystawić 
mężczyźnie mandat za bezpodstawne wezwanie policji. Na 
tym zapewne by się skończyło, gdyby mężczyzna nie zaczął 
obrażać i wyzywać policjantów, a w pewnej chwili uderzył 
jednego z nich. Został zatrzymany, a gdy wytrzeźwiał usły-
szał zarzut znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej 
interweniujących policjantów. Grozi mu za to kara do 3 lat 
pozbawienia wolności.

NIETRZEźWA MATKA
Policjanci z Pragi Północ zatrzymali 22-letnią nietrzeźwą 
matkę, która „opiekowała się” dwójką swoich dzieci. Po-
licję zaalarmowały dwie kobiety, które zauważyły chłopca 
w wieku około 3 lat, stojącego na parapecie otwartego 
okna mieszkania na trzecim piętrze. Jak się okazało, matka 
dziecka spała pijana w drugim pokoju. W mieszkaniu znaj-
dowała się również roczna dziewczynka. Decyzją sądu ma-
luchy trafiły do rodziny zastępczej, a ich matce postawiono 
zarzut narażenia dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi 
jej nawet 5 lat więzienia.                               policja.waw.pl

reWolucja W Veturilo
Rozstrzygnięto przetarg na obsługę systemu ro-
weru miejskiego Veturilo w latach 2023–2028. 
Nadzorem nad warszawskimi rowerami miejskimi 
zajmie się firma Nextbike gZM. Przebudowa sys-
temu oraz sześcioletnie utrzymanie ma kosztować 
w sumie 104,9 mln zł brutto.
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   Aparaty słuchowe    Ostrobramska 126/u2    04-026 Warszawa
 biuro@akademiaslyszenia.pl   www.akademiaslyszenia.pl    tel. 517 224 111

Dofinansowania Do zakupu  
aparatów słuchowych

oferujemy  
wizyty Domowe

JAk uzyskAć dOfinAnsOWAnie? zAdzWOŃ 517 224 111

Do zakupu aparatów można uzyskać dofinanso-
wania z NFZ, PCPR oraz wielu innych miejsc.
Dofinansowanie z NFZ do zakupu dwóch apa-
ratów słuchowych: 1400 zł* (do 26. roku życia: 
4000 zł).
Dofinansowanie z NFZ do zakupu dwóch wkła-
dek indywidualnych: 100 zł.
Dofinansowanie z PCPR (Warszawa) do zakupu  
2 aparatów słuchowych: 3900 zł (1950 zł/szt.).
Oznacza to, że do zakupu dwóch aparatów moż-
na uzyskać nawet 5400 zł (8000 zł do 26. roku 
życia).

JAk uzyskAć  
dOfinAnsOWAnie z nfz?

Musimy wykonać kilka kroków: 
1. Wykonujemy badanie słuchu. Pacjent otrzy-
muje wyniki badania opatrzone pieczątką pro-
tetyka słuchu.
a. W wymaganiach Narodowego Funduszu 

Zdrowia jest zapis mówiący o tym, że aby 
ubiegać się o refundację ubytek słuchu musi 
przekraczać 40 dB u osób dorosłych.

b. W przypadku osób do 26. roku życia – 30 dB.
2. Pacjent udaje się z wynikami badań słuchu na 
wizytę do laryngologa.
a. Nie ma znaczenia, czy pacjent idzie na wizytę 

prywatną czy na NFZ.
b. Jeśli pacjent chce iść do laryngologa na NFZ, 

konieczne jest skierowanie od lekarza rodzin-
nego.

c. Lekarz laryngolog może wystawić wniosek 
podczas teleporady! 

zAdzWOŃ dO nAs,  
ABy dOWiedzieć siĘ WiĘCeJ.

3. Lekarz wystawia wniosek do NFZ o koniecz-
ności noszenia aparatów słuchowych na podsta-
wie wyników badań słuchu.

4. Aby lekarz mógł wystawić wniosek na apa-
raty słuchowe, wystarczy pesel i wyniki badań 
słuchu.
5. Pacjentowi wystarczy teraz już tylko numer 
wniosku uprawniający do dofinansowania. Pro-
tetyk na tej podstawie sam może zweryfikować 
wnioski w NFZ.
6. Wciąż jeszcze lekarz może wystawić zlecenie na 
aparaty w formie papierowej. Wtedy należy do-
starczyć oryginały do gabinetu protetyki słuchu.
7. Protetyk dobiera odpowiednie aparaty słu-
chowe.
8. Pacjent płaci u protetyka za aparaty kwotę 
pomniejszoną o wartość dofinansowania:
a. Np. aparat słuchowy kosztował 3500 zł, pa-

cjent kupił dwa aparaty. Dofinansowanie 
z NFZ wyniosło 1400 zł (2x700 zł). Cena, jaką 
zapłacił pacjent, to 7000 zł (koszt dwóch apar-
tów) – 1400 zł (dofinansowanie NFZ) = 5600 zł 
(kwota zapłacona u protetyka).

b. Osoba poniżej 26. roku życia zapłaciłaby tyl-
ko 3000 zł, ponieważ dofinansowanie jest 
większe.

dOfinAnsOWAnie PCPR
Aby uzyskać dofinansowanie z Państwowego 
Centrum Pomocy Rodzinie (inaczej również 
PFRON), musimy posiadać następujące doku-
menty:
 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 Wniosek o dofinansowanie do przedmio-
tów ortopedycznych, który uzyskają Państwo 
w siedzibie PCPR lub na stronie internetowej 
PCPR w miejscowości, w której Państwo miesz-
kają (Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie  
– www.wcpr.pl);
 Oświadczenie o dochodach netto z ostatnich 
trzech miesięcy lub w przypadku osób pobie-

rających emeryturę/rentę waloryzacja z całego 
roku (progi zarobków określane są na podstawie 
aktualnych raportów z Głównego Urzędu Staty-
stycznego);
 kserokopia zlecenia (wniosku) wydanego 
przez lekarza laryngologa i potwierdzonego 
przez NFZ;
 faktura na zakupione aparaty słuchowe lub 
faktura proforma z informacją o szacowanych 
kosztach zakupu.
Wysokość dofinansowania jest uzależniona od 
miejsca zamieszkania. Obecnie w Warszawie do-
finansowanie wynosi 1950 zł do zakupu jednego 
aparatu (dla osoby powyżej 26. roku życia. W in-
nych miastach kwota ta może być inna. 
Okres oczekiwania na dofinansowane jest uza-
leżniony od liczby wniosków złożonych w danej 
placówce PCPR.
Jesteśmy otwarci na pomoc w uzyskaniu dofinan-
sowania z PCPR. Procedura uzyskania dofinanso-
wania jest na pierwszy rzut oka skomplikowana, 
dlatego zachęcamy, aby Państwo pozostawili to 
w naszej gestii.
Dofinansowania ze środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
realizowane są w oparciu o następujące akty 
prawne:
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych;

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okre-
ślenia rodzajów zadań, które mogą być finanso-
wane ze środków Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie tur-
nusów rehabilitacyjnych;
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja  
2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych 
wydawanych na zlecenie.
Oprócz NFZ i PCPR istnieją również inne miejsca, 
do których można ubiegać się o dofinansowanie 
do aparatów słuchowych. 

Zadzwoń do nas, a spróbujemy Ci pomóc.

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

dofinansowania nfz. zadzwoń 517 224 111
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Kwietne łąki w Warszawie od kilku lat cieszą się 
coraz większym zainteresowaniem. W mieście po-
jawiły się nawet łąkomaty. 

Jedna z takich łąk została 
właśnie skoszona. Po kwiet-
nym kobiercu nie ma ani śladu, 
zostały tylko resztki trawy 
i przebijająca ziemia, czy-
tamy na jednej z grup na FB. 

Skoszona łąka na Saskiej 
Kępie przy ul. Nobla po-
wstała dzięki projektowi 
w ramach Budżetu Obywa-
telskiego za ponad 36 tys. zł. 
„Wkrótce między garażami 
a ul. Nobla powstanie „Ptasi 

ogród” wybrany przez 
mieszkańców w 2016 roku. 
Czas zadbać o skwer mię-
dzy garażami a przejściem 
wzdłuż płotu kościoła. 
W ramach projektu wymie-
niony zostanie chodnik pro-
wadzący z ul. Nobla na ul. 
Saską, a na skwerze pojawi 
się łąka kwietna” – czytamy 
na stronie budżetu.

Pod koniec lutego br. na 
stronie projektu pojawiła się 

Łąka Na miarę  
Naszych możliWości

ławki i poidełka. Będę bardzo 
wdzięczny za interwencję, bo 
to zostało wybrane w budże-
cie obywatelskim już ładnych 
kilka lat temu, a nadal nie do-
czekało się realizacji… Łąka 
kwietna funkcjonowała tam 
w poprzednich latach, potem 
zanikła, bo ZGN przestał 
o nią dbać”.

My również zwróciliśmy 
się z pytaniami do ZGN 
Praga Południe, czy łąka była 
skoszona zgodnie z obowią-
zującymi zasadami oraz czy 
jej koszenie wykonał wykwa-
lifikowany pracownik. Zapy-
taliśmy również o zakupione, 
lecz niezainstalowane budki, 
poidełka i kosz.

– Uprzejmie informuję, że 
skoszenie tzw. łąki kwietnej 
nie prowadzi do jej zniszcze-
nia/likwidacji. Wykoszenie 
łąk jest zabiegiem wręcz nie-
zbędnym w pielęgnacji tego 
typu użytku zielonego. Zale-
cane jest dwukrotne kosze-
nie łąki. Pierwsze koszenie 
wykonuje się w czerwcu bądź 
lipcu, drugie we wrześniu – 
odpowiedział nam Czesław 
Polański z ZGN Praga Połu-
dnie. – Na skwerku zamonto-
wana w ramach BO została 
jedna budka, pozostałe dwie, 
aby zachować właściwe od-
ległości, zamontowano przy 
Zwycięzców 45 i Saskiej 48. 
Tzw. łąkę kosił pracownik 

wykwalifikowany. Do kosze-
nia wykorzystano kosy me-
chaniczne. Skoszono na wy-
sokość 8–10 cm. Podkreślam, 
że nie ma mowy o likwidacji 
łąki kwietnej. Koszenie łące 
nie zaszkodzi, a wręcz po-
może utrzymać w ryzach sil-
nie rosnące rośliny – dodaje. 

Pracownicy ZGN nic nie 
wiedzą o koszu i poidełkach...

Czy łąka na Saskiej Kępie 
jest jak miś z filmu Barei, 
który w oparciu o sześć in-
stytucji ma sobie zgnić, czyli 
w tym wypadku uschnąć? 
Gdzie są poidełka i kosz 
podobno już dawno zaku-
pione? Czy ZGN pielęgnację 
łąki wykonał jednak prawi-
dłowo? Czas pokaże…

Alina Krosnowska

Rok 2019: łąka kwietna po założeniu

Rok 2022: łąka kwietna po skoszeniu

informacja o tym, że wymie-
niono chodnik prowadzący 
z ul. Nobla na ul. Saską, 
a na skwerze założono łąkę 
kwietną. Zakupiono także 
kosz, poidełko oraz budki 
dla ptaków. 

9 czerwca br. mieszkań-
ców zbulwersował widok 
skoszonej łąki. Sytuacją jest 
rozczarowany autor pro-
jektu Tadeusz Rudzki, który 
w kwietniu br. pisał do ZGN 
Praga Południe:

„Mijają kolejne miesiące 
(a nawet lata), a nadal nie 
doszło do montażu kosza, 

CZY SKOSZENIE ŁąKI KWIETNEJ TO ZŁO CZY KONIECZNOśĆ? 
Koszenie musi się odbywać w odpowiednim 
czasie i w odpowiedni sposób. Powinno to 
nastąpić po przekwitnięciu kwiatów (z reguły 
w czerwcu lub lipcu oraz na jesieni). Może 
zdarzyć się tak, że niektóre będą jeszcze kwi-
tły. Takie łąki mają z reguły charakter kom-
binowany, czyli znajdują się na niej różne 
kwiaty, o różnej porze kwitnienia. Jeżeli łąka 
ma być wieloletnia, warto pozostawić na 
miejscu skoszone siano przez kilka dni po to, 
by rozsiały się nasiona. Także po to, by ży-
jące organizmy opuściły ścięte łodygi. Łąkę 
powinno się kosić na wysokości 8–10 cm. 
Jest to ważne ze względu na możliwość 

uszkodzenia rozet liściowych roślin wielolet-
nich. Po skoszeniu z reguły widać przebija-
jącą glebę, jednak z darni po jakimś czasie 
zacznie odrastać ruń łąkowa (dywan roślinny 
o różnorodnym składzie botanicznym pokry-
wający łąkę). Czym należy kosić łąkę kwiet-
ną, by wyglądała pięknie przez wiele lat? Naj-
lepiej kosą lub kosiarką listwową, która tnie 
w inny sposób niż kosiarka rotacyjna.
Ważna jest także pielęgnacja istniejącej łąki. 
W przypadku suszy należy ją podlewać, po 
to by wykiełkowały nasiona, a rosnące kwia-
ty nie uschły. Łąkę należy także pozbawić 
chwastów, by nie zagłuszyły kwiatów. 
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A MOŻE NAD MORZE?
Komfortowe, w pełni wyposażone apartamenty dla 4 osób, blisko plaży.

REZERWACJE  
ZADZWOŃ! 

¥ 501-423-667   

CENA OD 120 ZŁ ZA DOBĘ ZA APARTAMENT

POd PAPuGAMi - ul. Bałtycka 4

sŁOneCzkO - ul. Bałtycka 17B

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

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

KOŁOBRZEG    www.sunnyday.com.pl
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MIęKISZON
– Witam po przerwie! 
Eustachy Mordziak nie posiadał się z ra-
dości, że znów zobaczył zbliżającego się 
pana Kazimierza Główkę, swojego ulu-
bionego partnera do pogawędek.
– I ja witam, panie Eustachy. Dawno się 
nie widzieliśmy.
W rzeczywistości kupiec bieliźniany z ba-
zaru na pl. Szembeka i emeryt stale zaopa-
trujący się tu w produkty żywnościowe nie 
widzieli się raptem przez weekend. 
– No i co pan na to, co się dzieje?
– Znaczy, co się dzieje? 
– Drożyzna i tak dalej.
– Faktycznie. Powiem panu, że mnie 
najbardziej dotyka benzyna. Prawie 
osiem złotych za litr, to nie w kij dmuchał. 
Kiedyś wsiadał człowiek do samochodu 
i myślał, dokąd jechać, teraz myśli, do-
kąd dojechać. 

– Kłopot w tym, że z tej benzyny wszyst-
ko inne się bierze. Podwyżki, znaczy się. 
– A wie pan, panie Eustachy nie zauwa-
żyłem, żeby wszystkich jednakowo to 
dotykało. Jest różnie. A poza tym trzeba 
brać poprawkę na uczucie.
– Znaczy, że co.
– Osobiście słyszałem, jak jakaś emeryt-
ka zaklinała się, że jak miałoby to pomóc 
jej ukochanym przywódcom w rządze-
niu, to ona gotowa jeść sam chleb z ma-
słem. 
– Co racja to racja. Na szczęście więk-
szość ciągle radzi sobie bez takich wy-
rzeczeń. Owszem – mniej jeżdżą samo-
chodem, na wczasy wyjeżdżają na kilka 
dni, mniej po knajpach chodzą, ale poza 
tym żyją normalnie. 
– Żeby jeszcze ta Unia szybciej nam kasę 
wypłaciła, to już całkiem byłoby dobrze. 
– Z tym gorzej. Oni ciągle niezadowole-
ni są z reform, co to je Ziobro powpro-
wadzał. 

– A co im do naszego prawa, panie  
Kaziu?
– Ono musi być jednak zgodne z naszą 
konstytucją. A nie jest. No i z traktatami, 
które podpisaliśmy. A też nie jest. To zna-
czy Unia tak uważa, bo pan Ziobro uważa, 
że jego reforma jest zgodna z prawem. 
Nawet chciał się zakładać z premierem 
w tej sprawie. 
– O co?
– Jak to u nas, o pół litra.
– Eee, pół litra? Na dwóch? 
– Ale śliwowicy łąckiej …
– Tej co to daje krzepę i krasi lica?
– Tej samej.
– A co na to premier?
– Jego rzecznik powiedział, że pan pre-
mier raczej w piwie gustuje.
– Powiem panu, panie Kaziu, żeby woleć 
piwo zamiast łąckiej śliwowicy, co to 70 
volt posiada, to trzeba jednak być mię-
kiszonem. 

Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'PO NAS CHOĆBY POTOP

Wiecie co? Niecałe dwieście 
lat temu, bo 12 czerwca 1826 r., 
ukazało się w warszawskiej pra-
sie ogłoszenie o sprzedaży wsi 
Grochów za cenę 80 000 zł. Nie 
wiem, czy to dużo, czy mało. Zy-
ski czerpano tu głównie z siana, 
ozimin i uprawy warzyw. 
Pobliski, warszawski rynek 
czerpał chętnie z nieodległych, 
świeżych dostaw, a siano było 
wówczas jedynym, powszech-
nie używanym „paliwem” dla 
konnych powozów i karoc.

Dziwi was, że Grochów był 
kiedyś skromną wsią? Cóż, 
Warszawa też nią kiedyś była, 
a przyłączając kolejne przy-
ległe wsie z lewego brzegu, 
nieuchronnie rozrastała się, 

co wymusiło dopasowywanie 
infrastruktury do rosnącego 
miasta: drogi, wodociągi, 
oświetlenie i mnóstwo innych, 
koniecznych działań. Im było 
ciaśniej, tym droższa była zie-
mia w mieście, więc tym lepiej 
starano się wykorzystać każdy 
jej metr, stąd – poza rezyden-
cjami najmożniejszych – domy 
pięły się w górę, by na tej samej 
parceli zmieścić jak najwięcej 
mieszkań. 

Nasz prawy brzeg rozwijał 
się podobnie, wykorzystując 
swoje tereny. Sto lat przed opi-
saną ofertą król August II spro-
wadził do Warszawy tak wiele 
wojska saskiego, że nie mogąc 
ich pomieścić w stolicy, rozka-
zał przeprawić się przez Wisłę 
i zakwaterować na wyspie nie-
opodal prawego brzegu rzeki. 

A że wyspa, to inaczej kępa, te-
ren ten zaczęto nazywać Saską 
Kępą. Inni twierdzą, że stało się 
to kilkadziesiąt lat później, gdy 
przejął ją we władanie August 
III Sas, ale w sumie, dziś ma to 
niewielkie znaczenie. 

Ciekawe, co powiedzieliby 
ówcześni mieszkańcy na widok 
dzisiejszego miasta… Tego 
nie dowiemy się nigdy, ale za 
to niechcący sprawdziłam, jak 
nasi przodkowie sprzed stu lat 
widzieli świat w roku 2022. 

Ilustrowany Kuryer Co-
dzienny uchylił rąbka tajem-
nicy. Otóż miało nie być już 
tradycyjnych książek czy 
szkół – wszystko mielibyśmy 
mieć wyświetlane na ekranie 
kinematograficznym. Alkohol 
miał „zniknąć z powierzchni 
ziemi” jak trucizna, dzień pracy 

miał trwać tylko dwie godziny, 
a kobiety miały zyskać prawa 
równe mężczyznom. 

Ile z tego udało się nam 
zrealizować? Chyba mniej, 
niż się po nas spodziewano, 
choć z drugiej strony niejedno 
mogłoby ich zaskoczyć, na 
przykład telefony komórkowe, 
kolosalny rozwój medycyny 
czy wygląd dzisiejszych me-
tropolii.

Stąd krok do pytania: jaki 
świat zostawimy tym, którzy 
przyjdą za sto lat? Czym za-
dziwiliby nas, gdybyśmy mogli 
zajrzeć w ich czasy? Co zaak-
ceptują z naszej codzienności, 
a co będzie budziło ich wzru-
szenie, strach, a może nawet 
obrzydzenie?

Czasem warto się nad tym 
zastanowić. Dla nich.          żu

Kobiecym oKiem

co tam panie na pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Skradziono mi torbę podczas załatwiania 
formalności meldunkowych. Czy hotel za to 
odpowiada?
Osoba utrzymująca zarobkowo hotel lub podobny 

zakład (np. pensjonat, sanatorium) jest odpowiedzialna za utratę lub uszko-
dzenie rzeczy wniesionych przez gościa. 

Rzeczą wniesioną jest rzecz, która w czasie pobytu gościa w hotelu znajdu-
je się w obiekcie albo poza nim i została powierzona hotelarzowi lub osobie 
u niego zatrudnionej (np. bagaż celem zaniesienia do pokoju, taksówki) albo 
rzecz umieszczona w miejscu wskazanym lub na ten cel przeznaczonym (narty 
w pomieszczeniu na sprzęt sportowy itp.) 

Nie jest przy tym istotnie, czy osoba przyjmująca bagaż faktycznie była do 
tego upoważniona. Decydujące znaczenie ma uzasadnione w danych okolicz-
nościach przekonanie o tym gościa hotelowego. 

Należy podkreślić, że ochronie podlegają również w zwyczajowo przyję-
tym, krótkim okresie poprzedzającym lub następującym po korzystaniu przez 
gościa z usług hotelu należące do niego rzeczy powierzone hotelarzowi lub 
pozostawione w miejscu przez niego wskazanym, np. podczas załatwiania 
formalności związanych z pobytem w nim. 

Hotelarz nie odpowiada natomiast za pojazdy, rzeczy w nich pozostawio-
nych oraz żywe zwierzęta, chyba że zawarto osobną umowę przechowania. 

Odpowiedzialność hotelarza wyłączona jest również wówczas, gdy szkoda: 
(i) wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej, (ii) po-
wstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, 
była u niego zatrudniona albo go odwiedzała.

Wszelkie postanowienia umowy, regulaminów czy ogłoszenia ograni-
czające albo wyłączające  odpowiedzialność utrzymującego hotel (podobny 
zakład) są nieskuteczne, jak np. postanowienie zgodnie z którym, hotel nie 
odpowiada za rzeczy pozostawione przez gości w pokojach hotelowych. 

Gość hotelowy po dowiedzeniu się o szkodzie ma obowiązek niezwłocznie 
zawiadomić o niej hotelarza, chyba że to on ją wyrządził lub przyjął rzecz na 
przechowanie. Co do zasady zakres naprawienia szkody ogranicza się wzglę-
dem jednego gościa do wysokości stokrotnej naliczonej opłaty za dobę poby-
tu, a za każdą rzecz do pięćdziesięciokrotnej wysokości tej opłaty. 

Roszczenia gościa z powyższego tytułu przedawniają się z upływem sześciu 
miesięcy od dnia dowiedzenia się przez poszkodowanego o szkodzie, nie póź-
niej jednak niż rok od zaprzestania przez niego korzystania z usług hotelu.

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

w roszczeniach z „umów frankowych”.

REALIZUJEMY 

INDYWIDUALNE 

ZAMÓWIENIA

WWW.MEBLESOSNOWE.EU

Warszawa-Wawer
ul. Płowiecka 25

(róg Świeckiej)
tel./fax 22 815 35 98

meble@meblesosnowe.eu

ŁÓŻKA ●  MATERACE ●  SZAFY ●  KOMODY
BIURKA ●  WITRYNY ●  STOŁY ●  KRZESŁA

MŁODZIEŻOWE ●  ZESTAWY ●  I INNE
OKULARY TYLKO 59 ZŁ

Oprawa + szkła + robocizna 
(sph. od – 4.0 do +4.0 dpr.) 

HURTOWNIA OPTYCZNA 
OPTA SUN

Warszawa, ul. Majdańska 7
Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE
TYLKO 199 zł
„Trzy w Jednym” (dal, komputer, czytanie)

Sfera –2 do +3,0
Dodatek do bliży 1– 3

Rejestracja u optometrysty 
¥ 534 044 333

BADANIE WZROKU

TYLKO 89 zł
PRZEZ SPECJALISTĘ – OPTOMETRYSTĘ

Pracujemy pon.-pt. 9-19 
sobota od 9 do 13

* 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

Według specjalistów 
profesjonalnej pomocy psy-
chologicznej czy psychia-
trycznej wymaga niemal 9 
procent z blisko 7,5 miliona 
dzieci i młodzieży żyjącej 
w Polsce. Tymczasem dzie-
cięcych psychiatrów w ca-
łym kraju jest niespełna pię-
ciuset. Stąd inicjatywa Fun-
dacji TVN oraz Instytutu 
„Pomnik – Centrum Zdro-
wia Dziecka”, aby w War-
szawie powstało innowa-
cyjne, nowoczesne miejsce, 
gdzie pomoc znajdą tysiące 
potrzebujących dzieci.

– Wierzymy, że w czerwcu 
2024 roku, za niespełna dwa 

lata, ten bu-
dynek zacznie 
funkcjonować 
jako miejsce 
referencyjne 
d la  l e c ze -
nia dzieci wymagających 
wsparcia z powodu zabu-
rzeń zdrowia psychicznego 
na wszystkich poziomach, 
począwszy od poradni, od-
działu dziennego i również 
tego oddziału stacjonar-
nego – powiedział Marek 
Migdał, dyrektor Instytutu 
„Pomnik – Centrum Zdro-
wia Dziecka”.

W nowej placówce znajdą 
się oddziały dzienne, sta-

cjonarne, detoksykacji oraz 
gabinety terapii rodzinnej, 
grupowej oraz gabinet za-
biegowy. W Centrum będą 
leczone także dzieci chore 
na choroby nowotworowe.

Centrum Psychiat r ii 
i Onkologii Dzieci i Mło-
dzieży w Warszawie ma 
zostać otwarte w czerwcu 
2024 roku. Na jego budowę 
Fundacja TVN przekaże 
ponad 30 mln zł.             MK

poWstanie centrum psychiatrii 
i oNkologii Dzieci i mŁoDzieży

Wmurowano kamień węgielny pod 
budowę Centrum Psychiatrii i Onko-
logii Dzieci i Młodzieży w Warszawie. 
Nowa niezwykle ważna i potrzebna 
placówka będzie działała w ramach 
Centrum Zdrowia Dziecka. 
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Od 8 już lat warszawiacy 
wymyślają i zgłaszają pro-
jekty, a następnie wybierają 
w głosowaniu te, które zo-
staną zrealizowane. W ten 
sposób wspólnie decydują 
o tym, co powstanie w naj-
bliższej okolicy, w kilku 
dzielnicach lub w całej War-
szawie.

W jaki sposób zagłosować?
n  przez internet na stro-
nie bo.um.warszawa.pl/
n papierowo – przychodząc 
do wybranego urzędu dziel-
nicy.

Uwaga! W każdej dzielnicy 
karta do głosowania wygląda 
inaczej (na każdej są inne 

projekty), jeśli więc chcemy 
głosować np. na Białołęce, 
kartę musimy wziąć z Urzędu 
Dzielnicy Białołęka.

Kartę można też pobrać 
(i wydrukować) ze strony  
um.warszawa.pl/waw/bo

Czy może głosować osoba 
niepełnoletnia?

Tak. Jeśli jednak ma mniej 
niż 13 lat, musi na to wyrazić 
zgodę rodzic lub opiekun.

Na ile projektów można 
zagłosować?

Do 15 projektów na pozio-
mie dzielnicowym w jednej 
wybranej dzielnicy oraz do 
10 projektów na poziomie 

ogólnomiejskim, niezależ-
nie od kosztu realizacji tych 
projektów.

Czy można głosować na pro-
jekty w kilku dzielnicach?

Nie. Trzeba wybrać tylko 
jedną dzielnicę, ale nie-
koniecznie tę, w której się 
mieszka.

Jeśli dana osoba wypełni 
kilka kart do głosowania (np. 
na karcie papierowej zagło-
suje na projekty z dzielnicy 
Wesoła, a później, przez 
internet na projekty z Tar-
gówka) wszystkie jej głosy 
zostaną unieważnione.

Poza głosowaniem na 
projekty w dzielnicy można 

również zagłosować na pro-
jekty ogólnomiejskie.

Dlaczego w głosowaniu 
trzeba podać nr PESEL?

Numer PESEL jest uni-
kalną daną osobową, która 
pozwala sprawdzić, czy ktoś 
nie wziął udziału w głoso-
waniu kilka razy. 

Czy trzeba być zameldo-
wanym w Warszawie, żeby 
zagłosować? 

Nie, nie trzeba, wystarczy 
mieszkać w Warszawie.

Czy można edytować / 
zmienić wybrane projekty 
po zagłosowaniu?

Po kliknięciu przycisku 
ZAgŁOSUJ, głos w systemie 
jest już zarejestrowanyi nie 
ma już możliwości edytowa-
nia go lub zagłosowania raz 
jeszcze.

Co zrobić, jeżeli nie 
dotarł link umożliwiający 
głosowanie?

Należy sprawdzić, czy 
wiadomość nie trafiła do fol-
deru SPAM lub jednej z za-
kładek poczty np. „Oferty”, 
„Promocje”, „Inne” itp.. Je-
żeli wiadomość nie dotarła 
w ciągu kilkunastu minut, 
należy wysłać wiadomość na 
adres bo@um.warszawa.pl. 

Na jakich zasadach 
odbywa się realizacja 
projektów wybranych przez 
mieszkańców?

Projekty wybrane przez 
mieszkańców są wpisywane 
do budżetu Miasta i zreali-
zowane przez Urząd. Ich 
realizacja odbywa się zgod-
nie z powszechnie obowią-
zującymi przepisami prawa 
(m.in. ustawy Prawo zamó-
wień publicznych, ustawy 
o finansach publicznych). 
Wykonawcy będą więc 
wybierani w drodze prze-
targu, w ramach zapytania 
ofertowego bądź konkursu 
dla organizacji pozarządo-
wych.                               Ag

BuDżet oByWatelski 2023

jak gŁosoWać
Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przezna-
czyć część budżetu Warszawy (0,5 proc.). Do 30 czerwca br. trwa głosowanie 
na zaakceptowane projekty.

Zagłosuj na projekty
dzielnicowe
i ogólnomiejskie
termin głosowania:
15 czerwca 2022 - 30 czerwca 2022

2 stycznia 2023 r. 
SPPN na Pradze Północ 
powiększy się o obszar 
w okolicy placu Hal-
lera w kwartale ulic: Ja-
giellońska, Ratuszowa,  
11 Listopada i Starzyń-
skiego. SPPN będzie także 
poszerzona na Dolnym 
Mokotowie (do linii ul. 
Gagarina) oraz Górnym 
Mokotowie (do linii ul. 
Różanej).

Już od 15 sierpnia 2022 r. 
będą obowiązywać nowe 
stawki za postój: 
n pierwsza godzina parko-
wania – 4,50 zł (dotychczas 
3,90 zł), 
n druga godzina – 5,40 zł 
(zamiast 4,60 zł),
n trzecia godzina – 6,40 zł 
(zamiast 5,50 zł), 
n  czwarta i kolejna go-
dziny – 4,50 zł (zamiast 
3,90 zł).

Nie zmieni się opłata za 
abonament mieszkańca. 
Te stawki pozostaną na 
obecnym poziomie, czyli: 
30 zł rocznie za abona-
ment rejonowy, 600 zł za 
obszarowy.

Wzrośnie natomiast 
kara za nieopłacony postój 
– z 250 na 300 zł. Jeżeli 
opłaty za postój bez biletu 
dokonamy w ciągu 7 dni, 
kwota wyniesie 200 zł 
(obecnie 170 zł).

W związku z tym, że od 
kilku lat kontrola opłacenia 
parkowania odbywa się 
z wykorzystaniem systemu 
kamer na samochodach 
oraz tym, że w analogiczny 
system zostały wyposa-
żone patrole piesze, nie bę-
dzie już potrzeby wykłada-
nia biletu parkingowego za 
szybę auta.                  

Oktawia Michałowska

zmiany W sppn
Na ostatniej sesji, 9 czerwca 2022 r., Rada m.st. 
Warszawy podjęła decyzję o rozszerzeniu Strefy 
Płatnego Parkowania, a także o podwyżce opłat 
za postój w SPPN i kar za brak biletu w strefie. 

strefa pŁatNego parkoWaNia NiestrzeżoNego
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Zapraszamy na przegląd interpelacji radnych miasta stołecznego Warszawy oraz rajców wszystkich prawo-
brzeżnych dzielnic. Sprawdzamy, o co pytają i co chcą zrobić dla mieszkańców wybrani przez nich przedstawi-
ciele samorządu terytorialnego. W każdym wydaniu przedstawimy pokrótce po jednej interpelacji z dzielnicy. 

raDNi pytają,  
urzęDNicy oDpoWiaDają

Bielany, które na terenie par-
ków utworzyły takie strefy. 
To naprawdę działa! Nie jest 
trudne do wykonania. Także 
na osiedlach. Wystarczy 
przestać kosić trawę przy sa-
mych pniach drzew, leżących 
pieńków i zostawić odrobinę 
przestrzeni dla zwierząt. Do-
okoła takich miejsc można 
położyć gałęzie. 

Przypominamy, że jeże 
są w Polsce pod ochroną! 
Od maja do września trwa 
okres rozrodczy jeża euro-

pejskiego.  Jeże są gatun-
kiem zagrożonym, do czego 
niestety doprowadza także 
człowiek. Jeże giną najczę-
ściej w wyniku pożarów, na 
drogach, w trakcie koszenia. 
Niestety są też celowo zabi-
jane przez ludzi. 

W czasie upałów warto 
wystawić dla jeży wodę 
w płaskich pojemnikach. 
Dokarmianie jeży nie jest 
zalecane. Nie wolno ich kar-
mić chlebem, wieprzowiną, 
cytrusami, przyprawionymi 

potrawami. Mleko także jest 
szkodliwe. Czym żywią się 
jeże na wolności? Dżdżow-
nicami, żukami, ślimakami, 
gąsienicami i skorkami.

Gdy wieczorem spotkamy 
jeża w parku, na trawniku 
– nie należy go przenosić! 
Można w ten sposób zaszko-
dzić młodym jeżykom, bo 
być może ktoś właśnie prze-
niósł samicę poszukującą je-
dzenie dla potomstwa. Jeżeli 
spotkamy wędrującego jeża 
w ciągu dnia, może się oka-
zać, że jeż jest chory i potrze-
buje naszej pomocy. W ta-
kiej sytuacji zwierzę trzeba 
zabrać do weterynarza lub 
skontaktować się z organi-
zacją niosącą pomoc. 

Warto zachować zasadę 
3xC – ciepło, cicho i ciemno. 
Przenieśmy jeża do kartonu 
(nie róbmy tego gołymi rę-
koma!), postawmy karton 

w cichym, ciepłym miejscu 
lub (jeżeli mamy taką moż-
liwość) włóżmy do kartonu 
butelkę z ciepłą wodą. Znale-
zionego jeża możemy napoić, 
ale nie powinniśmy go kar-
mić. Co robić dalej? O tym 
zadecyduje weterynarz lub 
odpowiednie służby.

Oktawia Michałowska

Nie koś jeża!
Dokończenie ze str. 1
Otrzymaliśmy informację 

o tym, co 10 czerwca 2022 r. 
wydarzyło się na ul. Geo-
dezyjnej 12 na Białołęce. 
W okolicy koszono trawnik, 
ale najwyraźniej nikt nie 
sprawdził, czy na jego tere-
nie nie ma zwierząt. Mało 
brakowało, a zginęłaby ro-
dzina jeży.

Z powodu koszenia traw-
nika zostało odsłonięte le-
gowisko. Jeżowa mama zo-
stała zmuszona do przenie-
sienia swojego potomstwa 
na drugą stronę ulicy, gdzie 
była jeszcze była trawa. Mu-
siała to pewnie zrobić kilka 
razy, narażając swoje życie, 
ponieważ ulicą jeździły sa-
mochody. Zdjęcia otrzyma-
liśmy od czytelnika, który 

był świadkiem przenoszenia 
młodych jeżyków. 

Drodzy mieszkańcy, za-
chęcajcie urzędy dzielnic, 
a także administratorów swo-
ich osiedli do tworzenia stref 
dzikiej przyrody, które po-
mogą zwierzętom schronić się 
przed niebezpieczeństwem. 
Takie strefy „żyją swoim 
życiem” i są bezpieczne dla 
zwierząt. Przykładem są 

NA TERENIE WARSZAWY 
JEŻAMI OPIEKUJą SIę: 
n Ośrodek Rehabilitacji 
Zwierząt „Marysieńka” (Ma-
rysin Wawerski), ul. Korko-
wa 170A, tel. 22 756 34 75
n Strażnicy ds. łowiectwa:  
tel. 600 020 746, 
600 020 747. 
n Straż Miejska: 986
n Exo-Vet Przychodnia We-
terynaryjna Szpital Zwierząt 
Egzotycznych OAZA, ul. Po-
tocka 4, tel. 22 406 68 12

Z powodu koszenia trawnika zostało od-
słonięte legowisko. Jeżowa mama zo-
stała zmuszona do przeniesienia swoje-
go potomstwa na drugą stronę ulicy. 

rada m.st. WarszaWy
Dorota Lutomirska (Koalicja Obywatel-
ska) złożyła interpelację ws. przystoso-

wania przystanków na Rondzie Waszyngtona dla osób 
z niepełnosprawnością. Radna pyta w niej o możliwość 
zamontowania wind lub wytyczenia przejść naziemnych. 
Odpowiedzi Dorocie Lutomirskiej udzielił wiceprezydent 
Michał Olszewski. Czytamy w niej: „W odpowiedzi na inter-
pelację w sprawie przystosowania przystanków na Rondzie 
Waszyngtona dla osób z niepełnosprawnością uprzejmie wy-
jaśniam, że możliwości poprawy dostępności ww. przystan-
ków tramwajowych były wcześniej analizowane. Rozważano 
zarówno możliwość wyposażenia przejścia podziemnego 
w windy, jak również wyznaczenie naziemnego przejścia dla 
pieszych, prowadzącego na przystanki tramwajowe, zloka-
lizowane po zachodniej stronie skrzyżowania. Realizacja 
każdej z tych propozycji wymaga jednak znacznych nakła-
dów inwestycyjnych. Montaż wind wiąże się z koniecznością 
przebudowy konstrukcji przejścia, a wyznaczenie naziemne-
go przejścia pieszego, ze względów bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, wymaga zmiany geometrii skrzyżowania i prze-
budowy torów tramwajowych. Realizacja takiego przedsię-
wzięcia musi być wcześniej zaplanowana, ale obecnie nie 
jest możliwe określenia terminu jego ewentualnego wprowa-
dzenia do planów inwestycyjnych miasta”.

WesoŁa
Małgorzata Zaremba (Prawo i Sprawiedliwość) przedłożyła interpelację 
w sprawie obrony cywilnej mieszkańców dzielnicy Wesoła, w której pyta 
m.in. o liczbę i lokalizację schronów na terenie dzielnicy. 
„Samorząd m.st. Warszawy nie dysponuje informacją o liczbie schronów 

budowanych w latach 50., 60. i 70. ubiegłego wieku i ich lokalizacji. Kwestia budowy 
i utrzymania schronów przestała istnieć w chwili wprowadzenia zmian w ustawie o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, uchylając z niej przepisy wyko-
nawcze dotyczące Obrony Cywilnej” – wskazuje Marek Kujawa, zastępca dyrektora Biura 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. 

WaWer
Radny Michał Żebrowski (Koalicja Obywatelska) złożył wniosek w imie-
niu mieszkańców osiedla Nadwiśla o montaż sygnalizacji świetlnej 
i lepszego doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Trakt Lubelski przy 
skrzyżowaniu z ul. Fiołków. 

Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził w latach 2016–2020 kompleksowy audyt bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego na wszystkich przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. 
Przejście, o którym wspomina radny, otrzymało ocenę 3, co oznacza przeciętne ryzyko nie-
chronionych użytkowników ruchu. „Audytorzy nie wskazali dla tego przejścia konieczności 
budowy sygnalizacji świetlnej, w związku z czym ZDM nie planuje jej montażu. Odnosząc 
się do prośby o montaż oświetlenia przejścia dla pieszych informujemy, że obecnie przy-
gotowywany jest projekt doświetlenia tego przejścia, a sama realizacja planowana jest na 
2023 rok” – informuje Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. 

targóWek
Katarzyna górska-Manczenko (Koalicja Obywatelska) wnosi o wpisa-
nie do Wieloletniej Prognozy Finansowej budowy brakującego odcinka 
ul. Blokowej od ul. Codziennej do ul. Warsa. 
„Budowa brakującego odcinka ul. Blokowej wymaga pozyskania grun-
tu niezbędnego dla potrzeb realizacji inwestycji, którego szacunkowa wartość wynosi 
4 000 000 zł. Dzielnica Targówek całkowicie wykorzystała limit środków przyznanych na 
realizację inwestycji drogowych. W związku ze znacznym pogorszeniem sytuacji finanso-
wej miasta, nie jesteśmy w stanie określić terminu realizacji inwestycji” – zaznacza Małgo-
rzata Kwiatkowska, burmistrz Targówka. 

remBertóW
Radna Izabela Kowalska (niezrzeszona) pyta, czy dęby przy ul. Ilskiego zo-
stały wycięte zgodnie z prawem, a także czy pozostałe drzewa na tej arterii, 
gdzie prowadzone są budowy, zostały odpowiednio zabezpieczone. 
Radnej odpowiedział wiceburmistrz Aleksander Lesiński: „Usunięcie dwóch 
dębów szypułkowych rosnących na posesji przy ul. F. Ilskiego 85 było 
zgodne z prawem, ponieważ były one przedmiotem zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew 
dokonanym przez właścicieli nieruchomości. Wydział Ochrony Środowiska nie posiada 
informacji na temat metod zabezpieczeń drzew na terenie budowy prowadzonej przy ul. 
Ilskiego 85, gdyż zagadnienie to nie było przedmiotem wystąpienia właścicieli nieruchomo-
ści (a wystąpienie takie nie jest prawem wymagane)”. 

praga-poŁuDNie
Marek Borkowski (Prawo i Sprawiedli-
wość) zapytał burmistrza o plany remontu 
Czytelni dla Dorosłych i Młodzieży nr 94 
i Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 45 
przy ul. Meksykańskiej 3. Jak zaznacza 
radny budynek nie ma osłony termicznej 
i odpada z niego tynk. 
„Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 
w Dzielnicy Praga-Południe w planie rzeczo-
wo-finansowym na ten rok nie uwzględnił 
remontu budynku użytkowego. Wpisanie tego 
zadania na przyszły rok uzależnione będzie od 
wielkości przyznanych 
środków finansowych” 
– informuje Tomasz Ku-
charski, burmistrz Pragi 
Południe. 

BiaŁoŁęka
Radny Filip Pelc (niezrzeszony) pyta 
w swojej interpelacji o możliwość utwar-
dzenia ul. Olesin w rejonie ul. Rajgrasowej 
i ul. Długi Kąt. 
Rajcy oraz mieszkańcom tej części Białołęki odpowiedział bur-
mistrz Grzegorz Kuca: „utwardzenia ulicy Olesin, na odcinku 
drogi z nawierzchnią z kruszywa łamanego, w rejonie ulicy 
Rajgrasowej, informuję, że przedmiotowa ulica na w/w odcin-
ku posiada nieuregulowany stan formalno-prawny własności 
gruntów położonych w pasie drogowym. Z uwagi na ograni-
czoną szerokość pasa drogowego w/w ulicy nie jest możliwe 
wykonanie nawierzchni utwardzonej. Wykonanie nawierzchni 
asfaltowej w ulicy Olesin, na wskazanym odcinku, wymaga 
przyznania środków finansowych na wykup gruntów pod po-
szerzenie pasa drogowego oraz na utwardzenie ulicy. Powyż-
sze zadanie nie figuruje w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
dla m. st. Warszawy – Dzielnicy Białołęka (WPF)… wykonanie 
nawierzchni z kruszywa na ulicy Długi Kąt będzie wstawiane 
do planu remontów dróg, odcinkami, przez kolejne 4 lata. Re-
alizacja uzależniona będzie od wielkości przyznanych środków 
finansowych na remonty dróg oraz od zatwierdzenia zadania 
przez Zarząd i Radnych Dzielnicy Białołęka”.

praga-póŁNoc
O miejsce spotkań sąsiedz-
kich przy Placu Hallera pyta 
radna Teresa Mioduszewska 
(Prawo i Sprawiedliwość). 
Chciałaby, aby przy ul. 
groszkowskiego 5 na tyłach budynku OPS 
powstało Miejsce Aktywności Lokalnej 
– Haller. 
„Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warsza-
wy podejmuje działania na rzecz rozszerzania 
sieci miejsc aktywności lokalnej na terenie 
dzielnicy, jednak w bieżącym roku budże-
towym nie planuje otwarcia MAL w rejonie 
Placu Hallera. Wskazane przez Panią Radną 
miejsce przy ul. Groszkowskiego 5 jest te-
renem, który często wskazywany jest przez 
okolicznych mieszkańców pod względem 
możliwości podejmowania działań integrują-
cych sąsiadów. Dlatego też, Urząd Dzielnicy 
we współpracy z ZGN podejmuje działania 
na rzecz rewitalizacji tego terenu. Nadmienię 
też, że jeden z projektów do budżetu obywa-
telskiego na 2023 rok, który został oceniony 
pozytywnie, obejmuje swoim zakresem za-
gospodarowanie wskazanej działki. Głoso-
wanie w budżecie obywatelskim trwa od 15 
do 30 czerwca, w związku z czym zachęcam 
do partycypacji w tym procesie” – czytamy 
w odpowiedzi Zarządu Dzielnicy. 
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Podpisano umowę na bu-
dowę sygnalizacji świetlnej 
przy przejściach dla pie-
szych na ulicy Żegańskiej 
w okolicy posesji nr 22c oraz 
na ulicy B. Czecha przy wlo-
tach ulic: Wawerskiej oraz 
H. Wierzchowskiego.

Lokalizacje te nie zostały 
wybrane przypadkowo. 
Wskazali je audytorzy 
w trakcie audytu bezpie-
czeństwa. Obydwa miejsca 
zostały ocenione na 0 w skali 
od 0–5 uznając je za niebez-
pieczne.  

BezpieczNiej Na żegańskiej i czecha
Już za trzy miesiące na wawerskich ulicach poja-
wią się dwie nowe sygnalizacje świetle przy przej-
ściach dla pieszych.

Na ul. Ząbkowskiej, pomiędzy Targową a Radzy-
mińską zajdą zmiany – Urząd Dzielnicy Pragi 
Północ przedstawił projekt II odcinka Praskiego 
Traktu Książęcego.

Proponowane zmiany za-
kładają uspokojenie ruchu, 
nowe nasadzenia, zmiany 
przestrzenne oraz ułatwie-
nia dla lokalnej społeczno-
ści. Koncepcja zakłada:
n Zmiany komunikacyjne 
w obrębie skrzyżowania 
z ul. Targową;
n Likwidację istniejącego 
przejścia podziemnego 
oraz utworzenie przejść 
naziemnych. Powstanie 

nowe przejście dla pieszych 
i przejazd rowerowy po 
północnej stronie skrzy-
żowania ul. Targowej;
n Utworzenie dwukierun-
kowej ścieżki rowerowej 
łączącej ul. Okrzei z Ząb-
kowską;
n  Nasadzenia w postaci 
szpalerów drzew (w ul. Tar-
gowej), które będą stanowić 
zieloną ścianę Praskiego 
Traktu Książęcego;

zmiaNy Na ząBkoWskiej
PRASKI TRAKT KSIąŻęCY
Jego nazwa pochodzi od 
Michałowa Książęcego. Na 
początku XX wieku tereny 
wykupił tu książę Michał 
Radziwiłł, który był współ-
fundatorem Bazyliki na ul. 
Kawęczyńskiej. Michałów to 
część praskiej Szmulowizny. 
Praski Trakt Książęcy będzie 
się zaczynać na ul. Okrzei 
i prowadzić do wspomnianej 
Bazyliki. Ma być uzupełnie-
niem szlaku łączącego pra-
wobrzeżną część Warszawy 
z istniejącym Traktem Kró-
lewskim. Rewitalizacje mają 
być prowadzone w ciągu 
ulic: Ząbkowskiej, Kawę-
czyńskiej i Okrzei.

Choć betonowe korpusy 
stacji są dość podobne 
na wszystkich stacjach 
M2, to jednak różni je od 
siebie wystrój wnętrza, 
dekory i elementy małej 
architektury. Najbardziej 
charakterystyczne z nich 
to ściany zatorowe, czyli 
panele dekoracyjne po-
krywające boczne ściany 
stacji. Ich nazwa wynika 
z lokalizacji – znajdują 
się bowiem za torami pa-
trząc od strony peronu. 
Na odcinku bródnowskim 
ściany składają się z paneli 
pokrytych grafiką autor-
stwa Piotra Młodożeńca.

Grafiki mają formę zra-
strowaną i uproszczoną, 

pozwalają jednak od-
szukać na niej elementy 
charakterystyczne dla 
otoczenia stacji. Każda 
ze stacji ma inny motyw 
plam, z których się składa: 
kropki, linie i kwadraty. 
Te motywy są również 
powielone w elementach 
dekoru pawilonów windo-
wych na poziomie  gruntu. 
Każda ze stacji ma także 
swoją charakterystyczną 
gamę kolorystyczną. Sta-
cja Bródno utrzymana 
jest w kolorach niebie-
sko-fioletowych, na stacji 
Kondratowicza to żółcie, 
pomarańcz i czerwień. Na 
Zaciszu królują różne od-
cienie zieleni.                 Ag

kropki, liNie i kWaDraty Na 
BróDNoWskich stacjach metra

Jednym z najbardziej charakterystycznych ele-
mentów odróżniających stacje od siebie są ścia-
ny zatorowe. Te na odcinku bródnowskim są już 
niemal gotowe i można zobaczyć, jak przyszłe 
stacje metra będą wyglądać z poziomu peronu.

Wizualizacja

n  Ciąg spacerowy na od-
cinku Targowa – Brzeska, 
na którym mają być restau-
racje, puby, galerie, kino 
letnie oraz biura. Na tym od-
cinku zostanie wprowadzony 
ruch jednokierunkowy.  OM

– Obecnie nie są w pełni 
bezpieczne dla pieszych. Ul. 
B. Czecha to dwujezdniowa 
trasa wylotowa w kierunku 
Wesołej i dalej do węzła 
z autostradą A2. Codzien-
nie poruszają się nią ty-
siące samochodów – przed 
oddaniem do użytku mostu 
Anny Jagiellonki i tunelu 
drogi ekspresowej S2 natę-
żenie ruchu wynosiło ponad 
25 tys. pojazdów na dobę, 
teraz jest nieco mniejsze. 

Wielu kierowców jeździ tam 
szybciej niż dopuszczalne 
60 km/h. Jak pokazały prze-
prowadzone 23 i 24 paź-
dziernika 2018 r. pomiary, 
średnia prędkość wyniosła 
69,8 km/h. Najbardziej roz-
pędzali się kierowcy jadący 
w stronę Wesołej, średnio 
do 77,8 km/h. Rekordzista 
pędził aż 156,3 km/h – in-
formują przedstawiciele Za-
rządu Dróg Miejskich. 

Marcin Kalicki

Inwestycja ma być reali-
zowana na terenie pomiędzy 
ulicami: Węglarską, Lebio-
dową a kanałkiem Zagoź-
dziańskim, gdzie obecnie 
jest pole discgolfowe. Ma 
być miejscem integracji spo-
łecznej oraz wypoczynku 
i służyć zarówno dzieciom, 
młodzieży, dorosłym, jak 
i seniorom. Zgodnie z pro-
jektem koncepcyjnym mają 
tu powstać: strefa biwakowa, 
ścieżki piesze, wrotkowisko, 
strefa wypoczynku na hama-
kach, miejsce przeznaczone 
do gier planszowych, punkty 
gastronomiczne, wieża wi-
dokowa, a zimą lodowisko. 

Mieszkańcy zwracają 
uwagę na kilka spraw. – Nie 
jesteśmy z góry przeciwni 

wszystkim propozycjom 
Urzędu, ale arbitralne na-
rzucanie jedynie słusznych 
koncepcji parku bez wysłu-
chania przyszłych użytkow-
ników i realnego poznania 
potrzeb uważamy za nie-
dopuszczalne. Po długich 
staraniach udało się nam 
doprowadzić do spotkania 
z Burmistrzem. Niestety nie 

czy park za 8,5 mlN potrzeBNy oD zaraz?
Dużo kontrowersji wzbudził pomysł utworzenia 
Parku Aktywności Rodzinnej w Wawrze. Miesz-
kańcy zwracają uwagę na koncepcję zaprezento-
waną przez urzędników i chcą zmian, które będą 
uwzględniały ich potrzeby. 

przyniosło on żadnych kon-
kretów – poza tym, że park 
powstanie w 2023 roku. 
Tymczasem Urząd konse-
kwentnie prowadzi prace: 
w czerwcu ma być rozpisany 
konkurs na realizacje kon-
cepcji, której założeń nikt nie 
zna – mówi Sylwia Ozdow-
ska, mieszkanka Wawra. 

I przekonuje: – Mamy wła-
sną koncepcję, niesprzeczną 
z wizją Urzędu. Według 
nas nie trzeba koniecznie 
wydać 9 mln zł i zaczynać od 
wycinki, budowy parkingów 
i wieży widokowej. Możemy 

zacząć od zagospodarowa-
nia terenu, zresztą mocno 
zaniedbanego przez urząd 
dzielnicy. Ławki, ścieżki, 
mostki, zachowanie zdro-
wych drzew, plac zabaw 
dla dzieci, wybieg dla psów. 
Wkomponowana w zieleń 
architektura mogłyby być 
pierwszym etapem inwe-
stycji, a zebrane uwagi 
i zbadane realne potrzeby 
mogłyby być zrealizowane 
w kolejnej fazie. Wątpimy też, 
aby mieszkańców Radości 
czy Falenicy uradował drogi 
park, do którego muszą do-
jeżdżać samochodem. Może 
lepszym pomysłem jest, aby 
poza naszym parkiem po-
wstały nowe, może mniejsze, 
ale za to w wielu miejscach 
Wawra – tam gdzie są po-
trzebne na co dzień. 

Mieszkańcy zrobili rów-
nież ankietę, w której pytają 
o nowe zagospodarowanie 
terenów zielonych (głos od-

dało ponad 170 osób). Wy-
nika z niej, że połowa z an-
kietowanych nie słyszała 
o projekcie budowy Parku 
Aktywności Rodzinnej. 
67,4 proc. osób przyznała, że 

nie znała wcześniej koncep-
cji urzędników dotyczących 
tych terenów, a 73,8 proc. 
biorących udział wskazało, 
że park należy budować eta-
pami, badając rzeczywiste 
potrzeby mieszkańców. 

Po  w ielu  p rośba ch 
9 czerwca udało się zorgani-
zować spotkanie burmistrza 
Norberta Szczepańskiego 
oraz przedstawicieli firmy 

ErgoDesign z mieszkańcami 
w sprawie Parku Aktywności 
Rodzinnej, na którym można 
było zapoznać się z koncep-
cją, ale także zgłosić swoje 
uwagi. Osoby nieobecne na 

nim mogą to zrobić wysyła-
jąc maila na adres: 

waw.wrik@um.warszawa.pl 
Władze dzielnicy zapo-

wiedziały uwzględnienie 
możliwych do realizacji 
pomysłów mieszkańców. 
Łączny koszt inwesty-
cji to 8,5 mln zł, z czego 
3,85 mln złotych to wspar-
cie z budżetu województwa 
mazowieckiego.                      MK 

Stacja Bródno

Stacja Zacisze

Stacja Kondratowicza

Prezentacja projektu

Na spotkaniu mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi.
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Dwudniowy festiwal, na-
wiązujący do sąsiedzkiego 
święta MyStalova, odbę-
dzie się w ostatni weekend 
czerwca. Ma przede wszyst-
kim zwrócić uwagę na wy-
jątkowość ulicy Stalowej, 
ale także zapewnić miesz-
kańcom rozrywkę. 

Na święto złoży się wiele 
większych i mniejszych wy-
darzeń kulturalnych, m.in.: 
spektakle, warsztaty mu-
zyczne, potańcówka z ze-
społem Nicponie, kino ple-
nerowe i filmy w galeriach, 
działania animacyjne, śnia-
danie sąsiedzkie, wystawa 
w oknach, działania perfor-
matywne Teatru 59, targi 
rzemiosła praskich artystów 
i rzemieślników, spacery 
historyczne i fotograficzne, 
pokaz mody, koncerty po-
dwórkowe i balkonowe czy 
koncert hip-hopowy. 

Finałem „Święta Ulicy 
Stalowej” będzie koncert ze-
społu Pablopavo i Ludziki. 

Na wszystkie wydarzenia 
jest wstęp wolny. Pełny pro-
gram festiwalu jest dostępny 
na stronie www.dkpraga.pl 
oraz w wydarzeniu na Face-
booku.

UM, Ag, MK, AS

kazy robotyki, filmów sci-fi 
oraz multimedialnego show, 
warsztaty i wystawy oraz 
animacje, gry i zabawy dla 
dzieci i młodzieży. Na finał 
imprezy, w sobotni wieczór, 
w plenerowym koncercie 
muzyki elektronicznej wy-
stąpi młody polski kompo-
zytor Bartosz Stateczny.

Piknik swoim patronatem 
objął Państwowy Instytut 
Badawczy NASK.

Wstęp na wydarzenie jest 
bezpłatny.

śWięto ulicy staloWej
Dom Kultury „Praga” za-

prasza mieszkańców Pragi 
Północ i całej Warszawy do 
rozpoczęcia wakacji na ulicy 
Stalowej.

Wyborczej „Supermiasta 
i Superregiony 2022. Moja 
ulubiona zielona przestrzeń”. 
Tuż za nim uplasował się pra-
ski brzeg Wisły, trzecie miej-
sce zajęło Pole Mokotowskie. 
Park Skaryszewski pokonał 
Ogród Botaniczny w Powsi-
nie i Łazienki Królewskie. 
Dlaczego? Powodów może 
być kilka. To jedyny park 
w Warszawie, który pachnie 
czekoladą. Tuż obok swoją 
siedzibę ma fabryka czeko-
lady E. Wedel. 

Poza tym ma niesamowitą 
przyrodę, jest ostoją bio-
różnorodności miejskiego 
ekosystemu. Znajdziemy tu 
przeróżne rośliny lądowe, 
wodne oraz zwierzęta. 

WyBrzeża W asfalcie
Nowy asfalt zyskała droga 

rowerowa wzdłuż Wybrzeża 
Szczecińskiego. Zastąpił on 
zniszczoną już kostkę. Na 
chodniku zaś pojawiły się 

betonowe płyty. Wszystko 
to dzięki projektowi „As-
faltowe drogi dla rowerów” 
zgłoszonego do budżetu 
obywatelskiego.

Remont dotyczył odcinka 
od Portu Praskiego do okolic 
kolejowego mostu średnico-
wego po zachodniej stronie 
arterii. Prace pozwoliły na 
dokończenie brakującego 
fragmentu i teraz cały odci-
nek wzdłuż Wybrzeża Hel-
skiego i Wybrzeża Szczeciń-
skiego ma asfalt. 

cyBer-WaWer 2 
W dniach 24–25.06.2022 r. 

w Kulturotece w Falenicy 
przy ul. Walcowniczej 2 od-
będzie się piknik naukowo- 
-literacki dla dzieci i doro-
słych pod hasłem „Wspólny 
mianownik”, które nawią-
zuje do idei przenikania 
kultury, codziennego życia 
i nowych technologii. W ra-
mach wydarzenia odbędą się 
spotkania z ekspertami, po-

REKLAMA REKLAMA
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cenaktóre łączą ludzi

Lubisz Pragę? Pokaż to! Mamy dla Ciebie

z miasta

laureaci  
15. NagroDy literackiej  

m.st. WarszaWy
Tytułem warszawskiego 

twórcy został uhonorowany 
Piotr Sommer – poeta, eseista 
i tłumacz współczesnej poezji 
anglosaskiej, od prawie 30 lat 
redaktor naczelny miesięcz-
nika „Literatura na Świe-
cie”. Tytuł ten jest przyzna-
wany pisarzom związanym 
z Warszawą za całokształt 
twórczości. Mianem tym 
mogą się poszczycić m.in. 
Joanna Rudniańska, Kazi-
mierz Orłoś, Hanna Krall, 
Ernest Bryll oraz Wiesław 
Myśliwski. 

Nagrody w pięciu katego-
riach otrzymali:
n  proza: Andrzej Stasiuk 
Przewóz
n poezja: Tomasz Bąk O, tu 
jestem
n literatura dziecięca: Ka-
tarzyna Jackowska-Ene-

muo (tekst) i Marianna 
Sztyma (ilustracje) Tkaczka 
chmur 
n książka o tematyce war-
szawskiej: Błażej Brzostek 
Wstecz. Historia Warszawy 
do początku 
n  komiks i powieść gra-
ficzna: Wanda Hagedorn 
i Ola Szmida Twarz, brzuch, 
głowa.

noWi honoroWi 
oByWatele WarszaWy
Podczas ostatniej sesji 

Rady m.st. Warszawy, sto-
łeczni radni podjęli uchwałę 
o nadaniu godności Hono-
rowego Obywatela prof. 
Hannie Gronkiewicz-Waltz, 
byłej prezydent Warszawy 
w latach 2006–2018. 

Tytuł Honorowego Oby-
watela Warszawy został 
także przyznany merowi 
Kijowa, Witalijowi Kliczce, 
które jest partnerskim mia-
stem Warszawy.

Uroczystość wręczenia 
odbędzie się 31 lipca 2022 r. 
w Dzień Pamięci Warszawy.

„skaryszak”  pierWszy
Park Skaryszewski na 

Pradze Południe został zwy-
cięzcą plebiscytu Gazety 
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Pojęcie „modernizacji” zostało wykreślone 
z Prawa budowlanego z dniem 1 stycznia 1999 r. 
w związku z reformą administracyjną państwa, nie-
mniej jednak w świetle przepisów ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym funkcjonuje 
do dzisiaj. Urząd Dozoru Technicznego „moderni-
zację” definiuje jako zmianę konstrukcji, zastoso-
wanych materiałów lub parametrów technicznych 
urządzenia, w stosunku do pierwotnie ustalonych, 
jednak bez istotnych zmian charakterystyki lub 
przeznaczenia urządzenia, w stosunku do pier-
wotnie ustalonych. Do dnia dzisiejszego urząd wy-
daje zakładom krajowym stosowne uprawnienia, 
których posiadanie jest bezwzględnie wymagane 
do wykonania remontu dźwigu w takim zakresie. 
Wykaz firm można odnaleźć na stronie oficjalnej 
stronie Urzędu Dozoru Technicznego pod adresem: 
https://www.udt.gov.pl/wykazy-uprawnionych-za-
kladow/wykazy-uprawnionych-zakladow-krajo-
wych Na liście można odnaleźć przedsiębiorstwa 
uprawnione do wykonywania modernizacji oraz 
produkcji. Jeśli ktoś się uważa za producenta, 
powinien dodatkowo posiadać stosowne upraw-
nienia do wytwarzania urządzeń lub elementów 
dźwigowych (numer z wewnętrznym oznaczeniem 
„E” np. UD-27-55-E/3-03 jak w przypadku firmy 
Winda – Warszawa Sp. z o.o.)

ASPEKT HISTORYCZNY
Prawdziwy bum modernizacyjny rozpoczął się 

w latach milenijnych, kiedy to urządzenia wyka-
zywały się już znacznym stopniem zużycia, a na 
rynku pojawiało się coraz więcej nowych pod-
zespołów. Do dzisiejszego dnia można napotkać 
przetargi, w których wymaga się zmodernizowania 
dźwigu w częściowym zakresie np. wymiany ze-
społu napędowego, potocznie zwanego wciągarką. 
Istotne w takim działaniu jest to, że wymieniane 
podzespoły powinny być kompatybilne z potencjal-
nymi dalszymi etapami modernizacji. Niestety, nie 
zawsze jest to możliwe, jak np. w przypadku turec-
kiej firmy ARKEL, która oferowała na rynku przez 
dłuższy czas sterownik danego typu, lecz z dnia 
na dzień został on wycofany i zastąpiony nowym, 
niekompatybilnym modelem oraz zaprzestano 
świadczenia wsparcia technicznego dla starego 
typu produktu. Klienci, którzy chcieli dokończyć 
modernizację instalując np. drzwi automatyczne 
lub napęd bezreduktorowy, musieli ponownie 
wymienić znaczną część elektroniki w tym sam 
sterownik na nowy.

 
TRENDY W BRANŻY

Obecnie na rynku królują modernizacje pełne, 
czyli wymiany wszystkich podzespołów na nowe 
(z ewentualnym pozostawieniem prowadnic). Taki 
zakres prac gwarantuje uzyskanie oznaczenia CE, 
czyli poświadczenia zgodności nowego produktu 
z aktualnie obowiązującymi przepisami zarówno 
krajowymi, jak i Unii Europejskiej. W niektórych 
krajach europejskich, po montażu dźwigów nie ma 
dodatkowego niezależnego badania potwierdzają-
cego prawidłową instalację i dobór podzespołów 
– odpowiada za to wytwórca. W Polsce, oprócz 
odpowiedzialności producenta, mamy możliwość 
przeprowadzenia oceny zgodności przez akredy-
towaną Jednostkę Notyfikowaną np. UDT-CERT 
i badania rejestracyjnego wykonywanego przez 

UDT. Takie rozwiązanie daje poczucie większego 
poziomu bezpieczeństwa oraz dokumenty wysta-
wione przez dwie niezależne instytucje. 

Wykonując pełną modernizację (wymianę 
dźwigu), najczęściej dąży się do poprawy parame-
trów technicznych przez instalację większej kabiny, 
szerszych drzwi czy montaż energooszczędnych 
podzespołów. Takie odpowiedzialne podejście 
właściciela gwarantuje wyższy poziom funkcjonal-
ności obiektu. Należy mieć przy tej okazji jeszcze 
jeden element na uwadze, czyli koszty eksploatacji. 
Coraz częstszą tendencją na rynku jest instalacja 
dźwigów, których eksploatacja, zaraz po okresie 
gwarancji, zaczyna wymagać znacznych nakładów 
finansowych. Awarie kilkuletnich falowników czy 
usługi wymiany pasów nośnych już po kilku latach 
zaczynają być czymś powszechnym. Dodatkowo 
koszty takich napraw są kilkukrotnie wyższe od 
tych realizowanych w dźwigach o wzmocnionej 
konstrukcji. Warto zatem podpytać o koszty re-
montów oraz wymiany podstawowych podzespo-
łów jeszcze przed instalacją nowego dźwigu i uciec 
od polityki deweloperów, dla których liczy się tylko 
i wyłącznie jeden czynnik, tj. najniższa cena za-
kupu. 

SZEROKO ROZUMIANA  
DOSTęPNOśĆ

Coraz częściej można spotkać znacznie szer-
sze spojrzenie na kwestię wymiany dźwigów. Mo-
dernizacja to poprawa parametrów technicznych 
i funkcjonalnych obiektu, więc warto rozważyć 
kwestię dostępności obiektu dla szerszego grona 
użytkowników, jak np. osób starszych, rodzin 
z małymi dziećmi czy osób niepełnosprawnych. 
Dostanie się do windy w budynkach z lat ’80 wy-
magało od mieszkańców pokonania schodami 
półpiętra. Czy zatem kabina nie mogłaby zjechać 
niżej i stawać na poziomie przyziemia w miejscu 
obecnego pomieszczenia śmietnikowego? Oka-
zuje się, że bardzo często jest to możliwe pod 
warunkiem likwidacji zsypu na klatce schodowej. 
Jeśli pomieszczenie, w którym stoją śmietniki, 
jest duże, to można je częściowo wydzielić na 
nowy hol windowy połączony z przylegającą 
klatką schodową lub wiatrołapem. W pozostałej 
części można trzymać kosze na śmieci lub zrobić 
wózkarnię. Zewnętrzne systemowe altany śmiet-
nikowej nie wymagają zbyt wielu wysiłku przy 
budowie i umożliwiają ewentualne wyodrębnienie 
części śmietnikowej z budynku. 

PRAKTYKA SPÓŁDZIELNI 
I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Inwestycje związane z przebudową szybu (obni-
żeniem szachtu oraz wykonaniem nowego przeciw-
ległego otworu drzwiowego) i komory śmietnikowej 
można realizować ze środków własnych lub w ra-
mach preferencyjnej pożyczki BGK rozdysponowanej 
ze środków Funduszu Dostępności. Dobrym przykła-
dem realizacji inwestycji wymiany i przebudowy szy-
bów jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „MOKOTÓW” 
administracja „DOMANIEWSKA 2”, która to już 10 
lat temu przygotowywała się do realizacji tego typu 
projektów, instalując windy z podwójnymi drzwiami. 
Do dnia dzisiejszego wykonała łącznie kilkanaście 
przebudów w pełnym zakresie i ambitnie planuje 
kolejne inwestycje. Administracja dzieli na etapy ta-
kie przedsięwzięcie i np. wykończenie nowego holu 
windowego jest zostawiane na sam koniec, a jego 
realizacja odbywa po zgromadzeniu odpowiednich 
środków finansowych przez budynek. 

 Tego typu inwestycje można realizować również 
w starszych budynkach, czego przykładem jest bu-
dynek zarządzany przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Cepelianka”. W tym przypadku przystanek wyko-
nano z bezpośrednim wyjściem na dziedziniec. 
Całość nowocześnie wykończono z użyciem szkła 
bezpiecznego i stali nierdzewnej. 

Wspólnota Mieszkaniowa Puławska 234,  
po wydzierżawieniu części terenu od miasta i wy-
budowaniu zewnętrznej altany śmietnikowej, połą-
czyła część śmietnikową z wejściem do budynku, 
tworząc nowoczesny hol wejściowy. Estetyczne 
wykończenie podwyższyło standard całej nieru-
chomości i wartość lokali mieszkaniowych. 

Zaznaczyć należy, że wskazane przedsięwzięcia 
zostały wykonane w ramach Generalnego Wyko-
nawstwa przez firmę Winda – Warszawa Sp. z o.o. 
Mimo specjalizacji, jaką obrali, tj. serwisu i produk-
cji dźwigów, Spółka rozszerza swoją ofertę o prze-
budowy i wielobranżowe projekty budowlane. 
Klienci mają możliwość wykonania we własnym 
zakresie robót wykończeniowych, pozostawiając 
ciężkie roboty wyburzeniowe i konstrukcyjne in-
żynierom z tego przedsiębiorstwa. Spółka dzieli się 
doświadczeniem i nabytą wiedzą, dlatego oferuje 
pomoc w analizie możliwości wykonania oraz sfi-
nansowania tego typu inwestycji.

PATRZMY W PRZYSZŁOśĆ
Pełna modernizacja czy wymiana dźwigu to 

inwestycja realizowana raz na kilkadziesiąt lat. 
Wyższy koszt przebudowy zwraca się w postaci 
późniejszego niższego kosztu eksploatacji, jed-
nocześnie zapewniając mieszkańcom wyższy 
poziom funkcjonalności. Taki rodzaj inwestycji 
służy zarówno osobom starszym, jak i matkom 
z wózkami dziecięcymi. Osoby z ograniczeniami ru-
chowymi również z zadowoleniem przyjmują tego 
typu udogodnienia. Patrzmy w przyszłość i myślmy 
o swoich dzieciach i wnukach, którzy staną przed 
problem poruszania się np. z wózkiem dziecięcym 
czy rowerem. 

NoWy Wymiar moDerNizacji DźWigóW

Winda – Warszawa Sp. z o.o. ul. Surowieckiego 12 02-784 Warszawa 22 750 39 14 wew. 135 info@winda.com.pl 

 Wymiana dźwigu w systemie powiększenia kabiny i poszerzeniem drzwi.

 Wymiana dźwigu wraz z przebudową szybu i powiększenie kabiny  
– wykonanie ze świetlikiem drzwiowym i kontrastami dla osób słabowidzących.

 Wejście do windy i budynku z poziomy przyziemia – Adm. Os. Domaniewska 2. Adaptacja pomieszczenia śmietnikowego na przystanek – Adm. Os. Domaniewska 2.
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Krzyżówka Mieszkańca nr 12

ZajrZyjmy do kuchni

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 15 utworzą końcowe hasło.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

✓najszybciej: ugotuj grube rurki lub 
kokardki, lecz zanim nastawisz wodę, 
przygotuj na talerzyku tarty żółty ser, całe 
świeże jajko, siekany drobny szczypiorek. 
Gdy wrzucisz makaron na wrzątek masz 
kilka minut, by przygotować durszlak 
i nakryć do stołu. Ugotowany makaron 
jak najszybciej przełóż do ogrzanej miski, 
wbij surowe jajko (po jednym na osobę 
i natychmiast energicznie rozmieszaj wi-
delcem. Wtedy dodaj tarty ser i szczypio-
rek. To danie uwielbia świeżo zmielony, 
czarny pieprz!
✓szybko: podczas gdy gotujesz maka-
ron, na patelni podsmaż kilka ząbków 
zmiażdżonego czosnku, kilka garści mło-
dego szpinaku, przedtem opłukanego 
i starannie osuszonego, sól i czarny pieprz 
mielony. Kto lubi, może oprószyć szpinak 
gałką muszkatołową. Starannie odcedź 
makaron, wyłóż do miski, dodaj zawartość 
patelni i gotowe, aromatyczne, pyszne!
✓Średnio szybko: lepiej w garnku niż na 
patelni. Podsmaż na złoto dwa – trzy ząbki 
czosnku i sporą cebulę lub dwie, pokrojo-
ne w grubą kostkę i posypane solą oraz ½ 
łyżeczki cukru. Dodaj puszkę odsączonej, 
czarnej fasoli i puszkę krojonych pomido-

rów, wymieszaj i duś około 15 minut na 
małym gazie. Uważaj, by nie przypalić. Po 
tym czasie wlej pół szklanki czerwonego, 
wytrawnego wina, wymieszaj, przykryj 
i duś jeszcze 10–15 minut. Wyłącz gaz 
– potrawa musi w spokoju „dojrzeć” przez 
kilkanaście minut, w tym czasie ugotuj 
makaron. Podając, posyp żółtym serem, 
np. parmezanem.
✓Czasochłonne, łatwe: dno wysmaro-
wanej masłem formy do zapiekania pokryj 
cienkimi plastrami surowej cebuli, opró-
szonymi solą i pieprzem. Włóż ugotowany 
makaron, zostawiając pośrodku podłużną 
„rynienkę”, którą wypełnij mini pieczar-
kami, podduszonymi na maśle i przypra-
wionymi solą oraz pieprzem. Można wziąć 
zwykłe pieczarki, lecz pokrojone w spo-
re kawałki. Przykryj pieczarki odrobiną 
makaronu, całość zalej kubkiem śmie-
tany 12 proc. wymieszanej z jajkiem. Na 
wierzch daj plastry żółtego sera i zapiekaj, 
aż się lekko zrumieni. Gotowe! 

  
 





  


 
H O R O S K O P

m Baran
21.03-21.04

n Byk
22.04-21.05

o Bliźnięta
22.05-21.06

p Rak
22.06-22.07

q Lew
23.07-23.08

r Panna  
24.08-23.09

s waga  
24.09-23.10

t Skorpion  
24.10-23.11

u Strzelec  
24.11-22.12

v koziorożec  
23.12-20.01

w wodnik  
21.01-19.02

x Ryby  
20.02-20.03

Możliwe, że przeżyjesz miłość od pierwszego wejrzenia, ale daj sobie trochę czasu 
i skup się na swoich emocjach. Nie lubisz gdy ktoś Tobą komenderuje, więc podejmij 
decyzję sam. W sprawach zawodowych czeka Cię wiele nowych wyzwań.
W najbliższym czasie możesz dzięki przemyślanym decyzjom odnieść sukces finanso-
wy. Kontakty z bliskimi powinny układać się bezkonfliktowo. Twój partner wykaże się 
dużym zrozumieniem dla Twoich zmian nastrojów, jeśli pozwolisz mu dojść do głosu.
Zaczęło się lato, a wraz z nim nadszedł czas na zmiany. Pary będą mogły liczyć na 
przychylność gwiazd – pełną harmonię i zrozumienie u drugiej osoby. Do samotnych 
uśmiechnie się los i na ich drodze postawi osobę, na widok której mocniej zabije serce. 
W sprawach zawodowych masz szansę na wykazanie się. W uczuciach zamiast osa-
czać, spróbuj dać się zdobywać… i rób to z wdziękiem. Twoje telefony co 20 minut i 
nalegania na spotkania mogą odnieść skutek inny od zamierzonego. 
Zdarzają się chwile, gdy wątpisz czy to wszystko ma sens i czy wytrzymasz ten co-
dzienny kołowrotek i pośpiech. Spokojnie – na pewno sobie poradzisz. W najbliższym 
czasie czeka Cię rodzinne spotkanie, podczas którego możliwe jest wszystko.
Tegoroczne wakacje będą super – zamiast na rutynę postaw na wyobraźnię. Wiele może 
się zmienić, jeśli patrzy się z innej perspektywy. Jeśli zalegasz z załatwieniem jakichś 
spraw, pozałatwiaj wszystko, aby móc się rozkoszować słodkim leniuchowaniem.
W pracy spróbuj być bardziej kreatywny, nastaw się na naukę i nowe możliwości. 
W miłości miej w sobie otwartość, która zjedna Ci sympatię otoczenia. Tego lata Twoja 
towarzyska natura może potrzebować grona stałych przyjaciół i wielbicieli.
Początek lata przyniesie Ci duże powodzenie u płci przeciwnej, a ludzie, których spo-
tkasz na swojej drodze okażą się godni zaufania. W pracy niewykluczone dodatkowe 
dochody w postaci premii, które bardzo się przydadzą na wakacyjne zakupy. 
Przed Tobą idealny czas, aby uciec od rzeczywistości i zmienić swoje otoczenie. Posta-
raj się żyć w zgodzie z tymi, od których zależą Twoje sprawy osobiste i zawodowe. Nie 
wchodź w drogę ludziom, których pomoc może się okazać bardzo potrzebna.
Początek lata to wspaniały czas na realizację planów, a perspektywa wakacji może Cię 
wprawić w błogi nastrój. A niewiele będzie trzeba, abyś wpadł w czyjeś czułe ramiona. 
Może przełamiesz swoją nieśmiałość i zareagujesz na wysyłane Ci sygnały? 
Jakieś trapiące Cię dotychczas sprawy znajdą swoje rozwiązanie. Egzaminy lub testy 
powinny znaleźć swój szczęśliwy koniec. Duże szanse na ciekawy, wakacyjny romans, 
dlatego może zamiast marzyć, zacznij działać.
Dwa razy się zastanów, zanim podejmiesz się jakiegoś ważnego zadania. Nie szarżuj 
zbytnio z wydatkami, a jeśli coś planujesz, rób to z ołówkiem w ręku. Pomysły, jakie 
mogą się narodzić w Twojej głowie, na pewno padną na podatny grunt.             Merlin

Pyszna Józia

makaron i co dalej?  
Ma być szybko, zdrowo, 
apetycZnie.

zAPRAszAMy dO PRzesyŁAniA sWOiCh PRzePisóW 
RedAkCJA@MieszkAnieC.Pl

Psy przebywają w przytulisku k. Warszawy 

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

To wspaniały, przyjacielski 
świetny kumpel na czterech 
łapach. Jest dwuletnim cału-

śnym, rozrabiaką, miłośnikiem 
wylegiwania na fotelu i zabaw. 

Waży 20 kg. Idealny pies dla 
aktywnych, konsekwentnych 

opiekunów, którzy lubią pracę 
z psem. Bruno ma dobre relacje 

z innymi psami. 
Czy ktoś zabierze do domu  

tego przystojniaka? 

BRUNO

W sprawie adopcji skontaktuj się kom. 605 585 603

To czteroletnia psia bogini. 
Ma najlepsze cechy owczarka. 
Jest mądra, wierna, chętna do 

pracy z człowiekiem.  
Kto pokocha tę wspaniałą 

sunię? Ona tak bardzo chce  
mieć dom, swoich ludzi, 

wspólne sprawy i rytuały!  
Jeśli szukasz przyjaciółki  

na czterech łapach,  
ta sunia jest idealna.  

WEGA
To mała jamnikowata sunia. Ma 
2 lata, waży 10 kg. Jest bardzo 

spragniona kontaktu z człowie-
kiem. Sporo przeszła w życiu, 
zanim trafiła do przytuliska. 

Pomimo to ma stabilny i przewi-
dywalny charakter.  

Kocha spacery i zabawę.  

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

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

n OKNA – NAPRAWY, DO-
SZCZELNIENIA.  
TEL. 787-793-700

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

WYPOCZYNEK
n Mazury, Szczepankowo, las, 
jezioro, kameralnie, wynajem 
pokoi. Tel. 601-270-940,  
www.szczepankowo.pl

n Wczasy dla seniora – Kry-
nica Morska – 8 dni od 949 zł/
os., Stegna – 8 dni od 849 zł/
os. Tel. 534-244-044,  
www.wczasy-senior.pl 

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

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

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

n LODÓWEK NAPRAWA.  
TEL. 602-272-464

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

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

n Rolety antywłamaniowe i na-
prawy. 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

NastępNe WyDaNie 7.07.2022

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

ul. Floriańska 6 - Filia
 ul. Rechniewskiego 14 (kościół św. Patryka)

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

KONKURENCYJNE CENY

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA

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

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. Redakcja: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, 

tel. 22 813-43-83, e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl, www.mieszkaniec.pl Wydawca: Grupa ST-ART Anna Morawska, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 22 813-43-83.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i artykułów sponsorowanych (AS) redakcja i wydawca nie odpowiadają. 

AUTO-MOTO – Kupię
n Autoskup absolutnie każdy.  
Tel. 517-971-140

n Części Fiat 125p i inne auta 
PRL-u: Fiat 126 p, Syrena, War-
szawa. Tel. 503-401-501

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

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

MEDYCZNE
n Esperal – odtrucia, gabinet 
i dom. Tel. 503-126-416

MOTORYZACJA
n MOBILNY SERWIS  
KLIMATYZACJI, OZONOWA-
NIE SAMOCHODÓW.  
TEL. 505-166-166

n Pomoc drogowa.  
Tel. 513-606-666

n Skup aut wszystkich.  
Tel. 503-401-501

NAUKA
n Matematyka, dojazd.  
Tel. 691-870-045

n Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu i komórki. 
Osoby starsze – promocja! 
Student. Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOśCI – Kupię
n MDS Nieruchomości: chcesz 
sprzedać mieszkanie, dom, 
działkę – zorganizujemy wszystkie 
formalności za Ciebie! Zadzwoń 
tel. 881-155-866, aby umówić 
spotkanie z dojazdem do klienta.

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

NIERUCHOMOśCI – Mam 
do wynajęcia

n POKÓJ U EMERYTKI DLA 
PRACUJĄCEJ KULTURALNEJ 
PANI. TEL. 572-408-592

NIERUCHOMOśCI 
– Sprzedam

n Hotel Pracowniczy, 1200 m kw. 
użytkowych, działka 1400 m kw., 
Okuniew k. Sulejówka.  
Tel. 660-795-386

PRAWNE
n Adwokat Wojciech Lipka przyj-
muje już w Kancelarii Adwokackiej 
na Grochowie przy ul. Grenadie-
rów 12. Sprawy karne, cywilne, 
rodzinne, spadkowe (umowy, 
odszkodowania, rozwody, alimen-
ty, 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 Odbiorę nieodpłatnie karton. 
Tel. 796-371-666 

n OPIEKA NAD gROBAMI 
W WARSZAWIE  
– TANIO I SOLIDNIE.  
TEL. 500-336-607

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

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

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

n Przeprowadzki i magazyno-
wanie 24h/7. Wywóz i 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 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, układanie, 
lakierowanie, reperacje parkietów 
– Stefan Słomski.  
Tel. 501-126-177, 500-240-976

n Dachy, rynny. wymiana, napra-
wa. Tel. 504-250-013

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

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

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

n gAZ, HYDRAULIKA. 
NAPRAWY, MONTAŻ, PRZE-
RÓBKI – 24 H. TANIO. TEL. 
22 610-88-27, 604-798-744

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

n HYDRAULIK SOLIDNIE, USŁU-
gI gAZOWE. TEL. 888-329-094

n Hydraulik, udrażnianie rur; 
drobne naprawy, montaże, 24h. 
Tel. 731-142-599 

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

n Udrażnianie rur.  
Tel. 731-142-599

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

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

USŁUgI – Porządkowe
n AAAPranie dywanów, mebli 
tapicerowanych. Osobiście.  
Tel. 512-247-440

n Mycie okien – solidnie.  
Tel. 500-840-519

n Mycie okien, pranie dywa-
nów i mebli tapicerowanych. 
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 Malowanie gładź tapetowanie. 
Tel. 602-221-711

spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyczółek Grochowski” 
informuje, że posiada do wynajęcia:
lokal użytkowy o pow. uż. 75,6 m2 

usytuowany w tunelu pawilonu handlowego 
przy ul. Ostrzyckiej 2/4.

Informacje pod nr. tel. 22 810 40 73 w. 3 lub (22) 810 40 71.

W związku z zablokowaniem wjazdu na posesję przy ul. Grena-
dierów 19 poprzez ustawienie słupków, poszukuję zdjęć skrzy-
żowania ul. Grenadierów z ul. Majdańską sprzed 2005 roku, 
na których widać przejście dla 
pieszych znajdujące się po drugiej 
stronie ul. Majdańskiej. 

Tel. 511-625-679
mail: grenadierow19@gmail.com

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

 
tel. 22 810-87-32

502 995 082

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

Płatność kartą

Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne
Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 150 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

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

Warszawa ul. Grenadierów 51/59

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

od po nie dział ku do piąt ku 

 

w godz. 10.00−20.00

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

10.00–19.00

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

– iks rak eL

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  skup 

 sprzedaż 
 sim-locki
 akcesoria 
 naprawy

TELEFONY KOMÓRKOWE

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

www.krasphone.pl

ch szembeka
ul. zamieniecka 90 

paw. 311
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