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W numerze:JAK FAJNIE MIEĆ źLE
W trudnych czasach przyjaciół 

poznaje  się  w  biedzie.  Są  więc 
ludzie,  którzy  szybko  weryfiku-
ją  swoje  potrzeby  i  im  zawsze 
wychodzi,  że  dadzą  sobie  radę, 
więc  ruszają  z  pomocą  innym. 
Ci inni z kolei, dzielą się na dwie 
grupy: w ciszy znoszących swój 
los (a najczęściej są rzeczywiście 
najbardziej dotknięci) i tych, któ-
rzy mają najgorzej. 
A  najgorzej  może mieć  i  ten, 

który  ma  na  koncie  odłożoną 
równowartość  fajnego  mieszka-
nia,  jak  i  ten, który nosi w port-
monetce  500  złotych  (ten  co 
ma 5 złotych do końca miesiąca 
najgorzej nie ma, bo widzi, że jest 
krucho,  więc  rusza  do  akcji,  by 
te  5  złotych  stale  w  przegródce 
leżało). Mieć źle to cecha charak-
teru Polakowi bliska. 
Donoszą  mi  więc  z  mazur-

skiego  miasteczka,  że  jak  pod-
jeżdża  pod  sklep  samochód  na 
warszawskich numerach,  to sły-
chać głosy,  że przyjechał  zarazę 
rozsiewać.  Wygonić  ich  stąd! 
A  jak  nie  wrócą?  Pensjonaty, 
restauracje,  wypożyczalnie  łodzi 
i kajaków, z czego będziecie żyli 
w  normalnych  czasach?  Damy 
sobie radę!!
No  i  człowieku  się  nie  doga-

dasz z tymi, co mają źle i najgo-
rzej.  Róbmy  swoje,  pomagajmy, 
wiedząc, że ci, co mają najgorzej 
i tak będą wściekli, że nikt się za 
nimi nie ujmuje. 

Tomasz Szymański

Jeszcze będzie normalnie...

czytaj na str. 2

Od pewnego czasu pielęgniarki są powoływane do pracy w pla-
cówkach, gdzie występuje niedobór kadry medycznej. O tym, że 
może dojść do takich sytuacji, było wiadomo od 12 marca, kiedy 
ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Już wtedy minister 
Łukasz Szumowski mówił, że w razie potrzeby, personel będzie 
kierowany do pracy w miejsca, gdzie jest to konieczne pod ką-
tem zwalczania epidemii. 

Pielęgniarki z łaPanki

DOKOńCZENIE NA STR. 3

Fot. E. Lach

 884 322 070 (24H)ZADZWOŃ!

FIRE MEDICAL 
– Z NAMI 

BEZPIECZNIE!

  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
Kupno - Sprzedaż
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto
Poradnia 

Rehabilitacyjna
ul. Garwolińska 7 lok. 79, Warszawa
tel. 22 610 06 73, kom. 602 375 462

www.rwakulszowa.waw.pl

Przyjmuję zapisy po wycofaniu obostrzeń
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Twoje 
bakalie  
na wiosnę!

Zapraszamy do sklepów: 

755
zł

699
zł

669
zł

439
zł
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KRONIKA POLICYJNA
ZOSTAWIŁ KLUCZYKI 

W STACYJCE BENTLEYA
W Wawrze zginął luksusowy ben-
tley. Właściciel zostawił kluczyki 
w stacyjce i poszedł po pieczywo. 
Auto znaleziono na jednym z par-
kingów po trzech godzinach inten-
sywnych policyjnych poszukiwań. 
Wróciło już do właściciela, a poli-
cjanci ustalają, kto je ukradł.

PISTOLET PRZY GŁOWIE
Również  w Wawrze  doszło  do 
groźnego zdarzenia. Do właściciela 
domu, wynajmującego pokoje na 
kwatery, zgłosił się przerażony je-
den z lokatorów. Chwilę wcześniej 
inny wynajmujący pokój przyłożył 
mu do głowy pistolet i groził, że 
go zabije. Wezwano wzmocnione 
siły  policyjne  i  obezwładniono  
35-letniego napastnika. Znaleziono 
przy nim… 7 sztuk broni palnej 
i ponad 750 nabojów. W chwili in-
terwencji miał za paskiem spodni 
pistolet,  pałkę  teleskopową, 
a w kieszeni nóż… Oczywiście 
został zatrzymany.

URATOWALI TONąCEGO
Patrolujący  wspólnie  okolice 
Parku Skaryszewskiego policjant 
i żandarm wojskowy zauważyli, 
że do Jeziorka Kamionkowskiego 
zsunął się mężczyzna. Mundurowi 
ruszyli mu z pomocą i wyciągnęli 
nieszczęśnika. 44-latek był pijany.

UKRADŁ TOREBKę,  
BYŁ POSZUKIWANY

Młody mężczyzna przysiadł się 
do siedzącej na  ławce kobiety. 
Po nieudanej próbie nawiązania 
rozmowy, oddalił się… zabiera-
jąc ze sobą jej torebkę. Patrol po-
licyjny zaczął szukać napastnika 
i wkrótce go odnalazł. Okazało się, 

że 27-latek był poszukiwany przez 
policję, bo ma do odsiadki wyrok 
8 miesięcy pozbawienia wolności.

KIEROWAŁ PO PIJANEMU
Policjanci z Rembertowa zatrzymali 
kierowcę toyoty, bo zapamiętali, że 
ma on orzeczony zakaz prowadze-
nia samochodów. Poczuli od niego 
woń alkoholu, jednak mężczyzna 
się tłumaczył, że to tylko… lek na 
przeziębienie. Oczywiście został 
zatrzymany  (miał  1,4  promila), 
a przy okazji wyszło na jaw, że jest 
poszukiwany  i ma rzeczywiście 
orzeczony zakaz prowadzenia aut 
ważny jeszcze przez dwa lata.

GROźNIE NA GOCŁAWIU
Mieszkanka Gocławia wyszła na 
balkon (8. piętro!) i stamtąd za-
częła  rzucać ciężkimi  i ostrymi 
przedmiotami: m.in doniczkami 
z kwiatami, walizkami, garnkami 
i nożami. Zrobiło się groźnie, przy-
jechali więc policjanci i strażacy. 
Prośby, negocjacje i ostrzeżenia 
nie przynosiły większego efektu, 
więc strażacy przygotowali podno-
śnik. Dzielnicowy i strażak w koszu 
wjechali na balkon i uspokoili ko-
bietę, którą następnie przekazano 
pod opiekę służby zdrowia.

PROWADZIŁA W MASECZCE
Na  ulicy  Ćmielowskiej  na  Bia-
łołęce,  kierująca oplem kobieta 
nagle zjechała z drogi i uderzyła 
w zaparkowane na poboczu trzy 
samochody: volkswagena, skodę 
oraz hondę. Do zdarzenia przy-
czyniła  się...  jednorazowa ma-
seczka,  którą  kobieta  kierująca 
autem miała na twarzy, i to przez 
nią zaparowały  jej okulary... Na 
szczęście nikomu nic się nie stało.

policja.waw.pl

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 22 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

Pw³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

 HURT DETAL
Metal-Market

zaPraszamy do wsPółPracy:

 dziennikarzy lokalnych,

 studentów poszukujących  
praktyki zawodowej, 

 specjalistów ds. sprzedaży 
powierzchni reklamowej

aPlikuJ: redakcja@mieszkaniec.pl 

...Jeszcze będzie PrzePięknie!

Zostaliśmy nagle pozbawieni 
tego wszystkiego, co dawało nam 
komfort w większym i mniej-
szym tego słowa znaczeniu i je-
steśmy zdani sami na siebie i na 
najbliższą rodzinę – w czterech 
ścianach, 24 godziny na dobę. 
Pytanie: czy to naprawdę jest ta-
kie straszne? Czy być powinno?

Czy wirus jest, czy go nie ma? 
Czy jest groźny, czy wcale nie? 
Internet huczy od teorii spisko-
wych, które potęgują zmęczenie 
całą i tak trudną sytuacją. Nie 
dajmy się zwariować, bo prze-
cież „Jeszcze będzie normalnie. 
Jeszcze będzie przepięknie”…

Te słowa stały się hasłem prze-
wodnim dla wszystkich Polaków 
w tym wyjątkowo trudnym cza-
sie. Nie wszyscy wiedzą, że jest 
to fragment piosenki Tomka Li-
pińskiego z kultowej grupy Tilt 
i ma już sporo lat. Była swojego 

rodzaju hymnem młodzieży, 
a teraz powróciła i zawładnęła 
naszymi sercami w tym szcze-
gólnie trudnym czasie. Jak po-
wstała i czy sam autor słów, które 
w całym kraju pojawiają się dzi-
siaj na murach, mógł spodziewać 
się takiej sytuacji? Nawet mu się 
to nie śniło… Legenda polskiej 
sceny rockowej, Tomek Lipiński, 
w rozmowie z „Mieszkańcem” 
wspomina, że wszystko zaczęło 
się od staruszka w Moskwie.

– Bodaj w 1989 r. w GUM-ie 
(galeria handlowa wybudo-
wana pod koniec XIX wieku 
naprzeciwko Kremla, na Placu 
Czerwonym) byłem mimowol-
nym świadkiem frenetycznej 
walki kobiet radzieckich o fran-
cuskie kosmetyki. Naprzeciw 
wejścia do sklepu siedział na 
ławeczce starszy jegomość z la-
seczką, a gdy zatrzymałem się 

Jest ciężko, wszyscy mamy dość. Strach, zakazy, informacje, dezinformacje, wszech-
obecny chaos i widmo kryzysu. Z jednej strony świat stanął na głowie, z drugiej, może 
warto popatrzeć na to wszystko na spokojnie, bo być może… cały tragizm sytuacji wyni-
ka z tego, że… niektórzy rodzice są zmęczeni siedzeniem w domu ze swoimi dziećmi (!), 
nie ma gdzie położyć nowych hybryd na paznokcie czy wyjść na mecz, żeby odetchnąć 
od uciążliwego brzęczenia o sprzątaniu i zakupach.

na chwilę, usłyszałem, jak lekko 
uśmiechnięty, mówi pod wąsem: 
„Diewuszki, spokojno, jeszczio 
budiet priekrasno, jeszczio bu-
diet normalno” – opowiada nam 
Tomek Lipiński. – Potem dopi-
sałem resztę. Widziałem tego 
człowieka może przez kilkana-
ście sekund. Nie wiem i nigdy 
nie dowiem się, kim był. On także 
nigdy pewnie nie śnił o tym, że 
jego słowa będą cytowane po 
dekadach w Polsce…

W ostatnich dniach cztery 
murale z pozytywnym przeka-
zem, w tym właśnie: „Jeszcze 
będzie przepięknie”, wykonało 
na ulicach miasta Good Looking 
Studio. Na Domu Towarowym 
Bracia Jabłkowscy przy Brackiej 
25 oraz przy Rondzie ONZ znaj-
dziemy hasło – „Będzie dobrze :)”. 
Na „Patelni” przy stacji metra 
Centrum znajdziemy „Jeszcze 
będzie przepięknie!” oraz „War-
szawo, będzie dobrze”. Czwartą 
lokalizacją, w której można spo-
tkać przekaz pomysłodawców, 
jest ul. Waryńskiego 3 przy me-
trze Politechnika. Jak tłumaczy 
Radek Nowik z Good Looking 
Studio, przechodnie i zmotory-
zowani, przemieszczający się 
w tej okolicy, powinni wypatry-
wać optymistycznego – „Głowa 
do góry!”. 

– Hasła są pokrzepiające 
i pozbawione jakiegokolwiek 

zabarwienia politycznego czy 
religijnego. Są dla każdego 
– niezależnie od wieku, wiary, 
przekonań politycznych czy na-
rodowości. Dodatkowo, na ścia-
nach pojawia się uśmiech w po-
staci dwukropka i nawiasu jako 
symbol komunikacji, na którą 
musieliśmy się z dnia na dzień 
przestawić. Uśmiech, nawet wir-
tualny, to nadal uśmiech – mówi 
Piotr Ruszkowski, dyrektor kre-
atywny z Good Looking Studio. 
– Dziś wszyscy potrzebujemy 
pozytywnych emocji bardziej niż 
zwykle.        Klara Bartuszek

Fot. Good Looking Studio

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

WYKONUJE:
    

 
renowację tapicerki i stolarki 
mebli stylowych i współczesnych

 

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

 

Z A P R A S Z A M Y: 
w godz. 800-1730,  sob. 900-1300

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33

e-mail: redom@redom.pl
 tel. 693-377-081

www.redom.pl

POSIADAMY WYBÓR TKANIN
I TRANSPORT
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Pielęgniarki z łaPanki
Dokończenie ze str. 1
Zaskoczenia więc być nie po-

winno, ale jest. Dlaczego? Bo 
trudno nie odnieść wrażenia, że 
powołania są przeprowadzane 
na chybił trafił, bez sprawdzania, 
czy osoba, która dostaje wezwa-
nie, spełnia podstawowe kryte-
ria, które znajdziemy w Ustawie 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi: „(…) osoby wykonujące 
zawody medyczne (…) mogą być 
skierowane do pracy przy zwal-
czaniu epidemii…”. 

I tu się wszystko zgadza, 
zachowywane są również wy-
tyczne dotyczące formy takiego 
skierowania. Doręczane są one 
jako decyzje. Pomijając aspekt 
typowo ludzki, bo z rozmów 
z pielęgniarkami wynika, że 

policja przynosi je np. ok. godz. 
22 i stawiennictwo jest obowiąz-
kowe w danym miejscu o godz. 
10, na czas miesiąca (tak było 
w przypadku pani Oli, która zo-
stała wezwana do domu opieki 
na ul. Bobrowieckiej). Jest 12 go-
dzin na spakowanie się i trzeba 
jechać, zostawiając wszystko. 
Niezależnie od sytuacji w domu, 
planów, zobowiązań. Powołania 

są w różne miejsca. Z Białołęki 
m.in. do szpitala w Radomiu, 
więc obawa pielęgniarek jest 
uzasadniona. Ale, jak same mó-
wią, liczyły się z tym podejmu-
jąc pracę w zawodzie. 

– To nie jest tak, że teraz nagle 
jesteśmy przerażone sytuacją. 
Boimy się, to oczywiste, ale 
żadna z nas nie sądziła, że ktoś 
kto wydaje decyzję, nie spraw-
dzi najważniejszych spraw, jak 
np. stan zdrowia danej osoby 
– mówi jedna z pielęgniarek 
z Białołęki.

W ustawie jasno jest sprecy-
zowane: „Skierowaniu do pracy 
niosącej ryzyko zakażenia przy 
zwalczaniu epidemii nie podle-
gają m.in. osoby wychowujące 
dziecko w wieku do 14 lat i osoby 
z orzeczonymi chorobami prze-
wlekłymi”. Są też inne przeciw-
wskazania, które powinny być 
brane pod uwagę przy wydawa-
niu decyzji. Okazuje się jednak, 
że tak się nie dzieje.

– Nikt nie pyta, czy dana pie-
lęgniarka jest w stanie podołać 
pracy w miejscu, do którego 
zostaje skierowana. Lekarz me-
dycyny pracy zezwolił jej na in-
nego rodzaju stanowisko w przy-
chodni. Co jeśli jej organizm tego 
nie wytrzyma? – denerwują się 
pielęgniarki i podkreślają, że 
wyjście z tej sytuacji jest proste: 
to kierownik danej przychodni 

powinien wskazywać osoby do 
wysłania we wskazane miejsce. 
On zna wszystkich swoich pra-
cowników i zna ich stan zdrowia 
oraz sytuację rodzinną.

Można się odwołać od decyzji, 
ale… to niczego nie zmienia, bo 
decyzja ma rygor natychmiasto-
wej wykonalności, czyli trzeba 
rzucić wszystko, bez względu na 
stan zdrowia i sytuację w domu.

– Był czas na dopracowanie 
wszystkiego. Wirus jest nie od 
dziś. Kiedy na dobre epidemia 
była w Chinach, wszyscy wie-
dzieli, że nas też to nie minie. Dla-
czego już wtedy nikt nie zaczął 
przygotowywać odpowiednich 
procedur?! Pielęgniarz Aaron 
Mishler kiedyś powiedział: 
„W pandemii nie ma sytuacji na-
głych”. Dlaczego teraz wszystko 
testowane jest po omacku na-
szym kosztem?! – irytują się 
pielęgniarki i podkreślają, że od 

dawna widać lukę pokoleniową 
w tym zawodzie – średnia wieku 
to ok. 50 lat, więc wiadomo, że 
nie wszystkie pielęgniarki są 
w pełni zdrowia. 

– Żeby pomóc innym musimy 
w pierwszej kolejności zadbać 
o swoje bezpieczeństwo – pod-
stawowa zasada, którą zna 
chyba każdy, uczą jej nawet w sa-
molocie przy zakładaniu masek 
z tlenem: najpierw sobie, potem 
dziecku. Jak to zrobić w sytuacji 
stresu spowodowanego nagłym 
powołaniem i nagłym przesta-
wieniem się na pracę w trudnych 
warunkach? Jak to zrobić, kiedy 
wiesz, że musisz działać na naj-
wyższych obrotach, a pomimo 
chęci stan zdrowia ci na to nie 
pozwala – pytań są tysiące… tak 
jak i pielęgniarek, które z wiel-
kim niepokojem reagują na 
każde pukanie do drzwi i dzwo-
nek domofonu…          KaSa

Spółdzielnie mieszkaniowe 
w tym szczególnym, trudnym 
czasie musiały dostosować się 
do obowiązujących przepisów 
i zasad, które przede wszystkim 
mają zapewnić bezpieczeństwo 
mieszkańców. Jak wszędzie, 
tutaj również, najważniejsze 
jest ograniczenie kontaktów.

W związku z zagrożeniem 
epidemicznym i zapobiega-
niem rozprzestrzeniania się 
wirusa COVID-19, Spółdziel-
nia zawiesza bezpośrednie 
przyjmowanie interesantów do 
odwołania. Korespondencję 
w formie papierowej można zo-
stawiać w wejściu do budynku 
w przygotowanym pojemniku. 
Wszelkie sprawy prosimy za-

łatwiać telefonicznie bądź 
mailowo. Jesteśmy dostępni 
pod nr telefonu (w godz. pracy 
spółdzielni) 22 514-04-50 oraz 
adresem e-mail: sekretariat@
sbm-grenadierow.com.pl – to 
pierwsze, co przeczytamy po 
wejściu do każdego bloku na-
leżącego do SBM Grenadierów 
i na jej stronie internetowej. Jak 
więc widać, najważniejsze bez 
problemów zorganizowano.

Zgodnie z zaleceniami, od-
wołano przeglądy instalacji 
gazowych i wentylacyjnych 
w lokalach mieszkalnych. Nie 
wykonuje się też usług tech-
nicznych w lokalach mieszkal-
nych i użytkowych, oczywiście 
poza sytuacjami awaryjnymi, 

kiedy wystąpi konieczność na-
prawienia nagłej usterki.

Zgodnie z rozporządzeniem, 
do odwołania wstrzymano 
wszelkie zebrania. Zaczną się 
one odbywać, kiedy sytuacja 
już będzie na tyle bezpieczna, 
aby spotkanie w grupie osób 
nie stanowiło dla nikogo za-
grożenia. Skomplikowało to 
nieco rytm pracy spółdzielni, 
bo kadencja Rady Nadzor-
czej kończy się 31 maja i do 
tego czasu powinno się odbyć 
Walne Zgromadzenie Człon-
ków i wybór nowej. Nie będzie 
to możliwe, więc kadencja 
zostanie przedłużona automa-
tycznie, a obowiązującym na 

ten moment terminem zwo-
łania Walnego Zgromadzenia 
jest 6 tygodni po odwołaniu 
stanu epidemii. 

Jak doskonale wiemy, jedną 
z ważniejszych spraw w czasie 
epidemii koronawirusa jest de-
zynfekowanie powierzchni. To 
odbywa się codziennie rano we 
wszystkich budynkach należą-
cych do SBM.

– Przeprowadzamy dezyn-
fekcję powierzchni wspólnych, 
najczęściej uczęszczanych, 
czyli parterów i wind. Do tego 
codziennie dozorcy zajmują 
się dezynfekcją domofonów, 
klamek, poręczy – tych ele-
mentów, które mieszkańcy 

dotykają najczęściej – mówi 
prezes SBM „Grenadierów”, 
Stanisław Gałązka i dodaje, 
że osoby, pracujące na terenie 
nieruchomości należących 
do spółdzielni, są wyposa-
żone w maseczki i rękawiczki 
jednorazowe, sprzęt ochrony 
osobistej. Mają płyny dezynfe-
kujące. Wszyscy zostali odpo-
wiednio poinstruowani, jakie 
procedury obowiązują teraz, 
w czasie epidemii i na czym 
polega ich zakres obowiąz-
ków, bo jest znacznie inny niż 
wcześniej. – Przede wszystkim 
bezpieczeństwo mieszkańców 
– podkreśla prezes.

W każdym z bloków wy-
wieszone zostały informacje 

o zmianach pracy administracji 
spółdzielni i najważniejsze za-
sady dotyczące postępowania 
w sytuacji zagrożenia i sposo-
bach ograniczania ryzyka za-
każenia koronawirusem. 

– Robimy wszystko, by 
zapewnić bezpieczeństwo 
mieszkańcom. Jednak jak 
wiemy, w tej epidemii, to od 
nas samych zależy najwięcej. 
Unikajmy zbędnego ryzyka, 
przestrzegajmy najważniej-
szych zasad. My po prostu 
zadbamy o resztę – mówi 
Stanisław Gałązka. – Razem 
damy radę. Przyszła wiosna, 
jest pięknie. Za chwilę bę-
dzie też normalnie. Jeszcze 
trochę cierpliwości.     AS

naJważnieJsze Jest bezPieczeństwo mieszkańców
Epidemia zmieniła w naszym życiu niemal wszystko. Wymusiła inne zasady działania 
firm i instytucji, zdezorganizowała pracę wielu przedsiębiorstw. Jak w nowej rzeczywi-
stości radzi sobie Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Grenadierów”? Zmienił się 
zakres obowiązków, ale wciąż wszystko działa bardzo sprawnie.

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł  
o powołaniach pielęgniarek
Kiedy pisaliśmy artykuł, powołania pielęgniarek do-
piero się zaczynały. Kilka dni później sprawa nabrała 
rozmachu.  Do  tematu  odniósł  się  wojewoda  Kon-

stanty Radziwiłł, który wystąpił do izb lekarzy, pielęgniarek, położ-
nych i fizjoterapeutów, prosząc o zgłaszanie się personelu do pracy 
przy zwalczaniu epidemii. Wyjaśnił też, że „w każdym przypadku, 
niezwłocznie po uzyskaniu informacji, że decyzja dotyczy osób nie 
podlegających skierowaniu do pracy na podstawie art. 47 ustawy, 
niezwłocznie uchyla takie decyzje w trybie autokontroli”.
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Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Mam zaplanowany urlop nad polskim morzem. 
W związku z tym wynajęłam z odpowiednim 
wyprzedzeniem pokój i wpłaciłam zadatek. Czy 
w związku z epidemią koronawirusa mogę rozwią-
zać tę umowę i żądać zwrotu zadatku?

Na wstępie należy przypomnieć, że instytucję zadatku 
reguluje art. 394 Kodeksu cywilnego. Z przepisu tego wynika, że w braku odmienne-
go zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to 
znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może 
bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek za-
chować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. 

W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, 
która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. Z kolei w razie 
rozwiązania umowy przez strony zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty 
sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umo-
wy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno-
ści albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Wystąpienie epidemii koronawirusa należy uznać za stan siły wyższej. Powszech-
nie przyjmuje się, że siłą wyższą są zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe lub prawie 
niemożliwe do przewidzenia, których skutkom nie można zapobiec. W omawianej 
sprawie można uznać, że niemożność wykonania umowy w związku z planowanym 
urlopem, nie jest związana z zawinionym zachowaniem żadnej ze stron umowy. Sytu-
acja ta wynika z okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia, na które strony 
nie miały wpływu, nawet przy dochowaniu należytej staranności. 

Powyższe jednak nie powoduje, że do rozwiązania umowy dochodzi z mocy prawa. 
W tych szczególnych okolicznościach, strony umowy powinny wspólnie zdecydować co 
dalej zrobić. Być może istnieje możliwość przesunięcia rezerwacji pobytu. Możliwe jest 
też rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, a także odstąpienie od umowy.

W przypadku rozwiązania umowy z powodu siły wyższej, skoro żadna ze stron nie jest 
winna zaistniałej sytuacji, zadatek powinien zostać zwrócony tej osobie, która go dała.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w pytaniu nie został sprecyzowany czas urlo-
pu. Sytuacja związana z epidemią jest dynamiczna i nikt nie jest wstanie przewidzieć 
jej rozwoju. Powyższe może mieć znaczenie dla uzasadnienia odstąpienia od umowy 
i zasadności zwrotu wpłaconego zadatku. Nie zmienia to jednak faktu, że oceny spe-
cjalistów i prognozy co do możliwości spędzania urlopu w normalnych warunkach 
w najbliższym czasie są wątpliwe, a skutki dla zdrowia i życia zarażenia się koronawi-
rusem mogą być poważne. Powyższe uzasadnia rozwiązanie umowy zawartej nawet 
z pewnym wyprzedzeniem, a tym bardziej, gdy dotyczy osób szczególnie narażonych 
na negatywne skutki epidemii.

PRAWNIK
RADZI'CZAS POKAżE

Zmiany, zmiany. Nikt się  tego 
nie  spodziewał,  nikt  nie  plano-
wał. A tymczasem dla większości 
z nas świat wywrócił się do góry 
nogami, przewartościował. 
Często to, co było najważniej-

sze, straciło trochę blasku, a to, co 
spoczywało gdzieś w zapomnieniu, 
wysunęło się na plan pierwszy, cza-
sem zaskakując nas samych. Dla 
mnie jedną z takich rzeczy to nasz 
zwyczaj: wizyta na cmentarzu, na 
grobie najbliższych, w Wielką So-
botę. Jechaliśmy tam z kwiatami, 
ze światełkiem, by powspominać, 
by  przez  chwilę,  w  przeddzień 
Zmartwychwstania,  być  blisko. 
Ot, jedna z rodzinnych tradycji. Jak 
bardzo była ważna, jak potrzebna 

nam samym, okazało się dopiero 
wtedy,  gdy  przyszła  tegoroczna 
Wielkanoc. Zabolało.
W  tym  kontekście  ciekawie 

jest  spojrzeć  na  badania,  które 
CBOS przeprowadziło w sierpniu 
ubiegłego roku, pytając nas o hie-
rarchię cenionych wartości, przy 
czym można było wskazać aż trzy 
najważniejsze.  Jakie  były  nasze 
wybory? Oto one.
Szczęście rodzinne znalazło się 

na pierwszym miejscu! Wskazało 
je aż 83 proc. ankietowanych. Na 
drugim miejscu dowód, że więk-
szość troszczy się też (i słusznie) 
o siebie samego – 69 proc. osób 
wskazało  zachowanie  dobrego 
zdrowia. Wśród priorytetów na po-
dium mamy też kategorię „spokój” 
(27 proc.).

Nieco niżej  lokuje się uczciwe 
życie  (19  proc.),  wiara  religijna 
(17 proc.) i pomyślność ojczyzny 
(14 proc.), podobnie ważną war-
tością jest szacunek innych ludzi, 
a 11 proc. wskazuje wśród trzech 
najważniejszych dla nich  rzeczy 
w życiu – pracę zawodową.
Tak było w roku 2019, w czasach 

spokoju i stabilizacji, choć wów-
czas niewiele osób zdawało sobie 
sprawę z tego, jak bardzo tamten 
świat jest kruchy i że w jednej chwili 
wszystko może się zmienić.
Trudno oceniać  tę ankietę. Po 

prostu – tacy byliśmy jeszcze nie-
spełna rok temu. Zmieniło się bar-
dzo wiele.
A jednak… Mamy wiele szczę-

ścia w  tym naszym dzisiejszym 
nieszczęściu. Ani nie dotknęła nas 

wojna, ani też żaden niepohamo-
wany kataklizm ogólnoświatowy. 
Koronawirus, który wywrócił do 
góry nogami nasze życie, nie jest 
przerażającym pomorem sprzed 
stuleci, gdy „trupy gęsto leżały na 
chodnikach i nawet nie miał kto ich 
chować” czy hiszpanką z początku 
XX wieku, gdy ludzie „marli jak mu-
chy”. COVID19 zaraża wielu, ale też 
wielu zdrowieje (niektórzy przecho-
dzą infekcję bardzo lekko), a od-
setek osób, które zmarły, nie jest 
porażający, choć szkoda każdego 
życia i każdego cierpienia. Więcej 
pacjentów zdrowieje, niż umiera.
Jakie wartości uznamy za naj-

ważniejsze dla naszego życia w ba-
daniu z sierpnia 2020 roku? Co się 
zmieniło, a co jeszcze zmieni?
Czas pokaże.   żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...
NIE JEST TAK, JAK SIę PAńSTWO ZDAJE
–  Witam,  panie  Eustachy…  Pan  Kazimierz 
Główka, emeryt, wbrew swojemu długoletnie-
mu  przyzwyczajeniu,  od  tygodni  nieprzycho-
dzący na bazar na pl. Szembeka, postanowił 
przynajmniej  zadzwonić  do  swojego  kolegi, 
Eustachego  Mordziaka,  kupca  bieliźnianego 
na tym bazarze. – Dzień dobry!
– Jaki on  tam dobry, panie Kaziu. Ale cieszę 
się, że pan dzwoni. Znakiem tego koronawirus 
jak na razie może panu nagwizdać… 
–  Odpukać.  Ale  dlatego,  że  córka  na  mnie 
areszt ścisły nałożyła, bo w moim wieku po-
dobno w grupie największego ryzyka  jestem. 
Do  tej pory myślałem, że mężczyzna po 70., 
żadnego już ryzyka sobą nie przedstawia, więc 
nawet mi to poniekąd imponuje.
– Panu  jak zwykle żarty w głowie, panie Ka-
ziu. I dobrze, bo na wesoło łatwiej to wszystko 
znieść. Ja niestety nie mam takiej możliwości.
– Nawet uśmiechnąć się pan nie może? To do 
pana niepodobne.
– Nie zarabiamy  już od  lutego,  tyle panu po-
wiem. 

– Ale już kapkę luzują. Tyle, że w masce mu-
sisz pan chodzić. Jak Zorro. 
– Patrz pan, do czego doszło! Kiedyś, jak się 
jakiś typ w masce pokazywał na bazarze albo 
dajmy na  to na poczcie,  to wszyscy myśleli, 
że  to napad. A teraz na pocztę bez maski ni-
kogo nie wpuszczą. Łobuzerka panie Kaziu ma 
bajkowe życie. 
– O, to jest pomysł! Może się pan na maseczki 
przestawi? To może być strzał w dziesiątkę. 
– Tak pan myśli?
– Panie Eustachy ubrać 30 milionów ludzi w ma-
seczki  –  marzenie  każdej  szwaczki,  każdego 
biznesmena.  Weź  pan  ten  największy  samolot 
świata, który u nas wylądował. Ładowność 250 
ton. Sam czytałem, że ma przywieźć 400 ton. 
– Ale przywiózł…
– 80 ton. Też czytałem.
– Podobno prawie 100. 
– Nawet – to, co to jest na taki kraj jak nasz? 
Kropla w morzu potrzeb.
– No, dobra – zostańmy przy 80-ciu. Ale to i tak, 
jak  w  tym  dowcipie:  Chłopak  mówi  do  ojca: 
– Tato dasz mi 100 zł? – 50? Na co ci 20 zł…?
– Dobrze już dobrze. Mniejsza o to, ważne, że 

w końcu przyleciały. Maseczki, fartuchy, inny 
sprzęt ochronny dla szpitali i ludności. 
–  Pewnie,  że  dobrze.  Słyszałem,  że  byliśmy 
podobno świetnie przygotowani, ale jakoś tak 
zapasy nam się skończyły w trymiga. 
–  Panie  Eustachy,  do  cholery,  niech  pan  nie 
marudzi,  tylko  słucha  i  pomyśli  chwilę.  Taki 
czas  mamy,  że  teraz  na  rynku  każdą  ilość 
maseczek,  kombinezonów  i  fartuchów  pan 
upchnie. Kuma pan? Każdą  ilość! Niech pani 
Krysia siada  i szyje. Najlepiej od zaraz. Przy-
najmniej na sezon letni zarobicie.
– A co do koronawirusa ma sezon letni?
–  No  to ma,  że  prawdopodobnie  sezonu  nie 
będzie. W każdym razie pan minister zdrowia 
tak  powiedział.  Znakiem  tego  ludzie  raczej 
w domu zostaną, więc na lato w mieście trze-
ba się przygotować. Jakieś chustki na głowę 
z daszkiem i bez, naklejki chroniące nos przed 
słońcem.  Całą  modę  można  wymyśleć.  Tak 
sądzę, ale to pan jest biznesmenem. 
– Oj panie Kaziu. Życie  jest bardziej skompli-
kowane. Nie jest tak, jak się panu zdaje… 
Po raz pierwszy od lat panowie rozstali się bez 
porozumienia.                              Szaser

REKLAMA REKLAMA

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze.zm), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2020 r. poz. 256 j.t.), art. 92 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2019 poz. 511  j.t.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju 
miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817 j.t.), 

Z A W I A D A M I A M
o wszczęciu postępowania na wniosek złożony 6 lutego 2020 r. w sprawie wy-
dania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w dzielnicy Bia-
łołęka m.st. Warszawy, polegającej na rozbudowie ulicy K. Szałasa w dzielni-
cy Białołęka m.st. Warszawy o jednostronny chodnik szerokości 1,5 m.

Inwestycja drogowa realizowana będzie na terenie działek: 
z obrębu 4-04-16, oznaczonych  w  ewidencji  gruntów  nr:  31/7,  31/8,  31/9, 
31/10, 48/6 (do wydzielenia z dotychczasowej dz. nr ew. 48/4), 49/5 (do wy-
dzielenia z dotychczasowej dz. nr ew. 49/3), 50/7, 50/11, 51/2, 51/4 (do wy-
dzielenia z dotychczasowej dz. nr ew. 51/1), 
z obrębu 4-04-20, oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 33/6

Działki planowane do przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego (m.st. 
Warszawa):
z obrębu 4-04-16  o  numerach  ewidencyjnych  (projektowanych):  48/6,  49/5, 
51/4 oraz działka ewidencyjna nr 31/8,

Wnioskodawca wskazał, iż działki ewidencyjne nr 31/7 i 31/9 z obrębu 4-04-16 
stały się własnością Miasta Stołecznego Warszawy na podstawie art. 73 ustawy 
z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące ad-
ministrację publiczną (t.j. Dz.U. 1998 r. nr 133 poz. 872 ze zm.).

Stronom  służy  prawo  zapoznania  się  z  aktami  sprawy  oraz  zgłaszania  wnio-
sków i zastrzeżeń w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury i Bu-
downictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa,  tel.: 
22 443 82 86, pokój nr 404c, w godzinach poniedziałek 8–16, czwartek 14–16, 
do czasu wydania decyzji, nie krócej niż 14 dni od dnia ukazania się obwiesz-
czenia w prasie lokalnej. 

      
       

 

oferujemy: 
 łóżka  materace  szafy  komody

 biurka  witryny  stoły  krzesła
 wykonujemy meble na wymiar klienta

*Na wszystkie meble standardowe znajdujące się na stronie internetowej.

|www.meblesosnowe.eu  e-mail: meble@meblesosnowe.eu

MEBLE Z DREWNA

5%OBOWIĄZUJE
RABAT*

Warszawa, ul. Płowiecka 25 
(róg Świeckiej) 
tel./fax 22 815 35 98
Czynne: pon. – pt.: 10.00 – 18.00 
sobota: 10.00 – 14.00

TADEX 
 OPONY

  Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i
 
sprzeda¿ opon 

 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         
tel. 22 610 60 05
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W lasach od jakiegoś już 
czasu jest stan zagrożenia po-
żarowego. W Wiśle widać łachy 
piasku. Pytanie: czy grozi nam 
susza? przestało być aktualne. 
Teraz warto się zastanowić, 
jakie mogą być w tym roku 
skutki suszy, która utrzymuje 
się nieprzerwanie od lat, jednak 
tak złej sytuacji na początku 
sezonu wegetacyjnego (okresu 
rozwoju roślin) nigdy nie było.

zmiany klimatu
Jakie są przyczyny takiego 

stanu? Jak podkreśla Krzysiek 
Piasecki, prowadzący jeden 
z najpopularniejszych wśród 
warszawiaków portal pogodowy 
„Pogoda w stolicy, jak i w oko-
licy”, nie można wskazać jednej 
sytuacji, która do tego doprowa-
dziła. Susza jest mniej spektaku-
larnym zjawiskiem niż powódź, 
która przychodzi nagle, ale 
równie szybko odchodzi. Susza 
rozwija się tygodniami, nawet 
latami i jest efektem zarówno 
sytuacji meteorologicznej, jak 
i zmian klimatycznych oraz go-
spodarki wodnej. 

– Zmiany klimatu powodują 
wiele ważnych zmian, które 
skutkują pojawianiem się suszy. 
Wyższa temperatura to więk-
sze parowanie. Brak pokrywy 
śnieżnej to brak wody na wiosnę, 
w czasie kiedy przyroda ma na 
nią zwiększone zapotrzebowa-
nie. Dodatkowo rozkład i rodzaj 
opadów wyraźnie się zmienia 

– przeważają nawalne (krótkie, 
gwałtowne), burzowe opady 
latem, a przy intensywnej zabu-
dowie i betonowaniu miast i wsi, 
woda szybko spływa, powodując 
dodatkowo niszczenie wierzch-
niej warstwy gleby – wyjaśnia. 

Obecna sytuacja meteorolo-
giczna zdecydowanie nie jest 
normalna na tle wieloletnich 
pomiarów, ale też w ostatniej 
dekadzie jest coraz częściej 
obserwowana. Rok temu kwie-
cień był rekordowo suchy i wy-
dawało się, że długo takiego 
ponownie nie będzie. Niestety, 
teraz jest jeszcze gorzej…. 

lata bez oPadów
Poziom wody w Wiśle nie 

jest ściśle związany z opadami 
w Warszawie. Tak duża rzeka, 
jaką jest Wisła, odzwierciedla 
warunki panujące na bardzo 
dużym obszarze, w całym do-
rzeczu. Charakteryzuje się naj-
wyższymi stanami na wiosnę, 
w czasie topnienia śniegów 
oraz wiosennych opadów (czę-
ste wezbrania maj-czerwiec). 
Najniższy poziom zazwyczaj 
przypada na sierpień-wrzesień. 

– Teraz Wisła silnie drenuje 
(czyli odprowadza) wody grun-
towe. Są to duże zasoby i nie 
pozwolą, żeby rzeka szybko 
wyschła. Zauważmy jednak, że 
chociaż rok temu w maju często 
padało, to poziom Wisły wzrósł 
tylko na krótki czas, a później 
powrócił do wcześniejszego 

uwaga susza!
Patrząc na stan wody w Wiśle teraz, w czasie kiedy 
powinien być on najwyższy, nie ma wątpliwości – jest 
źle. Skutki suszy, o której tak wiele się mówi, mogą być 
coraz poważniejsze.

stanu i dalej się obniżał. Jeśli 
teraz pojawiłyby się inten-
sywne opady, to stan rzek na 
chwilę wzrośnie, ale później 
szybko wróci do stanu teraz no-
towanego. Rzeka odzwierciedla 
bowiem stan wód podziemnych. 
A przez niedobory opadów przez 
kilka lat, ta sytuacja jest zła 
– mówi Krzysiek Piasecki.

wzrost cen, wyłączenia 
Prądu

Czy mamy powody do obaw? 
Zdecydowanie tak. Nie wystar-
czy mokry tydzień, miesiąc… 
Potrzebny jest mokry cały rok, 
a później śnieżna zima, żeby sy-
tuację wyraźnie złagodzić – nie 
mówiąc o powrocie do normal-
nych warunków. 

Liczba dni upalnych z roku 
na rok rośnie, wzrasta też liczba 
godzin słonecznych, przez co pa-
rowanie tylko wzrasta. Jak wy-
jaśnia Krzysiek, który jest stu-
dentem międzywydziałowych 
studiów matematyczno-przy-
rodniczych Uniwersytetu War-
szawskiego i członkiem Łow-
ców Burz, latem sytuacja może 
stać się katastrofalna – jeśli nie 
pojawi się długotrwała zmiana 
cyrkulacji, to konsekwencje od-
czujemy wszyscy. Niskie plony, 
a co za tym idzie wzrost cen 
warzyw, owoców, żywności, aż 
po brak możliwości chłodzenia 
elektrowni (zbyt mało wody lub 
woda zbyt ciepła) i awaryjne 
wyłączenia, skutkujące ograni-
czaniem dostarczania energii. 
Pozostaje mieć nadzieję, że ten 
czarny scenariusz nie stanie się 
rzeczywistością… 

Nina Miętus

W przygotowanym przez Biuro Infra-
struktury projekcie wskazano lokaliza-
cje, w których można uruchomić 1034 
punkty ładowania w 517 stacjach.

Wszystkie planowane stacje będą 
standardowo wyposażone w dwa 
punkty ładowania. W jednym miejscu 
może zostać zainstalowanych kilka 
stacji. 

Listę proponowanych lokalizacji 
w poszczególnych dzielnicach znaj-
dziecie na naszej stronie www.miesz-
kaniec.pl. 

stacJe ładowania aut elektrycznych
Rozpoczęły się konsultacje spo-
łeczne projektu „Planu budowy 
ogólnodostępnych stacji łado-
wania pojazdów elektrycznych 
na obszarze m.st Warszawy”.
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Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
n telefonicznie – podczas dyżurów: 
4 28 kwietnia, w godzinach 14.00–18.00 
tel. 22 443 36 19, 22 443 36 24, 
4 14 maja, w godzinach 14.00–18.00 
tel. 22 443 36 19, 22 443 36 24, 
n mailowo: 
pytania i uwagi  można przesłać na adres: konsulta-
cje_infrastruktura@um.warszawa.pl 
n 20 maja, w godzinach 17.00-19.00 – podczas wideo-
konferencji lub spotkania (w zależności od sytuacji 
epidemicznej) przedstawione zostaną  szczegóły planu 
lokalizacji stacji ładowania.                                     KS

Fot. UM

– W zeszłym roku uruchomi-
liśmy nowe dotacje na urządze-
nia małej retencji, czyli instala-
cje, pomagające łapać deszcz. 
Tak zebraną wodę można wy-
korzystać na przykład do pod-
lewania ogródka. Adaptujemy 
się do zmian klimatycznych. Im 
więcej wody uda nam się za-
trzymać w mieście, tym skutki 
susz będą mniej odczuwalne 
– mówi Justyna Glusman, 
dyrektorka koordynatorka ds. 
zrównoważonego rozwoju 
i zieleni m.st. Warszawy. 

stolica Pomaga  
chwytać wodę

Stolica udziela od paździer-
nika 2019 r. dotacji na budowę 
urządzeń, dzięki którym 
można gromadzić wodę opa-
dową i roztopową. Warsza-
wiacy, jak również spółdziel-
nie i wspólnoty mieszkaniowe 
mogą otrzymać finansowe 
wsparcie na:
n  urządzenia retencyjno-
rozsączające (instalacje zako-
pywane w grunt, np. skrzynki 
rozsączające, studnie chłonne), 

n  zbiorniki retencyjne 
(szczelne zbiorniki do groma-
dzenia wód opadowych mon-
towane na sieci kanalizacyjnej 
lub w formie oczek wodnych 
– woda nie przesiąka do ziemi, 
można ją pobierać do ponow-
nego wykorzystania).

W ramach jednego wniosku 
można otrzymać do 4 000 zł 
(dotacja dla osób fizycznych 
oraz mieszkańców, prowadzą-
cych działalność gospodarczą), 
do 10 000 zł (pozostali wniosko-
dawcy niezaliczani do sektora 
finansów publicznych) lub na-
wet do 80 proc. rzeczywistych 
kosztów realizacji inwestycji 
(dla jednostek sektora budżeto-
wego, będących gminnymi lub 
powiatowymi osobami praw-
nymi). Dokumenty do wypeł-
nienia i wskazówki, dotyczące 
zakładania urządzeń małej re-
tencji dostępne są na platformie 
Warszawa 19 115 oraz na stronie 
zielona.um.warszawa.pl.

usuń azbest
Warszawiacy mogą skorzy-

stać z dofinansowania do usu-

wania i unieszkodliwiania wy-
robów, zawierających azbest. 
Miasto pokrywa do 100 proc. 
kosztów demontażu, pakowa-
nia, wywozu oraz przekazania 
ich na składowisko odpadów 
niebezpiecznych. 

kanalizacJa zamiast 
szamba

Przyłączenie budynku do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej 
jest obowiązkiem właściciela 
nieruchomości. Mieszkańcy 
Warszawy mogą skorzystać 
z dotacji do likwidacji zbior-
nika bezodpływowego wraz 
z budową przyłącza kanaliza-
cyjnego. Na realizację takiej 
inwestycji można otrzymać 
4 000 zł. 

złóż wniosek zdalnie
W czasie stanu epidemii 

mieszkańcy mogą przesyłać 
wnioski o dotacje: 
n pocztą na adres ul. Kredy-
towa 3, 00-056 Warszawa 
n  lub skan dokumentacji 
mailowo na adres Sekreta-
riat.BOS@um.warszawa.pl. 
Wniosek przysłany skanem 
będzie opracowany, a orygi-
nał warszawiacy będą mogli 
dostarczyć w dniu podpisy-
wania umowy o udzielenie 
dotacji.                       um

URZąD M.ST. WARSZAWY INFORMUJE

dodatkowy nabór wniosków  
na ekologiczne inwestycJe

Mieszkańcy Warszawy w dalszym ciągu mogą skła-
dać wnioski o dofinansowanie do instalacji urządzeń 
gromadzących wodę, usuwania wyrobów z azbestem, 
a także dotacje na przyłączenie budynku do kanalizacji. 
Dodatkowy nabór trwa do końca maja. 
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Warszawa ma pierwsze izolatorium 
dla osób bezdomnych, do którego 
trafiają ci, którzy chcą dostać się do 
schroniska. Od soboty, 18 kwietnia, 
działa przy ul. Myśliborskiej 53.

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

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

Za kład prze nie sio ny z ul. Zna  niec kie go 8

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

TAPICER

 
   skup  sprzeda¿

   
 sim-locki

    akcesoria

    naprawy

    CH Szembeka
ul. Zamieniecka 90 paw. 311
czynne pn.-pt. 9.30-18.00

tel. 22 333-23-11, 501 51 66 60

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

www.krasphone.pl

Komfortowe, w pełni wyposażone  
apartamenty dla 4-6 osób, blisko plaży.

PrZyjMujeMy reZerWaCje na LaTO 2020
¥ 501-423-667

SPECJALNA OFERTA!

KOŁOBrZeG

APARTAmENT AZuRE PREmium

APARTAmENT BAłTyCKA

p.p.H. „Kotwica”
Zapraszamy do sklepów firmowych

oferujemy:
 – pierogi ręcznie robione

 – ryby smażone i w galaretach
 – wyroby garmażeryjne

 – wędliny wykonane wg tradycyjnych receptur
 – dania obiadowe, zupy, flaki

i wiele innych wyrobów
Do spożycia na miejscu i na wynos.
Wyroby garmażeryjne na przyjęcia okolicznościowe.
W ofercie półprodukty dla restauracji i cateringu.

Nasz sklep firmowy:
n ul. Marysińska 3a
 (róg ul. V Poprzecznej, Anin-Wawer)

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

z        gazeta mieszkaniec

Od mieszkanki Białołęki 
otrzymaliśmy kilka zdjęć i opis 
sytuacji, która ma miejsce od 
„dobrych kilku dni, niemal co-
dziennie” na jej osiedlu.

Od kilku dni, niemal codzien-
nie, ta pani ze swoją pociechą, 
przyjeżdża pod nasz blok na 
rowerkach i jak gdyby nigdy 
nic odczepia taśmę, którą jest 
zagrodzony plac zabaw (za-
czepia ją o rowerek) i wchodzi 
na teren placu. Malec bawi się 
rozkosznie, mamusia jest zado-

wolona, po czym odjeżdżają. 
Dlaczego o tym piszę? Bo krew 
mnie zalewa! Sama trzymam 
swoje dziecko w domu, fundu-
jąc mu jedynie „spacerki” po 
balkonie, a paniusia jak gdyby 
nigdy nic przyjeżdża nie wia-
domo skąd i robi tu cyrk!

Po pierwsze: po coś te place 
zabaw są zamknięte! Chodzi 
o nasze bezpieczeństwo i na-
szych dzieci – pora, żeby takie 
mamunie to pojęły! Po drugie: 
jak ma za nic zagrożenie, to 

niech siedzi u siebie, a nie pod 
naszym blokiem! Uprzedzając 
ataki – tak, dzwoniliśmy na 
straż miejską. Domyślam się, 
że efektu nie ma, bo albo nie 
mogli akurat przyjechać, albo 
zwyczajnie jak przyjechali to 
mądrej rodzicielki z jej potom-
stwem już nie było. Nie siedzę 
w oknie cały dzień. Może jak 
mamusia zobaczy u Was te 
zdjęcia to się puknie w czoło 
i pójdzie po rozum do głowy, 
bo naprawdę brak mi słów.

Ściąga taŚmę, zaczePia o rowerek 
i wchodzi na Plac zabaw…

Wydawałoby się, że odkąd oficjalnie zamknięto place zabaw, to rodzice zrozumieli, 
że dzieci nie powinny z nich korzystać, a zabezpieczenia taśmą oznaczają jedno: plac 
zabaw jest wyłączony z użytkowania. Okazuje się, że nie jest to takie oczywiste… 

REKLAMAREKLAMA

–  O t w o r z y l i ś m y 
pierwsze izolatory dla 
bezdomnych, które będą 
przyjmować osoby na 
dobrowolną, dwutygo-
dniową obserwację, bez 
możliwości wyjścia. Do-
piero po tym okresie 
bezdomni będą mogli 
się starać o przyjęcie do 
schroniska – poinformo-
wała na Twitterze Karo-
lina Gałecka, rzecznik 
Urzędu Miasta.

Izolatorium znajduje 
się w budynku, gdzie 

wcześniej mieściła się 
noclegownia dla 95 
osób. Po jej przeniesie-
niu w okolice ul. Ma-
rywilskiej, teraz na tej 
samej przestrzeni jest 
miejsce dla 40 osób. To 
daje możliwość faktycz-
nej izolacji.

Bezdomni, którzy tutaj 
trafią, to osoby zdrowe, 
które przed przyjęciem 
do schroniska będą mu-
siały przejść swojego 
rodzaju dwutygodniową 
kwarantannę.            KB

izolatorium dla bezdomnych

wyzdrowiałeŚ z coVid-19?  
zostań dawcą osocza! 

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA zwrócił się z apelem do 
wszystkich osób, które przeszły COVID-19 i wyzdrowiały, 
i chcą pomóc chorym, o zgłaszanie się do placówki. 

Chodzi o pobranie oso-
cza, które będzie podawane 
najciężej chorym. Ta terapia 
daje szansę wielu osobom na 
wyzdrowienie. Na razie oso-
cze będzie pobierane tylko od 
mężczyzn. Dlaczego?

– W początkowej fazie na-
szego badania chcemy po-
bierać osocze od mężczyzn 
ze względu na niższe ryzyko 
wystąpienia TRALI (ostrego 
poprzetoczeniowego uszko-
dzenia płuc). Kryteria włącze-
nia będą mogły ulec zmianie 
wraz z czasem trwania bada-
nia – wyjaśnia szpital.

Szczegóły wyjaśnia CSK 
MSWiA w komunikacie:

W całym mieście ruszył program dożywiania dzieci. 
Na Pradze Północ działa jedyna w Warszawie kuchnia, 
w której są przygotowywane ciepłe posiłki. 

Praga-Północ wsPiera dzieci

n Przebyłeś chorobę CO-
VID-19, posiadasz dwu-
krotnie ujemny wynik testu 
w kierunku SARS-CoV-2 
pobrany w odstępie co naj-
mniej 24 godzin (wymaz 
z nosogardzieli).
n Ważysz nie mniej niż 
50 kg.
n Jesteś mężczyzną.
n Jesteś osobą pełnolet-
nią, a nie przekroczyłeś 65. 
roku życia.
n Zadzwoń pod nr telefonu 
+48 515 633 105 w godz. 
12.00–18.00 lub napisz  
maila na adres covid19oso-
cze@gmail.com

Miejsce pobierania osocza 
znajduje się w Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
(CKiK) CSK MSWiA, ul. Wo-
łoska 137, Warszawa. Proces 
separacji osocza odbywa się 
w strefie bezpiecznej i pro-
wadzi do niej osobne wejście 
(droga do RKiK MSWiA).

Każdy krwiodawca może uzy-
skać bezpłatnie wyniki swoich 
badań laboratoryjnych (ozna-
czenie grupy krwi, morfologia, 
badania wirusologiczne).

Dzień oddawania osocza jest 
wolny od nauki, pracy! (nie-
obecność usprawiedliwiona). 
Należy tylko pamiętać o zabra-
niu odpowiedniego zaświad-
czenia. Szczegóły, jak również 
odpowiedzi na wszelkie pytania 
zostaną podane telefonicznie 
bądź mailowo.

Do programu przygotowy-
wania paczek dla uczniów 
szkół podstawowych włączyły 
się wszystkie placówki na Pra-
dze Północ. Jedna z nich – SP 30  
przy ul. Kawęczyńskiej 2, uru-
chomiła kuchnię, w której są 
przygotowywane posiłki. To je-
dyna taka placówka w stolicy.

– Rodzice mogą odbierać 
ciepłe posiłki w poniedziałki, 
środy, piątki, a paczkę żywie-
niową z produktami spożyw-
czymi we wtorki lub czwartki. 
Listę produktów opracowała ko-
ordynatorka miejskiej kampanii 
„Wiem, co jem” po konsultacji 
z dietetykami – mówi Karolina 

Jakobsche, rzecznik Urzędu 
Dzielnicy Praga-Północ.

Ze wsparcia na Pradze Pół-
noc obecnie korzysta 422 dzieci. 
Każda z placówek prowadzi za-
pisy. – Był pomysł, żeby Ośrodki 
Pomocy Społecznej zajęły się 
tematem i dobrze, że robią to 
szkoły, ponieważ one najlepiej 
znają potrzeby swoich uczniów 
i miały ich wcześniej również 
pod opieką – mówi wicebur-
mistrz Dariusz Kacprzak.       NM
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REKLAMAREKLAMA

Jedną z piękniejszych cech, 
którą pokazujemy w tym szcze-
gólnym czasie, jest wrażliwość. 
Wrażliwość na krzywdę innych. 
I nie ogranicza się ona tylko do 
współczucia, ale i do mobiliza-
cji, bo potrafimy jednoczyć siły 
i działać wspólnie w imię jednej 
sprawy. Pomagamy sobie nawza-
jem. A przykładem tego jest cho-
ciażby szycie maseczek. Proste, 
ale jakże ważne w tym czasie.

uczniowie i harcerze
Zespół Szkół Łączności z al. 

Stanów Zjednoczonych zor-
ganizował zbiórkę maseczek, 
rękawic jednorazowych, far-
tuchów flizelinowych i innych 
materiałów dla szpitali. 

– Oni walczą o nasze ży-
cie, więc my zadbajmy o nich, 
o ich zdrowie i bezpieczeństwo 
– mówi dyrektor ZS Alicja 
Wodecka. – W tych trudnych 
dniach, chociaż w ten sposób 
możemy pokazać naszą ŁĄCZ-
NOŚĆ z nimi – dodaje.

To nie wszystko, bo poza 
zbiórką wśród mieszkańców, 
uczniowie wzięli też sprawy 
w swoje ręce i na szkolnej dru-
karce 3D wykonali elementy do 
przyłbic ochronnych dla perso-
nelu medycznego.

Z kolei południowoprascy 
harcerze ze Związku Harcer-
stwa Polskiego nie zapomnieli 
o najbardziej potrzebujących 
mieszkańcach. Przygotowali 
plakaty z numerem telefonu, 
pod którym mieszkańcy mogą 
poprosić o pomoc w zakupach. 
Harcerze wykonują zakupy 
zgodnie z listą, którą ustalają 
podczas rozmowy telefonicz-
nej. Dostarczają torby przed 
drzwi, a płatności rozliczane są 
elektronicznie. Wszystko po to, 
aby jak najbardziej ograniczyć 

wielkie serce w małeJ maseczce
Jednym z nieodłącznych symboli dzisiejszych czasów stały 
się maseczki. Codziennie potrzebne są ich niezliczone ilości. 
Na szczęście powstaje wiele inicjatyw społecznych, dzięki 
którym najbardziej potrzebujący dostają je za darmo.

możliwość przeniesienia wi-
rusa. Zgłoszenia w sprawie za-
kupów przyjmuje pwd. Gabriela 
Lassota – gabriela.lassota@zhp.
net.pl lub pod numerem telefonu 
660 989 177.

Harcerzy wsparł Urząd Dziel-
nicy Praga-Południe, który prze-
kazał im 200 sztuk kominów 
z filtrem N95. To zabezpieczenie 
dla wolontariuszy, którzy dostar-
czają seniorom jedzenie.

Drugą formą pomocy, w którą 
włączyli się harcerze z całej 
Warszawy, jest szycie mase-
czek dla placówek zdrowia. Do 
akcji włączają się także osoby 
prywatne, które oferują swoją 
pomoc w szyciu, czy też firmy, 
które przekazują materiał na 
maseczki, gumki bieliźniane lub 
nici. Jeżeli ktoś chciałby wspo-
móc harcerzy w szyciu albo 
przekazać materiał, może skon-
taktować się z koordynatorką 
akcji w dzielnicy phm. Anną 

Bodzińską – anna.bodzinska@
zhp.net.pl lub pod numerem te-
lefonu 661 915 912.

skazani szyJą
Po wprowadzeniu stanu epi-

demii, pomysł szycia maseczek 
narodził się też w Areszcie 
Śledczym na Białołęce. Ska-
zani panowie, odsiadujący wy-
roki, bardzo chętnie włączyli się 
w ten sposób w walkę z korona-
wirusem.

– Skazani z białołęckiego 
aresztu, w ramach programu re-

adaptacji społecznej „Solidarni 
w chwili zagrożenia”, szyją ma-
seczki ochronne. Uszyte ma-
seczki zostaną przeznaczone do 
użytku jednostki penitencjarnej, 
a także będą przekazane do in-
nych instytucji potrzebujących 
wsparcia, szpitali czy Domów 
Pomocy Społecznej – mówi mł. 
chor. Marta Frąckiewicz. 

Oczywiście cały proces 
szycia maseczek odbywa się 
z zachowaniem zasad higieny 
– przed przystąpieniem do za-
jęć osadzeni dezynfekują ręce. 
W programie uczestniczy 11 
skazanych, którzy dziennie 
szyją ok. 400 maseczek.

wielkie Potrzeby
Już po kilku dniach akcji „Ma-

seczki dla Białołęki”, Stowa-
rzyszenie Razem dla Białołęki 
zorientowało się, że potrzeby 
są wielkie, ale też, że chętnych 
do pomocy nie zabraknie. Do-
łączyła OSP Białołęka, dziew-
czyny z Patent na Szycie, Gosia 
Olka i kolejne osoby, znaleźli się 
sponsorzy. Dzięki temu wszyst-
kie domy dziecka z Białołęki już 
w najbliższych dniach dostaną 
maseczki – zgodnie z potrze-
bami – zarówno dziecięce, jak 
i dla dorosłych, z gumkami i ze 
sznureczkami. Ta forma pomocy 
trafi też do Monaru przy ul. Ma-
rywilskiej, do ośrodka Etezja dla 

samotnych matek, do Domu Po-
mocy Społecznej, Zakładu Opie-
kuńczo-Leczniczego i Ośrodka 
Pomocy Społecznej, gdzie za-
potrzebowanie, jak wiadomo, 
jest naprawdę duże. Maseczki 
dostaną również białołęccy se-
niorzy oraz wszyscy, którzy są 
w trudnej sytuacji materialnej. 
W sumie już dzisiaj wiadomo, 
że zostanie uszytych i rozdanych 
kilka tysięcy maseczek, a to do-
piero początek.  Alina Gruszka

Musimy liczyć się z tym, że 
obowiązek zasłaniania ust 
i nosa, zostanie zniesiony 
dopiero po wprowadzeniu 
szczepionki na koronawirusa, 
więc najwcześniej za ok. 1,5 
roku.

PRZEPISY W SKRóCIE
Maseczki/chustki są wyma-
gane:  we  wszystkich  miej-
scach  użyteczności  publicz-
nej,  m.in.  miejscach  kultu 
religijnego, bankach, na pocz-
tach, targowiskach, sklepach, 
w  budynkach  biurowych, 
budynkach  wspólnych  itp., 
również w środkach transpor-
tu  publicznego,  taksówkach 
i samochodach, jeśli jedziemy 
z osobami innymi niż te, z któ-
rymi przebywamy w domu na 
co dzień. Bez maseczek mogą 
chodzić dzieci do lat 4, osoby 
mające  trudności z oddycha-
niem oraz z samodzielnym za-
łożeniem zakrycia ust  i nosa, 
osoby z autyzmem, kierowcy 
transportu, żołnierze oraz du-
chowni w czasie odprawiania 
nabożeństw.
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które łączą ludzi

sklep internetowy: www.pragaunited.pl

cena

5 wzorów
damskie i męskie

od S do XXXL
2 kolory

Redakcja „Mieszkaniec”
ul. Grenadierów 10 

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

tel. 698-676-886
Odbiór osobisty

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

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

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

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

KONKURENCYJNE CENY

MIESZKANIEC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Gazeta mieszkańców Pragi Południe, Pragi Północ, Wawra, Rembertowa, Wesołej, Białołęki, Targówka. 
Redaguje zespół dziennikarzy przy współudziale mieszkańców. Redaktor naczelny: Barbara Nowosielska-Piszczyk. Zdjęcia: Leszek Pogorzelski. Redakcja: ul. Grenadierów 10, 
04-062 Warszawa, tel. 22 813-43-83, e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl, www.mieszkaniec.pl Wydawca: PWU VARIA ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 22 810-64-12. 
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Za treść ogłoszeń, listów i artykułów sponsorowanych (AS) Redakcja i Wydawca nie odpowiadają. 

PRAWNE

n Adwokat Kamila Osica-
Miładowska, sprawy cywilne, 
lokalowe, rodzinne, spadkowe, 
administracyjne i inne.  
Al. Waszyngtona 146 lok. 212. 
Kancelaria została przeniesiona 
z Universamu Grochów.  
Tel. 509-959-444,  
www.kancelariaosica.pl. 

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

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

RóżNE

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

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. 607-66-33-30

AUTO-MOTO – Kupię

n Autoskup każdy cały, 
uszkodzony, klasyki.  
Tel. 696-800-500

KUPIę

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

n Kupię książki płyty  
winylowe. Dojazd do klienta.  
Tel. 798-631-511 

MEDYCYNA NATURALNA

n MASAż LECZNICZY. 
AKUPUNKTURA.  
TEL. 605-091-215

MEDYCZNE

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

n LOGOPEDA.  
TEL. 605-74-66-60

NAUKA

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

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

NIERUCHOMOŚCI  
– Sprzedam

n Sarbinowo koło Mielna nad 
morzem ośrodek 90 miejsc. 
Tel. 577-410-005

PRACA

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

n Transport – przeprowadzki 
– samochód o wymiarach 3,9 
dł./2,0 wys. – kontener, kraj, 
zagranica, konkurencyjne ceny. 
Tel. 502-904-764

USŁUGI

n AAAA Automatyczne 
pralki, zmywarki – krajowe, 
zachodnie. Naprawa.  
Tel. 609-105-940

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

n ANTENY, TELEWIZORY – 
NAPRAWA. TEL. 602-216-943

n Cyklinowanie, lakierowanie – 
Jacek Szpakowski. Tel.  
22 872-93-03, 502-920-316

n Cyklinowanie, układanie, 
lakierowanie, przekładanie 
parkietów – Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88,  
609-542-545

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

n Czyszczenie Karcherem 
dywanów, wykładzin, 
tapicerki. Tel. 694-825-760

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

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

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

n ELEKTRYCZNE INSTALACJE 
NOWE, WYMIANA  
– UPRAWNIENIA.  
TEL. 504-618-888

n HYDRAULICZNE 
INSTALACJE, REMONTY.  
TEL. 504-618-888

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

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

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

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

n LODóWEK NAPRAWA. TEL. 
22 842-97-06, 602-272-464

n Lodówki, pralki, telewizory 
– naprawa. Tel. 694-825-760

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

n PANELE, UKŁADANIE.  
TEL. 504-618-888

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

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

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

n STOLARZ – SZAFY, 
ZABUDOWY, GARDEROBY 
I PAWLACZE.  
TEL. 602-126-214

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

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

n Złota rączka, elektryka, 
składanie mebli.  
Tel. 503-150-991

USŁUGI – Budowlane

n ROLETY.  
TEL. 514-165-445

n ZABUDOWA BALKONóW. 
TEL. 514-165-445

USŁUGI – Komputerowe

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

USŁUGI – Porządkowe

n Sprzątanie mieszkań, 
pranie dywanów i mycie 
okien. Tel. 731-274-300

USŁUGI – Remontowe

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

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

n MALOWANIE, 
TAPETOWANIE. GŁOWACKI. 
TEL. 504-618-888

n Malowanie, tapetowanie. Tel. 
501-028-073, 22 566-17-16

n OKNA – NAPRAWY, 
DOSZCZELNIENIA.  
TEL. 787-793-700

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

n REMONTY KOMPLEKSOWO. 
GŁOWACKI. TEL. 504-618-888

n Rolety. Tel. 514-165-445

Dostarczymy je razem z gazetą  
Oferujemy insertowanie ulotek w całości lub części nakładu. 

PrzeDsiębiOrcO, masz ulOtki reklamOwe? 
chcesz, aby DOtarły DO szerOkiegO grOna klientów? 

więceJ inFOrmacJi: 
zaDzwOŃ  Û 22 813-43-83 

naPisz  reklama@mieszkaniec.pl

REKLAMA REKLAMA

S.M. „Międzynarodowa”  
Warszawa ul. Międzynarodowa 44  

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

1. Wykonanie kompleksowej wymiany instalacji 
c.o. wraz z grzejnikami w budynku mieszkalnym 

Międzynarodowa 54.
2. Czyszczenie i mycie ścian elewacji środkami 
chemicznymi, usuwanie alg, glonów i innych 

zabrudzeń oraz dwukrotnego malowania 
w budynku Międzynarodowa 32/23 A, 34, 38, 40, 

58 i Brazylijska 20.

Informacje o szczegółach przetargów zawarte 
są na stronie internetowej Spółdzielni  

www.miedzynarodowa.waw.pl
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Klient do sprzedawcy w sklepie 
z zegarkami:
− Czy jest pan pewien, że ten 
zegarek będzie chodził?
− Nie, jestem pewien, że trzeba 
go nosić!

***
Chłop przyjeżdża do miasteczka 
wyładowanym wozem na targ. 

Woła: − Ziemniaki! Ziemniaki 
przywiozłem!
Na to koń: 
− Taaa, no jasne!  
TY przywiozłeś…

***
Sonda uliczna. Dziennikarz  
do przechodnia:
− Co pana zdaniem jest 
gorsze w dzisiejszych czasach: 
niewiedza czy obojętność?
− Nie wiem. Co mnie to 
obchodzi!

na luzie
ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Pyszna Józia

Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili  
wytchnienia, uśmiechu, po prostu – luzu!

Domowe środki chemiczne, popu-
larne, stosowane, znane, ale… nie 
zawsze do końca!
n Aceton – nie tylko zmywa lakier 
z paznokci; pomocny w usuwaniu 
plam (powstałych nie tylko na ma-
teriale) z tłuszczu, żywicy, szelaku 
(majsterkowicze to docenią) i innych 
substancji. Uwaga! Może odbarwiać 
tkaniny! 
n Kamfora – powiedzenie znika jak 
kamfora jest prawdą, czysta kamfora 
szybko się ulatnia w wolnym powie-
trzu. Ma zastosowanie do dezynfekcji 
oraz rozgrzewające jako maść. 
n Naftalina – odstrasza mole, lecz 
przy okazji nasącza specyficznym 
zapachem meble i ubrania. Na szczę-
ście szybko się ulotni, gdy je porząd-
nie wywietrzymy, najlepiej w słońcu. 
Naftalen sprasowany z pyłem lub 
miałem węglowym pomaga rozpalić 
ogień. 
n Olej rycynowy – wiadomo, prze-
czyszcza. Ale też poprawia kondycję 
brwi i rzęs, nakładany czystą szczo-
teczką na ich końce, na przykład 
na noc. Również świetnie działa na 
włosy! Maseczka z ciepłego oleju 
rycynowego pod grubym ręcznikiem 
doda im blasku i sprężystości!

Wesoły Romek

Majowe święta – co działo się w te pa-
miętne dni!

1 maja
1576 – ślub i koronacja Stefana Batore-
go i Anny Jagiellonki
1812 − Wiedeń, premiera Wesela Figara 
W.A. Mozarta
1886 – kulminacja strajków robotniczych 
w Chicago, dla upamiętnienia których po-
wstało pierwszomajowe, międzynarodo-
we, robotnicze święto pracy obchodzone 
od roku 1890, choć w Ameryce Północnej 
Labour Day obchodzi się w pierwszy po-
niedziałek września
2001 – w Warszawie odbyła się pierwsza 
Parada Równości
2004 – Polska wraz z 9 innymi pań-
stwami dołączyła do Unii Europejskiej

2 maja
1945 − zdobyto Berlin, a Polacy zawiesili 
flagę na kolumnie Zwycięstwa
1952 – początek budowy Pałacu Kultury 
i Nauki
1988 – strajk w Stoczni Gdańskiej
2004 – Dzień Flagi Rzeczypospolitej, 
obchodzony po raz pierwszy

3 maja
1791 – Sejm Czteroletni uchwalił Kon-
stytucję 3 Maja
1815 – Kongres Wiedeński postanawia 
utworzyć Królestwo Polskie
1815 – ogłoszono powstanie Rzeczpo-
spolitej Krakowskiej
1966 – obchody Tysiąclecia Chrztu Pol-
ski na Jasnej Górze w Częstochowie
1978 – w FSO rozpoczęto seryjną pro-
dukcję samochodu Polonez 
1993 – Zgromadzenie Ogólne ONZ Świa-
towy ustanowiło Dzień Wolności Prasy
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 Jak gotować? Najważniejsze – dobrze wypłukać 
kaszę na sicie pod zimną, bieżącą wodą, aż z mętnej 
stanie się przejrzysta. Wówczas włożyć ją do wrzą-
cego mleka pół na pół z wodą, lekko osolonego, 
w proporcji 1 szklanka kaszy na 2 szklanki płynu. 
Mieszając, gotować do wchłonięcia płynu, a potem 
– na bardzo małym gazie, około 10–15 minut.

 Z jajkiem, natką i szczypiorkiem – gdy kasza 
się gotuje, przygotować starannie umyte, surowe 
jajko (1 na osobę), sparzone wrzątkiem. Wbić je do 
miseczki, dodać łyżkę siekanej natki i łyżkę szczy-
piorku. Gotową kaszę, im gorętszą tym lepiej, wło-
żyć do miseczki i szybko, starannie wymieszać, 
ewentualnie dodając łyżeczkę masła. Przykryć 
talerzykiem na 3 minuty, by jajko się ścięło.

 Z pesto i suszonymi pomidorami – przy-
gotować kaszę jak powyżej. Gorącą wymieszać 
z suszonymi pomidorami krojonymi w cienkie 
paski oraz pesto i świeżymi ziołami do wyboru. 
Tak przyrządzona, jest doskonałym dodatkiem do 
mięs bez sosów, np. piersi kurczaka marynowanej 
w winegrecie, smażonej na oliwie.

 Z powidłami i śmietaną – jako słodkie da-
nie obiadowe lub jako deser. Ugotowaną jak po-
wyżej, lekko schłodzoną kaszę, ułożyć w kształt 
„wulkanu” na talerzu. „Krater” wypełnić powidłami 
śliwkowymi, a dookoła „wulkanu” ułożyć kilka ły-
żek bardzo gęstej, kwaśnej śmietany.

 Z pieczonym jabłkiem – całe, wydrążone 
jabłka ze skórką, wypełnione w miejscu gniazda 
nasiennego namoczonymi w wodzie lub rumie 
rodzynkami, włożyć do małej brytfanny lub na-
czynia do zapiekania grubo wysmarowanego 
masłem. Kaszą jaglaną, która wchłonęła płyn, 
obłożyć jabłka i zapiec do miękkości jabłek. Po-
dając (lepiej na gorąco) można polać stopioną 
czekoladą.

 Z bakaliami i miodem – suszone morele, 
rodzynki i orzechy włoskie zalać wrzątkiem. Gdy 
namiękną, polać podgrzanym miodem, najlepiej 
lipowym lub akacjowym, ewentualnie lekko skro-
pić cytryną. Dodać płatki migdałowe. Wymieszać 
z wystudzoną kaszą jaglaną. Na deser lub słodki 
podwieczorek. 

Spróbujcie kuchni z kaszą jaglaną, robioną 
z prosa, bezglutenową, bardzo zdrową. 
Kupując, wybierajcie zawsze tę żółciutką, 
a nie – szarożółtą, która potrafi być 
gorzka. Kaszę można jadać na śniadanie, 
obiad, kolację, a nawet na deser!

Krzyżówka Mieszkańca nr 8

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 25 utworzą końcowe hasło.
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m Baran
21.03-21.04

n Byk
22.04-21.05

o Bliźnięta
22.05-21.06

p Rak
22.06-22.07

q Lew
23.07-23.08

r Panna  
24.08-23.09

s Waga  
24.09-23.10

t Skorpion  
24.10-23.11

u Strzelec  
24.11-22.12

v Koziorożec  
23.12-20.01

w Wodnik  
21.01-19.02

x Ryby  
20.02-20.03

W najbliższym czasie pomyśl jak poprawić swoją pracę. Może warto zainwestować w no-
wocześniejszy sprzęt. Obecnie twoja sytuacja jest stabilna, ale chwilowo fortuna nie będzie 
ci przychylna, więc uzbrój się w cierpliwość. 
W uczuciach nie wszystko ułoży się po twojej myśli. Nadmiar wymagań i egoizm mogą spra-
wić, że wystraszysz partnera. Ponadto nie trać wrażliwości na jego problemy. Sprawy zawo-
dowe mogą się zmieniać z dnia na dzień z powodu nowych zaskakujących wiadomości. 
Nie  będziesz mieć  teraz  zbyt  dużego wpływu na  to,  co  się  dzieje. Chociaż w  sprawach 
zawodowych odczujesz przypływ gotówki, w uczuciach możesz się pogubić. Musisz się 
uzbroić w cierpliwość i pozytywne nastawienie, a wszystko dobrze się ułoży. 
Możesz cierpieć z powodu chwilowych niedoborów finansowych. Nie martw się, w niedłu-
gim czasie sytuacja ulegnie zmianie. Kłopoty w sprawach materialnych zrekompensuje ci 
ciepła, miła atmosfera domowego zacisza. Możesz liczyć na swoich bliskich i to jest twoim 
wielkim atutem. 
Mimo rozlicznych obowiązków jesteś w dobrej formie i nastroju. Przeżywasz okres wzmo-
żonej witalności i przypływu sił. Twoja dobra passa w sprawach zawodowych i prywatnych 
nie będzie zagrożona przez długi czas. Poświęć więcej uwagi bliskiej ci osobie. 
W najbliższych dniach w sprawach zawodowych odczujesz zwiększone obowiązki. Pora-
dzisz sobie na pewno! Spotka cię satysfakcja, której możesz się nie spodziewać. Może ktoś 
wreszcie doceni twój zapał i poświęcenie? 
Dobre dni na rozsądne  i  inteligentne działanie, które może przynieść wiele korzyści. Nie-
wykluczone  jednak,  że warunkiem osiągnięcia  sukcesu będzie  zmiana planów albo  inne 
spojrzenie na związki z ludźmi. 
Niestety, nie jesteś teraz w najlepszej formie. Więcej uwagi i czasu poświęć swojemu zdro-
wiu. Twoja energia może być troszkę przytłumiona i możesz wolniej reagować na niektóre 
wydarzenia. 
Będziesz mieć powody do zadowolenia w sferze uczuciowej. Bądź bardziej serdeczny dla 
swojego partnera. Możliwe, że czeka cię spora niespodzianka w sprawach finansowych. 
Najwyższy czas pomyśleć o miłych sprawach. Samotni mają szansę na pewną, solidną 
i szczęśliwą miłość. Powinieneś teraz nastawić się na same pomyślne sprawy i spróbować 
wyjść szczęściu naprzeciw. Dopisuje ci fart do finansów, zacznij działać. 
Masz  teraz  sporo  szczęścia w  pracy, w  uczuciach  i  finansach.  Jak  długo  ci  się  będzie 
wiodło, zależy od twoich poczynań. Nie zmarnuj teraz kilku okazji do pomnożenia majątku, 
a sprawy uczuciowe wymagają też odpowiedniej oprawy i czasu. 
Czujesz się wspaniale i ta sytuacja w sposób pozytywny odnosi się do twoich spraw. Ze 
wszystkim trudnościami potrafisz sobie poradzić. Otoczenie pogodnych ludzi doda ci opty-
mizmu. Wykorzystaj też wolny czas na załatwienie zaległych spraw.  Merlin
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