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TAKIETAKIET MAŁE ZDZIWKO
Wiesz, co mi się najbardziej 

podoba w Warszawie? – zapytał 
mnie cudzoziemiec z Zachod-
niej Europy? Że jest taka eklek-
tyczna. I Starówka, i kawałek 
socjalizmu, są kawałki przed-
wojenne i fragmenty wycięte 
jakby z małych nadgranicznych 
miasteczek. Ale i współczesne 
downtown pełne wysokościow-
ców. Dla cudzoziemca to magia, 
przesuwające się przed oczami 
kawałki różnych filmów… 

Zagraniczniacy z zaskocze-
niem przyjmują, że istnieje coś 
takiego jak płatność blikiem, 
dostawa do paczkomatów, tyle 
linii tramwajowych i autobuso-
wych i że ten system działa. 
Nawet gdy zdziwiony podnoszę 
oczy, potwierdzają trzy razy: 
chciałbym tak łatwo dostać się 
do internisty i dentysty!

Cudzoziemcy lubią Warsza-
wę, bo wciąż jest tu taniej, bo 
hotele są jeszcze z obsługą, bo 
jedzenie prawdziwe i uprzejmi 
kelnerzy. 

Trochę zdziwko, prawda?
Tomasz Szymański
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W przyszłym roku stolica zamierza utWorzyć strefę czystego transportu, która ograni-
czy Wjazd do miasta najbardziej zanieczyszczającym poWietrze pojazdom. do 25 kWkWk ietnia
potrWają na ten temat konsultacje społeczne z mieszkańcami. dOKOŃCZENIE NA STR. 3

Szukamy ludzi zSzukamy ludzi z fotografii

KRONIKA POLICYJNA str. 2
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Okazało się, że dzięki za-
stosowaniu nowoczesnych 
technologii można wykryć 
nawet dziesięciokrotnie wię-
cej usterek w infrastrukturze 
drogowej niż przy pomocy 
tradycyjnych patroli.

Kontrolowanie stołecznych 
ulic od momentu powstania 
Pogotowia Drogowego od-
bywa się cały czas tak samo. 
Pracownicy, podzieleni na 
dwuosobowe ekipy, codzien-
nie patrolują 
przydzielone 
rejony, a za-
uważone nie-
prawidłowo-
ści – przewró-
cone znaki 
d r o g o w e , 
ubytki w jezdni, wyrwane 
słupki, nielegalne reklamy 
– zapisują na karcie obserwa-
cji, potem wpisują do dedyko-
wanego programu i w formie 
zgłoszenia przekazują do na-
prawy właściwym podmio-
tom. Patrol w ciągu jednego 
dnia jest w stanie sprawdzić 
około 40–50 km dróg. Robi 
to zza szyby samochodu, 
jednocześnie notując. Taką 
metodą trudno jest wychwy-

cić wszystko. Umykają drob-
niejsze usterki, zwłaszcza te 
oddalone od jezdni, po której 
porusza się patrol.

ZDM postanowił spraw-
dzić, czy stan infrastruktury 
można kontrolować inaczej, 
skuteczniej i efektywniej. 
Wubiegłym roku przeprowa-
dził testy systemu skaningu 
l a s e r owego 
za pomocą 
urządzeń za-

montowanych na dachu auta 
patrolowego.

Pilotaż przeprowadzono na 
150 kilometrach dróg w War-War-War
szawie. – Ich „patrolowanie” 
odbywało się nie na bieżąco, 
ale w siedzibie ZDM, na ekra-
nie komputera –nie komputera –nie komputera mówi Jakub 
Dybalski, rzecznik ZDM.
Efekty przeszły najśmielsze 
oczekiwania – okazało się, 
że dzięki użyciu nowocze-
snej technologii zza biurka 
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KroniKa PoLiCyJna
O WŁOS OD TRAGEDII

Pewien mieszkaniec Pragi Północ postanowił wyremon-
tować swoje mieszkanie. Do jego koncepcji nie pasowała 
biegnąca wzdłuż ściany mieszkania rurka, więc ją… odciął. 
Gdy poczuł ulatniający się gaz po prostu zatkał otwór. Na 
szczęście jego sąsiedzi także poczuli gaz i w porę wezwali 
służby. Dzięki temu nie doszło do tragedii. Niefrasobliwy 
mężczyzna może trafić za kratki nawet na 8 lat!

GANGSTERSKIE PORACHUNKI?
Sceny jak z gangsterskiego filmu rozegrały się 30 stycznia 
na ulicy Międzyborskiej, niedaleko skrzyżowania z aleją Wa-
szyngtona. Czarne audi zajechało drogę karetce pogotowia. 
Nieznani mężczyźni wyrzucili z auta zakrwawionego, bardzo 
poranionego współpasażera i natychmiast odjechali. Policja 
bada okoliczności zajścia.

PRZECIąŁ TOREBKę I UKRADŁ PORTfEL
Policjanci zatrzymali 47-letniego mężczyznę, który okradł 
młodą kobietę. Do zdarzenia doszło w tramwaju na Pradze 
Północ. 47-latek wykorzystując chwilę nieuwagi swojej 
ofiary, rozciął jej torebkę i wyjął z niej portfel, w którym 
znajdowały się gotówka, dokumenty i karta płatnicza. Może 
trafić za kratki nawet na 10 lat.

GROźNY POżAR NA ABRAHAMA
Przy ulicy Abrahama 8 na Gocławiu doszło do zapalenia się 
skrzynki gazowej na budynku. Płomienie sięgały nawet 3-4 
metrów! Ewakuowano 40 osób. Około godz. 17 strażakom 
i pracownikom pogotowia gazowego udało się opanować 
sytuację. Pożar ugaszono, a mieszkańcy bloku mogli wrócić 
do domów. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

ZŁAPAŁ LISA W ZASTAWIONą PUŁAPKę!
Strażnicy miejscy z Ekopatrolu uwolnili lisa trzymanego 
w klatce na terenie jednego z ogródków działkowych na 
Pradze Południe. Zwierzę schwytał w pułapkę właściciel 
ogródka. Postąpił tak, ponieważ drapieżnik zabijał mu hodo-
wane przez niego gołębie. Mężczyzna nie wiedział jednak, że 
robiąc to, popełnia czyn karalny! Sprawą zajęła się policja.

ź
robiąc to, popełnia czyn karalny! Sprawą zajęła się policja.

ź
robiąc to, popełnia czyn karalny! Sprawą zajęła się policja.

ródło: Policja Straż Miejska

sKanoWanie Wanie W Czy PatroPatroP LoWanie uWanie uW LiC?
Czy stan ulic i chodników można patrolować zza 
biurka? Eksperyment przeprowadzony w ubiegłym 
roku przez Zarząd Dróg Miejskich udowodnił, że tak, 
a jego efekty przeszły najśmielsze oczekiwania. 

widać bardzo dużo. Udało 
się bowiem wychwycić nawet 
dziesięciokrotnie więcej awa-
rii infrastruktury niż podczas 
tradycyjnego patrolu.

Jak odbywa się takie 
„zdalne patrolowanie” ulic? 
Patrolujący zza biurka pra-
cuje na materiale, który 
do złudzenia przypomina 
Google Street View. Jest 
jednak o wiele dokładniej-
szy. Korzystając ze specjal-
nej przeglądarki, patrolujący 
może obrazem nawigować, 

znacznie przybliżać, oceniać 
odległość i automatycznie 
generować zgłoszenia.

Okazało się też, że 
zdalna kontrola trwa dłużej 
– w ciągu dnia jedna osoba 
może skontrolować od 10 
do 15 kilometrów ulic. Jed-
nak jest to metoda o wiele 
dokładniejsza. Analizując 
całość materiału, ze 150 kilo-
metrów zeskanowanych ulic, 
kontrolerzy znaleźli i zgłosili 
do usunięcia 1032 usterki. Dla 

porównania – jeden trady-
cyjny patrol samochodowy, 
podczas 50-kilometrowego 
objazdu, wychwytuje zaled-
wie około 30 usterek.

Co dalej? Czy skanowa-
nie ulic będzie miało przy-
szłość w Warszawie? Jakub 
Dybalski uważa, że techno-
logia wygląda bardzo obie-
cująco, ale na razie decyzje 
co do jej zakupu nie zapadły. 
– Rozważamy, czy i w jakim 
zakresie byłby to dla nas za-
kup opłacalny, czy miałby 
dotyczyć samego oprogra-
mowania, czy również sa-
mochodu z zamontowanymi 
urządzeniami. Musimy wziąć 
pod uwagę wiele czynników, 
w tym również możliwości 
naprawy na bieżąco tych 
wszystkich usterek. Nie 
sztuką jest „zasypać” służby 
tysiącami zgłoszeń – pod-
kreśla Jakub Dybalski.

Na razie patrolowanie ulic 
odbywa się więc tradycyjnie, 
bardzo wiele zgłoszeń po-
chodzi też od mieszkańców, 
którzy informują o usterkach 
korzystając z numeru 19 115. 
Nie jest jednak wykluczone, 
że wkrótce technologia ska-
nowania ulic wkroczy na 
warszawskie drogi, i przyj-
mie się podobnie, jak przyjął 
się system e-kontroli w strefie 
płatnego parkowania.   EZAG
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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

 aparaty słuchowe 

ostrobramska 126/u2

04-026 warszawa

\ 517 224 111
www.akademiasłyszenia.pl  zadzwoŃ i zaPisz siĘ na BezPŁaTne Badanie sŁuCHu: \ 517 224 111

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNE 
BADANIE SŁUCHU

Lepsze słyszenie może poprawić jakość życia – za-
równo zawodowego, jak i prywatnego. Ogrom moż-
liwości, jakie stoją przed Państwem otworem, wraz 
z poprawą słyszenia i rozumienia mowy, jest wprost 
nie do opisania. 

Powrót do spotkań ze znajomymi, lepsze kontakty z ro-
dziną, rozwój zawodowy i osobisty, wzrost pewności 
siebie – korzyści, które można mnożyć w nieskończo-
ność. Dlatego w akademii słyszenia prowadzimy dia-
gnostykę słuchu, profesjonalny dobór aparatów słu-
chowych wraz z testowaniem aparatów słuchowych, 

aby zagwarantować jak najlepsze efekty ze słyszenia 
i rozumienia mowy. 

Co więcej, oferujemy szeroki wybór aparatów słucho-
wych w przystępnych cenach, aby każdy mógł sobie 
pozwolić na lepszą jakość słyszenia. 

Prosimy pamiętać, że najlepsza inwestycja to inwestycja 
w siebie. Dlatego mamy propozycję nie do odrzucenia. 
wystarczy do nas zadzwonić i zapisać się na bezpłat-
ne badanie słuchu, podczas którego można ocenić, jak 
lepsze słyszenie może wpłynąć na jakość życia 
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jednak wymagała wcześniejszych 
konsultacji z mieszkańcami.

DLaCzego W WarszaWie?
Stolica chce obniżyć ilość za-

nieczyszczeń emitowanych przez 
pojazdy silnikowe. Z raportu NIK 

z 2014 r. wynika, że ruch samo-
chodowy odpowiada za 63 proc. 
zanieczyszczenia pyłami PM10 
w Warszawie. Inny raport NIK 
z 2020 r. podaje, że z zanieczysz-
czeń transportowych pochodzi 
ok. 75 proc. tlenków azotu (NOx) 
w Warszawie.

Temat zanieczyszczeń transpor-Temat zanieczyszczeń transpor-Temat zanieczyszczeń transpor
towych był podnoszony wielokrot-
nie przez organizacje pozarządowe 
i ruchy społeczne. 

Z badania emisyjności pojazdów 
na warszawskich ulicach dokona-
nego jesienią 2020 r. przez zespół 
naukowców z ICCT wynika, że 
najwięcej zanieczyszczeń wytwa-
rzają starsze samochody, zwłasz-
cza te z silnikiem Diesla.            AG

jednak wymagała wcześniejszych z 2014 r. wynika, że ruch samo-

Dokończenie ze str. 1
Strefa czystego transportu to 

wydzielony obszar, po którym 
mogą poruszać się wyłącznie po-
jazdy spełniające odpowiednie 
normy emisji spalin. SCT to sto-
sowany w Europie od lat sposób 
na poprawę jakości powietrza 
w miastach oraz dbania o zdrowie 
mieszkańców. W Europie funkcjo-
nuje już ponad 320 stref czystego 
transportu, najwięcej w Niemczech 
i we Włoszech. W Polsce uchwałę 
o utworzeniu SCT na terenie mia-
sta przyjął już Kraków – tam strefa 
w łagodnej wersji zacznie obowią-łagodnej wersji zacznie obowią-łagodnej wersji zacznie obowią
zywać od 1 lipca 2024 r. Własny 
projekt SCT pod koniec grudnia 
2022 r. zaprezentowały także wła-
dze Wrocławia.

Centrum, aLe nie tyLKo
Strefa będzie funkcjonować od 

lipca 2024 r. i obejmie większość 
Śródmieścia oraz przylegające do 
lipca 2024
Śródmieścia oraz przylegające do 
lipca 2024 obejmie większość 
Śródmieścia oraz przylegające do 

obejmie większość 

niego fragmenty Woli, Ochoty, 
Saskiej Kępy, Grochowa i Pragi. 
Granice strefy będą pokrywały 
się z głównymi drogami i liniami 
kolejowymi, które nie zostaną ob-
jęte strefą. Granice te wyznaczą: al. 
Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozo-
limskie, ul. Kopińska, ul. Wawel-
ska, al. Armii Ludowej, al. Stanów 
Zjednoczonych, ul. Wiatraczna, 
a następnie tory kolejowe wzdłuż 

północnej obwod-
nicy kolejowej – aż 
do al. Prymasa Ty-
siąclecia.

W pier wsz ym 
etapie ograniczenie 
wjazdu do SCT do-
tyczyłoby pojazdów 
benzynowych nie-
spełniających normy 
Euro 2 (starszych 
niż 27 lat) i pojaz-
dów z silnikiem 
Diesla niespełnia-
jących normy Euro 
4 (starszych niż 18 
lat). Później, konse-
kwentnie co dwa lata, zwiększane kwentnie co dwa lata, zwiększane 
będą wymagania dotyczące stan-
dardów emisji spalin dla aut poru-
szających się w strefie.

Rada Miasta może też w przy-
szłości zdecydować o powiększe-
niu strefy – taka decyzja będzie 

strefa Czystego transPortu – KonsuLtaCJe

REKLAMA REKLAMA

WarszaWa móWa móW Wi nie starym autom

MIESZKAńCU ZGŁOś SWOJE UWAGI 
Uwagi mieszkańców zbierane są pod adresem email: sct@um.warsza-
wa.pl lub przez formularz dostępny na stronie konsultacji. W najbliższych 
tygodniach odbędą się również spotkania online oraz dyżury konsultacyj-
ne w różnych dzielnicach miasta. Harmonogram spotkań dostępny jest 
na stronie konsultacji: transport.um.warszawa.pl/sct.
W najbliższych tygodniach odbędą się również spotkania online oraz 
dyżury konsultacyjne w różnych dzielnicach miasta. Ratusz obiecuje, 
że o ich terminach mieszkańcy zostaną poinformowani z odpowiednim 
wyprzedzeniem.

To duże ułatwienie dla tych 
osób podróżujących, którzy nie 
noszą ze sobą gotówki. W dzi-
siejszych czasach praktycznie 
każdy ma ze sobą telefon, dla-
tego wniesienie opłaty będzie 
dużo szybsze i łatwiejsze.

Wdrożona nowa funkcjonal-
ność jest swego rodzaju testem 
przeprowadzanym przez Za-
rząd Dróg Miejskich. 

– Jeżeli okaże się, że kierowcy 
chętnie wykorzystują tę formę 
płatności, będziemy chcieli, aby 
urządzenia kupowane w przy-
szłości, również posiadały tę 
funkcję – informują urzędnicy 
z ZDM.                                 MK
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BBLLiiKKiem  iem  
za PostóJ

Od 2 stycznia za postój 
w Strefie Płatnego Par-
kowania Niestrzeżonego 
na Pradze Północ i Mo-
kotowie można płacić 
również BLIKiem. 
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„NASZ STANIK”
– Witam panie Eustachy … Pan Kazimierz 
Główka jak zwykle wpadł do Eustachego 
Mordziaka, kupca bieliźnianego z bazaru 
na Szembeka. Pan Eustachy akurat popijał 
gorącą herbatę z termosu, bo nagle zima 
dała o sobie znać i trochę przymroziła. 
– Dzień dobry, dzień dobry. Herbatki?
– Nie, dziękuję, zakupy mnie wystarcza-
jąco rozgrzały.
– A co konkretnie? 
– Ceny! 
– Co racja, to racja. Ale coś mi się zdaje, 
że władza nie ma zamiaru zostawiać nas 
na pastwę losu. 
– A na jakiej podstawie stawia pan tę od-
ważną tezę?
– Bo za każdym razem, jak śrubę dokręcą, 
to od razu jakąś furteczkę ludziom poka-
zują. Jakby chcieli powiedzieć, idźcie tą 
drogą, a i wy dojdziecie do pieniędzy. 
– Kompletnie nie wiem, o czym pan mówi. 
Jaka furteczka?

Pan Eustachy rozglądając, czy na pewno 
nikt nie słyszy, szepnął: 
– Fundacja na ten przykład …
– Jaka fundacja?
– Ciiicho! Fundacja, nie rozumie pan?
– Słowo rozumiem, ale co pan ma na my-
śli, to ani w ząb.
– Rząd pokazał ostatnio, że jak ktoś 
zmyślny pożyteczną fundację założy, to 
choćby ona nawet tydzień dopiero miała 
i tak pieniądze dostanie. Albo willę w do-
brym punkcie… Od razu pomyślałem so-
bie o panu – że i my fundację moglibyśmy 
założyć.
– W jakim celu?
– Edukacyjnym oczywiście. Nazywałaby 
się „Nasz Stanik”. Jej celem byłoby edu-
kowanie pań w zakresie noszenia stani-
ków. 
– To one niewyedukowane są? Owszem 
na bazarze bez przerwy słyszę, jak rekla-
muje się jakaś firma, która oferuje paniom 
staniki, zmniejszanie i powiększanie mise-
czek itd., ale po co do tego fundacja? 
– My byśmy zajmowali się sferą emocjo-

nalną pań. Pan wie, ile zmartwień może 
przysporzyć kobiecie źle dobrany stanik? 
Niedopasowany. Ile z tego jest komplek-
sów, niewiary w siebie, zgryzot wreszcie.
– I co miałaby ta nasza fundacja robić?
– Edukować oczywiście. Naszym hasłem 
byłoby: „Dobry stanik podstawą dobrego 
samopoczucia każdej Polki”.
– I myśli pan, że daliby nam na to pienią-
dze?
– Ile będziemy chcieli. A jak pan wie, dla 
nas mężczyzn nie ma lepszego zajęcia 
niż liczenie pieniędzy. Już moja babcia 
mówiła, że usuwa ono ból stawów, przy-
wraca normalne ciśnienie, łagodzi ból 
zębów i głowy, poprawia wzrok, wygląd 
zewnętrzny i w ogóle. 
– Czyli ten minister, po którym teraz jeż-
dżą jak po łysej kobyle, rozdaje pieniądze 
poniekąd ludziom chorym, wymagającym 
zajęć rehabilitacyjnych – na przykład li-
czenia pieniędzy? No to czemu wszyscy 
go się czepiają?
– Bo zdrowy chorego nigdy nie zrozumie, 
panie Kaziu.                                Szaser

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'TAK, żE TAK…

Niedzielne popołudnie. Mimo 
mrozu, pod klatką stoi kilku chło-
paków z nosem w telefonach, ale 
to nie przeszkadza im w rozmo-
wie. Jeden opowiada, że jego 
pradziadek (pra!) oglądając w te-
lewizji reklamy zaczął się dziwić, 
że co to za ludzie głupie, skoro 
dziewczynce dali na imię „Klęło”, 
no i teraz jako dorosła ma wstyd 
na całą Polskę! Wnuk próbował 
tłumaczyć, że to cudzoziemskie 
Cleo, a nie jakieś tam przaśne 
„Klęło”. Ale pradziadek wiedział 
lepiej. Podobnie jak wtedy, gdy 
powiedzieli mu, jak ochrzczą 
kolejną prawnuczkę. Też się 
oburzył, bo wiadomo, że jak 
mała, to używa pieluch, bo sika. 

Ale żeby na całe życie dawać 
imię „Że sika”, to nie. Na próżno 
wyjaśniali, że to zagranicznie 
brzmiąca Dżesika, ale niedo-
słuch pradziadka nie pozwolił 
mu przyjąć tego do wiadomości. 

Nie każdy musi znać języki 
obce, a nawet gdy zna, nie musi 
gustować w tych dziwacznych 
moim zdaniem imionach.

Przypomina mi to pewną 
panią docentową, która – bie-
daczka – w przeciwieństwie do 
męża nie znała greki ni łaciny, 
za co zapłaciła zdrowiem i spo-
kojem. Chodzi o to, że docent, 
małżonek owej pani, raz – dwa 
razy w miesiącu oznajmiał, że 
w piątek prosto z uczelni jedzie 
na sympozjon. Żonę denerwo-
wało takie „żar towanie”, bo 
wszak wiadomo, że mówi się 

sympozjum, a nie sympozjon, 
ale trzymana twardą ręką przez 
męża nie protestowała, pakując 
mu w teczkę koszulę na zmianę, 
bo wracać miał w niedzielę. 

No i wracał, biedaczysko, 
spracowany umęczony, wia-
domo. Nie szczędził sił. – Tak się 
poświęca dla rodziny – z czuło-
ścią myślała małżonka. Ale do 
czasu…

Pewnego dnia, zupełnie przy-
padkiem przeczytała, że w sta-
rożytnej Grecji sympozjon to 
było wielkie picie po zakończeniu 
uczty. Śmiejąc się powiedziała 
mężowi, co oznacza jego żart, 
ale on się nie śmiał. „No tak, jeź-
dzimy co jakiś czas do Sławka 
na chlanie, bo on mieszka sam, 
a my musimy się odstresować! 
Ale ty tego nie zrozumiesz…”. 

„Jak to?! Oszukiwałeś mnie tyle 
lat?! A ja głupia ci wierzyłam!!!”. 
„Że głupia, to fakt. Ale nie oszu-
kiwałem cię nigdy. Skoro jednak 
nie wiesz, że sympozjon to nie 
sympozjum…”.

Rozwód nie był łatwy, sędzia 
z trudem pojął, w czym rzecz.

Wnioski? Warto dokładnie 
wiedzieć i rozumieć, co mówimy 
i nie ośmieszać się. Chyba, 
że kupujemy w sklepie pizzę 
Guseppe, a prosimy o „Dżiu-
seppe”. To błąd, bo ani po wło-
sku, hiszpańsku czy portugalsku 
„gu” nie wymawia się jak „dżiu”! 
Jedyna prawidłowa wymowa to 
Guzeppe, żadna inna nie wcho-
dzi w grę. Nawet w reklamach 
kaleczą tę wymowę.

No, ale skoro daliśmy się już 
wkręcić…                            żu

Kobiecym oKiem

co tam panie na pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

1. Po jakiej cenie kupujący może nabyć to-
war, jeżeli cena danego produktu przy kasie 
jest wyższa niż ta oznaczona na półce?

Obowiązkiem sprzedawcy jest uwidocznienie w miejscu sprzedaży de-
talicznej i świadczenia usług ceny oraz ceny jednostkowej towaru (usługi) 
w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający po-
równanie cen. W razie rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za towar lub 
usługę konsument ma prawo żądać sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla 
niego najkorzystniejszej (art. 5 ustawy z dnia 09.05.2014 r. o informowaniu 
o cenach towarów i usług). Wątpliwości co do ceny mogą pojawić się m.in. 
przy różnicy między ceną oznaczoną w miejscu sprzedaży a tą uwidocznioną 
w kasie lub w innych formach przekazu, np. reklamie. Konsument może wtedy 
żądać sprzedaży towaru po cenie niższej (korzystniejszej).

2. Moje mieszkanie, które nie było ubezpieczone, zostało zalane. 
Ustalono, że wyciek nastąpił z lokalu z wyższej kondygnacji, które 
jest wynajmowane, a jego właściciel twierdzi, że za zalanie odpo-
wiedzialny jest najemca. Czy ma rację? 

Z uwagi na charakter stosunku najmu zastosowanie znajdą przepisy usta-
wy z 21.06.2001 r. o  ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmi-
ny i o zmianie Kodeksu cywilnego, której art. 6b określa obowiązki najemcy 
w zakresie utrzymania lokalu, w postaci m.in. naprawy i konserwacji prze-
wodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym 
niezwłoczne usuwanie ich niedrożności. Jeżeli strony w umowie nie określiły 
tych obowiązków odmiennie, ustalenia wymaga, czy do zalania doszło z winy 
najemcy, gdyż tylko wtedy będzie on ponosić odpowiedzialność za spowodo-
waną szkodę. 

3. Posiadam z partnerem wspólny rachunek bankowy, z którego, 
wbrew mojej woli, przelewa on znaczne kwoty na rzecz znajomego. 
Powiadomiłam bank o swoim sprzeciwie co do przelewów, jednak 
pomimo tego następne takie zlecenia zostały zrealizowane. Czy 
bank mógł tak postąpić?

Z opisu wynika, że zawarta umowa wspólnego rachunku bankowego 
ma charakter rozłączny, zatem, o ile umowa ta nie stanowi inaczej, każdy 
ze współposiadaczy może dysponować samodzielnie środkami na nim zgro-
madzonymi. Odmawiając realizacji zlecenia bank narażałby się na odpowie-
dzialność odszkodowawczą, gdyż brak jest regulacji uprawniającej bank do 
odmowy wykonania zlecenia z uwagi na spór między posiadaczami rachunku 
wspólnego. 

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka
odpowiada
1. Po jakiej cenie kupujący może nabyć to-
war, jeżeli cena danego produktu przy kasie 
jest wyższa niż ta oznaczona na półce?

Obowiązkiem sprzedawcy jest uwidocznienie w

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

oraz roszczeniach z „umów frankowych”.

REKLAMA REKLAMA

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

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
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skim, ale przez wiele lat grała skim, ale przez wiele lat grała 
Pani wPani w innych teatrach.

– Pracowałam w Teatrze 
Polskim wPolskim w Szczecinie, do 
którego poszłam jeszcze którego poszłam jeszcze 
przed dyplomem. Zagrałam przed dyplomem. Zagrałam 
tam Mańkę wtam Mańkę w „Ślubie” Gom
przed dyplomem. Zagrałam 

„Ślubie” Gom
przed dyplomem. Zagrałam 

-
browicza ibrowicza i tytułową rolę 
ww „Yermie” Lorki. Potem 
występowałam wwystępowałam w teatrze 
ww Płocku, bo na początku 
nie wierzyłam, że mogłabym nie wierzyłam, że mogłabym 
znaleźć angaż wznaleźć angaż w Warszawie, 
oo której marzyłam także 
dlatego, że pracował wdlatego, że pracował w niej, 
ww Teatrze Studio, mój mąż. 
Na szczęście udało mi się Na szczęście udało mi się 
trafić do Teatru Narodowego, 
do Adama Hanuszkiewicza.

– Pani kolegą był w tym ze-
spole zmarły niedawno Emilian 
Kamiński…

– Cudow ny kolega! 
Zresztą w ogóle w ówcze-
snym Narodowym zebrała 
się grupa ludzi, którzy 
chcieli ze sobą spędzać czas 
także poza teatrem. Emilian 
był uroczy. Miał ogromne 
serce, chciał i potrzebował 
pomagać innym. Gdy orga-
nizował u siebie w Józefo-
wie spotkania, zawsze była 
świetna zabawa. Jak tam 

jeździliśmy po premierze, to 
koczowaliśmy trzy dni, pijąc 
wino, gadając i doskonale się 
bawiąc. Emilian był zawsze 
uśmiechnięty i radosny. Po-
tem trochę straciliśmy ze 
sobą kontakt, a po latach 
spotkaliśmy się przypad-
kiem, gdy byłam w Teatrze 
Narodowym na „Balladynie” 
z Wiktorią Gorodecką. Grał 
w tym spektaklu także Emi-
lian. Zapraszał mnie wtedy 
do Teatru Kamienica. Podzi-
wiałam go za to, że wycza-
rował w środku Warszawy 
taką perełkę jak Kamienica. 
Tak go będę pamiętała.

– Po Teatrze Narodowym 
grała Pani w Teatrze Ochoty, 
a w 1993 roku zaangażowała 
się Pani do Teatru żydow-
skiego, czyli, jak łatwo poli-
czyć, w tym roku obchodzi Pani 
swoje trzydziestolecie pracy 
w tym teatrze, który przez te 
lata bardzo się zmienił. Kto 
wie, czy ze wszystkich war-
szawskich teatrów, to właśnie 
nie Teatr żydowski najbardziej 
odmienił swoje oblicze.

– To prawda, zmiana jest 
kolosalna. Gdy się tam zaan-
gażowałam, teatr wystawiał 

głównie żydowski folklor. 
Obecnie, po takich przedsta-
wieniach jak „Dybuk” i „Go-
lem” Mai Kleczewskiej jest 
to jeden z najważniejszych 
stołecznych teatrów, który 
mógłby jednak robić jeszcze 
więcej, gdyby miał swoją 
stałą siedzibę. W tymcza-
sowej siedzibie przy ul. 
Senatorskiej możemy grać 
niewielkie obsadowo przed-
stawienia, ale żeby grać coś 
większego – trzeba wynaj-
mować sale, a nie jest to ła-
twe ani tanie. Proszę zwrócić 
uwagę, że Teatr Żydowski 
wcale nie zrezygnował ze 
swoich wcześniejszych, mu-
zyczno-sentymentalnych 
przedstawień, które wielu 
widzów bardzo lubi, lecz do 
tego dotychczasowego reper-tego dotychczasowego reper-tego dotychczasowego reper
tuaru dodał, dołożył inną, 
nową stylistykę teatralną.

– I dodajmy, że zarówno 
przedstawienia takich reżyse-
rów, jak Karolina Kirsz, Wiktor 
Rubin czy Maja Kleczewska, 
jak i te utrzymane w dawnej 
stylistyce spektakle muzyczne 
z tradycyjnymi piosenkami 
i szmoncesami, cieszą się 
równym powodzeniem.

Nasze osiedle było 
BarDzo artystyCzne

„Mieszkaniec” rozmawia z Ernestyną Winnicką, 
aktorką i mieszkanką Witolina.

– Jest Pani mieszkanką 
Witolina. Proszę wyjaśnić 
Czytelnikom, która to część 
prawobrzeżnej Warszawy? 
Nawet wielu rodowitych war-
szawiaków nie bardzo wie, 
gdzie umiejscowić Witolin.

– Jest to osiedle na Pra-
dze Południe będące czę-
ścią Gocławka. Gdy się tu 
z mężem sprowadziliśmy, 
osiedle było bardzo arty-
styczne. Mieszkali tu m.in. 
Ewa Ziętek, Andrzej Malec, 
Gabrysia Kownacka z Wald-

kiem Kownackim, a nieopo-
dal – Pola Raksa. Muszę po-
wiedzieć, że te mieszkania 
pomagał artystom dostawać 
ówczesny minister kultury, 
zmarły niedawno Józef 
Tejchma, jedyny szef resortu 
kultury z czasów PRL-u do 
dziś doskonale wspominany 
przez artystów. To był czło-
wiek, który wyszedł z ruchu 
studenckiego, a nie twardo-
głowy politruk.

– Ukończyła Pani Studio 
Aktorskie przy Teatrze żydow-
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– Tak właśnie jest. Przy-

gotowany kilka lat temu 
na sylwestrową „jedno-
razówkę” spektakl „Jak 
w przedwojennym kabare-
cie” wszedł do repertuaru, 
a w 2022 roku graliśmy go, 
znowu w Sylwestra, dwa 
razy i bilety sprzedały się 
natychmiast.

– Przygotowała Pani mono-
dram „Balkon Gołdy” o Gołdzie 
Meir. Czym Panią zafascyno-
wała premier Izraela?

– Tekst przyniósł mi Re-
migiusz Grzela. Przeczyta-
łam. Porwał mnie od razu. 
Pokazywał postać Gołdy 
Meir wielowarstwowo, mo-
mentami w sposób zabawny, 
a momentami – ukazując 
tragizm jej losu. Spędziłam 
dużo czasu rozmawiając 
o niej. Dowiedziałam się, 
jakim była człowiekiem. Jak 
łączyła w sobie bycie „dobrą 
ciocią” z byciem twardą ko-
bietą, która rozprawiła się 
z terrorystami – autorami 
zamachu na Igrzyskach 
Olimpijskich w Monachium. 
Była to kobieta, która wy-
grała wojnę Jom Kippur, ale 
podała się po niej do dymi-
sji, bo stała się niepopularna, 
gdyż wojna pochłonęła życie 
wielu młodych ludzi. Uwiel-
biam grać to przedstawienie 
i serdecznie na nie zapra-
szam.

Rozmawiał Rafał Dajbor

9 (czwartek), godz. 18:30 – Karnawałowa 
Potańcówka. Gorąca, karnawałowa zaba-

wa z DJ-em – wodzirejem i muzyką na żywo. 
Moc przebojów, niezapomniana atmosfera 
gwarantowana! Bilety: biletyna.pl

10 (piątek), godz. 18:00 i 20:30 – Impre-
saryjny Teatr Gwiazd: komediowy spek-

takl teatralny pt. „Ludzie inteligentni”. Trzy pary 
prowadzą rodzaj gry i, jak w reakcji łańcucho-
wej, kryzys jednego związku wywołuje kolejny. 
Mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus… 
Bilety: biletyna.pl

11 (sobota), godz. 17:00 – Koncert Heroes 
Orchestra: utwory z prawie wszystkich 

serii gier Heroes of Might and Magic. Wyda-
rzenie będzie wyjątkową okazją do zapoznania 
się z oficjalną grą planszową Heroes III. Bilety: 
biletyna.pl

14 (wtorek), godz. 18:00 – walentynkowe 
spotkanie poetyckie pt. „Szepty i słowa 

– czyli moje liryki i erotyki”. Autor/gość: Jerzy 
Kawiak – mieszkaniec Pragi Południe. Wstęp 
wolny.
godz. 19:00 – Operetkowa Scena Gwiazd: 
koncert „Pokochaj mnie!”: najpiękniejsze arie 
i duety miłosne z najpopularniejszych operetek 
i musicali. Wystąpią: Grażyna Brodzińska – so-
pran, Jakub Milewski – baryton, Kamila Malik 
– skrzypce / koncertmistrz, Orkiestra Romati-
ca, Anna Barańska-Wróblewska – konferansjer, 
dyrektor Orkiestry. Bilety: biletyna.pl

17 (piątek), godz. 20:00 – Muzyka z Cha-
rakterem: Sekcja Muzyczna Kołłątajow-

skiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn oraz Wojtek 
Szumański – koncert pt. „Walentynki Grubych, 
Smutnych i Samotnych”. Bilety: biletyna.pl

18 (sobota), godz. 10:00 – 21:00 – Targi 
z Kulturą Azjatycką to wydarzenie, na 

których będzie można zapoznać się z kulturą 
azjatycką. Będzie można m.in. zapoznać się 
z grami azjatyckimi, obejrzeć występ cieka-
wych artystów, nauczyć się oraz zagrać w ko-
lekcjonerskie gry karciane (m.in. Pokemon 
TCG). Bilety: sprzedaż na miejscu w dniu wy-
darzenia (informacje https://azja.market/)

19 (niedziela), godz. 18:00 – Koncert pt. 
„Ostatnie dni karnawału” w wykonaniu 

Studentów Uniwersytetu Muzycznego Frydery-
ka Chopina w Warszawie. Wokalistom będzie 
towarzyszyć zespół na żywo! Bilety: biletyna.pl

21 (wtorek), godz. 10:00 – MAL – ODLOT 
– Klub Rodziców: zabawy muzyczno-

plastyczne dla dzieci w wieku 1,5 – 3 lat. Zapi-
sy: projekty@terminalkultury.pl 

21 (wtorek), godz. 16:00 – Kulturalna mo-
zaika argentyńsko-brazylijska. W pro-

gramie m.in. koncert gitarowy, pokazy taneczne 
(samba, tango), wystawa malarstwa, przemowy 
gości. W spotkaniu udział wezmą artyści z Bra-
zylii i Argentyny, członkowie ww. stowarzyszeń, 
przedstawiciele ambasad. Wstęp wolny! 

23 (czwartek), godz. 18:00 – Wernisaż 
wystawy fotografii Wojciecha Klimali 

pt. „TOWNSHIP”

25 (sobota), godz. 19:00 – Muzyka z Cha-
rakterem: Amarok i gościnnie Pale Man-

nequin. Bilety: biletyna.pl

9 (czwartek) godz. 19.00 – DNI POLSKIEGO 
BLUESA. Zagrają trzy warszawskie zespoły 

W PÓŁ DROGI, BLUUZAUT i
BLUESA. Zagrają trzy warszawskie zespoły 

PÓŁ DROGI, BLUUZAUT i
BLUESA. Zagrają trzy warszawskie zespoły 

WIRUS BLUESA. 
Bilety 15 zł*. 

11 (sobota) godz. 19.00 – TANTFREAKY: 
muzyka wolności, mocy i czułości: 

Psychosoul, Junglejazz, Electrospiritual, Ener-
getyzujący Groove I Spirale Wokalu, Który 
Uwalnia Emocje. Bilety 20 zł*.

12 (niedziela) godz. 12.00 – Spektakl dla 
dzieci „Niekończąca się historia”. Bilety 

10 zł*.
godz. 17.00 – Salon Literacki przedstawia: 
„Słonimscy – między Warszawą a Peters-
burgiem, Paryżem i Nowym Jorkiem”. Wstęp 
wolny.

14 (wtorek) godz. 18.00 – koncert „Za-
kochani są wśród nas”: najpiękniejsze 

polskie piosenki o miłości. Wstęp: zaproszenia 
dostępne od 6 lutego w CePeKu.

18 (sobota) godz. 18.00 – Dagny Baczyń-
ska-Kissas „NOKTURNY”: Fryderyka 

Chopina, Marii Szymanowskiej oraz autorskie 
utwory pianistki. Bilety 10 zł*.

19 (niedziela) godz. 18.00 – „Podwieczo-
rek z muzyką kameralną”: koncert „Ma-

rzenia Miłosne”. Bilety 15 zł*.

20 (poniedziałek) godz. 10.00 – interak-
tywny koncert piosenek z bajek Disneya 

z elementami edukacji muzycznej dla dzieci 
w wieku 7–12 lat. Wejściówki dla osób indywi-
dualnych dostępne w CePeKu od 13 lutego.

21 (wtorek) godz. 18.00 – wernisaż wy-
stawy „Dzieje Rodu Szembeków i Fre-

drów” autorstwa prezesa Zarządu Towarzystwa 

Historycznego im. Szembeków 
w Warszawie Władysława Sze-
ląga. Wstęp wolny.

22 (środa) godz. 18.30 – Klub Mola Książ-
kowego. Tematem spotkania będzie 

„Martin Eden” Jacka Londona. Wstęp wolny. 

23 (czwartek) godz. 19.00 – Kabaret „Filip 
z Konopi”: Filip Borowski i Jego Goście. 

Bilety 20 zł*.

24 (piątek) godz. 18.00 – „PRASKI BLUES”. 
Wystąpi zespół GOODWILL! Bilety 10 zł*.

25 (sobota) godz. 19.00 – YOUNG FU-
SION. Zagra ARKADIUSZ (właśc. Ar-

kadiusz Borzdyński) 29-letni wokalista z War-
szawy, finalista programu „Szansa na Sukces”, 
aktor, choreograf, tancerz i wirtuoz pianina. 
Wstęp wolny.

26 (niedziela) godz. 18.00 – „Gdy zagra 
róg”. Autorski wieczór literacko-mu-

zyczny Grzegorza Walczaka. Wstęp wolny.

28 (wtorek) godz. 19.00 – koncert NINY 
NOWAK: najpiękniejsze arie operowe, 

operetkowe oraz polskie i międzynarodowe 
przeboje estrady. Wstęp: zaproszenia dostępne 
w CePeKu od 15 lutego.

WYSTAWY: Galeria jest czynna od poniedziałku 
do piątku w godz. 11:00–18:00. Wstęp wolny.
n Jakub Gajewski „PUNKT WIDZENIA”, wysta-
wa czynna do 22.02.2023.
n Barbara Trojanowska „Ryby takie jak my”, 
wernisaż 252023 / sobota / godz. 19:00. Wy-
stawa czynna do 15.03.2023

CENTRUM PROMOCJI KULTURY 
ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, tel. (22) 277-08-20

PROGRAM W LUTYM 2023

TERMINAL KULTURY GOCŁAW
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-982 Warszawa, tel. (22) 277-08-11 

PROGRAM W LUTYM 2023

* Bilety dostępne w biletomacie  
oraz na portalu biletyna.pl.
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TRANSPORT

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

n Transport osób – Peugeot 
Traveller 8-osobowy komfort 
(7+kierowca) – kraj, zagranica 
– wycieczki, imprezy okoliczno-
ściowe i inne – tylko z kierow-
cą, bez możliwości wynajmu 
pojazdu. 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

AUTO-MOTO – Kupię

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. 504-017-418

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

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

n Stare zabawki, żołnierzyki 
PRL. Tel. 795-540-073

MEDYCZNE

n Pielęgniarka, dojazd.  
Tel. 508-139-494

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 KUPIę GARAż.  
TEL. 885-170-950

n Kupię mieszkanie za gotówkę, 
do remontu lub z problemem 
prawnym. Pomogę w formal-
nościach. Tel. 505-213-200, 
e-mail: pilniekupie@wp.pl

n Skup nieruchomości – miesz-
kania do remontu i działki bu-
dowlane 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

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

n Dezynfekcja instalacji wenty-
lacyjno-klimatyzacyjnych.  
Tel. 502-904-708

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

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

n GAZ, HYDRAULIKA. 
NAPRAWY, MONTAż, 
PRZERÓBKI – 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 pełny 
zakres. Tel. 601-948-528

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

n Hydraulika wod. kan.-gaz., 
piece, hydrofory – naprawy, 
przeglądy gazowe i kominiarskie. 
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

NastępNe wydaNie 23.02.2023

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

MIESZKANIEC
GAZETA WARSZAWSKA

Gazeta mieszkańców Pragi Południe, Pragi Północ, Wawra, Rembertowa, Wesołej, Białołęki, Targówka. 
Redaguje zespół dziennikarzy przy współudziale mieszkańców. Redaktor naczelna: Anna Morawska. Redakcja: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, 

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

NIERUCHOMOśCI – Zamienię

n Domek szeregowy 3 pokoje 
51m2 bezczynszowy ogródek 
(50m2) obok rzeka park Płońsk 
40min (60km) od Warszawy na 
mieszkanie w Warszawie może 
być z dopłatą lub do remontu. 
Tel. 604-123-759

PRAWNE

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

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

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

RÓżNE

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

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

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 95 ust. 3 w zw. z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., 
poz. 1029) oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), zawiadamia się, 
że decyzją Nr 50/OPON/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., znak:  
WI-II.7840.13.14.2022.MK, Wojewoda Mazowiecki utrzymał 
w mocy decyzję Prezydenta m.st. Warszawy Nr 88/PRN/2022  
z dnia 5 maja 2022 r., znak: AM.AB.6 740 266.2020.MEL, 
zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Mennica 
Polska S.A. Sp. k-a pozwolenia na budowę zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach i budynków 
handlowo-usługowych z garażami podziemnymi, zjazdami z ul. 
Jagiellońskiej, parkingami, dojazdami oraz infrastrukturą techniczną 
na działkach nr ew. 9/6, część 9/8 z obrębu 4-18-05 oraz na części 
działek nr ew. 10 i 11 z obrębu 4-18-02 – etap 1 (kwartały NOP) 
przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku 
instancji. Wobec wyczerpania środków odwoławczych stronie służy 
prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego 
(Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) w terminie 30 dni od dnia 
jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) doręczenie uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się 
zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie, w poniedziałki w godz. 13.00–16.00 
oraz w czwartki w godz. 8.00–12.00, po wcześniejszym umówieniu 
się telefonicznym pod nr: (22) 695 66 34. Osoby nie umówione nie 
będą obsługiwane. Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami 
wynosi 30 min i nie może zostać przedłużony.

WI-II.7840.13.14.2022.MK

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

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

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

n Rolety, żaluzje, verticale, role-
ty 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 Udrażnianie kanalizacji, 
szybkie naprawy hydraulicz-
ne. Tel. 731-142-599

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

USŁUGI – Budowlane

n Docieplanie Budynków 
Szybko Tanio Solidnie.  
Tel. 502-053-214

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 Komputero-
wy 18 zł/h 24h. Dojazd 0 zł.  
Tel. 506-480-505

USŁUGI – Porządkowe

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

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

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

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

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

n Sprzątanie mieszkań.  
Tel. 796-371-666

USŁUGI – Remontowe

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

n Dachy, rynny, naprawa wy-
miana. Tel. 504-250-013

n Malowanie gładź tapetowanie. 
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

WYPOCZYNEK

n Wczasy dla Seniora – Krynica 
Morska, kwiecień od 1149 zł/os.,  
maj 8 dni od 1149 zł/os., 
czerwiec 8 dni od 1399 zł/os. 
Stegna, maj 8 dni od 1049 zł/os.,  
czerwiec 8 dni od 1199 zł/os. 
www.wczasy-senior.pl,  
tel. 534-244-044 

n Wielkanoc nad morzem 
w Krynicy Morskiej 5 dni w cenie 
999 zł/os. 10 dni w cenie 
1799 zł/os. www.owjantar.pl, tel. 
(55) 247-60-30, 534-244-044 

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
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się będzie z dwóch części: 
jednej o wysokości 16 m, 
drugiej o wysokości 22 m. 
Znajdzie się w nim ponad 
70 mieszkań. W większości 
będą to lokale dwupokojowe 
o powierzchni 38 m2 oraz 
kawalerki o powierzchni 
28 m2. Największe miesz-
kania o powierzchni 65 m2

będą miały po cztery po
koje. Obydwie części bu-
dynku zaopatrzone będą 
w windy.

Koszt sporządzenia doku-
mentacji i nadzorów autor-
skich wyniósł 429 988,56 zł. 

JPN, UM, AG

cji zgłaszanych w styczniu 
przez mieszkańców War-
szawy, kapituła plebiscytu 
nominowała 108 finalistów 
z 18 dzielnic oraz po 10 kan-
dydatów w innych 10 katego-
riach. Kto jest nominowany 
i w jakich kategoriach prze-
czytacie na naszej stronie 
www.mieszkaniec.pl

Zwycięzców we wszyst-
kich 10 kategoriach poznamy 
podczas uroczystej gali fi-
nałowej, która odbędzie się 
w marcu br. 

375. urodziNy pragi
10 lutego br. przypada 

375. rocznica nadania Pradze 
praw miejskich.

Pierwsza wzmianka o Pra-
dze pochodzi z 1432 roku. Po-
nad 200 lat później, 10 lutego 
1648 roku, król Władysław 
IV nadał jej prawa miejskie. 
Dziś to jedna z najciekaw-
szych i najbardziej charak-najbardziej charak-najbardziej charak
terystycznych dzielnic War-terystycznych dzielnic War-terystycznych dzielnic War
szawy: pełna zabytków, kli-
matycznych ulic i miejskiego 
folkloru. 

piwo pod chmurką 
DozWoLone

Naczelny Sąd Administra-
cyjny przyznał rację prezy-
dentowi Warszawy i dopuścił 
spożywanie alkoholu na bul-
warach wiślanych. Uchwała 
Rady Warszawy wtej sprawie 
została wcześniej zaskarżona 
i Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny stwierdził jej nie-
ważność. Jednak NSA uznał 
skargę kasację i stwierdził, 
że uchwała Rady m.st. War-że uchwała Rady m.st. War-że uchwała Rady m.st. War
szawy nie naruszyła art. 14 
ust. 2b ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi. Ocenił 
też, że akta sprawy dały moż-
liwość poznania motywów 
decyzji Rady.

– Bulwary wiślane mają 
służyć mieszkankom i miesz-
kańcom do relaksu i wy-

poczynku. Rada Warszawy 
dopuściła wyjątkowo w tym 
miejscu „piwo pod chmurką” 

nie przeciwstawiamy się 
kulturalnemu spożywaniu 
alkoholu (...) – powiedziała 
Karolina Zdrodowska z war-war-war
szawskiego Ratusza.

7. edycja plebiscytu 
WarszaWiaKi

Ruszyło głosowanie fina-
łowe w 7. edycji plebiscytu 
Warszawiaki. Do 28 lutego 
br. pełnoletni mieszkańcy 
stolicy mogą oddawać głosy 
na swoich faworytów poprzez 
stronę warszawiaki.pl. 

Celem wydarzenia jest 
docenianie najbardziej inte-
resujących miejsc, ważnych 
inicjatyw i imprez itd. W tym 
roku, na podstawie propozy-

W piątek 10 lutego br. od
będą się obchody z tej okazji 
organizowane przez Urząd 
Dzielnicy Praga-Północ.

JaKi mPzP DLa reJonu 
Nowodworów płN?

Trwają prace nad Miej-
scowym Planem Zagospo-
darowania Przestrzennego 
rejonu Nowodworów Pół-

nocnych na Białołęce i obej-
muje obszar o powierzchni 
21,5 ha, znajdujący się 
pomiędzy ul. Hanki Ordo-
nówny, ul. Światowida i
pomiędzy ul. Hanki Ordo
nówny, ul. Światowida i
pomiędzy ul. Hanki Ordo

Ro-
wem Winnickim. Miesz-
kańcy mogą wyrazić swoje 
opinie dotyczące tego pro-
jektu i zgłosić swoje uwagi. 
Konsultacje społeczne po-
trwają do 16 marca br.

W jaki sposób mieszkańcy 
mogą zgłaszać swoje uwagi 
informujemy na naszej stro-
nie www.mieszkaniec.pl. 

PoWstanie noWy BuDyneK 
KomunaLny na PraDze 

półNoc
Obiekt zostanie wybu-

dowany na pustej działce, 
znajdującej się między uli-
cami Szwedzką i Stolarską. 
Nowy budynek składać 

REKLAMAREKLAMA

* 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

Na pytania odpowiada Izabela Hajdacka, 
fizjoterapeutka, która przyjmuje w Reh-
Medica Centrum Rehabilitacji przy ul. 
Mlądzkiej 27a w Warszawie.
Z jakimi dolegliwościami bólowymi najczę-
ściej zgłaszają się do Pani pacjenci?
Od kilku lat większość moich Pacjentów zmaga 
się z różnego rodzaju bólem. Są to bóle kręgo-
słupa, stawów, a także coraz częściej bóle i za-
wroty głowy. Często są to dolegliwości prze-
wlekłe, z którymi Pacjenci zmagają się od lat. 
Czyli do bólu jednak trzeba się przyzwy-
czaić?
No właśnie nie! Trzeba to powiedzieć bardzo 
wyraźnie: do bólu NIE trzeba się przyzwycza-
jać. Dzisiejsza fizjoterapia niesie ze sobą wiele 
możliwości. Gdy Pacjent pojawia się w moim 
gabinecie w Reh-Medica, podchodzę do niego holistycznie, bo nie zawsze źródło bólu Reh-Medica, podchodzę do niego holistycznie, bo nie zawsze źródło bólu 
jest tam, gdzie boli. Zbieram szczegółowy wywiad, zapoznaję się z dokumentacją 
medyczną i ustalam plan działania. Czasami wystarczy kilka wizyt terapii manu-
alnej i instruktaż ćwiczeń do wykonywania w domu. Niekiedy leczenie jest dłuższe 
i skojarzone z innymi terapiami jak fizykoterapia, masaż, ćwiczenia w wodzie czy 
kriokomora. W Reh-Medica mamy do dyspozycji różne metody leczenie, które dosto-
sowujemy do konkretnych potrzeb danego Pacjenta. Wszystko po to, aby NIE bolało 
lub, aby ból był mniejszy.
A czym właściwie jest terapia manualna?
Jest to jedna z metod wykorzystywanych w fizjoterapii w leczeniu i diagnostyce 
głównie schorzeń narządu ruchu, która oparta jest o anatomię, biomechanikę i funk-funk-funk
cję układu ruchu. Po zbadaniu Pacjenta dobieramy odpowiednie techniki z zakresu 
mobilizacji i manipulacji stawów, terapii punktów spustowych, masażu tkanek głębo-
kich, neuromobilizacji i wielu innych, przez co możemy zredukować ból, zmniejszyć 
przeciążenie mięśni, poprawić zakres ruchu stawu czy usunąć drętwienie kończyn. 
W połączeniu z odpowiednio dobraną i regularną aktywnością fizyczną jest to recepta 
na życie bez bólu.

czy do bólu trzeba się 
przyzwyczaić? 

z miasta

bieg wedla 2023

nad 200 lat później, 10 lutego 
1648 roku, król Władysław 
IV nadał jej prawa miejskie. 
Dziś to jedna z
szych i
terystycznych dzielnic War
szawy: pełna zabytków, kli
matycznych ulic i
folkloru. 

roku, na podstawie propozy

W piątek 10 lutego br. od-

nocnych na Białołęce i
muje obszar o
21,5
pomiędzy ul. Hanki Ordo
nówny, ul. Światowida i
pomiędzy ul. Hanki Ordo
nówny, ul. Światowida i
pomiędzy ul. Hanki Ordo

wem Winnickim. Miesz
kańcy mogą wyrazić swoje 
opinie dotyczące tego propiwo pod chmurką 

poczynku. Rada Warszawy 
dopuściła wyjątkowo w
miejscu „piwo pod chmurką” 
i
kulturalnemu spożywaniu 
alkoholu
Karolina Zdrodowska z
szawskiego Ratusza.
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powierzchni 65

będą miały po cztery po-
rejonu Nowodworów Pół

dowany na pustej działce, 
znajdującej się między uli
cami Szwedzką i
Nowy budynek składać 
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Zawody, odbywające się Zawody, odbywające się 
na Pradze Południe, od lat 
cieszą się nieustającą popu-
larnością. Co roku, nieza-
leżnie od pogody, w Parku 
Skaryszewskim spotyka 
się rzesza uczestników, ale 
także wielu mieszkańców 
stolicy, którzy wspierają 
startujących dopingiem 
i słowami otuchy. Nie ina-
czej będzie i w tym roku, 
podczas osiemnastej już 
edycji biegu. 

Organizatorem zawo-
dów, odbywających się nie-
przerwanie od 2006 roku, 
jest Oddział PTTK War-
szawa Praga im. Z. Glo-
gera. Uczestnicy swoje 
umiejętności będą mieli 
okazję pokazać na dystan-
sach: 0,25 km (dzieci 0–7 
lat), 1,86 km (dzieci i mło-

dzież do 15. roku życia), dzież do 15. roku życia), 
5,43 km (młodzież i do-
rośli w wieku 16–99 lat), 
9 km (młodzież i dorośli 
w wieku 16–99 lat), 5 km 
Nordic Walking (młodzież 
i dorośli w wieku 16–99 
lat) oraz 5 km O-run (mło-
dzież i dorośli bez ograni-
czeń wiekowych). Pakiety 
startowe będzie można 
odebrać w dniach 13–17 
lutego 2023 roku w wyzna-
czonym przez organizatora 
miejscu lub w biurze zawo-
dów – na terenie KS Dru-
karz – w dniu biegu. Każda 
osoba, które weźmie udział 
w wydarzeniu otrzyma pa-
miątkowy medal i słodką 
niespodziankę.

W ubiegłym roku naj-
szybciej koronny dystans 
– 9 km pokonała Iwona 

Bernardelli, która zBernardelli, która z czasem czasem 
31 minut 58 sekund wyprze-
dziła wszystkich rywali. 
Na doskonałym dziesią-
tym miejscu uplasował się 
reprezentant naszej gazety 
– Paweł Skwarcz. Gazetę 
„Mieszkaniec” podczas 
Biegu Wedla licznie repre-
zentowały również dzieci 
na dystansach 1,86 km oraz 
250 m. W kategorii dla 
dzieci i młodzieży w wieku 
7–15 lat pamiątkowe pu-
chary ufundowała i wrę-
czała Anna Morawska, wy-
dawca i redaktor naczelna 
„Mieszkańca”. Nie zabrak-„Mieszkańca”. Nie zabrak-„Mieszkańca”. Nie zabrak
nie nas i tym razem. 

Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców stolicy na 
najsłodszy bieg w Polsce 
– Bieg Wedla. 

Marcin Kalicki

Rok temu podczas Biegu Wedla były rekordy tras, 
uśmiechnięte twarze i łzy szczęścia. A jak będzie 
tym razem? W niedzielę, 19 lutego w Parku Skary-
szewskim odbędzie się najsłodszy bieg w Polsce. 
Gazeta „Mieszkaniec” po raz kolejny ma przyjem-
ność objąć to wydarzenie patronatem medialnym. 
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W szczelnie zamkniętych 
kartonach znajdowały się al-
bumy, a w nich około 500 ne-
gatywów z lat 60. i 70. Teraz 
trwają poszukiwania osób 
uwiecznionych na fotogra-
fiach ponad pół wieku temu.

Zdjęcia przedstawiają 
osoby i wydarzenia zwią-wydarzenia zwią-wydarzenia zwią
zane z działalnością MDK, 
którego historia sięga 1952 r. 
Są na nich uwiecznione gim-
nastyczki na sali sportowej, 
młodzieżowy kwartet kon-
trabasowy podczas jednej 
z prób czy dzieci biorące 

udział w zajęciach z mode-
larstwa. Wśród zdjęć zna-
leźć można także pracow-
ników Miejskich Zakładów 
Autobusowych pozujących 
przy autobusie – najprawdo-
podobniej w zajezdni przy 
ulicy Ostrobramskiej.

Cenne negatywy zostaną 
zabezpieczone, zeskano-
wane i udostępnione miesz-
kańcom Warszawy. MDK 
współpracuje w tej sprawie 
z Centrum Archiwistyki 
Społecznej.                EKAG

fot. MDK

szuKamy LuDzi z fotografii
Pracownicy porządkujący magazyny w piwnicy 
śródmiejskiego Młodzieżowego Domu Kultury przy 
Łazienkowskiej przez przypadek odkryli niezwykłe 
skarby. 

– Jeśli to Wy albo ktoś 
z Waszej rodziny znaj-Waszej rodziny znaj-Waszej rodziny znaj
duje się na fotografiach, 
to odezwijcie się do nas. 
A jeśli nie, to prosimy, 
udostępniajcie – apelują 
do mieszkańców War-
szawy pracownicy MDK 
Łazienkowska. Kontakt do 
MDK: tel. 22 629-32-06, 
mail: lazienkowska@mdk.
waw.pl

REKLAMA REKLAMA

Cena promocyjna 29,25 zł

Koszulki kupisz także w sklepie on-line: www.pragaunited.pl 
UWAGA! W sklepie online nie obowiązuje rabat ze sklepu stacjonarnegoUWAGA! 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: UNITED25




