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Cena promocyjna 
Cena promocyjna 29,25 zł

Koszulki kupisz także w sklepie on-line: www.pragaunited.pl 
UWAGA! W sklepie online nie obowiązuje rabat ze sklepu stacjonarnego

Sklep stacjonarny w redakcji „Mieszkaniec” ul. Grenadierów 10,  
pn.-pt. 10.00-16.00, tel. 604 77 55 98

Rabat ważny do 15.02.2023 r. Cena regularna: 39,00 zł. 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 29,25 zł

RABAT 25% na zakupy w sklepie 
stacjonarnym na hasło: stacjonarnym na hasło: UNITED25

SztuczNa INtelIgeNcja
Przeczytałem ostatnio tekst 

– po fakcie dowiedziałem się, 
że był napisany nie przez czło-
wieka, a przez sztuczną inteli-
gencję. Nie poznałbym… 

Dzwonisz do Vectry, wita 
Cię „inny”, podpytując, czy do-
brze zrozumiał o co chodzi, ale 
potem już prowadzi bezbłędnie. 
Wsiadasz do mercedesa, jak 
powiesz „Halo Mercedes” i wy-
dasz dyspozycję, to auto to wy-
kona… W Korei jest restauracja, 
w której kelnerami są roboty. 
Autonomiczne samochody, bez-
załogowe statki pełnomorskie, 
bezobsługowe hotele i pociągi. 
To już się dzieje. 

A my? Co będziemy robili za 
50 lat? Gdzie pracowali? Jako 
kto? Jakie będzie dla nas zaję-
cie? Gapienie się w następcę 
smartfona i wysyłanie wirtual-
nych myśli znajomym? Jakim 
znajomym? Jakich myśli?

Naprawdę nie wiem. Może 
wyraźnie odpowiedzmy sobie 
na to pytanie, zanim zrobi to za 
nas sztuczna inteligencja... 

Tomasz Szymański
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Pierwszy raz Wielka 
Orkiestra Świątecznej 
Pomocy zagrała 30 lat 

temu, 3 stycznia 1993 r. 
Zebrano wówczas 

3 779 443,38 zł (ponad 
37 miliardów starych 

polskich złotych) 
i przekazano je na zakup 

sprzętu dla Centrum 
zdrowia Dziecka. 

W tym roku Finał WOŚP 
odbędzie się 29 stycznia 

pod hasłem „Chcemy 
wygrać z sepsą!”. 

Zebrane środki zostaną 
przekazane na walkę 

z sepsą, czyli na zakup 
sprzętu niezbędnego do 

szybkiej identyfikacji 
bakterii i wirusów. 

DOkOńCZenie na STr. 3

W numerze:
CO SŁYCHaĆ W WarSZaWie 

Parkowanie  
na podwórkach str. 2
Przystanek  
Warszawa Grochów str. 3
Zamów bezpłatny odbiór 
elektrośmieci str. 5
Marywilska  
w nowej odsłonie str. 6
jadłodzielnia  
przy Wileńskiej str. 6
krOnika POLiCYJna str. 2
kOBieCYM OkieM str. 4
CO TaM Panie na PraDZe str. 4
PraWnik raDZi str. 4
MIeSzKaNIec

aleksander Horodyński  
Motoryzacja  
to moja pasja str. 5

z MIaSta str. 6
OGŁOSZenia DrOBne str. 7

to moja pasjato moja pasja

z MIaSta str. 6
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KrOnIKA POLICYJnA
PrZYŁaPani GraFiCiarZe

Na gorącym uczynku zostali przyłapani przez policję dwaj graficiarze, 
którzy malowali graffiti na elewacji budynku na Saskiej Kępie. Otrzy-
mali wezwania do Wydziału Prewencji, gdzie zostaną przesłuchani 
w charakterze podejrzanych o popełnienie wykroczeń. Sprawa trafi 
do sądu.

STrZeLaLi DLa ZaBaWY Z WiaTróWki
Policja aresztowała dwóch mężczyzn, którzy w grudniu 2022 ostrzelali 
autobus linii 125, niszcząc szybę w oknie. W trakcie śledztwa wyszło 
na jaw, że w ten sam sposób 21- i 24-latek rozbili szyby baru, budki 
wartowniczej, mieszkania oraz dwóch aut osobowych. Zatrzymani 
przyznali się do winy, twierdząc, że robili to… dla zabawy. Na szczę-
ście nikogo nie zranili.

JeDenaSTOLaTek JeźDZiŁ aUTOBUSeM!
Strażnicy miejscy pomogli 11-letniemu chłopcu z Rembertowa, który 
samotnie jeździł autobusem od pętli do pętli. Był wyraźnie zdezo-
rientowany. Okazało się, że jest obcokrajowcem i nie zna polskiego. 
Mundurowym udało się ustalić miejsce zamieszkania chłopca i od-
stawić go do domu. 

kOBieTa WYPaDŁa Z BaLkOnU
11 stycznia kobieta wypadła z balkonu jednego z bloków przy ulicy 
Łukowskiej na Pradze Południe. Niestety, upadek okazał się śmier-
telny! Ze względu na charakter sprawy, policja nie podała szczegółów 
dotyczących tej tragedii. 

aUTOBUS POTrąCiŁ PieSZeGO
10 stycznia na ulicy Grochowskiej, na wysokości ulicy Tarnowieckiej 
na Pradze Południe, kierowca autobusu linii 142 potrącił 89-letniego 
mężczyznę, który na czerwonym świetle wszedł na przejście dla pie-
szych. Nieprzytomna ofiara wypadku z ciężkimi obrażeniami została 
przewieziona do szpitala.

PrZYŁaPanY na kraDZieżY
Policja ujęła 60-letniego mężczyznę, który próbował ukraść artykuły 
spożywcze ze sklepu na ul. Cyrulików w Rembertowie. Usłyszał zarzut 
dokonania kradzieży rozbójniczej i został objęty dozorem policyjnym. 

źródło: Policja, Straż Miejska
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SPPN Praga-PółNoc

Sytuacja ta nie rozwią-Sytuacja ta nie rozwią-Sytuacja ta nie rozwią
zała problemu mieszkań-
ców, bowiem przybyło 
samochodów parkują-
cych w okolicznych po-
dwórkach. 

Strefa płatnego parko-
wania na Pradze Północ 
objęła obecnie 63 ulice 
o łącznej długości 34 km. 
Kierowcy mają do dys-
pozycji niemal 5 tysięcy 
miejsc postojowych. 
Wprowadzono także, 
wzorem innych warszaw-
skich dzielnic, gdzie jest 
SPPN, abonament miesz-
kańca uprawniający do 
bezpłatnego parkowania 
w niewielkiej odległości 
od miejsca zameldowania, 
po uiszczeniu jednorazo-
wej opłaty (abonament re-
jonowy – 30 zł, abonament 
obszarowy – 600 zł). 

Mieszkańcy objętego 
strefą rejonu dostrzegli 
niepokojący problem. 

– Po wprowadzeniu 
strefy płatnego parkowa-
nia samochody, które par-

kowały dotychczas przy 
ulicach, zaczęły wjeżdżać 
na nasze podwórka, omi-
jając w ten sposób obo-
wiązek opłaty. To nie są 
jednorazowe przypadki, to 
już niemal plaga – mówi 
Karolina Wójcik. 

W związku z zaistniałą 
sytuacją przygotowany zo-
stał „Regulamin wjazdu, 
zatrzymywania i korzy-
stania z miejsc postojo-
wych na wyznaczonych 
obszarach dzielnicy Pra-
ga-Północ powierzonych 
w zarząd i administrowa-
nie ZGN Praga-Północ”. 
Na jego podstawie korzy-
stanie z miejsc na podwór-miejsc na podwór-miejsc na podwór
kach będzie możliwe jedy-
nie po uzyskaniu identyfi-
katora. Wydawane są one 
przez Zakład Gospodaro-
wania Nieruchomościami 
nieodpłatnie. Na osoby, 
które nie będą posiadały 
identyfikatorów, funkcjo-
nariusze służb miejskich 
będą mogli nałożyć man-
daty karne. 

– Co z podwórkiem 
Jagiellońska 56, 58, 
60 i Skoczylasa 13, 15? 
Dlaczego nie ma nas 
na liście? – pyta pani 
Agnieszka. Wśród 12 
wyznaczonych obsza-
rów nie uwzględniono 
wszystkich okolicznych 
adresów. Dlaczego? 

– Obszary objęte 
reg u la mine m w y -
znaczone zostały na 
działkach będących 
w zarządzaniu ZGN, 
znajdujących się w bezpo-
średnim sąsiedztwie ulic, 
które zostały włączone 
do Strefy Płatnego Par-
kowania Niestrzeżonego 
z dniem 2 stycznia 2023 
roku, dla których Zarząd 
Dróg Miejskich przygo-
towywał projekty organi-
zacji ruchu. Ulica Jagiel-zacji ruchu. Ulica Jagiel-zacji ruchu. Ulica Jagiel
lońska, z której możliwy 
jest wjazd na podwórko 
znajdujące się pomiędzy 
budynkami Jagiellońska 
56, 58, 60, Skoczylasa 
13, 15 została włączona 
do Strefy Płatnego Par-
kowania Niestrzeżonego 
z dniem 7 września 2020 
roku – powiedziała Bo-
żena Salich, Dyrektor 
Zakładu Gospodarowa-

nia Nieruchomościami 
w Dzielnicy Praga-Pół-
noc. – Jednocześnie in-
formujemy, że obszar po-
dwórka Jagiellońska 56, 
58, 60, Skoczylasa 13, 15 
zostanie objęty ww. regu-
laminem po opracowaniu 
projektu zmian w organi-
zacji ruchu – dodała dy-
rektor Salich. 

„Regulamin wjazdu, 
zatrzymywania i korzy-
stania z miejsc postojo-
wych na wyznaczonych 
obszarach dzielnicy Pra-
ga-Północ powierzonych 
w zarząd i administrowa-
nie ZGN Praga-Północ” 
będzie obowiązywał od 
1 lutego 2023 roku. 

Marcin Kalicki

PAPAP rKOWAnIe nA POdWórKACh
Od 2 stycznia br. w rejonie placu Hallera 
obowiązuje Strefa Płatnego Parkowania nie-
strzeżonego. Zarząd Dróg Miejskich wytyczył 
miejsca, w których każdy może zostawić auto, 
po uiszczeniu opłaty za postój. 
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bezpo nia Nieruchomościami 

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

JAk uzyskAć 
dOfinAnsOWAnie? 
zAdzWOŃ 517 224 111

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

Od 1 stycznia 2023 roku NFZ przedstawił wyższe stawki 
dofinansowania do aparatów słuchowych:

Aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne 
dla osób dorosłych z niedosłuchem minimum 40 dB
 dofinansowanie raz na 5 lat w kwocie 1050 zł 
dla każdego niedosłyszącego ucha 
(dawna kwota to 700 zł)

Aparaty słuchowe 
dla dzieci i młodzieży 
do 26. roku życia 
z niedosłuchem 
minimum 30 dB 
 dofinansowanie 
raz na 3 lata 
w kwocie 3000 zł 
dla każdego 
niedosłyszącego ucha 
(dawna kwota to 2000 zł)

Aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne 
 dofinansowanie wynosi 3000 zł 
(dawna kwota to 1800 zł)

system fM dla dzieci i młodzieży do 26. roku życia 
 nowa kwota dofinansowania to 3850 zł 
(dawna kwota to 2750 zł)

dOstępne rAty 
Bez OprOCentOWAniA 

(Już Od 50 zł/Mies.)

prOMOCJA dO kOŃCA 
styCzniA: 10 rAt x 0%

pOMAgAMy W uzyskAniu
dOfinAnsOWAniA 
z Warszawskiego 
Centrum 
pomocy rodzinie

Wyższe dofinansoWania  
do aparatóW słuchoWych!
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Jeśli nie wiesz jak:
• obsłużyć smartfon, laptop 

lub inne urządzenie cyfrowe; 
• poruszać się w internecie; 
• założyć Internetowe Konto Pacjenta; 
• płacić przez internet; 
• korzystać z Facebooka, Instagrama; 
• obsłużyć pocztę elektroniczną e-mail; 
• robić zakupy w sklepach internetowych; 
lub masz inne pytania dotyczące świata 
cyfrowego, zapraszamy na INDYWIDUALNE, 
BEZPŁATNE konsultacje z Doradcą Cyfrowym.

obowiązują zapisy: 
pon. i czw. godz. 17:00-20:00 
tel. 720-997-026
e-mail: fundacja@nika.org.pl

Zajęcia w tych PCWS są dostępne dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. Chęć skorzystania z pętli 

indukcyjnej należy zgłosić organizatorowi podczas zapisu.

MIEJSCE ZAJęć: KLUB KULTUrY SENIorA  
UL. PAWLIKoWSKIEgo 2

MIEJSCE ZAJęć: TErMINAL KULTUrY goCŁAW  
MIEJSCE AKTYWNośCI LoKALNEJ „oDLoT”  

UL. JANA NoWAKA-JEZIorAńSKIEgo 24

:

dla mieszkaŃcÓw warszawy
w wieku 60+

punkty cyfrowego wsparcia 
seniora na pradze pŁd

REKLAMA REKLAMA

BiaŁOŁĘka
Dzień przed finałem, czy-
li 28.01., od godz. 8.30 
w Bajkowym Leroy Merlin, 
Bajkowym Centrum Han-
dlowym Auchan Modlińska 
oraz Bajkowej Galerii Wileń-
ska będzie można spotkać 
kwestujących wolontariu-
szy WOŚP przebranych za 
kwestujących wolontariu
szy WOŚP przebranych za 
kwestujących wolontariu

bajkowe postaci, które będą 
również rozdawały cukierki 
zakupione przez Ochotniczą 
Straż Pożarną. 
Tego samego dnia, o godz. 
18.00, w Białołęckim 
Ośrodku Kultury (ul. Głę-
bocka 66) wystąpi Arek 
Kłusowski, natomiast w 

Białołęckim Ośrodku Sportu 
(ul. Strumykowa 21) odbę-
dą się m.in.: mecz koszy-
kówki, regaty wioślarskie, 
małe gry piłkarskie, różne 
warsztaty.
WOŚP zagra też w
warsztaty.
WOŚP zagra też w
warsztaty.

wie-
lu szkołach dzielnicy. 
28 stycznia w SP nr 361 (ul. 
Ruskowy Bród 19) w godz. 
11.30–21.30 będzie moż-
na wziąć udział w licznych 
warsztatach, a wielki fi-
nał będzie miał miejsce 
29 stycznia w SP 110 (ul. 
Bohaterów 41). 
W dniu finału na linii tram-
wajowej nr 2 (trasa Metro 
Marymont – Pętla Winnica) 

będzie kursował zabytkowy 
tramwaj typu berlinka wa-
gon K403 oklejony sercami 
WOŚP. 
gon K403 oklejony sercami 
WOŚP. 
gon K403 oklejony sercami 

PraGa-PóŁnOC
Sztab WOŚP działający przy 
urzędzie dzielnicy organi-
zuje w tym roku wyłącznie 
zbiórkę tradycyjną.

PraGa-POŁUDnie
Wielki finał odbędzie się 
w Terminalu Kultury Go-
cław (ul. Jana Nowaka-Je-
ziorańskiego 24). Od godz. 
13.00 uczestnicy będą 
mogli wziąć udział w licz-
nych warsztatach między-
pokoleniowych, a o godz. 
15.00 rozpocznie się pro-

gram estradowy. W godz. 
10.00–18.00, w hali OSiR 
(ul. Siennicka 40B) zostanie 
rozegrany Otwarty turniej 
piłki nożnej.

reMBerTóW
Finał WOŚP odbędzie się 
w Sali Rembertów (ul. 
Strażacka 108), gdzie będą 
miały miejsce m.in.występy 
artystyczne, animacje dla 
dzieci oraz Światełko do 
artystyczne, animacje dla 
dzieci oraz Światełko do 
artystyczne, animacje dla 

Nieba. 
TarGóWek

Finał WOŚP odbędzie się na 
dziedzińcu Domu Kultury 
Świt (ul. Wysockiego
dziedzińcu Domu Kultury 
Świt (ul. Wysockiego
dziedzińcu Domu Kultury 

11), 
podczas którego wystąpią 
zespoły wykonujące mu-

zykę rozrywkową, filmową zykę rozrywkową, filmową 
i musicalową i rockową.
DK Świt i
musicalową i

DK Świt i
musicalową i

DK Zacisze uru-
chomiły eSkarbonki, czyli 
wirtualne puszki, do których 
można dokonywać wpłat. 

WaWer
Wawerski finał WOŚP od-
będzie się w falenickiej Kul-
turotece (ul. Trawiasta 10). 
Organizatorzy zapraszają 
od godz. 10.00 na występy 

muzyczne, aktorskie dzieci muzyczne, aktorskie dzieci 
i młodzieży z wawerskich 
szkół, a także różnych ze-
społów. O godz. 19.30 
wystrzeli wawerskie „Świa
społów. O godz. 19.30 
wystrzeli wawerskie „Świa
społów. O godz. 19.30 

-
tełko do nieba”, czyli pokaz 
tańca i światła LED.

WeSOŁa
W dniu finału od godz. 
16.00 na terenie SP nr 385 
(ul. Klimatyczna 1) za-
planowano animacje oraz 
występy artystyczne i kon-
certy z udziałem uczniów 
z różnych szkół. Na miej-
scu będą działać kawiaren-
ki, a zebrane tam pieniądze 
zostaną przekazane Orkie-
strze. 

Żyj zdrowo w zdrowym świecie
31. FiNał wośP – 29 StyczNia 2023

Dokończenie ze str. 1
Po przerwie spowodowa-

nej pandemią, koncert fina-
łowy wraca na plac Bankowy 
i będzie główną imprezą 
31. Finału WOŚP w

będzie główną imprezą 
31. Finału WOŚP w

będzie główną imprezą 
War-

szawie. W trakcie imprezy 

pozytywnym brzmieniem 
rozgrzeją nas m.in. Sztywny 
Pal Azji, Mrozu, Hańba, 
Transgresja czy Lem-
ON. O godzinie 20.00 wy-
strzeli Światełko do Nieba. 

godzinie 20.00 wy
strzeli Światełko do Nieba. 

godzinie 20.00 wy

Podczas finału odbędą się 
również koncerty w studiu 
telewizyjnym na placu De-
filad. Dodatkową atrakcją 
dostępną dla każdego jest 
możliwość odwiedzenia 
tego miejsca. 

O godz. 12.15 z placu 
Bankowego wystar tuje 
17. Warszawski Bieg WOŚP 
Bankowego wystar tuje 

Warszawski Bieg WOŚP 
Bankowego wystar tuje 

„Policz się z cukrzycą”. Za-
pisy w serwisie www.slot-
market.pl do 28.01.2023 r. 

Wtym roku WOŚP zareje
market.pl do 28.01.2023

tym roku WOŚP zareje
market.pl do 28.01.2023

-
strował 1652 sztaby krajowe 
oraz 87 sztabów zagranicz-
nych w 25 krajach. W War-War-War
szawie działa 90 sztabów, 
w tym 20 po prawej stronie 
Wisły.                               OM

CO BĘDZie SiĘ DZiaŁO W POSZCZeGóLnYCH DZieLniCaCH PraWeJ STrOnY WiSŁY

Jak WeSPrZeĆ WOŚP?
Wysyłając smsa o treści 

SerCe na numer 75 565 
(koszt 6,15 zł brutto)

Wydarzenia 
w poszczególnych sztabach 

można śledzić na stronie 
www.wosp.org.pl/final/
wydarzenia-w-sztabach.

Fot. WOŚP, Łukasz Widziszowski

Przystanek PKP War-
szawa Grochów zostanie 
zbudowany w pobl iżu 
szpitala przy ul. Szaserów. 
Będzie to peron wyspowy 
o długości 200 metrów. 
Miejsce będzie wyposażone 
w ławki, wiatę, a przede 
wszystkim będzie dostoso-
wany do potrzeb osób mają-wany do potrzeb osób mają-wany do potrzeb osób mają
cych ograniczoną możliwość 
poruszania się. Na miejscu 
pojawi się system informa-
cji pasażerskiej. Przy przy-
stanku zostaną ustawione 
stojaki na rowery.

– Z myślą o osobach 
o ograniczonej możliwo-
ści poruszania się przewi-
dziano pochylnię. (…) Dobrą 
orientację na stacji dla osób 
niewidzących lub słabowi-
dzących zapewnią ścieżki 
naprowadzające. Anty-
poślizgowa nawierzchnia 
i funkcjonalne oświetlenie 
umożliwią bezpieczne poru-
szanie się po peronie także 

po zmroku. Dojście do przy-
stanku zapewnią przejścia 
w poziomie szyn od strony ul. 
Wiatraczna i ul. Makowskiej. 
Rozpoczęcie prac przy bu-
dowie przystanku zaplano-
wano wiosną br. Przystanek 
ma zostać oddany do użytku 
na koniec 2023 roku – po-
wiedział „Mieszkańcowi” 
Martyn Janduła z zespołu 
prasowego PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A.

Przystanek PKP Warszawa 
Grochów ma zapewnić lep-
szą komunikację, łatwiejszy 
dojazd m.in. do szpitala. Po-
dróż do Warszawy Zachod-
niej czy Centralnej ma być 
znacznie szybsza. Na lepsze 
połączenie czekają miesz-
kańcy okolicznych osiedli.

PKP Grochów będzie 
przystankiem na trasie mo-
dernizowanej linii kolejowej 
nr 7 z Warszawy Wschodniej 
do stacji Warszawa Wawer 
(etap prac modernizowanej 

trasy pomiędzy Warszawą 
a Otwockiem).

– Zmiana terminu oddania 
przystanku do użytku wynika 
z konieczności oczekiwania 
na wydanie zgód admini-
stracyjnych na budowę i do-
stosowaniu harmonogramu 
prac do terminów ich wyda-
nia (najpierw prace objęły 
tory na linii kolejowej 506 
między Warszawą Antoni-
nów a Warszawą Gocławek 
dedykowane w przyszłości 
dla ruchu dalekobieżnego, 
a w kolejnej fazie przenio-
sły się na linię kolejową 
nr 7 Warszawa Wschodnia 
– Otwock) – dodał Martyn 
Janduła.

Mamy nadzieję, że bu-
dowa przystanku PKP War-dowa przystanku PKP War-dowa przystanku PKP War
szawa Grochów nie będzie 
miała kolejnego opóźnienia 
i mieszkańcy już pod koniec 
roku zyskają nowy peron, 
a tym samym łatwiejszy do-
jazd do centrum miasta.     OM

Praga-PołudNie

PrzyStaNek warwarw Szawa grochów
Mieszkańcy będą musieli poczekać na 
otwarcie przystanku, który zdążył już 
zmienić nazwę z PkP Wiatraczna na 
PkP Warszawa Grochów. realizacja in-
westycji miała nastąpić w 2022 r. Obec-
nie wiadomo, że przystanek zostanie 
oddany do użytku pod koniec 2023 r., 
a prace dopiero mają się rozpocząć.

po zmroku. Dojście do przy trasy pomiędzy Warszawą 

Fot. PKP PlK S.a.

BeZPŁaTna kOMUnikaCJa 
DLa WOLOnTariUSZY WOŚP 

W niedzielę wolontariusze zbiera-
jący pieniądze na WOŚP do pu

niedzielę wolontariusze zbiera
jący pieniądze na WOŚP do pu

niedzielę wolontariusze zbiera
-

szek, na podstawie identyfikatora 
Orkiestry, będą mieli prawo poru-
szać się komunikacją miejską za 
darmo. Uczestnicy Pokojowego 
Patrolu wspomagający imprezę, 
mają prawo do bezpłatnych prze-
jazdów od 27 do 30 stycznia br.



4

kiLOGraM, CZYLi LiTr
– Witam panie Eustachy, pan jak zwykle 
na posterunku?… Kazimierz Główka, 
emeryt i stały klient bazaru Szembeka, 
z niezmienną radością witał się z tutej-
szym kupcem damsko-bieliźnianym.
– Nie chciało się nosić teczki, trzeba dźwi-
gać woreczki, jak mawiała moja babcia. 
Żeby nie ten handel, panie Kaziu, to krucho 
by było. Świat dla takich jak ja robi się co-
raz bardziej obcy. Jak człowiek nie porusza 
się w internetach, jak nie rozumie smart-
fona czy Ipada, jak nie ma konta w banku, 
to nie jest mu łatwo. Gdyby więc nie ten 
handel, nie ten bazar, gdzie życie jeszcze 
jako tako normalne czasy przypomina, to 
z takimi jak ja… padaka powiem panu. 
– E, pan bystry jest. Daje pan radę i da 
pan radę. A postępu nie da się zatrzymać. 
Powiem panu między nami, że ja czasami 
myślę, że ten postęp, to jednak nie tylko 
pcha nas do przodu, ale i do tyłu niejed-

nokrotnie. Krótko mówiąc, wszystko jest 
bardzo względne. 
– Postęp, który nas cofa? Nie bardzo ro-
zumiem. 
– No weź pan ten sklep sportowy przy tra-
sie, no ten tu, niedaleko. Tam w ogóle nie 
ma kasjerów. Idzie pan między półki, wy-
biera co chce, potem wrzuca do skrzynki, 
gdzie jakaś niewidzialna maszyna sczytu-
je metki, podlicza i pokazuje panu, ile pan 
musi zapłacić. Przytyka pan kartę, maszy-
na drukuje paragon i po wszystkim.
– No i co?
– To, że gęby pan nie ma do kogo otwo-
rzyć, poradzić się, zamienić dwa słowa. 
Kiedyś to jakieś inne było, można powie-
dzieć handel miał ludzką twarz. Dziś? Tu 
przytknij, tam naciśnij i do widzenia. 
– To może dlatego ludzie naszego baza-
ru nie porzucają? Bo tamtego świata nie 
rozumieją … Obcy dla nich jest. Stąd fru-
stracje i załamania. 
– I wóda, powiem panu. 

– Wóda? Może i tak. Jak człowiek czegoś 
nie rozumie, jak czuje się obco w świecie, 
w którym się urodził i przeżył życie, to co 
mu zostało? Napić się.
– Jednak z drugiej strony najpierwszy 
obywatel nie ma ani konta w banku, ani 
samochodu nie prowadzi, a żyje jak pan 
król. Czyli da się.
– Ale co pan łączy najpierwszego obywa-
tela z jakimś obywatelem pierwszym lep-
szym. To dwa różne światy są. Jeden od 
drugiego oddzielony jest szczelnym kordo-
nem. I te dwa światy nigdy się nie spotka-
ją. Pierwszy nigdy nie zrozumie drugiego. 
Zwłaszcza jak na dodatek nie pije. 
– Skoro już mówimy o piciu i niezrozu-
mieniu. To jest jak w tym dowcipie: Miesz-
kańcom Unii Europejskiej zadano pytanie: 
ile to jest 10 razy sto gram. Wszyscy 
odpowiedzieli: kilogram. Tylko w Polsce 
odpowiedź brzmiała: litr. 
– Fakt. Świat nas nigdy nie rozumiał i nie 
zrozumie.                                    Szaser

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'OrYGinaŁ CZY PODróBka?

12 stycznia 2012 roku Polska 
podpisała „Umowę handlową 
dotyczącą zwalczania obrotu to-
warami podrabianymi” (ACTA)? 
Mimo to rynek podróbek wszel-
kiego rodzaju ma się dobrze.

Czasem fałszerz, dla zacho-
wania pozorów przyzwoitości, 
nieco zmienia nazwę oryginału, 
jak na przykład snobistyczne 
i bardzo drogie (choć świetnej 
jakości) okulary Dolce&Gab-
bana, sprzedawane w orygi-
nale z oznaczeniem D&G, jako 
podróbki występują z oznacze-
niem DG. Też nie kosztują mało, 
a niejedna nabywczyni gotowa 
jest skakać nam do oczu, gdy 

wskażemy oszustwo. Przecież 
ona nosi wyłącznie oryginały! 
Może tak, ale… nie tym razem.

Produkty firmy Chanel z pod-
robionym logo to najczęściej 
Channel – mała dodatkowa 
literka. Najgorzej jest z perfu-
mami i kosmetykami (Escapade 
zamiast Escada, Adodis zamiast 
Adidas itd). Dlaczego? Ponieważ 
produkty legalnie dopuszczone 
na rynek muszą mieć odpo-
wiednie atesty, być bezpieczne 
dla użytkownika. W przypadku 
podróbek pod zmodyfikowaną 
nazwą, takiej pewności już brak. 
Nie wiemy, czym się sprysku-
jemy, co wcieramy w skórę, czy 
co nakładamy na twarz podczas 
makijażu. A może tam być wiele 
dziwnych substancji, w tym 

kancerogenne (czyli rakotwór-
cze) i nie tylko.

Za komuny było prościej 
– mało sklepów, mało towarów. 
Niewielu miało okazję wyjeż-
dżać na upragniony „Zachód”. 
Wybredniejsi i zamożniejsi mo-
gli kupować zagraniczne towary 
wkomisach, gdzie nikt specjalnie 
nie przejmował się rynkiem pod-
róbek. Wielkim powodzeniem 
cieszyły się też dewizowe sklepy 
PEWEXu, który towary sprowa-
dzał wprost od zachodnich pro-
ducentów i hurtowników. Tu też 
towar nie zawsze był porządny, 
odpowiedni do wysokiej ceny, 
jakiej za niego żądano. Ale był!

Potem polski rynek zyskał 
wolność, a wraz z nią – na-
pływ nie tylko dobrych, spraw-

dzonych towarów, lecz także 
wszelkiego badziewia z róż-
nych stron świata. Szybko też 
co sprytniejsi zaczęli tworzyć 
rynek podróbek, także produ-
kowanych tu, na miejscu. 

Jest kupiec, jest towar, wia-
domo. Sami to nakręcamy, 
a spryciarze się bogacą. Trudno.

Ale pamiętajcie o swoim 
zdrowiu, o tym, że atesty ubrań, 
butów, chemii gospodarczej, 
kosmetyków itp. nie są jakimś 
kaprysem. To wielka troska 
o nasze zdrowie. 

Bo kto chciałby jeździć samo-
chodem skręcanym w komórce 
przez sąsiada ze szwagrem z nie 
wiadomo czego? Kto czułby się 
w nim bezpiecznie? 

Uważajcie na siebie.          żu

Kobiecym oKiem

co tam panie na pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Niedawno zmarł mój ojciec, który był zareje-
strowany w powiatowym urzędzie pracy jako 

bezrobotny. Przed utratą pracy nie spełniał warunków do uzyskania 
renty ani emerytury. 

Na stałe przebywam za granicą, gdzie pracuję. Tata poza mną nie miał in-
nych członków rodziny. Czy przysługuje mi prawo do zasiłku pogrzebowego? 

Jak stanowi art. 77 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci: 1. 
ubezpieczonego, 2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę, 3. osoby, która 
w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz speł-
niała warunki do jej uzyskania i pobierania, 4. członka rodziny osoby wymie-
nionej w pkt 1 i 2. 

Kluczowe pozostaje ustalenie, czy w chwili śmierci Pański tata pobierał 
zasiłek dla bezrobotnych, gdyż takie osoby w myśl ww. przepisu traktuje się 
jak ubezpieczone.

W przeciwnym razie, z uwagi na to, że Pana ojciec nie spełniał też pozosta-
łych warunków, nie ma Pan prawa do zasiłku pogrzebowego. 
Chciałem zwrócić znajomemu gotówką pożyczkę w wysokości 
1500 zł. Zażądałem pokwitowania, ale z uwagi że w tym momencie 
nie mógł mi go wystawić zaproponował, żebym zrobił przelew, a wy-
druk z banku będzie pokwitowaniem. Czy znajomy ma rację? 

Pański znajomy nie ma racji. Dokumenty pisemne, jak m.in. wydruk po-
twierdzenia przelewu, polecenie przelewu pocztowego, mimo iż mogą być 
dowodem spełnienia świadczenia w razie ewentualnego sporu, to nie pocho-
dzą od wierzyciela, w związku z czym nie stanowią pokwitowania (wyjątek to 
sporządzone przez komornika w formie dokumentu urzędowego pokwitowa-
nie). Pokwitowanie musi bowiem zawierać oświadczenie wierzyciela, którym 
w tej sytuacji jest Pański znajomy.
Ojcem mojej kilkuletniej córki jest były konkubent. Przy rozstaniu 
dokonaliśmy w formie ugody przed sądem ustaleń w zakresie spra-
wowania władzy rodzicielskiej. Mimo terminowej płatności alimen-
tów, ojciec córki całkowicie zaniechał kontaktu z nią, a ona bardzo 
za nim tęskni. Czy są jakieś środki prawne, aby wymóc realizację 
kontaktów ojca z córką? 

Rodzice oraz ich dziecko mają prawo, ale i obowiązek utrzymywania ze sobą 
kontaktów. Brak jest środków prawnych przymusu realizacji kontaktów rodzica 
z dzieckiem, ale z uwagi na formę ugody sądowej może Pani wnioskować do 
sądu na podstawie art. 59 815 §2 k.p.c. o wydanie postanowienia zagrożenia na-
kazaniem zapłaty, a w razie dalszego niewykonywania obowiązku sąd opiekuń-
czy nakaże za każde naruszenie obowiązku zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej. 

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

roszczeniach z „umów frankowych”. 

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka
odpowiada
Niedawno zmarł mój ojciec, który był zareje-
strowany w

bezrobotny. Przed utratą pracy nie spełniał warunków do uzyskania 

REKLAMA REKLAMA

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

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

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

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

TAPICER

OKULARY TYLKO 99 ZŁ
Oprawa + soczewki+ robocizna 

(sph. od –4.0 do +4.0 dpr.) 

HURTOWNIA OPTYCZNA 
OPTA SUN

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

Rejestracja u optometrysty 
¥ 534 044 333

BADANIE WZROKU

TYLKO 89 zł
PRZEZ SPECJALISTĘ – OPTOMETRYSTĘ

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

Refundacja recept na okulary
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dO MłOdzieżOWeJ rAdy dzieLniCy prAgA-pOłudnie  
M.st. WAst. WAst rszAWy iii kAdenCJi

W związku z Uchwałą nr 125/XXII/2020 Rady Dzielnicy Praga-Południe 
m.st. Warszawy z dnia 20 października 2020 r. zmieniającą uchwałę 
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe 
m.st. Warszawy oraz nadania jej statutu, po dokonaniu naboru przez 
szkoły ponadpodstawowe oraz naboru otwartego przeprowadzonego 
przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ogłasza się listę 
radnych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:

Burmistrz
Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

/-/ Tomasz Kucharski

  1. Antonova Sofiia
  2. Chomiński Sebastian
  3. Daszkiewicz-Bortnowska  
       Zuzanna Patrycja
  4. Haremski Olivier
  5. Karpińska Maria Joanna
  6. Kot Miłosz Piotr
  7. Kowalczyk Adam
  8. Kowalski Dominik Jakub
  9. Kruszewska Zofia
10. Kuchta Urszula
11. Kunce Tomasz
12. Kupski Oliwier
13. Kurzawa Wiktoria Urszula
14. Kuta Katarzyna
15. Makowski Ignacy

16. Malinowski Krzysztof
17. Marczak Maksym
18. Marfiak-Kowalski Kalina
19. Mitura Amelia
20. Pabjasz Jakub Jan
21. Robak Nadia
22. Romański Bernard Jakub
23. Siedlecka-Junosza Wiktoria
24. Suszka Daniel
25. Szczęsna Wiktoria Weronika
26. Świętoń Jakub
27. Turczyński Bartłomiej
28. Uchman Aleksandra
29. Węglarz Lena
30. Wojciechowski Jeremi
31. Ziajowski Aleksander Marek

REKLAMA REKLAMA

dzić na torach zewnętrznych dzić na torach zewnętrznych 
i zdałem licencję kartingową, 
aby móc brać udział waby móc brać udział w profe-
sjonalnych zawodach.sjonalnych zawodach.

– Co uznajesz za swój naj-
większy sukces?większy sukces?

– Wygraną jednej z rund 
oficjalnych zawodów na tooficjalnych zawodów na to-
rze wrze w Słomczynie koło War-Słomczynie koło War-Słomczynie koło War
szawy.szawy.

– Już niedługo początek 
sezonu 2023. Jak wyglądają sezonu 2023. Jak wyglądają 
Twoje przygotowania?Twoje przygotowania?

– Tak, zaraz zacznie się se-
zon 2023. Grudzień izon 2023. Grudzień i styczeń 
wykorzystałem na wzmacwykorzystałem na wzmac-
nianie kondycji inianie kondycji i mentalne 
przygotowanie na nowy przygotowanie na nowy 
sezon. Mam teraz czas, aby sezon. Mam teraz czas, aby 
trenować codziennie, co najtrenować codziennie, co naj-
mniej trzy razy wmniej trzy razy w tygodniu 
mam zajęcia zmam zajęcia z trenerem. Nie 
do przecenienia są spotkania do przecenienia są spotkania 
zz psychologiem sportowym. 
Jest to też czas podsumowań 
dla mnie. Zmieniłem team 
kartingowy, w którym będę 
jeździł w sezonie 2023. To 
bardzo intensywny czas. 
Wykorzystałem go również 
na naukę. Ze względu na za-
wody mam dużo wyjazdów, 
a w siódmej klasie zależy mi 
na jak najwyższych wyni-
kach w nauce.

– Kiedy i gdzie planujesz 
pierwszy start w tym roku?

– W tym roku sezon roz-
pocznę w drugiej połowie 
stycznia treningami we 
Włoszech, a w lutym od-
będą się pierwsze zawody 
w tym sezonie – Rotax Max 
Challenge CEE Bonus Cup 
– Lido di Jesolo, również we 
Włoszech. W Polsce zawody 
ze względu na pogodę zaczy-
nają się w marcu. Na pewno 
wezmę udział w całej serii 
Polskiego Rotax Max Chal-
lenge, która składa się 
z siedmiu rund na róż-
nych torach i w Kar-
tingowych Mistrzo-
stwach Polski, które 
składają się z trzech 
rund.

– jaki cel stawiasz 
przed sobą w tym 
roku?

– Zostać Mistrzem 
Polski.

– czy masz swojego 
idola, osobę na której się wzo
rujesz?

– Bardzo imponuje mi 
Max Vestapenn, który jest 
mistrzem Formuły 1. Podoba 
mi się jego styl jazdy, podej-
ście do ścigania i osiągnięcia. 
Z Polski – kibicuję Kajeta-
nowi Kajetanowiczowi oraz 
Szymonowi Ładniakowi. 
Ostatnio zaimponował mi 

„Mieszkaniec” rozmawia z„Mieszkaniec” rozmawia z a aleksandrem Horoleksandrem Horo-
dyńskim, 14-letnim mieszkańcem Wawra, jednym 
z największych talentów wśród kierowców kartingo-
wych, czwartym zawodnikiem w kartingowych Mi-
strzostwach Polski w kategorii rotax Senior Max. 

– Jak zaczęła się Twoja 
przygoda z kartingiem?

– Moja przygoda z kartin-
giem zaczęła się gdy podczas 
obozu karate zabrano nas na 
wycieczkę na gokarty. Tak mi 
się spodobało, że jak wróci-

łem do domu poprosiłem tatę, 
aby zaprowadził mnie w War-War-War
szawie na gokarty. Przez rok 
uczęszczałem na zajęcia na 
hali. Szło mi bardzo dobrze, 
wygrywałem amatorskie za-
wody. Po roku zacząłem jeź-

również Eryk Goczał, który 
wygrał Rajd Dakar i to jako 
najmłodszy uczestnik. Ob-
serwowałem karierę Eryka, 
byłem też na jego występach 
w Energylandii. Jego deter-
minacja i lata pracy zaowo-
cowały podium. Bardzo mu 
gratuluję.

– Mimo młodego wieku 
uzyskałeś już licencję sa-

mochodową. Wiążesz mochodową. Wiążesz 
swoją przyszłość z mo-
toryzacją?

– Stanowczo tak. 
Motoryzacja to moja 
pasja. Na jesieni zda-
łem licencję samocho-
dową, dzięki czemu 
będę mógł brać udział 
w zawodach. Jest to 

kolejny krok i kolejne marze-
nie do zrealizowania. Bar-
dzo dobrze czuję się w au-
cie. Wyścigi samochodowe, 
gdzie zawodnicy ścigają się 
na torach, są w tym momen-
cie moim największym ma-
rzeniem.

– Dziękuję za rozmowę i ży-
czę kolejnych sukcesów.

rozmawiał Marcin kalicki

Polskiego Rotax Max Chal

idola, osobę na której się wzo- również Eryk Goczał, który 

mochodową. Wiążesz mochodową. Wiążesz 
swoją przyszłość z
toryzacją?

Motoryzacja to moja 
pasja. Na jesieni zda
łem licencję samocho
dową, dzięki czemu 
będę mógł brać udział 
w

kolejny krok i
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t. 
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Do tej pory mieszkańcy 
mogli zamówić odbiór 
elektrośmieci z domu tylko 
w przypadku większych 

odpadów – lodówek, pralek 
oraz telewizorów powyżej 
24 cali. Świadcząca bez
oraz telewizorów powyżej 
24 cali. Świadcząca bez
oraz telewizorów powyżej 

-
płatnie te usługi organiza-

cja ElektroEko postanowiła 
odpowiedzieć na liczne sy-
gnały warszawiaków, by po-
szerzyć tę listę. Teraz można 
zamówić odbiór starych lub 
zepsutych telewizorów i mo-
nitorów bez względu na ich 
wielkość czy wagę. 

Aby skorzystać z usługi 
wystarczy zadzwonić pod 
numer telefonu 22 22 333 00 
lub wypełnić formularz on-
line na www.elektrosmieci.pl. 
Odpowiednio przygoto-
wany sprzęt (odłączony od 
prądu, gazu czy wodociągu) 
odbierany jest ze wskazanej 
lokalizacji w ustalonym ter-ustalonym ter-ustalonym ter
minie. Przy okazji można 
również pozbyć się ma-
łego sprzętu elektrycznego 

elektronicznego.      ag

zamów bezPłatNy odbiór 
elektrośmieci

numer telefonu 22 22
lub wypełnić formularz on
line na 
Odpowiednio przygoto
wany sprzęt (odłączony od 
prądu, gazu czy wodociągu) 
odbierany jest ze wskazanej 
lokalizacji w
minie. Przy okazji można 
również pozbyć się ma
łego sprzętu elektrycznego 
i

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektroniczne-
go nie wolno wyrzucać do śmietnika ani zosta-
wiać w altankach śmietnikowych. Takie odpady 
powinny trafić do specjalnych pojemników lub 
punktów zbiórki. 

Elektrośmieci można oddać w dwóch Punk-
tach Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK-ach), a mniejsze 
odpady w odpowiednio oznakowanych po-
jazdach – tzw. Mobilnych Punktach Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(MPSZOK-ach). Szczegóły dotyczące funk-
cjonowania PSZOK-ów i MPSZOK-ów moż-
na znaleźć na stronie warszawa19115.pl. 
W stolicy funkcjonuje też 19 punktów do 
zbierania elektroodpadów prowadzonych 

przez ElektroEko – dwa na Bemowie i po 
jednym w każdej z pozostałych dzielnic. 
Mieszkańcy mogą oddać do nich zużyty 
sprzęt w soboty w godzinach 10:00–14:00.
Mniejsze elektroodpady (o wymiarach 
20x50x40 cm) można całodobowo zosta-
wić w jednym z 50 zielonych kontenerów, 
które od listopada ubiegłego roku służą 
mieszkańcom kilkunastu dzielnic. Dokład-
ne lokalizacje można sprawdzić na stronie 
www.elektrosmieci.pl. 

DODaTaTa kOWe MOżżLiWOŚCWOŚCi ODDania eLekTekTek rOŚMOŚMieCi W STOLiCY
Fot. UM
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i ochrona zdrowia – to tylko 
część zadań, na które miasto 
mogłoby przeznaczyć dodat-
kowe środki z PIT. 

za miniony rok z fiskusem 
trzeba rozliczyć się najpóźniej 
do 2 maja 2023 r.

nAgrOdA 
architektoNiczNa 

PrezydeNta warSzawy
Warszawiacy mogą zgła-

szać swoje ulubione miej-
sca i inwestycje w mieście. 
W ramach 9. edycji Nagrody 
Architektonicznej Prezy-
denta m.st. Warszawy każdy 
może wybrać i zagłosować 

na najlepsze realizacje, które 
zostały ukończone w 2022 
roku. Mieszkańcy mogą 
również zgłosić najlepsze 
wydarzenie architektoniczne 
albo książkę o tej tematyce. 
Liczy się każdy głos.

Propozycje można przesyłać 
do 29 stycznia. Miejskie reali-
zacje i przedsięwzięcia mogą 
zgłaszać osoby prywatne, ze-
społy projektowe, organiza-
torzy wydarzeń czy wydaw-
nictwa.poprzez formularz 
dostępny na stronie: www.
nagroda-architektoniczna.pl.

może wybrać i zagłosować 

na najlepsze realizacje, które 

Laureatów w poszczegól-
nych kategoriach wybiorą 
mieszkańcy miasta – w for-
mie plebiscytu, który został 
zaplanowany na maj.

rAnKIng LICeóW 
ogólNokSztałcących 

2023
Miesięcznik „Perspek-

tywy” już po raz dwudziesty 
piąty przedstawił ranking naj-
lepszych liceów i techników 
w Polsce. Podobnie jak przed 
rokiem najlepsze okazało się 
warszawskie XIV Liceum 
Ogólnokształcące im. Stani-
sława Staszica. W pierwszej 
piętnastce znalazły się jeszpiętnastce znalazły się jesz-
cze cztery stołeczne szkoły: cze cztery stołeczne szkoły: 
IX LO im.IX LO im. Klementyny Hoff-Klementyny Hoff-Klementyny Hoff
manowej (7. pozycja), XXVII manowej (7. pozycja), XXVII 
LO im.LO im. Tadeusza Czackiego 
(8. miejsce), II LO z(8. miejsce), II LO z Oddz. 
Dwujęzycznymi im.Dwujęzycznymi im. Stefana 
Batorego (10. lokata) oraz Batorego (10. lokata) oraz 
VIII LO im. Władysława IV VIII LO im. Władysława IV 
(11. pozycja).(11. pozycja).

„Perspektywy” zapre-
zentowały także ranking 
warszawskich liceów. Nie-
zmiennie 1. miejsce zajmuje 
w nim, podobnie jak w 2020, 
2021 i 2022 roku, ochockie 
XIV LO im. Stanisława Sta-
szica. Na 2. miejsce z piątego 
w porównaniu z ubiegłym 
rokiem awansowało IX LO 
im. Klementyny Hoffma-
nowej ze Śródmieścia, a

Klementyny Hoffma
nowej ze Śródmieścia, a

Klementyny Hoffma
3. 

lokata przypadła drugiemu 
w poprzedniej edycji ran-
kingu XXVII LO im. Tade-
usza Czackiego.

A jak spisały się szkoły 
z prawobrzeżnej części War-prawobrzeżnej części War-prawobrzeżnej części War
szawy? Najlepiej tradycyjnie 
już wypadło VIII LO im. 
Władysława IV z Pragi Pół-
noc (5. miejsce wstolicy –spa-
dek z trzeciego). Ogromny 
awans odnotowało XXXV 
LO z Oddz. Dwujęzycznymi 
im. Bolesława Prusa –  w ub. 
roku zajmowało 41. miejsce, 
a w tegorocznym rankingu 
uplasowało się na 21. pozy-
cji. Niezmiennie 27. lokatę 
zajmuje XIX LO im. Po-
wstańców Warszawy. Spadek 
o dziesięć lokat zanotowały 
„Żagle” LO Stowarzysze-
nia STERNIK (30. miejsce 
w Warszawie). 

legitymacja zuS 
w teleFoNie

Od stycznia 2023 r. każdy 
emeryt i rencista otrzyma 
elektroniczną wersję legity-
macji ZUS – mLegitymację. 
Będzie ona dostępna na każ-
dym urządzeniu mobilnym 
z dostępem do internetu (np. 
smartfonie), przy użyciu bez-
płatnej aplikacji mObywatel. 
legitymacje w formie plastiko-
wej karty pozostają ważne.

Nowi emeryci i renciści, 
którzy nabędą prawo do 
świadczeń w 2023 roku, 
a chcieliby otrzymać trady-

cyjną legitymację w formie 
karty, powinni złożyć w tej 
sprawie wniosek do ZUS na 
formularzu ERL.

warSzawa NajlePSzą 
deStyNacją w euroPie?
Rusz yło g łosowan ie 

w plebiscycie na najatrakcyj-
niejsze turystycznie miasto 
Europy– European Best De-
stination 2023. Warszawa, 
jako jedyne polskie miasto, 
znalazła się w gronie 20 eu-
ropejskich miast nominowa-
nych do finału. 

konkursie głosują in
ternauci z całego świata i to 
oni zdecydują o tym, które 
z miast zdobędzie presti-
żowy tytuł. Głosować mogą 
także warszawianki i war-
szawiacy.

Aby zagłosować, wystar-
czy wejść na stronę www.glo-
sujnawarszawe.pl, odszukać 
Warszawę na liście 20 miast 
oddać na nią swój głos. Bez 

rejestracji czy skomplikowa-
nych formularzy – cały pro-
ces trwa kilka sekund. każdy 
uczestnik może oddać jeden 
głos dziennie aż do 10 lutego.

uM, zuS, ag, MK

nowe chodniki, łącznica pomiędzy drogą 
boczną a główną, wymieniona nawierzchnia, 
sygnalizacje świetlne w trzech lokalizacjach 
czy drogi dla rowerów. Takie zmiany zreali-
zowane zostały w ostatnich dniach w rejonie 
ulic Marywilskiej i Kupieckiej.

z miaSta

białołęka Praga-PółNoc

marywilSka w Nka w Nka w owej odSłoNie

Firmy budujące biurowce 
czy nowe osiedla powinny 
dostosować układ drogowy 
tak, aby zapewniał on płyn-
ność ruchu w miejscu, gdzie 
pojawi się nowa zabudowa. 
Prace na Białołęce zostały 
zrealizowane przez dewe-
lopera, który w pobliżu 
skrzyżowania ulic Kupiec-
kiej i Marywilskiej prowa-
dzi swoją inwestycję.

– Ruchem na skrzyżo-
waniu steruje teraz sygna-
lizacja świetlna. Dzięki 
temu kierowcy zyskali 
bezpieczniejszy wjazd 
i wyjazd z ul. Kupieckiej, 
a piesi taką samą możli-
wość przekroczenia przej-
ścia przez drogę główną 

ul. Marywilskiej, gdzie 
prowadzi ich wyremon-
towany chodnik. Zebra 
została przesunięta bli-
żej skrzyżowania, dzięki 
czemu jego obszar stał 
się mniejszy, a droga do 
pokonania przez pieszych pokonania przez pieszych 
– krótsza – informuje Za-
rząd Dróg Miejskich.

Szersze stały się jezdnie 
ul. Marywilskiej w kie-
runku północnym oraz 
południowa część przy 
wylocie ze skrzyżowania. 
Jezdnie zyskały również 
nową nawierzchnię. Po-
nadto zlikwidowany został 
po wschodniej stronie drogi 
głównej pas rowerowy. 
Ruch rowerowy został 

przeniesiony na wydzieloną przeniesiony na wydzieloną 
drogę dla jednośladów.

To nie jedyne zmiany 
w tym miejscu.

– Aby zapewnić płynność 
ruchu samochodowego, po 
południowej stronie skrzy-
żowania zlikwidowano wy-
korzystywane w niewielkim 
stopniu przejście. Na jezdni 
wschodniej utworzono pas 
do skrętu w prawo w ul. 
Kupiecką, z dopuszczeniem 
jazdy na wprost dla auto-

busówbusów – – mówią drogowcy. mówią drogowcy. mówią drogowcy. mówią drogowcy. 
Powstała także łącznica Powstała także łącznica 
w pasie zieleni między dropasie zieleni między dro-
gami ul. Marywilskiej. Ma gami ul. Marywilskiej. Ma 
ona pięć metrów szerokości ona pięć metrów szerokości 
i mogą poruszać się nią kiemogą poruszać się nią kie-
rowcy wjeżdżający z ul. Płoul. Pło-
chocińskiej na ul. Marywilchocińskiej na ul. Marywil-
ską. Do skrzyżowania z ul. ul. 
Kupiecką poprowadzono Kupiecką poprowadzono 
nową drogę dla rowerów, nową drogę dla rowerów, 
a pobliskie przejście dla pobliskie przejście dla 
pieszych zyskało sygnalipieszych zyskało sygnali-
zację świetlną.                MKMK
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W jadłodzielni znajduje się W jadłodzielni znajduje się 
lodówka oraz regały ilodówka oraz regały i szafki 
na produkty suche. Jak we na produkty suche. Jak we 
wszystkich tego typu punkwszystkich tego typu punk-
tach, każdy może zostawić tach, każdy może zostawić 
żywność, której nie jest wżywność, której nie jest w sta-
nie wykorzystać. Jadłodzielnia nie wykorzystać. Jadłodzielnia 
jest czynna codziennie wjest czynna codziennie w go-
dzinach 8.00–22.00. dzinach 8.00–22.00. 

Przypomnijmy, wPrzypomnijmy, w Polsce 
marnuje się około 5marnuje się około 5 milio-
nów ton żywności rocznie. nów ton żywności rocznie. 
To oznacza, że To oznacza, że 
statystyczny Postatystyczny Po-
lak wyrzuca do lak wyrzuca do 
kosza aż 130kosza aż 130 kg 
jedzenia rocznie! jedzenia rocznie! 
Oczywiście część Oczywiście część 
z tej liczby to tej liczby to 
straty wstraty w procesie 
produkcji, transprodukcji, trans-
portu czy magaportu czy maga-
zynowania, jedzynowania, jed-

nak największy udział w mar-mar-mar
nowaniu mamy my sami. 
Ponad połowa zmarnowanej 
żywności to bowiem produkty 
wyrzucane przez gospodar-
stwa domowe. Dlatego każde 
najmniejsze działanie, które 
może zmniejszyć ten problem 
ma znaczenie. Warto korzy-
stać z jadłodzielni i dzielić się 
żywnością, której nie jesteśmy 
w stanie spożytkować.   ezag

jadłodzielNia 
Przy wileńSkiej

nów ton żywności rocznie. 
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Przy ul. Wileńskiej 55/57, obok budynku Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, otwarto nową jadłodzielnię. 

Fot. ZDM
eStakada juŻ otwarta
18 stycznia br. została 

otwarta estakada nad skrzy-
żowaniem ul. Żołnierskiej 
z ul. Marsa w Remberto-
wie. Konstrukcja ma dłu-
gość ok. 600 m i przejęła 
ruch w stronę centrum War-
szawy oraz umożliwia prze-
jazd nad skrzyżowaniem ul. 
Marsa z ul. Chełmżyńską 
i Okularową.

Zakończenie inwestycji 
pozwoliło przywrócić na 
skrzyżowaniu ulic Żołnier-
skiej, Marsa i Rekruckiej 
możliwości skrętu w lewo 
z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa 
oraz z ul. Marsa w lewo w ul. 
Rekrucką.

zgłoś Swoją ulubioNą 
kSiąŻkę roku

Już po raz 16. zostaną na
grodzone książki w katego-
riach: proza, poezja, literatura 
dziecięca, książka o tematyce 
warszawskiej oraz komiks 
i powieść graficzna. 

Specjalny formularz zgło-
szeniowy znajduje się na 
stronie Nagrody Literackiej. 
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ią kę roku

Już po raz 16. zostaną na-

wej karty pozostają ważne.

Nowi emeryci i renciści, 

czy wejść na stronę
sujnawarszawe.pl
Warszawę na liście 20 miast 
i
rejestracji czy skomplikowa
nych formularzy –
ces trwa kilka sekund. 
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nych do finału. 

W konkursie głosują in-

Fo
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UM

Zgłoszenia przyjmowane są do Zgłoszenia przyjmowane są do 
31 stycznia 202331 stycznia 2023 r.

Wiosną jury w dwóch 
etapach wybierze dziesiątkę etapach wybierze dziesiątkę 
nominowanych, anominowanych, a następnie 
pięć książek-finalistek, spopięć książek-finalistek, spo-
śród których zostanie wyśród których zostanie wy-
brana ta najlepsza.brana ta najlepsza.

WYgrAJ sAmOChód
„Płać PIT w Warszawie” 

to pierwsza taka loteria orga-
nizowana przez Warszawę. 
Aby wziąć w niej udział, nie 
trzeba być zameldowanym 
wstolicy. Wystarczy wskazać 
miasto stołeczne Warszawa 
jako miejsce zamieszkania 
w deklaracji podatkowej PIT 
za 2022 rok oraz najpóźniej 
do 31 maja wypełnić formu-
larz zgłoszeniowy na stronie 
www.placpitwwarszawie.pl. 
Każdy uczestnik ma szansę 
na wygranie samochodu 
hybrydowego oraz innych 
atrakcyjnych nagród: ro-
werów elektrycznych czy 
smartwatchów.

Szacuje się, że w Warsza-
wie mieszka ponad 2wie mieszka ponad 2 mln 
osób, zosób, z czego tylko niecałe 
1,51,5 mln rozlicza swój PIT 
ww stolicy. Te brakujące 
wpływy zwpływy z podatków pozwo-
liłyby na realizację kolejnych liłyby na realizację kolejnych 
inwestycji oraz rozwój usług 
dla mieszkańców. Przyja-
zny środowisku transport 
publiczny, utrzymanie do-
tychczasowych oraz budowa 
nowych placówek oświato-
wych i instytucji kultury, 
lepsza opieka społeczna 
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n Anteny satelitarne, na-
ziemne, 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 par-
kietów – Stefan Słomski. Tel. 
501-126-177, 500-240-976

n Dezynfekcja instalacji wen-
tylacyjno-klimatyzacyjnych. 
Tel. 502-904-708

n Dezynsekcja – skutecznie. 
Tel. 602-66-16-83

n Domofony, naprawa pra-
lek, instalacje elektryczne. 
tel. 601-93-68-05tel. 601-93-68-05t

n eLekTekTek rYCZrYCZr ne inSTaSTaST La-
CJe nOWe i MODerniZa-
cja. tel. 504-618-888

n GaZ, HYDraULika. 
naPraWY, MOnTażTażT , 
PrZeró

WY, MO
eró

WY, MO
Bki – 24 H. TaTaT -

NIO. tel. 22 610-88-27, 
604-798-744

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

n Hydraulik solidnie pełny 
zakres. Tel. 601-948-528

n HYDraULik. 
tel. 502-031-257

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

n Klimatyzacja, wentyla-
cja, oddymianie – montaż, 
projektowanie, serwis 24 h, 
sprzedaż urządzeń, komplek-
sowa obsługa, doradztwo 
techniczne, szybkie terminy 
realizacji, gwarancja.  
tel. 502-904-708tel. 502-904-708t

n LODóWek naPraWa. 
tel. 602-272-464

n naPraWa MaSZYn DO 
SZYCia. DOJaZD GraTraTra iS. 
tel. 508-081-808

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

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

aUTO-MOTO – kupię
n Części Fiat 125p i inne auta 
PRL-u: Fiat 126 p, Syrena, 
Warszawa.  
Tel. 503-401-501

kUPiĘ
n Antyki, obrazy, meble, 
książki, pocztówki, szable, 
bagnety, odznaczenia.  
Tel. 504-017-418

n Książki Płyty winylowe. 
Dojazd do klienta.  
Tel. 798-631-511

n książki, plakaty. Tel. 
501-285-268. antykwariat  
ul. inżynierska 1.

MOTOrYZaCJa
n Pomoc drogowa.  
Tel. 513-606-666

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

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

n Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu, 
komórki i TV. 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

PraWne

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

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

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

n Rolety: dzień-noc, plisy, 
materiałowe, zewnętrzne.  
Tel. 514-165-445

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

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

USŁUGi – Budowlane
n Docieplanie Budynków 
Szybko tanio Solidnie.  tanio Solidnie.  t
tel. 502-053-214tel. 502-053-214t

n Rolety. Tel. 514-165-445

n Zabudowa balkonów.  
Tel. 514-165-445

n Złota rączka i elektryka.  
Tel. 503-150-991

USŁUGi – komputerowe
n AAA Tani Serwis Kompute-
rowy 18 zł/h 24h. Dojazd 0 zł. 
Tel. 506-480-505

USŁUGi – Porządkowe

n Czyszczenie piwnic i stry-
chów. Wywóz gruzu i mebli po 
remoncie. Tel. 503-157-991

n Mycie okien, pranie dy-
wanów i mebli tapicero-
wanych. Tel. 796-371-666

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

n Sprzątanie po remontach 
mieszkań. Tel. 796-371-666

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

n eLekTekTek rYCZrYCZr ne inSTaSTaST La-
CJe nOWe i MODerniZa-
cja. tel. 504-618-888

n Malowanie gładź tapetowa-
nie. Tel. 602-221-711

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

n Okna – naPraWY, 
DOSzczelNIeNIa.  
tel. 787-793-700

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

n Złota rączka. Hydraulik.  
Tel. 606-181-588

NaStęPNe wydaNie 9.02.2023

Całodobowo KOMPLEKSOWE UCałodobowo KOMPLEKSOWE USŁUSŁUGIGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

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

ul. Floriańska 6 - Filia  ul. Floriańska 6 - Filia
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl
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n Doradca Podatkowy – kon-
trole podatkowe i sprawdzają-
ce, porady, wszystkie podatki, 
spadki, darowizny, aukcje, 
nieujawnione dochody. Tel. 
22 672-34-34, 604-095-656, 
www.podatki-doradca.pl

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

różne
n Drewno kominkowe od 
359 zł. Tel. 609-805-821

n Zabiorę książki, gazety. 
Nieodpłatnie.  
Tel. 796-371-666

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

TranSPOrT
n Przeprowadzki i maga-
zynowanie 24h/7. Wywóz 
i utylizacja zbędnych mebli, 
przedmiotów z mieszkań 
i piwnic. tel. 607-66-33-30tel. 607-66-33-30t

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

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

n Transport osób – Peugeot 
Traveller 8-osobowy komfort 
(7+kierowca) – kraj, zagra-
nica – wycieczki, imprezy 
okolicznościowe i inne – tylko 
z kierowcą, bez możliwości 
wynajmu pojazdu.  
Tel. 502-904-708

USŁUGi
n aGD – LODóWki, PraLki, 
ZMYWarki – naPraWa. 
tel. 694-825-760

n aGD, anTenY, TeLeWiZO-
rY –rY –r  naPraWa. 
tel. 602-216-943

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

 
tel. 22 810-87-32

502 995 082

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – pr– pr– otezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 13– 13– 00-1900-1900-19
wtorek wtorek wtor – 9– 9– 30-1700170017 ; sobota sobota sobot – 9– 9– 00-1300

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

REKLAMA REKLAMA

OŚWIADCZENIE

Ja, członek SM Przyczółek 
Grochowski OŚWIADCZAM,  

że nie jestem dłużnikiem 
Spółdzielni i nie będę 

spłacać zobowiązań Zarządu 
Spółdzielni.

Krystyna Pasternak
senior 83 lata

Wspólnota Mieszkaniowa ,,Drogowcy” 
sprzeda lub wynajmie działkę w Warszawie 

przy ul. Marysińskiej 32/34 a,b,c,d,e  
(na działce znajdują się drzewa).

Wymiary 7 m x 40 m.
Tel. 502 162 254

ZAMÓW W INTERNECIE:
www.mieszkaniec.pl/reklama/ogloszenia-drobne/ 
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To kolejny etap dialogu 
na temat inwestycji plano-
wanej według przepisów 
specustawy mieszkaniowej 
na terenie dawnego zakładu 
przedsiębiorstwa „Perun” 
Towarzystwo Akcyjne Fa-
bryk Tlenu i Aparatów. 
W porównaniu z koncepcją 
zaprezentowaną w lipcu, 
nadwieszanie nowej zabu-
dowy mieszkalnej nad daw-
nymi halami fabrycznymi 
zostało zastąpione przez jej 
rozproszenie, przy jednocze-
snym wyraźnym rozróżnie-
niu tkanki dawnej i współ-
czesnej. 

– Od początku prac projek-Od początku prac projek-Od początku prac projek
towych nad Fabryką Perun 
konsultujemy się ze służbami 
konserwatorskimi. Obec-
nie dysponujemy formal-
nymi zaleceniami ze strony 
Urzędu Mazowieckiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, które odnoszą się 
do układu urbanistycznego 
i kluczowych rozwiązań 
architektonicznych. W ak-
tualnym projekcie uwzględ-tualnym projekcie uwzględ-tualnym projekcie uwzględ
niliśmy też postulaty strony 
społecznej dotyczące np. 
liczby miejsc parkingowych 

i charakteru lokali usługo-
wych – obecnie w większym 
stopniu nastawionych na za-
spokojenie potrzeb lokalnej 
społeczności – mówi Maciej 
Wandzel, współinwestor Fa-
bryki Perun.

zabytki lePiej widoczNe
Priorytetem inwestora 

oraz architektów pozostaje 
rewitalizacja i należyte 
wyeksponowanie czterech 
historycznych budynków 
z czerwonej cegły, które po-
mieszczą lokale usługowe. 
Zgodnie z wcześniejszymi 
deklaracjami, zabytkowe 
hale zostaną odrestauro-
wane z zachowaniem orygi-
nalnych elementów, suwnic, 
detali i zdobień.

– Nasza aktualna propozy-
cja zakłada m.in. wysokie na 
około pięć metrów podcienie 
części z nowych budynków, 
dzięki czemu obiekty histo-
ryczne będą dobrze widoczne 
z różnych kierunków. Z kolei 
nową zabudowę mieszkalną 
zaplanowaliśmy na planie 
prostokąta, w miejscach na-
wiązujących do kolejnych eta-
pów rozwoju Peruna w jego 

Projekt Fabryki PeruN  
ewoluuje w toku dialogu o iNweStycji

W odpowiedzi na wytyczne Mazowieckiego Kon-
serwatora Zabytków oraz postulaty zgłaszane przez 
społeczność warszawskiego kamionka, architek-
ci z pracowni WWaa przygotowali nową odsłonę 
koncepcji Fabryki Perun. Zabytkowe hale są teraz 
jeszcze lepiej wyeksponowane, a całość projektu 
została ponownie przemyślana pod kątem potrzeb 
przyszłych mieszkańców i sąsiadów. Wypracowano 
też więcej szczegółów dotyczących inwestycji towa-
rzyszącej – atrakcyjnego, zielonego skweru pomię-
dzy ulicą Grochowską a Błoniami elekcyjnymi. 

przemysłowej przeszłości. przemysłowej przeszłości. 
Rozwiązanie to wytworzy 
sieć kameralnych uliczek, za-
praszających do eksplorowa-
nia ogólnodostępnego terenu 
z różnych stron – komentuje 
Mateusz Świętorzecki z

różnych stron
Mateusz Świętorzecki z

różnych stron – komentuje 
Mateusz Świętorzecki z

 – komentuje 
pra-

cowni WWAA.

nOWY, zIeLOnY sKWer
Jednym z miejsc, z których 

doskonale będzie widać za-
bytkowe hale, może stać się 
publiczny skwer położony 
po zachodniej stronie in-
westycji, pomiędzy ulicami 
Grochowską i Stanisława 
Augusta. Inwestor Fabryki 
Perun planuje gruntownie 
zrewitalizować i przekazać 

miastu ten obecnie zaniemiastu ten obecnie zanie-
dbany teren o powierzchni 
niemal pół hektara. Skwer 
projektują wspólnie pracow-
nie WWAA i Kwiatozbiory.

– Nasz pomysł na to miej-
sce zakłada stworzenie trzech 
zróżnicowanych stref. Od 
strony Grochowskiej skwer 
miałby charakter typowo 
miejski, następnie przecho-
dziłby w przestrzeń otwartą 
z łąką kwietną lub trawni-
kiem, a najbliżej ulicy Sta-
nisława Augusta znalazłyby 
się dwa place zabaw – ogól-ogól-ogól
nodostępny oraz przynależny 
do lokalu oświatowego w Fa-
bryce Perun, który zostanie 
przekazany do zasobów dziel-przekazany do zasobów dziel-przekazany do zasobów dziel

HiSTOria PerUna
Fabryka Perun to jeden 
z najstarszych przykładów 
architektury przemysłowej 
na Grochowie. Od 1913 
roku prężnie działał tu 
zakład przedsiębiorstwa 
„Perun” Towarzystwo Ak-
cyjne Fabryk Tlenu i Apa-
ratów – pierwsza w Polsce 
fabryka wytwarzająca 
nowoczesny sprzęt spa-
walniczy. Budynki fabryki 
przetrwały obie wojny 
światowe, a ona sama, 
przechodząc kolejne prze-
kształcenia własnościowe 
i przestrzenne, kontynu-
owała działalność i rozwój 
do początków XXI wieku.

nicy Praga-Południenicy Praga-Południe – wyja – wyja-
śnia Mateusz Świętorzecki.
nicy Praga-Południe
śnia Mateusz Świętorzecki.
nicy Praga-Południe – wyja
śnia Mateusz Świętorzecki.

 – wyja

W przypadku realizacji 
Fabryki Perun, inwestor 
będzie też partycypować 
w poprawie jakości układu 
drogowego w okolicy, w tym 
rozwiązań dla pieszych i ro-
werzystów.

FunKCJOnALnA 
architektura z lokalNym 

koNtekStem
Cha ra k te r ys t ycz ny m 

elementem przestrzennym 
siedmiu nowych budynków 
w Fabryce Perun jest zasto-
sowanie betonowej kraty ele-
wacyjnej, która nawiązuje do 
industrialnego dziedzictwa 
warszawskiego Kamionka. warszawskiego Kamionka. 
Rozwiązanie to nada eleRozwiązanie to nada ele-
wacjom charakterystyczny wacjom charakterystyczny 
dla okolicy rytm, adla okolicy rytm, a jedno-
cześnie stworzy dodatkową cześnie stworzy dodatkową 
przestrzeń rekreacyjną dla przestrzeń rekreacyjną dla 
mieszkań, wmieszkań, w formie loggii 
i balkonów. 

– Chcemy, aby nowe i za-
bytkowe budynki, fizycznie bytkowe budynki, fizycznie 
wyraźnie od siebie oddziewyraźnie od siebie oddzie-
lone, miały wspólny mialone, miały wspólny mia-
nownik. Aby uniknąć wrażenownik. Aby uniknąć wraże-
nia monolitycznej zabudowy, nia monolitycznej zabudowy, 
kolorystyka ikolorystyka i detale wykoń-
czenia kraty będą różne dla czenia kraty będą różne dla 
poszczególnych budynków. poszczególnych budynków. 
Paleta barw będzie jedPaleta barw będzie jed-
nak zawsze nawiązywać do nak zawsze nawiązywać do 
obiektów zabytkowych na obiektów zabytkowych na 
terenie Peruna lub wterenie Peruna lub w jego sąterenie Peruna lub w jego sąterenie Peruna lub w -
siedztwie. Zabiegiem, który siedztwie. Zabiegiem, który 
pozwoli lepiej wpisać nowe pozwoli lepiej wpisać nowe 
budynki wbudynki w lokalny kontekst, 
jest także zwiększenie wysojest także zwiększenie wyso-
kości parterów, dzięki czemu kości parterów, dzięki czemu 

zrównają się one wizualnie zrównają się one wizualnie 
z parterami okolicznych ka-
mienic – mówi Marcin Mo-
stafa z pracowni WWAA.

Również gabaryty plano-
wanych budynków, licząc 
w większości od 5 lub 6 pię-
ter, zostały dostosowane do 
wysokości sąsiednich istnie-
jących kamienic.

Najnowsza koncepcja za-
gospodarowania Fabryki 
Perun zakłada stworzenie 
maksymalnie 285 mieszkań. 
Na około 20 lokali handlowo-
usługowych przeznaczono 
około 2,8 tys.m2 powierzchni. 
Pod większością zabudowy 
powstanie jednopoziomowy 
parking podziemny.

Ze szczegółami aktual-
nego projektu można zapo-
znać się na stronie interneto-
wej www.fabrykaperun.pl.  (aS)




