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Pół Punkcika
Pierwsza (mniejsza) wyborcza 

burza już za nami. Emocje były 
duże, w drugiej turze znaleźli się 
faworyci. To pokazuje, że jakie by 
nie były nasze przekonania o zmie-
niającym się świecie, poglądy po-
lityczne mają zadziwiającą stabil-
ność: wschód i południe kraju mają 
jednego kandydata, zachód i wielkie 
miasta – drugiego.

I jednego, i drugiego elekta dzieli 
najwięcej w sferach światopoglądo-
wej, społecznej, etycznej i sposobie 
prezentowania Polski we współcze-
snym świecie. W części gospodar-
czej różnice nie są już tak wielkie. 
A mimo to czujemy, że są to rywale 
z zupełnie innej bajki – głosowanie 
na jednego z nich tak naprawdę jest 
manifestacyjne i ma często wymiar 
głosowania przeciw temu drugiemu. 
To też się utrzymuje od lat. Ulubieniec 
naszych przeciwników ma przy tym 
wszystkie najgorsze cechy, więc sta-
le pojawia się pytanie: jak ONI mogą 
tego nie widzieć? No nie mogą, bo 
są – tu do wyboru… albo zaślepioną 
sektą, albo lemingami. Albo zostali 
przekupieni, albo okłamani.

Przy tej metodzie postrzegania 
aktu głosowania nie dogadamy się 
nigdy. Różnice w drugiej turze pew-
nie będą minimalne i znów okaże 
się, że dokładnie jesteśmy pęknięci 
na pół. Co mogłoby ten stan zmie-
nić? Chyba tylko jedno… zwycięz-
ca, prezydent, musi wiedzieć, że 
reprezentuje tylko „kawałek” Polski 
i jak będzie grał na swój elektorat, 
to za 5 lat znów będzie drżał o każde 
pół punkcika. A my będziemy okła-
dali się cepami, by te pół procent 
przeciągnąć na „naszą stronę”.

Tomasz Szymański
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kronika Policyjna
nOŻEM WYMuSiLi  

ZWROT DłuGu
W hostelu w Rembertowie dwóch 
mężczyzn (22 i 34 lata) postano-
wili odzyskać dług od mieszkańca 
jednego z pokoi. Nachodzili go 
kilka razy, za kolejnym przyszli 
z argumentem siły: zranili nożem 
i zabrali ofierze pieniądze i alkohol, 
jaki posiadał. Zastraszyli recep-
cjonistkę, która była świadkiem 
wydarzeń. Zabrali swoje rzeczy 
i oddalili się. Zawiadomiono rem-
bertowskich policjantów, którzy 
szybko zatrzymali sprawców. 
Przed sądem odpowiedzą przede 
wszystkim za rozbój z użyciem 
niebezpiecznego narzędzia.

cHciał kOBiEciE uciąĆ  
PaLcE SEkaTOREM

Policjanci z Wawra usłyszeli mro-
żącą krew z żyłach opowieść. 
Pewna kobieta zaprosiła do siebie 
mężczyznę, którego mało znała. 
32-latek, po wypiciu alkoholu, 
stał się bardzo agresywny, zażą-
dał wydania wszystkich cennych 
rzeczy, a gdy spotkał się z opo-
rem, zaczął kobietę bić, sekato-
rem obciął jej włosy, zagroził, że 
to samo zrobi z palcami. Uciekł 
z biżuterią i kluczykami do sa-
mochodu… Wezwani policjanci 
zaczęli (trafnie) typować podej-

rzanego – okazał się nim być 
pewien 32-latek, recydywista. 
Ukrywał się przed policjantami, 
wpadł, gdy „na chwilę” pojawił 
się u swojej matki. Skrył się pod 
stertą pierzyn i pościeli.

kRaDł i SPRZEDaWał 
W LOMBaRDZiE

30-letni mężczyzna żył z tego, że 
posługując się podrobionym do-
wodem osobistym, wypożyczał 
elektronarzędzia, a następnie 
spieniężał je w lombardach. Po 
kilku zgłoszeniach o takich zda-
rzeniach, południowoprascy poli-
cjanci przystąpili do działania i za-
trzymali sprawcę. Miał przy sobie 
podrobione dokumenty i narkotyki 
– mefedron i amfetaminę.

akcJa naD RanEM
O 4.40 południowopracy poli-
cjanci zatrzymali wychodzącego 
z mieszkania, poszukiwanego 3 li-
stami gończymi 29-latka skaza-
nego wyrokami na prawie 6 lat za 
rozboje i kradzieże z włamaniem. 
Wczesna akcja spowodowana 
była potrzebą chwili – poszuki-
wany zjawiał się w domu bardzo 
późno i bardzo wcześnie zeń 
wychodził. Został zatrzymany, 
jak właśnie opuszczał domowe 
pielesze.      policja.waw.pl

REKLAMAREKLAMA

naćPany kieroWca autobusu Wiózł śmierć

Na wyposażeniu autobusu jest 
również alkomat, który nie po-
zwoli na uruchomienie silnika 
przed wyjazdem z zajezdni, po 
dłuższym postoju czy po zmianie 
prowadzącego, jeżeli kierowca 
nie wykona testu. Trzeźwość 
kierowców sprawdzana jest 
każdego dnia. W styczniu 2020 
roku tylko pracownicy Zarządu 
Transportu Miejskiego i Miej-
skich Zakładów Autobusowych 
przeprowadzili 5341 kontroli, 
a w całym 2019 roku – ponad 
67 tysięcy – informuje Karolina 
Gałecka z Urzędu Miasta.

W umowach pomiędzy Za-
rządem Transportu Miejskiego 
a operatorami jest zapis umoż-
liwiający kontrolę kierowców 
w przypadku podejrzenia, że 
są pod wpływem alkoholu czy 
środków odurzających. W ta-
kich sytuacjach na miejsce wy-
syłany jest nadzór ruchu oraz, 
w razie wątpliwości, wzywana 
jest policja. 

 ZTM zlecił kontrole w za-
jezdniach firmy Arriva Polska, 
do której należał autobus, który 
uległ wypadkowi. 

Nina Miętus

W czwartek, 25 czerwca, autobus linii 186 spadł z mostu 
Grota-Roweckiego na Wisłostradę. W wypadku zginęła 
jedna osoba, 17 trafiło do szpitali. 

Takie były pierwsze doniesie-
nia po zdarzeniu, które wstrzą-
snęło tydzień temu całym kra-
jem. Wówczas pojawiła się też 
informacja o tym, że kierowca 
miejskiego autobusu prawdo-
podobnie zasłabł za kierow-
nicą. Dzisiaj wiadomo więcej 
i niestety te informacje są prze-
rażające.

Tomasz U., kierowca autobusu, 
był pod znacznym wpływem 
amfetaminy, którą zażył przed 
kursem. Jak poinformowała 
Mirosława Chyr z Prokuratury 
Okręgowej w Warszawie, przy-
znał się do tego, zeznając też, że 
„urwał mu się film” i niewiele 
pamięta z całego zdarzenia. Pa-
mięta jedynie, że pomagał jednej 
z ofiar wydostać się z autobusu. 
W autobusie pod jego portfelem 
znaleziono torebkę z amfeta-
miną (0,54 g). Zabezpieczono też 
plecak należący do kierującego, 
w którym ujawniono plastikową 
płytkę z nalotem białej substan-
cji, jak wynika z opinii biegłych 
– amfetaminy. Tomaszowi U. 
grozi 15 lat więzienia. 

Jak ustaliła prokuratura, kie-
rowca, który spowodował wypa-

dek, uprawnienia do kierowania 
autobusem uzyskał w kwietniu 
2019 roku, a już miesiąc póź-
niej, bez doświadczenia, został 
zatrudniony jako kierowca auto-
busu miejskiego w firmie Arriva, 
która współpracuje z ZTM. Oka-
zało się też, że w ciągu 3,5 roku 
był on aż 13 razy karany za wy-
kroczenia w ruchu drogowym. 
Za przekroczenie dopuszczalnej 
liczby punktów karnych miał 
odebrane prawo jazdy.

Jak to możliwe, że pod 
wpływem narkotyków wsiadł 
za kierownicę autobusu? Kie-
rowcy miejskich autobusów są 
kontrolowani pod kątem trzeź-
wości, ale nie ma możliwości 
sprawdzania ich na obecność 
środków psychoaktywnych 
w organizmie. 

– Najnowsze pojazdy, a do 
takich zaliczyć należy autobusy 
Solaris Urbino 18 CNG, są wy-
posażone w stały monitoring 
wnętrza i otoczenia pojazdu, sys-
tem lokalizacji, zliczania pasa-
żerów, łączność alarmową kie-
rowcy oraz gromadzą wszelkie 
możliwe dane o ruchu pojazdu 
czy temperaturze wewnątrz. 
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Niestety, kierowcy jednośla-
dów w zderzeniu z samocho-
dami mają niewielkie szanse na 
przeżycie. Z jednej strony mo-
tocykliści często przekraczają 
prędkość, z drugiej – kierowcy 
aut nie zachowują należytej 
ostrożności i dlatego często 
dochodzi do dramatów na dro-
gach. 

Policja rozpoczęła kampanię, 
w której przypomina, że każdy, 
kto wsiada na motocykl, musi 
sobie uzmysłowić, że w przy-
padku zdarzenia drogowego jest 
bardziej narażony na utratę ży-
cia i zdrowia. Wystarczy, że na 
drodze będzie piach lub rozlana 
ciecz, a opanowanie motocykla 
może być trudne, nawet dla do-
świadczonego kierowcy.

– Warto też pamiętać, że mo-
tocyklista jest mniej widoczny 
dla pozostałych kierowców. 
Omijając czy wyprzedzając 
inny pojazd z dużą prędko-
ścią naraża przede wszystkim 

własne życie i zdrowie, gdyż 
kierujący pojazdami mogą go 
nie widzieć. Sprawne i czyste 
światła, odblaskowe szelki mo-
tocyklowe lub kamizelka popra-
wiają widoczność motocyklisty 
w dzień i w nocy – przypo-
mina Komenda Główna Policji  
i apeluje: 

Bezpieczeństwo w mieście 
ma poprawić możliwość jazdy 
motocykli po buspasach. Przy-

motocykle Wjechały na busPasy
nie ma tygodnia, a czasami nawet dnia, by nie dociera-
ły do nas tragiczne informacje o wypadkach z udziałem 
motocyklistów. 

pominamy jednak, że użyt-
kownicy jednośladów mogą 
poruszać się po nich tylko 
w określonych miejscach, a nie 
po wszystkich pasach autobuso-
wych w Warszawie. 

Na początku czerwca, zgod-
nie z zapowiedziami, wyzna-
czony został nowy fragment 
buspasa na ulicy Radzymińskiej 
na odcinku od ul. Trockiej do  
ul. Młodzieńczej. Przeprowa-
dzone prace zakładały również 
umożliwienie poruszania się 
motocyklistom po nowym frag-
mencie buspasa.

– Podjęcie takiej decyzji to 
skutek prowadzonego wcześniej 
programu pilotażowego. Przez 
dwa sezony sprawdziliśmy 
w praktyce, jak dopuszczenie 
ruchu motocykli wpłynęło na 
bezpieczeństwo i funkcjono-
wanie buspasów. Wnioski są 
pozytywne – motocykliści z od-
powiednim poszanowaniem 
potraktowali przywilej jazdy 
po wydzielonych pasach, a ze 
strony kierowców autobusów 
komunikacji miejskiej nie mie-
liśmy uwag krytycznych – mówi 

Karolina Gałecka, rzeczniczka 
Urzędu Miasta.

Przypomnijmy, że pilotaż 
projektu trwał od maja 2018 do 
października 2019 roku. W tam-
tym czasie motocykliści mogli 
poruszać się po buspasie na ul. 
Radzymińskiej i al. Solidarno-
ści (na odcinku od ul. Kryno-
liny do Rzeszotarskiej) oraz na 
Trasie Łazienkowskiej (od Alej 

Z najnowszego badania wi-
zerunku miasta wynika, że 
główne skojarzenia Polaków 
z Warszawą to hasła „stolica” 
oraz „Pałac Kultury i Nauki”. 
A przecież mamy mnóstwo 
miejsc, które zachwycają za-
równo mieszkańców, jak i tu-
rystów, i warto je poznać. Ru-
szyła kampania „Warszawa to 
nie tylko…”, w ramach której 
w mediach społecznościowych 

i na portalu go2warsaw.pl można 
poznawać atrakcje miasta spoza 
listy TOP 10 miasta, bo ta nie 
dla wszystkich może być inte-
resująca. Znajdują się na niej 
cenne obiekty, m.in. Muzeum 
Narodowe, Pałac w Wilanowie 
czy Centrum Nauki Kopernik. 
Wszystkie na pewno warto zo-
baczyć, ale nie każdy odwiedza-
jący Warszawę, chce zobaczyć 
miasto od tej strony, o czym 

mieliśmy okazję właśnie się 
przekonać. 

Do jednej z naszych redak-
cyjnych koleżanek zadzwoniła 
kuzynka z Wielkopolski, która 
po wielu namowach w końcu 
zdecydowała się na przyjazd do 
Warszawy i powiedziała kon-
kretnie: „Warszawa to Stadion 
Narodowy, Pałac Kultury, ulica 
Brzeska na Pradze i oczywiście 
metro – to muszę zobaczyć! 

Taką Warszawę chcę zawieźć 
na zdjęciach, bo o tym wszyscy 
mówią. Mamy dwa dni, pokaż 
mi wszystkie miejsca, które 
naprawdę warto tutaj zobaczyć 
– muzea itp. odpuszczamy, to 
następnym razem. Najpierw 
chcę zobaczyć, jak żyje mia-
sto”.

Prawda, że proste? Teoretycz-
nie, bo dwa dni to z jednej strony 
dużo, z drugiej bardzo mało, by 

pokazać komuś, kto nigdy nie 
był w naszym mieście, jego naj-
bardziej charakterystyczne albo 
urokliwe zakątki.

Po burzliwej dyskusji w re-
dakcji, poza wspomnianymi 
przez kuzynkę miejscami, wy-
typowaliśmy m.in. Saską Kępę –  
ul. Francuską i pomnik Agnieszki 
Osieckiej, plażę przy ZOO, z któ-
rej rozpościera się cudowny wi-
dok na lewobrzeżną Warszawę, 

Kanał Żerański i plażę Roman-
tyczną w Wawrze. Tyle, bez 
większych sporów, udało się nam 
ustalić, planując wycieczkę po 
prawej stronie Wisły, bo na tym 
terenie się skupialiśmy. Co jesz-
cze warto zobaczyć w naszych 
dzielnicach? Czym możemy się 
pochwalić? O to zapytaliśmy na 
naszym fb i teraz przedstawiamy 
Wasze typy. 

Mikołaj Mikos

WarszaWa, jaką znamy, ale nie doceniamy

WaWER 
Mazowiecki Park krajobrazowy – to ścieżki dla 
pieszych i rowerzystów. Amatorzy dwóch kółek 
mają tu prawdziwy raj, bo zależnie od stopnia 
zaawansowania i chęci mogą wybierać spośród 
pięciu wariantów tras rowerowych. Każda ma 
inny stopień trudności, ale wszystkie przebiegają 
w malowniczym terenie.
Plaża Romantyczna – idealne miejsce relaksu 
zarówno dla młodzieży, rodzin z dziećmi, jak i se-
niorów: leżaki, stoisko gastronomiczne, kino ple-
nerowe, skimboard i wiele innych atrakcji. Można 
wypożyczyć kajak i spłynąć nim do mostu Ponia-
towskiego. W sezonie letnim z plaży kursuje prom 
do Wilanowa.

Morskie Oko – jeziorko w Aleksandrowie przy  
ul. Napoleona Bonaparte i ks. Sylwestra Szulczy-
ka. Po stronie północnej i wschodniej są ścieżki 
spacerowe, przy nich ławki, miejsca piknikowe, 
gdzie można grillować, wyposażone w stoły, ławy, 
stojaki na rowery i kosze na śmieci. 

PRaGa-POłuDniE 

Rezerwat Olszynka Grochowska – wyjątkowe 
miejsce o charakterze krajobrazowo-historycz-
nym. Las rosnący w rejonie ulic: Chłopickiego, 
Szerokiej i Podhalańskiej znajduje się na obsza-
rze pola bitwy pod Olszynką Grochowską w roku 
1831. Tutaj znajdziemy nie tylko leśne ostępy, ale 
również miejsca poświęcone żołnierzom, którzy 
zginęli w obronie naszego kraju w tej krwawej 
bitwie.
Stadion PGE narodowy – główny stadion repre-
zentacji Polski w piłce nożnej z dość bogatą histo-
rią. Od 1955 r. do 1989 r. funkcjonował jako obiekt 
olimpijski pod nazwą Stadion Dziesięciolecia. 
Później, w latach 1989–2008, był wykorzystywa-
ny jako największe targowisko w Europie („Jar-
mark Europa” oraz Centrum Hurtowo-Detaliczne  
„Stadion”).

PRaGa-PółnOc
Park Praski – zabytkowy park miejski. W latach 
1865–1916 nazywany był Parkiem Aleksandryj-
skim. Ulubionym przez mieszkańców i odwie-
dzających park turystów obiektem jest metalowa 
żyrafa. 
centrum Praskie koneser i okolice – kompleks 
obiektów mieszkalnych, biurowych i kulturalno- 
-rozrywkowych pomiędzy ulicami: Ząbkowska, 
Nieporęcka, Białostocka i Markowska. „Zagłę-
bie” imprezowe tej części miasta – liczne eventy 
dla mieszkańców w każdym wieku, klimatyczne 
miejsce w stylu neogotyckim w siedzibie dawnej 
fabryki wódki. Tam znajdziemy też Muzeum Pol-
skiej Wódki.

Miejski Ogród Zoologiczny – miejsce, gdzie 
można odpocząć wśród zieleni, obserwując 
zwierzęta. A tych jest ok. 12 000 z ponad 550 
gatunków.

BiałOłęka

kładka Żerańska – kładka pieszo-rowerowa wzdłuż 
Wisły nad kanałami do śluzy „Żerań”, Kanału Żerań-
skiego i basenu portowego, zwanego Zimowiskiem. 
Ma 230 m długości (z rampami dojazdowymi ponad 
300 metrów). Kładka łączy ze sobą dotychczas ist-
niejące ścieżki do gminy Jabłonna i do mostu Sie-
kierkowskiego – łącznie 21 km. Uroku temu miejscu 
dodaje oświetlenie. Po zmroku, dzięki iluminacyjne-
mu oświetleniu, kładka, zależnie od pory roku, zmie-
nia kolor. Np. wiosną kolory przechodzą od błękitu 
przez róż do jasnego zielonego, a latem od żółtego 
przez róż do ciemnozielonego.
Park Magiczna – wyjątkowy teren we wschodniej 
części Białołęki przy ul. Magicznej, gdzie dorośli 
odpoczną na ławkach, a dzieciaki w różnym wieku 
znajdą wiele atrakcji: drewniane postaci zwierząt, 
liczne sprzęty i urządzenia do ćwiczeń, skate park, 
plac zabaw.

10 naJLEPSZYcH MiEJSc WEDłuG inTERnauTóW W POSZcZEGóLnYcH DZiELnicacH na PRaWYM BRZEGu WiSłY

Jerozolimskich do al. Stanów 
Zjednoczonych/Ostrobramską). 
Równocześnie prowadzona była 
kampania informacyjna „Moto-
cykle na buspasach”.

– Pozytywne wyniki pozwoliły 
podjąć decyzję o działaniach na 
szerszą skalę oraz utrzymaniu 
organizacji ruchu wprowa-
dzonej na potrzeby pilotażu. 
Oznacza to, że motocykliści 
mogą poruszać się po buspasie 
na całej długości ul. Radzymiń-
skiej i al. Solidarności oraz na 

Trasie Łazienkowskiej od Alej 
Jerozolimskich po al. Stanów 
Zjednoczonych/Ostrobramską) 
– tłumaczy Gałecka.

Kolejne pasy będą wdrażane 
na ul. Puławskiej za Doliną Słu-
żewiecką do ul. Niedźwiedzia, 
Bitwy Warszawskiej 1920 r. od 
ul. Grójeckiej do Al. Jerozolim-
skich oraz w ul. Modlińskiej od 
al. Pułkownika Kuklińskiego do 
węzła z Trasą Toruńską. Zmiany 
powinny zostać wprowadzone 
w okresie wakacyjnym.    KB

Bardzo często jazda 
motocyklem to pasja, 

pasja to miłość, a miłość 
to bezpieczeństwo. 

Motocyklisto, czy warto 
tracić życie z powodu 
nadmiernej prędkości, 
brawury, ryzykownych 

zachowań? na pewno niE!  
MYśL, ZDEJMiJ Rękę 

Z GaZu i ŻYJ!

Fot. UD Wawer

Fot. wikimedia.pl

Fot. UD Białołęka

Fot. Luka&M
aro
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Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Przegrałem proces cywilny o zapłatę i w wyroku sąd zo-
bowiązał mnie do zapłaty kosztów sądowych związanych 
z tym postępowaniem. Moja sytuacja finansowa znacznie 
się pogorszyła. Czy w tej sytuacji mogę ubiegać się o roz-
łożenie na raty albo umorzenie zaległości na rzecz sądu?

Tak, jednak pod pewnymi warunkami. O powyż-
szym stanowią art. 119–125 Ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku. Zgodnie 

z tymi przepisami, zapłata należności Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych kosztów 
sądowych oraz grzywien orzeczonych w postępowaniu cywilnym, może być rozłożona 
na raty albo umorzona, jeżeli natychmiastowe ich ściągnięcie byłoby połączone z nie-
współmiernymi trudnościami lub groziłoby dłużnikowi zbyt ciężkimi skutkami.

Zapłata należności sądowych może być na wniosek dłużnika rozłożona na raty lub 
odroczona na okres do dwóch lat, a w wyjątkowych wypadkach na okres do trzech lat. 
Niezapłacenie którejkolwiek raty w terminie powoduje natychmiastową wymagalność 
pozostałej części należności.

Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty może być cofnięte w razie 
stwierdzenia, że nie istnieją już okoliczności, które je uzasadniały. Nie może być rozło-
żona na raty również zapłata sumy niższej niż trzykrotna wysokość opłaty podstawo-
wej, czyli niższa niż 90,00 złotych. 

Z kolei umorzenie należności sądowych może nastąpić na wniosek dłużnika 
w całości albo w części, jeżeli wykazał on, że ze względu na swoją sytuację rodzinną, 
majątkową i wysokość dochodów nie jest w stanie ich uiścić, a ściągnięcie należności 
pociągnęłoby wyjątkowo ciężkie skutki dla niego lub jego rodziny. Do takiego wniosku 
należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, ma-
jątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. 
Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru, który jest dostępny m.in. na 
stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Należności sądowe mogą być również umorzone w całości albo w części z urzędu, 
jeżeli ich egzekucja okazała się bezskuteczna, a ponowne jej wszczęcie w późniejszym 
czasie byłoby bezcelowe.

O rozłożeniu na raty lub umorzeniu należności sądowych orzeczonych w postępo-
waniu przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym rozstrzyga prezes 
sądu właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. 

Wnioski o rozłożenie na raty lub umorzenie należności sądowych wnosi się do 
prezesa sądu właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Po rozpoznaniu 
wniosku o rozłożenie na raty lub umorzenie należności sądowych, albo w razie wystą-
pienia okoliczności dających podstawę do wszczęcia postępowania o umorzenie należ-
ności sądowych z urzędu, prezes sądu wydaje stosowne zarządzenie.

Czynności w sprawach odroczenia lub rozłożenia na raty należności sądowych 
może – na zarządzenie prezesa sądu rejonowego lub okręgowego – wykonywać rów-
nież referendarz sądowy. Na zarządzenie referendarza przysługuje skarga do sądu.

PRAWNIK
RADZI'Jak SOBiE DZiś RaDZiciE?

Jedni siedzą w domach, zamar-
twiając się i trudno im się dziwić. 
Choć przepisy nieco rozluźnione, 
nadal doskwiera brak normalno-
ści, brak życia, do którego byliśmy 
przyzwyczajeni.

Inni ze wszystkich sił korzystają 
z możliwości „odwilży”: wyjazdy, 
zakupy, galerie, kawiarnie, spacery, 
rower… Słowem, szaleją radośnie 
(choć nie zawsze bezpiecznie), jak 
dzieci po tygodniu deszczu wy-
puszczone na słońce. W tym też 
nie ma nic dziwnego.

A co z sezonem urlopowym, 
z wakacjami? Mieliśmy konkretne 
plany; co roku wyjeżdżaliśmy choć 
na kilka dni. Jak informuje CBOS, ze 
zbadanych opinii Polaków wynika, 
że mimo zmian, jakie wprowadzono 
w nasze życie 23 marca, nadal 

42 proc. planuje wyjazdy wypo-
czynkowe przynajmniej dwudniowe 
(min. z jednym noclegiem), zaś dla 
53 proc. pandemia zmieniła plany 
wakacyjne. Dokładnie 50 proc. 
nie zamierza nigdzie wyjechać, 
a 8 proc. nie ma zdania w tej spra-
wie. Czyli zostajemy w domu.

Na szczęście miasto takie jak 
Warszawa, daje sporo możliwości 
relaksu na świeżym powietrzu, spa-
cerów, pikników nie tylko na plaży, 
warto z tego bezpiecznie korzystać. 
Nie zgubmy tego lata!

Czy wpływ na nasze decyzje ma 
tylko pandemia? Jak to się ma do 
naszego życia zawodowego, czy 
chodzi o problemy finansowe?

Zdalnie, czyli z domu, wykonuje 
swoją pracę 21 proc., a 79 proc. 
– nie. Zmniejszony wymiar pracy, 
zapewne powiązany ze zmniejszo-
nym wynagrodzeniem, deklaruje 

20 proc., brak zmian – 79 proc., 
a 1 proc. odmówił odpowiedzi. 

Kto stracił w tym czasie pracę? 
To 3 proc. ankietowanych. Ciekawe, 
biorąc pod uwagę, że 9 proc. mu-
siało ograniczyć działalność, a tym 
samym zmniejszyć zatrudnienie, 
zaś 5 proc. zostało w tej sytuacji 
zmuszonych, by zamknąć firmę.

Mówicie, że 5 proc. to niewiele? 
Patrząc na procenty, pewnie tak, 
ale należy pamiętać, że to co 
dwudziesty badany, a za każdą 
zamkniętą firmą kryje się dramat 
przedsiębiorcy, często też jego ro-

dziny, czasem rozpaczliwe pogor-
szenie ich sytuacji materialnej. Nie 
do pozazdroszczenia. Zwłaszcza, 
że zamknięcie firmy to bezrobocie 
wszystkich pracowników, rykosze-
tem bijące i w ich bliskich. Choć 
czasy mamy wyjątkowe, a każdy 
z nas jest w sytuacji pandemii po 
raz pierwszy i ogromna większość 
boi się zachorowania, otwórzmy na 
nowo serca na innych. 

Dziś pomagamy inaczej, niż 
było to możliwe w zeszłym roku. 
Dziś chodzi nie tylko o wyprowa-
dzenie czyjegoś psa czy zrobienie 
zakupów. Nie mniej ważne staje się 
podrzucenie kawałka ciasta, owo-
ców czy pierogów, kilku świeżych 
kwiatków. Chodzi nie tylko o osoby 
ubogie. Chodzi o tych, którzy są sa-
motni, opuszczeni, przerażeni.

A może pójście razem na  
spacer…                       żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...
MąDRY niEZnaJOMY 

– Co pan taki markotny, panie Kazimierzu, za-
pytał Eustachy Mordziak, kupiec z bazaru na 
Szembeka, swego wieloletniego znajomego 
i stałego tu bywalca, Kazimierza Główkę?
– Bo i za bardzo cieszyć się nie ma z czego. 
– No, jak to nie ma z czego? Lato w pełni, 
w kraju zaraz będzie lepiej…
– Ja właśnie tego „lepiej” się boję. Tyle nasłu-
chaliśmy sią obietnic, że w głowie mogło się 
zakręcić… Tylko skąd na to brać?
– A ja się nie martwię. Jak mądrzy ludzie 
obiecują, to chyba zdają sobie sprawę z moż-
liwości. 
– I to mi spokoju nie daje – czy oni, aby na 
pewno są mądrzy? Przecież niejakie zaległo-
ści jeszcze mamy.
– Jakie? 
– No, choćby milion samochodów elektrycz-
nych.
– Oj, tam. W kampanii różne rzeczy się mówi. 
Każdy wie, że co powiedziane, to nie znaczy 

zaraz zrobione. Ważne, że ludzie odetchnęli. 
Na wczasy z dzieciakami mogą pojechać.
– Nad morze, na ryby? 
– Na przykład.
– 150 zł za kawałek dorsza z frytkami i su-
rówką? 
– Przyjemności kosztują.
– Ale, żeby aż tyle?!
– Tylko, że widzi pan panie Kaziu – przymu-
su nie ma. Teraz wolność jest! Chcesz – je-
dziesz. Nie chcesz – nie musisz. 
– A chcesz, ale cię nie stać? 
– Trudna sprawa, rzeczywiście. Znakiem tego 
najlepiej, żeby chcieć, jak się ma. 
– O proszę pana, jak się ma, to w ogóle nie 
ma sprawy! To cały świat się do człowieka 
uśmiecha. Jest nawet takie żydowskie przy-
słowie: Gdy masz pełny portfel, to jesteś 
i mądry, i przystojny, i nawet umiesz śpie-
wać.
– I tak jest! Pan wie, ilu ja mam kolegów, jak 
się tylko dowiedzą, że trochę więcej w jakimś 
dniu zarobiłem? 

– Ilu?
– Dokładnie nie liczyłem, ale razu pewnego 
Krysia osobiście musiała tłumek wokół mnie 
torebką rozpędzać, bo koledzy cały utarg by 
mi przehulali, ani bym się obejrzał. 
– Jest faktem, że kobiety do pieniędzy mają 
jakiś siódmy zmysł. Z daleka wyczują, czy 
ktoś jest przy kasie, czy golec raczej. Co nie 
przeszkadza, że kochają się również w gol-
cach. 
– To te bardziej romantyczne. Ale na końcu 
i tak trzeba coś do garnka włożyć. 
– Przyzna pan jednak panie Eustachy, że po-
marzyć dobra rzecz. Niech mi pan pokaże 
kogoś, który nie chciałby być mądry, przy-
stojny i jeszcze kochany bezinteresownie. 
Nie znam człowieka, który nie miałby takiej 
nadziei. Z drugiej strony jakoś głupio jest nie 
mieć nadziei.
– Głupio jest nie mieć nadziei?… Ładnie po-
wiedziane. To pańskie, panie Kaziu?
– Nie, Hemingwaya. 
– A to nie znam…      Szaser 
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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

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

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

29 czerwca 2020 roku zmarł
śp. Sylwester Szymański
wieloletni dyrektor urzędów 

telekomunikacyjnych.  
Człowiek prawy i życzliwy ludziom.

Msza św. pogrzebowa zostanie 
odprawiona 3 lipca 2020 roku  

o godz. 12.00 w kościele w Falenicy  
przy ul. Narcyzowej 18.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy 
głębokiego współczucia.

Przyjaciele z „Mieszkańca”
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MIESZKANIEC julia o czarodziejskim głosie

Jej muzyczne upodobania 
widać było już od najmłod-
szych lat. Wystarczyło, że zo-
baczyła mikrofon (albo coś, co 
go przypominało), chwytała go 
w rączki i śpiewała, zaskakując 
często nie tylko mamę, ale także 
panie w przedszkolu. Z wielką 
łatwością zapamiętywała usły-
szane wcześniej melodie i na 
swój dziecięcy sposób potem je 
interpretowała. Występowała 
na przedszkolnych uroczysto-
ściach, jako kilkulatka bez pro-
blemu przełamywała tremę. Po-
chłonięta śpiewem nie zwracała 
uwagi na osoby obok – teraz jest 
trudniej, ale tylko na początku 
występu.

Widząc talent córki, mama 
Edyta posłała ją do szkoły mu-
zycznej. Julka ćwiczyła grę na 
skrzypcach i fortepianie. Szło 
jej dobrze, ale po jakimś czasie 
okazało się, że żaden instrument 
nie zastąpi śpiewu. To chciała 
robić najbardziej i w tym kie-
runku się rozwijać.

Kilka lat temu trafiła do Klubu 
Alternatywnego, tam jej talent 
dostrzegł Waldemar Wąsik, Julia 
zaczęła regularne ćwiczenia wo-

kalu. Przy pomocy mamy, która 
postanowiła zrobić wszystko, 
by pomóc córce w realizacji ma-
rzeń, dziewczynka brała udział 
w wielu konkursach.

Jednym z nich był konkurs 
piosenki anglojęzycznej, w któ-
rym na zwycięzcę czekała wy-
jątkowa nagroda – wyjazd na 
festiwal do Australii. Julka 
oczarowała jurorów i wygrała tę 
muzyczną rywalizację. Radość 
była ogromna, ale chwilę później 
szok – dotarło do wszystkich, 
że przed dziewczyną dwutygo-
dniowy pobyt na drugim krańcu 
świata. Poleciała ze starszą sio-
strą, która była wsparciem nie 
tylko w języku angielskim, ale 
także w każdej chwili, szczegól-
nie przed samym występem na 
festiwalu. 

– To było niesamowite prze-
życie. Wystąpiłam jako jedyna 
z Polski wśród wokalistów ze 
167 krajów świata. Miałam strój 
ludowy i zaśpiewałam piosenkę 
Roksany Węgiel. Wtedy poczu-
łam tremę przed wyjściem na 
scenę, bo wyglądało to wszystko 
inaczej niż dotychczasowe wy-
stępy – opowiada Julia i dodaje, 

że w Australii była w ubiegłym 
roku, a kontakt z kilkoma oso-
bami z różnych krajów ma do 
dzisiaj. – Ten kraj/kontynent 
to zupełnie inny świat niż nasz. 
Co najbardziej mi się podo-
bało? Oczywiście kangury 
i koale – śmieje się dziewczyna 
i podkreśla, że tam wszystko 
wygląda inaczej niż w Polsce, 
nawet wieżowce w miastach są 
smuklejsze i wyższe.

Po powrocie Julka nie zaczęła 
bujać w obłokach, bo poza śpie-
wem i rysowaniem (to jej ko-
lejna pasja, której poświęca się 
w wolnym czasie) jest przecież 
szkoła. I to, jak potwierdza 
mama, cały czas jest dla niej 
najważniejsze. 15-latka właśnie 
ukończyła szkołę podstawową. 
Co dalej?

– Chciałabym się dostać do 
liceum im. Agnieszki Osieckiej. 
Marzę o nauce na kierunku wo-
kalno-teatralnym, bo to byłby 
doskonały wstęp do tego, co pla-
nuję robić w przyszłości. A ma-
rzę oczywiście o tym, żeby kie-
dyś zawodowo śpiewać – mówi 
dziewczyna.

Jej muzycznymi idolkami 
i wzorcami wokalnymi, do 
których dąży, są Anna Jantar 
i Whitney Houston. Poprzeczka 
ustawiona wysoko, ale przy ta-
lencie Julki i wielkim nakładzie 
pracy, poziom wydaje się jak 
najbardziej możliwy do osią-
gnięcia.

W lipcu Julia weźmie udział 
w eliminacjach do „Voice of 
kids”. Trzymamy kciuki i mamy 
nadzieję, że jesienią zobaczymy 

ją w telewizyjnych 
zmaganiach.

Rodzina Julki od 
zawsze mieszka na 
Pradze i ani ona, ani 
jej mama, nie wy-
obrażają sobie życia 
w innym miejscu.

– Za co kocham 
Pragę? Za praskie 
klimaty, zabytkowe 
kamienice, kapliczki 
i stare, przedwojenne 
zawody, które nie-
stety zanikają – mówi 
mama Edyta. – Oczy-
wiście są też rzeczy, które mnie 
denerwują. Nie lubię ludzi pa-
łętających się pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków. To źle 
wpływa na wizerunek naszej 
dzielnicy.

Julkę złoszczą natomiast 
wandale niszczący „graffiti” 
zabytkowe ściany, a uwielbia 
festiwale, pikniki i klimat za-
bytkowych, starych podwórek.

Alina Gruszka
Ma 15 lat, a śpiewa od… 10! Rozwija swój wokalny ta-
lent, wierząc, że z muzyką zwiąże swoją przyszłość. ko-
cha praskie festiwale i stare kamienice. Poznajcie Julkę 
Rańdę, przed którą właśnie eliminacje do telewizyjnego, 
muzycznego show.

Julka reprezentowała Polskę na festiwalu językowo-kulturowym w Australii.
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Trasa tramwaju będzie miała po-
czątek w pobliżu skrzyżowania 
Międzynarodowej i al. Waszyngto-
na. Pobiegnie wzdłuż wschodnie-
go brzegu Kanału Wystawowego, 

gdzie planowane są ogólnodo-
stępne zielone tereny rekreacyjne 
i ciągi spacerowe. Dalej, tory po-
biegną nad aleją Stanów Zjedno-
czonych po wiadukcie, na którym 

powstanie węzeł przesiadkowy, 
pozwalający przesiąść się z tram-
wajów do autobusów, jadących 
w kierunku: stacji metro Politech-
nika, Grochowa i Rembertowa. 
Aleja Stanów Zjednoczonych zo-
stanie przebudowana i obniżona. 
Dalej trasa tramwaju na Gocław 
usytuowana będzie w ciągu rezer-
wy terenowej, między nowo zbu-
dowanymi osiedlami przy ul. No-
waka-Jeziorańskiego do ul. gen. 
Bora-Komorowskiego. Ostatnie 
1,5 km trasy przebiegnie w ciągu 
ul. gen. Bora-Komorowskiego do 
pętli autobusowej, która znajduje 
się w pobliżu trasy Siekierkow-
skiej. Tam będzie pętla.

Dojazd w te okolice możliwy 
jest autobusami komunikacji 
miejskiej, które nie dojeżdżają 
w odleglejsze zakątki. Najwy-
godniej zatem korzystać z sa-
mochodów. Za 3 lata ma się to 
zmienić. Powstanie stacja PKP 
Warszawa Wiatraczna. Spraw-
dziliśmy, na jakim etapie jest in-
westycja, o której mówi się od ja-
kiegoś czasu, jednak do tej pory 
bez szczegółów i konkretów. 

Nowy przystanek kolejowy 
Warszawa Wiatraczna powsta-
nie w ramach modernizacji 
trasy Warszawa Wschodnia 
– Warszawa Wawer. Wybudują 
go PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Skąd taka decyzja?

– Przystanek zapewni miesz-
kańcom lepszy dostęp do kolei. 
Będzie się on znajdował w po-
bliżu szpitala przy ul. Szaserów. 
Dzięki temu kolej zapewni lepszy 
dojazd zarówno do kliniki, jak 
i do nowych osiedli mieszka-
niowych. Decyzja o powstaniu 

przystanku była poprzedzona 
szczegółowymi analizami, które 
wykazały zasadność jego bu-
dowy w tym miejscu. Konsulta-
cje społeczne przeprowadzono 
przed wydaniem decyzji środo-
wiskowej – mówi Magdalena Ja-
nus z Zespołu Prasowego PKP 
PLK S.A.

Planowana jest budowa jed-
nego peronu o długości 200 
metrów z dwoma krawędziami, 
który będzie wyposażony 
w ławki, wiaty oraz gabloty in-
formacyjne. Będzie dostosowany 
do potrzeb osób o ograniczonych 
możliwościach poruszania się.

Obecnie trwa procedura 
przetargowa związana z wybo-
rem wykonawcy modernizacji 
linii kolejowej na odcinku War-
szawa Wschodnia – Warszawa 
Wawer. Rozpoczęcie inwestycji 
planowane jest jeszcze w tym 
roku. Zakończenie wszystkich 
prac na tej trasie planowane jest 
w 2023 roku.        Jan Paśnik

Od lat w dokumentach wid-
nieje aleja Tysiąclecia, czyli trasa 
biegnąca od al. Stanów Zjedno-
czonych, poprzez ul. Bora-Ko-
morowskiego, do Wału Mie-
dzeszyńskiego. Właśnie w jej 
korytarzu miała powstać droga 
lokalna (na krótszym odcinku, 
bo pomiędzy trasą Łazienkow-
ską a Bora-Komorowskiego) 
równolegle z linią tramwajową 
na Gocław. Budowa tej drogi 
wiązałaby się z wycinką wielu 
drzew, dlatego planowana inwe-
stycja budziła wiele emocji. 

W tym roku mieliśmy poznać 
jej projekt, tymczasem okazuje 
się, że ulica jednak nie powsta-
nie. Jak informuje Urząd Mia-
sta, zmiany przepisów pozwolą 
na rezygnację z budowy drogi.

– Budowa drogi była zwią-
zana z planowaną inwestycją 
tramwaju na Gocław, gdzie 
w ramach specustawy drogowej 
trzeba było dokonać przekształ-

PRAGA-POŁUDNIE

stacja Wiatraczna 

Wschodnia strona Grochowa to rejon, w którym przy-
bywa budynków mieszkalnych i znajduje się popularny 
w okolicy szpital przy ul. Szaserów. 

tramWaj nie taki 
drogi... bo bez drogiMiasto zrezygnowało z bu-

dowy drogi równoległej do 
linii tramwajowej na Go-
cław. ulica między trasą 
łazienkowską a ul. Bora-
komorowskiego nie po-
wstanie.

REKLAMAREKLAMA

coraz bliżej

ceń własnościowych gruntów 
leżących na trasie tramwaju. 
Stan epidemii w marcu spowo-
dował wstrzymanie prac. Ten 
czas wykorzystaliśmy na ana-
lizy. To, że droga nie powstanie, 
jest bardziej niż pewne – mówi 
Karolina Gałecka, rzecznik 
Urzędu Miasta i przypomina, że 
od ponad 30 lat teren wybrany 
pod budowę tramwaju na Go-
cław jest rezerwowany w doku-
mentach pod trasę Tysiąclecia. 
Chodzi o odcinek między Aleją 
Stanów Zjednoczonych a Bora 
Komorowskiego – tam, gdzie 
planowana była droga równole-
gła, biegnąca wzdłuż tramwaju. 
Arteria drogowa jest w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzen-
nego, przyjętym przez Radę 
Warszawy w 2006 r. na wniosek 
prezydenta Warszawy, Lecha 
Kaczyńskiego.

Obecnie przepisy (znowelizo-
wana ustawa o transporcie ko-
lejowym) umożliwiają budowę 
linii tramwajowej w takim sa-
mym trybie jak linii kolejowej. 
Mówiąc krótko: można wybu-

dować samą trasę tramwajową, 
nie budując drogi. W przypadku 
trasy tramwajowej na Gocław 
jeszcze w ubiegłym roku ta luka 
w przepisach nie była załatana 
i dlatego zastosowano przepisy 
dotyczące dróg. Warunkiem 
była jednak budowa drogi. Tak 
jednak nie będzie, bo zgodnie 
z apelami mieszkańców teraz 
przepisy umożliwiają rezygna-
cję z tej części inwestycji. Decy-
zja została podjęta już jakiś czas 
temu, ale w czasie epidemii był 
czas na ponowne przeanalizo-
wanie sytuacji. 

W styczniu 2020 r. Tram-
waje Warszawskie podpisały 
umowę na wykonanie projektu 
linii tramwajowej. Co dzieje się 

obecnie z inwestycją? Na jakim 
jest etapie?

– Prowadzimy teraz prace 
projektowe. Wykonawca jesz-
cze w tym roku dostarczy nam 

pełen komplet projektów bu-
dowlanych, a następnie pozwo-
lenie na budowę – mówi Maciej 
Dutkiewicz, rzecznik Tramwa-
jów Warszawskich i podkreśla, 

że budowa trasy na Gocław 
w trybie specustawy kolejowej, 
która została niedawno znowe-
lizowana, pozwoli na oszczę-
dzenie około 50 mln zł.     KaSa

KTO GŁOSUJE,
TEN SIĘ LICZY

WARSZAWA
GŁOSUJE 
W WYBORACH PREZYDENCKICH
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Kołobrzeg to największe 
uzdrowisko w Polsce i Euro-
pie o niezrównanym uroku, 
co zawdzięcza wyjątkowemu 
położeniu. Usytuowane jest 
nad ujściem rzeki Parsęty i oto-
czone lasami. Słynie też z boga-
tych złóż borowiny. 

Niewątpliwymi atrakcjami 
turystycznymi są liczne zabytki, 

m.in. gotycka Bazylika 
Mar iacka cz y 

neogotycki 

Ratusz. W mieście nie brakuje 
parków i skwerów oraz miejsc, 
gdzie podczas długich space-
rów można na chwilę przysiąść 
i odpocząć. Turyści chętnie za-
glądają też do portu rybackiego 
przy ul. Bałtyckiej oraz tuż 
obok, do Mariny, gdzie cumują 
jachty. 

Jedną z naprawdę wielu cie-
kawostek jest pomnik turystki 
na starówce, 
przedstawia-

jący postać kobiety robiącej 
sobie zdjęcie telefonem umiesz-
czonym na selfiestick-u.

Całe miasto można objechać 
rowerem. W Kołobrzegu jest 
w sumie ok. 40 km ścieżek ro-
werowych i nie oznacza to, że 
wybierając się tam na wakacje, 
musimy zabierać swoje jed-
noślady, bo możemy skorzy-
stać z Kołobrzeskiego Roweru 
Miejskiego, który działa tak jak 
warszawskie Veturilo. Rowerem 
przejedziemy też wzdłuż całego 

nabrzeża, przy 
plaży. A ta 

jest tutaj 

wyjątkowo okazała i to właśnie 
m.in. dlatego szczególnie teraz, 
w czasie pandemii, odpoczynek 
nad morzem w Kołobrzegu jest 
bezpieczny.

– Mamy ponad 12 kilometrów 
szerokiej plaży, dlatego wymogi 
dotyczące zachowania na nich 
odległości tak naprawdę nas 
nie dotyczą – mówi rzecznik 
Urzędu Miasta, Michał Kuja-
czyński. – Nawet kiedy plażo-
wiczów jest naprawdę wielu, 
nie ma ścisku, więc jest bez-
piecznie. Kołobrzeska plaża 
należy do najszerszych w Pol-
sce dzięki przeprowadzonej re-
witalizacji – dodaje rzecznik.

Rewitalizacja plaży była du-
żym przedsięwzięciem. W cza-
sie budowy wbito ponad 10 tys. 
drewnianych pali, mających 
chronić ją przed wypłukaniem. 
Wydobyto 700 tys. metrów sze-
ściennych piachu z dna morza, 
który później wyrzucono na 

brzeg. Około 150 m od plaży 
ułożono kamienny wał, mający 
za zadanie zatrzymywać piach 
ściągany przez fale do morza. 

W sezonie letnim na plaży 
w Kołobrzegu wyznaczane 
są trzy kąpieliska: Kąpielisko 
Zachód (w zachodniej części), 
Centralne (na plaży centralnej 
we wschodnim Kołobrzegu) 
i Kąpielisko Wschód (na plaży 
wschodniej przy osiedlu Pod-
czele).

W 2010 roku kołobrzeskie 
kąpieliska zostały odznaczone 
Błękitną Flagą – wyróżnie-
niem, które otrzymują kąpie-
liska nadmorskie działające 
z poszanowaniem dla środowi-
ska naturalnego oraz spełnia-
jące wymogi co do czystości, 
bezpieczeństwa, jakości wody, 
informacji i infrastruktury.

Ważnym elementem całej 
nadmorskiej infrastruktury jest 
molo. Piękne, o długości 220 

metrów przyciąga turystów, 
którzy spacerują tu zarówno 
w ciągu dnia, jak i wieczo-
rami, by podziwiać zachodzące 
słońce. Od molo do latarni mor-
skiej (w kierunku zachodnim) 
można przejść malowniczym 
bulwarem Jana Szymańskiego, 
którego ozdobą jest Pomnik Za-
ślubin Polski z Morzem. 

W Kołobrzegu rozwinęła się 
turystyka sportowa związana 
głównie ze sportami wod-
nymi. W sezonie odbywają 
się tu m.in. turnieje siatkówki 
plażowej, wiele osób korzysta 
ze skuterów wodnych, motoró-
wek i paralotni.                 KB

kOłOBRZEG W LicZBacH
n Ponad 12 km linii 

brzegowej
n Plaża dochodząca do 
szerokości niemal 100 m
n Ponad 25 tys. miejsc 

noclegowych
n Ok. 40 km ścieżek 

rowerowych
n Molo o długości 220 m

n Odległość plaży od 
centrum 500 m

kołobrzeg, gdzie Woda czysta i Plaża szeroka
Jeszcze niedawno mieszkańcy Warszawy i Mazowsza na miejsce wyjazdu nad morze 
wybierali Zatokę Gdańską. Powód był jeden – odległość. Teraz jednak sytuacja się 
zmienia. Wiele osób w końcu dostrzega różnice pomiędzy zatoką Bałtyku a otwartym 
morzem. Dlatego coraz chętniej jeździmy w uzdrowiskowe rejony do miast, takich jak 
kołobrzeg. i nieważne, że jest ono trochę dalej, bo warto spędzić godzinę czy dwie 
dłużej w samochodzie lub pociągu, by odkryć nasze Morze Bałtyckie w pełnej krasie 
i poznać tę jedną z najstarszych miejscowości na Pomorzu Zachodnim.

A może nad morze? 
Jeszcze dwa miesiące 

temu większość z nas pla-
nowała urlop we własnym 
ogródku, a ci którzy go 
nie posiadają mówili, że te 
wakacje i tak należy spisać 
na straty… Obostrzenia 

sanitarne, strach przed pandemią i związane z tym zmiany stylu ży-
cia i pracy zrobiły nam wielką rewolucję w zachowaniu i myśleniu. 
Dlaczego jednak nie możemy znieść spojrzenia naszej pociechy lub 
innej bliskiej osoby, kiedy patrzy na zeszłoroczny kostium kąpielowy 
i odkłada bez słowa na półkę sklepową olejki do opalania?

Dla tych, którzy chcą odpocząć w warunkach takich jak domo-
we, ale nad morzem, mamy niezwykle przyjazną cenowo ofertę na-
szych apartamentów. Wszystkie mają świetnie wyposażone aneksy 
kuchenne, gdzie można przygotowywać posiłki, osobne sypialnie, 
miejsca parkingowe (podróżujących koleją przywozimy i odwozimy 
z dworca) i oczywiście WiFi. Pralki, zmywarki, suszarki, ekspresy 
do kawy, leżaki, parawany itp. są oczywiście również do użytku, 
podobnie jak łóżeczka turystyczne dla maluchów, przewijaki, krze-
sełka do karmienia, a nawet podgrzewacze do butelek. Wszystkie 
nasze apartamenty zlokalizowane są na 1 piętrze, dlatego mamy 
wybór pomiędzy jazdą windą a wejściem po schodach, a w czasach 
pandemii nie wszyscy są zwolennikami wind…

Oczywiście w tych trudnych czasach zachowanie reżimu sanitar-
nego, dokładna dezynfekcja mieszkań, oprócz standardowych po-
rządków i jeden dzień odstępu pomiędzy gośćmi to norma. Dlatego 
płyny dezynfekcyjne dla gości dołączyły do obowiązkowego zestawu 
– czyli wody mineralnej, kawy i herbaty, bo naszym priorytetem jest 
bezpieczeństwo naszych gości i ich zadowolenie. Aby poczuli się jak 
w domu, udostępniamy również bezpłatnie rowery, a ścieżki rowe-
rowe w Kołobrzegu są po prostu niezwykle malownicze. Jedynym 
naszym odstępstwem od tych odpowiedzialnych zachowań jest to, że 
zawsze na łóżkach obleczonych w świeżą, pachnącą pościel, na ko-
lorowych ręcznikach kładziemy… cukierki, bo bardzo chcemy, żeby 
każdy kto u nas zagości, nawet jak nie jada słodyczy, uśmiechnął się 
i miał udany urlop.
Więcej informacji: www.sunnyday.com.pl   

www.slonecznydzien.pl   
C/SunnyDayApartamenty/

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

Ostatnie wolne terminy od 15 sierpnia. Zadzwoń ¥ 501-423-667

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

Serdecznie 
zapraszamy do Kołobrzegu, 
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We develop Cities

WWW.ARCHICORP.PLAPARTAMENTÓW
TEL. 603 555 000

Różnicę najlepiej widać w za-
chodniej części miasta – np. na 
ul. Bałtyckiej, w miejscu, gdzie 
stoją teraz apartamentowce, 
jeszcze kilka lat temu rosły 
chaszcze i zarośla. Podobnie 
było na ul. Błękitnej. Teraz tam 
stoi apartamentowiec AZURE 
Premium, wybudowany przez 
wrocławską firmę ARCHI-
CORP. Dlaczego deweloper 
z drugiego krańca Polski wybrał 
akurat Kołobrzeg na miejsce 
swojej inwestycji?

– Biorąc pod uwagę potencjał 
tego kurortu oraz trendy spo-
łeczne na rynku nieruchomości, 
postanowiliśmy cztery lata temu 
wejść na ten rynek. Zwracali-
śmy szczególną uwagę na takie 
miejscowości jak Świnoujście 
i Sopot. Spośród tych lokalizacji 
zdecydowaną przewagę ma Ko-
łobrzeg. Wpływ na to miała in-
frastruktura drogowa, wielkość 
kurortu, dostępne atrakcje oraz 
popularność. Kołobrzeg jest 
trzecim miastem w Polsce pod 
kątem obłożenia miejsc noclego-
wych w obiektach noclegowych, 

po Warszawie i Krakowie. Śred-
nioroczne obłożenie przekracza 
80 procent – mówi Jacek Paty-
kowski, prezes ARCHICORP. 

Od kilku lat Kołobrzeg prze-
żywa swój największy roz-
kwit. Każdego roku powstają 
nowe hotele, restauracje, beach 
bary oraz atrakcje dla rodzin 
z dziećmi. W mieście moderni-
zowane są tereny zielone oraz 
infrastruktura drogowa. Bardzo 
dobre połączenia kolejowe oraz 
droga ekspresowa S6, przyczy-
niły się do zwiększonego ruchu 
turystycznego w tym regionie. 

Inwestorzy indywidualni bardzo 
chętnie inwestują środki w za-
kup mieszkań. Pozwala to na 
osiąganie dodatkowych korzy-
ści finansowych z ich wynajmu, 
a także daje możliwość wyko-
rzystania do celów prywatnych. 
Inwestowanie w apartamenty na 
wynajem stało się ostatnimi laty 
bardzo popularne. 

ARCHICORP dotychczas 
zrealizował w Kołobrzegu inwe-
stycję pod marką AZURE Pre-
mium Kołobrzeg, która cieszyła 
się bardzo dużym zainteresowa-
niem już na wczesnym etapie bu-

dowy. Apartamentowiec posiada 
własną infrastrukturę basenową 
z jacuzzi i brodzikiem dla dzieci. 
Nieopodal tej inwestycji reali-
zowany jest obecnie kolejny 
apartamentowiec w standardzie 
premium pod marką WESTIN 
HOUSE Resort Kołobrzeg. 
Będzie to nowoczesny aparta-
mentowiec z częścią rekreacyj-
ną-wypoczynkową w postaci 
basenu krytego, sauny, strefy 
cardio, placu zabaw, restauracji 
i salonu beauty. Pierwszy etap 
inwestycji oddany będzie do 
użytku w przyszłym roku. 

Inwestycja cieszy się bardzo 
dużą popularnością. Na obec-
nym etapie sprzedanych zostało 
ponad 50 procent apartamen-
tów. Obiekt będzie realizowany 

w standardzie zbliżonym do 
standardu 5* hotelu.

– Obecnie analizujemy oferty 
sprzedaży kolejnych terenów 
pod budowę budynków aparta-
mentowych. Kołobrzeski oddział 
naszej spółki zainteresowany jest 
przejęciem terenów w dogodnej 
i zacisznej lokalizacji. Na pewno 

nie mierzymy w ścisłe centrum 
miasta, z uwagi na dość duże za-
gęszczenie zabudowy. Trendy na-
bywców zdecydowanie zmieniły 
się po ogłoszeniu epidemii zwią-
zanej z Covid-19. Inwestorzy wy-
bierają obecnie lokalizację poza 
ścisłym centrum miasta. Łatwiej 
tam nie tylko zaparkować, ale 
i wypoczywać – tłumaczy Jacek 
Patykowski.

Kołobrzeg stał się nowocze-
snym kurortem z bardzo bogatą 
infrastrukturą. W mieście znaj-
duje się urocza Marina, urokliwa 
starówka, zmodernizowane 
molo, promenada o długości 
3 km, kilkadziesiąt kilometrów 
dróg rowerowych. Ceny na 
rynku nieruchomości każdego 
roku rosną o około 6-7 procent, 
a chętnych do wypoczynku 
przybywa.      Klara Bartuszek

nadmorski kurort zaWsze na fali
ci, którzy byli w kołobrzegu przed laty, dzisiaj mówią jedno: To nie to samo miasto. 
Zmieniło się wszystko. Powstało wiele dróg rowerowych, zmodernizowano szereg ulic, 
powstały nowe hotele oraz liczne apartamentowce. Dzisiaj kołobrzeg jest największym 
polskim kurortem i od kilku lat przeżywa prawdziwy inwestycyjny boom.

Trwa budowa apartamentowca  WESTin HOuSE Resort kołobrzeg.

Wizualizacja części rekreacyjno-wypoczynkowej i sypialni w jednym z apartamentów w WESTin HOuSE Resort kołobrzeg.
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WAWER

Tężnia na terenie Parku Pi-
cassa (przy placyku) to jeden 
ze zwycięskich projektów z bu-
dżetu obywatelskiego. Urząd 
Dzielnicy podpisał umowę 
z firmą „KEMWIS Krzysz-
tof Michnowski”, która ma 
przygotować dokumentację 
projektową, uzyskać wszelkie 
uzgodnienia i pozwolenia, łącz-
nie z pozwoleniem na budowę, 

a potem wybuduje tężnię. Ostat-
nim etapem ma być uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie 
obiektu. Na tym polega system 
„projektuj i buduj”, w którym 
inwestycja będzie realizowana.

Jaka ma być tężnia na Biało-
łęce?

– Będzie to wolnostojąca 
budowla z dachem i orynno-
waniem, zaprojektowana na 

To nie tylko okazja do po-
dziwiania królowej polskich 
rzek z pokładu drewnianej, ale 
nowoczesnej, łodzi motorowej 
„Inna bajka”, ale także pozna-
nia roli Wisły jako arterii ko-
munikacyjnej. O tym wszyst-
kim w godzinach 10–18 opo-
wie przewodnik, który w cza-

sie bezpłatnych rejsów z Plaży 
Romantycznej w okolice Wysp 
Zawadowskich i powstającego 
mostu południowego, przed-
stawi historię mikroregionu 
Urzecza i tradycje wiślane 
Wawra. Po zakończeniu rej-
sów tematycznych będą reali-
zowane wahadłowo – także na-

wiązujące do tradycji – krótkie 
przeprawy promowe łączące 
brzegi Wawra i Wilanowa. 

Wejście na pokład będzie 
się odbywało zgodnie z ko-
lejnością zgłoszeń. Prom pie-
szo-rowerowy „Inna bajka” 
Fundacji Wisła Warszawie, 
mieści na pokładzie 12 osób. 
Zabrać ze sobą na rejs możemy 
m.in. rower, plecak, psa lub 
inne zwierzątko oraz… dobry  
humor!                               MN

Park Picassa z tężnią 
Podpisano umowę na projekt i budowę tężni solankowej, 
która powstanie pomiędzy ulicami Picassa i van Gogha 
na Białołęce. Mieszkańcy będą mogli z niej korzystać 
w maju przyszłego roku.

rzucie prostokąta. Rdzeń tężni 
będzie wypełniony tarniną 
i posadowiony nad żelbetową 
płytą koryta. Solanka będzie 
krążyła w obiegu zamkniętym 
i będzie zasilana ze szczelnego 
zbiornika podziemnego. Koryto 
ociekowe będzie wyniesione 
powyżej poziomu nawierzchni, 
aby zapobiegać przedostawaniu 
się zanieczyszczeń, także w cza-
sie okresowej stagnacji wody 
– mówi Marzena Gawkowska, 
rzecznik Urzędu Dzielnicy Bia-
łołęka i dodaje, że obiekt będzie 
oświetlony, a w jego otoczeniu 
powstanie mała architektura, tj. 
ławki, kosze na śmieci, stojaki 
rowerowe oraz tablica informa-
cyjna.

Tężnie są coraz popularniej-
sze w całym kraju i nie chodzi 
o to, że to modne budowle uroz-
maicające miejską architekturę. 
Przede wszystkim korzystanie 
z nich ma duże działanie na 
układ oddechowy, wspomaga 
leczenie jego chorób. 

Jak podkreśla Marzena Gaw-
kowska, stosowana w tężni 
solanka (czyli woda mineralna 
zawierająca dużą liczbę jonów 
sodowych, soli magnezowych 
oraz związków jodu i bromu), 
spływając po gałązkach tar-
niny, rozbija się, powodując jej 
odparowywanie i tym samym 
tworzenie wokół mikroklimatu. 
Powietrze nasycone mikroele-
mentami wnika do organizmu 

poprzez błony śluzowe układu 
oddechowego oraz skórę. In-
halacje zalecane są osobom 
chorym z nawracającymi lub 
przewlekłymi schorzeniami 
dróg oddechowych, jak rów-
nież wykorzystywane w profi-
laktyce nadciśnienia tętniczego, 
alergii, nerwicy wegetatywnej 
czy w przypadku ogólnego 
wyczerpania. Z tężni solanko-

wej mogą również skorzystać 
osoby zdrowe, ponieważ inha-
lacje pomagają oczyścić drogi 
oddechowe. 

O tych wszystkich zaletach 
tężni solankowych, mieszkańcy 
Białołęki będą mogli przekonać 
się już w maju 2021 roku. Do 
tego czasu inwestycja powinna 
być gotowa. 

Wiktoria Czupurek

z romantycznej do WilanoWa

Budowa metra na Pradze Po-
łudnie umożliwi sprawną ob-
sługę komunikacyjną osiedli 
położonych na trasie przebiegu 
linii: Kamionek, Grochów 
Centrum, Grochów Kinowa, 
Grochów-Południe, Gocław. 

Celem analizy było szczegó-
łowe zbadanie trzech warian-
tów przebiegu I etapu budowy 
linii metra M3:
n wariant I – przebieg na 
odcinku: stacja „Stadion Na-
rodowy” – stacja „Gocław”, 
wraz ze Stacją Techniczno-Po-
stojową Kozia Górka – zgod-
nie z wytycznymi zawartymi 
w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego m.st. War-
szawy (SUiKZP); 
n wariant II – przebieg na 
odcinku: stacja „Stadion Naro-
dowy” – stacja „Gocław”, wraz 
ze Stacją Techniczno-Postojową 
Kozia Górka – zgodnie z kon-
cepcją prezentowaną przez pre-
zydenta m.st. Warszawy, Rafała 
Trzaskowskiego; 
n wariant III – przebieg na 
odcinku: stacja „Stadion Na-
rodowy” – stacja „Gocław”, 
wraz ze Stacją Techniczno-Po-
stojową Kozia Górka – zgodnie 
z koncepcją zaproponowaną 
przez autorów opracowania

Dwa pierwsze warianty prze-
biegu zostały podane przez 
m.st. Warszawa. Koncepcję 
przebiegu trzeciego wariantu 
zaproponował wykonawca. 
Możliwość uzyskania autor-
skiej koncepcji przebiegu linii 

metra od niezależnego, profe-
sjonalnego wykonawcy stanowi 
istotną wartość opracowania.

W ramach zakończonego 
już pierwszego etapu prac 
otrzymaliśmy wstępny raport, 
zawierający:
 wstępną analizę w zakresie 
przebiegu linii i lokalizacji 
stacji;
 informacje o otoczeniu pla-
nowanej trasy;
 uwarunkowania transpor-
towe i techniczne;
 możliwości realizacyjne;
 powiązania stacji z innymi 
środkami komunikacji.

Wyniki wstępnej analizy 
wariantów przebiegu linii 
i usytuowania stacji wskazują 
jednoznacznie jako najkorzyst-
niejszy przebieg linii M3 na 
Pradze-Południe w lokalizacji: 
Dworzec Wschodni – wzdłuż 
ulicy Kijowskiej, na wprost bu-
dynku Dworca PKP Warszawa 
Wschodnia; Mińska – wzdłuż 
ulicy Podskarbińskiej, na pół-
noc od skrzyżowania z cią-
giem Stanisławowska-Dwer-

nickiego; Rondo Wiatraczna 
– po północnej stronie ronda 
Wiatraczna, wzdłuż ul. Gro-
chowskiej; Ostrobramska 
– wzdłuż ul. Zamienieckiej, 
przy skrzyżowaniu z Ostro-
bramską, Gocław – wzdłuż 
ul. Fieldorfa, na skrzyżowaniu 
z ul. Bora-Komorowskiego.

Autorzy opracowania zi-
dentyfikowali szereg dylema-
tów i wniosków o charakterze 
planistycznym i projektowym, 
które zostaną przeanalizowane 
w drugiej fazie opracowania. 
Do końca roku powstanie 
pełne opracowanie, dotyczące 
przebiegu M3 na terenie Pra-
gi-Południe, które zawierać 
będzie szczegółową analizę 
porównawczą wariantów. 

Wykonane Studium Tech-
niczne III linii metra dla 
etapu I – Praga pozwoli na pod-
jęcie kolejnych działań, zmie-
rzających do budowy trzeciej 
linii metra w Warszawie (bada-
nia geologiczne, studium wyko-
nalności, projekty koncepcyjne 
oraz budowlane).                (um)

W najbliższy weekend, 4 i 5 lipca, rozpoczną się bez-
płatne rejsy promowe z Plaży Romantycznej w ramach 
projektu „Płyń z nurtem historii dzielnicy Wawer”.

rejs Promem 
uRZąD M.ST. WaRSZaWY inFORMuJE

trzecia linia metra
Otrzymaliśmy raport wstępny do Studium Technicznego dla 
trzeciej linii metra, która w pierwszym etapie obejmuje Pragę-
Południe. Tym samym poddana analizie została obsługa trans-
portowa drugiej pod względem liczby mieszkańców dzielnicy 
Warszawy, z bardzo intensywną zabudową mieszkaniową. 

Stacja Stadion

Fo
t. 

UD
 B

iał
ołę

ka

Fot. UD Białołęka

Fot. UD Wawer

Wizualizacja
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nanie oględzin terenu. W roku 
2009 kolejarze z Przedsiębior-
stwa Napraw Infrastruktury 
Sp. z o.o. wspierani przez in-
stytucje rządowe powierzyli 
koordynowanie projektem na-
czelnikowi Wydziału Ochrony 
Środowiska Dzielnicy Praga- 
-Północ. Udało się im nawiązać 
współpracę z Biurem Stołecz-
nego Konserwatora Zabytków, 
Muzeum Warszawskiej Pragi 
i Towarzystwem Opieki nad 
Zabytkami, co zaowocowało do-
kumentacją inwentaryzatorską 
oraz projektem na rekonstruk-
cję obiektu. Zainstalowano ka-
mery, potem umieszczono latar-
nie zasilane energią słoneczną. 
Chociaż do cmentarza ciężko 
dojść, bo przejście po nasypach 
kolejowych do bezpiecznych 

nie należy, to nie brakuje osób, 
które w Zaduszki odwiedzają 
to miejsce, by zapalić znicze. 
Prascy społecznicy starali się, 
by doprowadzono do obiektu 
drogę, która pozwoliłaby więk-
szej ilości zainteresowanych lu-
dzi odwiedzać cmentarz – opo-
wiada Monika Wesołowska.

I po latach starań w końcu się 
udało. PKP Polskie Linie Kole-

PRAGA-PÓŁNOC

Najstarszy cmentarz chole-
ryczny powstał prawdopodobnie 
ok. 1848 roku i istniał do 1895. 
Umiejscowiony był na esplana-
dzie Fortu Śliwickiego (Jasiń-
skiego). Jak tłumaczy Monika 
Wesołowska z „Pragą za pan 
brat”, nie wiadomo dokładnie, 
jaki obszar zajmowała ta prowi-
zoryczna nekropolia. 

– W roku 1872 konieczne było 
utworzenie nowego cmentarza, 
bo na starym brakowało miejsc 
na pochówki. Nową nekropolię 
ulokowano niedaleko Fortu Śli-
wickiego, otwarto ją 16 listopada 
1872. Cmentarz wybudowano na 
planie prostokąta o wymiarach 
110x160 m, a następnie oto-
czono rowem, który zachował 
się do roku 1893. W 1874 roku 
rozpoczęto prace przy budowie 
kolei obwodowej i nadwiślań-
skiej (kowelskiej), co spowo-
dowało, że został on odcięty 
wysokimi nasypami kolejowymi 
od „cywilizacji”. Bezskuteczne 
były próby przekonania urzęd-
ników o potrzebie wybudowania 
drogi, która umożliwiłaby dostęp 

REKLAMAREKLAMA

bezPieczne dojście do cmentarza cholerycznegoW XiX wieku Warszawa 
przeszła osiem epidemii 
cholery. Zmarło wiele 
osób i konieczne było 
chowanie zmarłych na 
specjalnych cmentarzach, 
z dala od zabudowań. 

do cmentarza. 19 stycznia 1874 
roku cmentarz trafił bezpośred-
nio w ręce Miasta. W roku 1876 
znajdowało się tu 55 nagrobków, 
a ostatniego pochówku dokonano 
8 stycznia 1883. Zmarli w wyniku 
epidemii cholery, to nie jedyne 
pochowane na terenie nekro-
polii osoby – władze wojskowe 
zarządziły, by na jej terenie spo-
częły również szczątki siedmiu 
żołnierzy praktykujących religie 
pogańskie – opowiada Monika 
Wesołowska. 

W 1908 r. rozpoczęły się 
prace przy rozbudowie węzła 
kolejowego linii Drogi Żelaznej 
Nadwiślańskiej. Podczas nich 
natrafiono na ludzkie szkielety, 
które przeniesiono do wspólnej 
mogiły, a właściwie do ossu-
arium, ok. 100 m na wschód od 
pierwotnego położenia cmenta-
rza. Dopiero dwa lata później 
wszystkie szczątki pochowano 
w jednym miejscu i postawiono 
pomnik.

Potem nadeszła wojenna za-
wierucha, mroczne czasy sta-
linizmu, wandale – a cmentarz 
niszczał. 

– Dopiero w 2005 roku grupa 
ludzi z Szymonem Kosaćcem na 
czele postanowiła zająć się tym 
miejscem. Usunęli oni dziko 
rosnącą zieleń i wykarczowali 
krzaki, co pozwoliło na doko-

jowe S.A. budują przejście pod 
torami kolejowymi w rejonie 
ul. Starzyńskiego/Namysłow-
skiej. Zakończenie prac jest 
planowane w sierpniu br. 

– Wiadukt kolejowy, który 
ułatwi mieszkańcom dostęp do 
Cmentarza Cholerycznego, po-
wstaje w ramach większego 
projektu pn. „Poprawa przepu-
stowości linii kolejowej E 20 na 

odcinku Warszawa – Mińsk Ma-
zowiecki, etap I” – informuje 
Magdalena Janus z PKP PLK 
i dodaje, że nowo budowane 
przejście pod torami o wyso-
kości 3,5 m oraz szerokości 5 m 
zapewni dogodną komunikację 
pieszym oraz służbom porząd-
kowym.

Urząd Dzielnicy Praga-Północ 
czeka, aż PKP PLK zakończy 
podział geodezyjny działek. To 
umożliwi rozpoczęcie budowy 
ciągu pieszo-rowerowego pro-
wadzącego do Cmentarza Cho-
lerycznego. Wzdłuż chodnika 
Dzielnica ustawi oświetlenie. To 
oznacza, że jest szansa, iż jeszcze 
w tym roku w Zaduszki dojście 
do Cmentarza Cholerycznego 
będzie możliwe. 

Nina Miętus

Szczury od dawna są dużym 
problemem w miastach. Do-
stosowują się do warunków, 
przebywają najchętniej tam, 
gdzie łatwo znajdują pożywie-
nie, więc idealnym miejscem 
dla nich są m.in. altany śmiet-
nikowe i piwnice. Często też 
przenoszą się do mieszkań, 
a to, poza mało przyjemnymi 
doznaniami estetycznymi, jest 
po prostu niebezpieczne, bo 
choroby, które przenoszą, są 
groźne nie tylko dla zdrowia, 
ale nawet życia. Szczury są 
inteligentne i bardzo szybko 
się rozmnażają, więc pozbycie 
się ich nie jest łatwe. Dlatego, 
jak mieszkańcy Pragi Północ 
zaczęli alarmować, że w ich 
mieszkaniach są gryzonie, 
Dzielnica postanowiła działać. 

– Wypowiadamy zdecydowaną 
wojnę gryzoniom. Na ten cel zo-
stały przeznaczone konkretne 
pieniądze, na razie w wysokości 
80 tys. złotych – mówi Ilona So-
ja-Kozłowska, burmistrz dziel-
nicy Praga-Północ. 

Będą to zarówno działania 
doraźne, przeprowadzone na 
prośbę mieszkańców oraz ad-

ministratorów budynków, jak 
i skoordynowane akcje, obejmu-
jące większą liczbę należących 
do miasta nieruchomości.

Na początek deratyzacja 
obejmie 36 kamienic będących 
w zarządzie ZGN Praga-Północ 
na 7 ulicach: Szwedzka, Zacha-
riasza, Siedlecka, Tarchomiń-
ska, Kępna, Brzeska oraz Mac-
kiewicza. 

– Po zakończeniu pierwszego 
etapu Zakład Gospodarowania 
Nieruchomościami Praga-Pół-
noc przeprowadzi kolejny etap 
deratyzacji. Mieszkańcy mogą 
zgłaszać swoje nieruchomości 
do administratorów budynków 
lub bezpośrednio do ZGN Pra-
ga-Północ – mówi Karolina 
Jakobsche, rzecznik prasowy 
Urzędu Dzielnicy i apeluje, aby 
dbać o porządek wokół altan 
śmietnikowych, nie wyrzucać 
odpadów, szczególnie jedzenia, 
poza miejsca do tego przezna-
czone oraz regularnie sprzątać 
w piwnicach.

Urząd dzielnicy zapowiada 
także kampanię informacyjną 
skierowaną do mieszkańców.

Jan Paśnik

Wojna 
urzędu ze 
szczurami

Mieszkańcy Pragi Północ od jakiegoś czasu alarmowali, 
że w ich mieszkaniach pojawiają się szczury. urząd dziel-
nicy postanowił działać – rozpoczyna się deratyzacja. 
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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 
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PRaWnE

n Adwokat Wojciech Lipka przyjmu-
je 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, darowi-
zny, 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, rozwo-
dy. Wawer-Anin ul. Ukośna.  
Tel. 22 613-04-30, 603-807-481

RóŻnE

n OPiEka naD GROBaMi 
W WaRSZaWiE – TaniO  
i SOLiDniE. TEL. 500-336-607

n Wyprzedaż garażowa.  
Tel. 508-019-723

SPRZEDaM

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

TRanSPORT

n Przeprowadzki i magazynowanie 
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. 502-904-764

DaM PRacę

n Zatrudnię tokarza oraz ślusarza 
ze znajomością spawania.  
Zakład narzędzi Geologicznych. 
Stara Miłosna.  
Tel. 22 773-39-32

kuPię

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

MEDYcZnE

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

nauka

n 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 Działka 1000 m kw. nad Wkrą, 
dom z mediami, 60 km od Warszawy. 
Tel. 607-39-19-29

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

niERucHOMOści – kupię

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

PRaca

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

uSłuGi

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

n aGD – LODóWki, PRaLki, 
ZMYWaRki – naPRaWa.  
TEL. 694-825-760

n aGD, anTEnY, TELEWiZORY – 
naPRaWa. TEL. 602-216-943

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

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

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

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

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

n ELEkTRYcZnE inSTaLacJE 
nOWE, WYMiana – uPRaWniE-
nia. TEL. 504-618-888

n GaZ, HYDRauLika.  
naPRaWY, MOnTaŻ,  
PRZERóBki – 24 H. TaniO. TEL.  
22 610-88-27, 604-798-744

n HYDRauLicZnE inSTaLacJE, 
REMOnTY. TEL. 504-618-888

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

n HYDRauLik.  
TEL. 502-031-257

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

n klimatyzacja, wentylacja, oddy-
mianie – montaż, projektowanie, 
serwis 24 h, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, doradztwo 
techniczne, szybkie terminy reali-
zacji, gwarancja.  
Tel. 502-904-708

n LODóWEk naPRaWa.  
TEL. 22 842-97-06, 602-272-464

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

n naPRaWa MaSZYn  
DO SZYcia. DOJaZD GRaTiS.  
TEL. 508-081-808

n PanELE, ukłaDaniE.  
TEL. 504-618-888

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

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

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

n STOLaRZ – SZaFY, ZaBuDOWY, 
GaRDEROBY i PaWLacZE.  
TEL. 602-126-214

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

n Żaluzje, verticale, rolety, moskitie-
ry – 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

uSłuGi – komputerowe

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

uSłuGi – Porządkowe

n Pranie dywanów i mycie 
okien. Tel. 796-371-666

uSłuGi – Remontowe

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

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

n Dachy, rynny, obróbki – naprawa, 
wymiana. Tel. 504-250-013

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
REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

ogłasza pisemne przetargi nieograniczone  
na sprzedaż samochodów służbowych: 

Fiat Ducato  
nr rej. WW9315A, rok produkcji 2002,  

pojemność silnika 2286 cm3

Renault Master 
nr rej. WW1854C, rok produkcji 2004,  

pojemność silnika 2464 cm3

Dodatkowe informacje można uzyskać  
pod nr tel. 22 443-39-42 

oraz na stronie internetowej: www.rembertow.waw.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyczółek Grochowski”  
informuje, że posiada do wynajęcia: 

 Lokal użytkowy o pow. uż. 54,0 m2 usytuowany w budynku  
przy ul. Opinogórskiej 7, wejście od strony ul. Ostrzyckiej 1/3.

 Lokal użytkowy o pow. uż. 34,42 m2 usytuowany na poziomie 
garaży w budynku przy ul. Bracławskiej 10.

 Pomieszczenie po wlocie gazu o pow. uż. 4,20 m2 usytuowane  
w piwnicy w budynku przy ul. cyrklowej 4.

Bliższe informacje w pok. 6 w siedzibie Spółdzielni.  
Tel. 22 810 40 73 wew. 3.

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „REDOM” ul. Walecznych 76

tel./fax (22) 617-23-33, tel. 693-377-081
e-mail: redom@redom.pl, www.redom.pl

WYKONUJE:
 renowację tapicerki i stolarki 

mebli stylowych i współczesnych 
  
 

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

      p³yt meblowych zabudowy z
i meble uzupe³niaj¹ce

Zapraszamy: w godz. 800-1730,  sob. 900-1300
   POSIADAMY WYBÓR TKANIN I TRANSPORT

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

 
   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

OKULARY TYLKO 49 ZŁ
Oprawa + szkła + robocizna 
(sph. od – 4.0 do +4.0 dpr.) 

HURTOWNIA OPTYCZNA 
OPTA SUN

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

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

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

Rejestracja u optometrysty 
¥ 534 044 333

BADANIE WZROKU

TYLKO 60 zł
PRZEZ SPECJALISTĘ – OPTOMETRYSTĘ

Pracujemy pon.-pt. 10-18 
sobota od 9 do 13

nastęPne Wydanie 23.07.2020
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Małżeństwo przy herbatce. Żona 
czyta gazetę i wzdycha:
– No, popatrz. Piszą tutaj, że 
woda podrożała.
– No, nareszcie! – ucieszył się 
mąż. – Najwyższy czas, żeby 
i abstynentom dobrali się do kie-
szeni!

***
Gabinet dentystyczny. Pacjent 
w najdroższym garniturze, 
ze złotym rolexem na przegu-
bie, spinkami z diamentami, ze 
stojącymi obok dwoma ochro-
niarzami o byczych karkach. 

Dentysta prosi na fotel i każe 
otworzyć usta. Patrzy, zagląda, 
wreszcie mówi:
– Ale w czym mogę panu po-
móc? Bo tu same tylko złote 
zęby, diamentowe koronki… Coś 
niesamowitego! Czego pan ode 
mnie oczekuje???
– Sam pan widzi, doktorze, jak 
to wygląda – odpowiada pacjent. 
Alarm chciałbym założyć…

***
Koledzy rozmawiają na rybach: 
– …no i wtedy powiedział, że będę 
zarabiał dwa tysiące na rękę.
– Co ty na to?
– Odpowiedziałem mu: dobrze, 
ale ja mam dwie ręce…

na luzie
ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Pyszna Józia

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

Dlaczego z młodych ziemniaków 
trudno jest zrobić chrupiące plac-
ki albo jędrne kopytka? Dlaczego 
młode ziemniaki jadamy ze skórką, 
a stare – obieramy? 
To proste. Młode, świeżo wykopane 
ziemniaki zawierają mnóstwo wody 
i stosunkowo mniej skrobi, która jest 
„lepiszczem” placków, kopytek czy 
kartaczy. Gdy przez kilka miesięcy je 
przechowujemy (zwykle około 8–10) 
woda wyparowuje i zachodzą zmiany 
chemiczne w ich składzie. Dlatego 
stare ziemniaki powinniśmy obierać 
jak najgrubiej, ponieważ przy samej 
skórce gromadzą się toksyny, na przy-
kład solanina, powodująca zatrucia 
pokarmowe, a nawet zaburzenia 
krążeniowo-oddechowe. To ważna 
informacja dla kobiet w ciąży i osób 
chorych na nerki. Młode i stare ziem-
niaki gotujemy w inny sposób, nieza-
leżnie od tego, czy dodajemy do wody 
łodyżki kopru, pietruszki, czy tylko 
sól: stare wkładamy do zimnej wody 
i dopiero na gaz, młode wrzucamy 
wprost do wrzątku.

Wesoły Romek

Młode kartofelki… Pycha! Miesz-
kańcy Andów znają je od 7–8 tysię-
cy lat, a my, Europejczycy, ledwie od 
około pięciuset! Jędrzej Kitowicz tak 
o nich pisał: „Jabłka zaś ziemne, czyli 
ziemniaki, a po teraźniejszemu karto-
fle, bądź świeże, bądź stare, w jednej 
utrzymując się porze, równą też apety-
towi sprawują satysfakcją. (…) Zjawiły 
się najprzód za Augusta III w ekono-
miach królewskich”. Jabłka ziemne? To 
dosłowne tłumaczenie ich francuskiej 

nazwy – pommes de terre. Kartofle? To 
znowu z niemieckiego – kartoffel. Po 
polsku – ziemniaki, ale też poznańskie 
pyry, góralskie grule, kaszubskie bulwy. 
Niegdyś, z uwagi na peruwiańskie po-
chodzenie, nosiły nazwę perka. W Pol-
sce mają dwa pomniki (Biesiekierz 
i Poznań), w Europie i USA – kilka. 
Mogą być białe, żółte, fioletowe; sypkie 
i mączyste, kruche, o konsystencji awo-
kado po ugotowaniu – są odmiany do 
purée, frytek, sałatek – całe mnóstwo. 
W Peru jest bank genów ziemniaka z po-
nad 10 tysięcy odmian! Uwaga! Wczesne 
są o kilkanaście procent mniej kalorycz-
ne niż te późniejsze.

ŚMIESZKANIEC RADY CIOTKI AGATY

WARTO WIEDZIEĆ

Ciekawska

 Zapiekane 1: ziemniaki krojone w cieniut-
kie plasterki (najlepiej obieraczką do warzyw), 
wymieszane z 1 jajkiem, 3 łyżkami kwaśnej 
śmietany lub kefiru, gałką muszkatołową, solą, 
pieprzem, ułóż na płask w wysmarowanej 
tłuszczem formie. Na nich ułóż siekany, sparzo-
ny szpinak (może być mrożony) wymieszany 
z łyżką mąki rozbełtaną w 3–4 łyżkach mleka 
i z gałką muszkatołową oraz świeżym czosn-
kiem. Zapiekaj na wpół przykryte (gdy za dużo 
płynu odkryj, by odparował). Gotowe krój póki 
gorące na porcje, jak tort, a na wierzchu każde-
go kawałka połóż jajko sadzone. 

 Zapiekane 2: formę wysmaruj masłem, ułóż 
luźno na dnie pokrojone w kostkę cienkie pla-
stry boczku wędzonego, na to siekaną cebulkę 
i pieprz mielony. Kolejna warstwa to ziemniaki 
w plasterkach o grubości 3–4 mm, wymieszane 
z jajkiem, rozbełtanym z bardzo drobno tartym 
serem żółtym i łyżką słodkiego mleka, solą i pie-
przem. Wierzch oprószyć grubo żółtym serem

 Zapiekane 3: ziemniaki jednakowej wiel-
kości wyszoruj, pokrój w ósemki. Posól, odstaw 
przykryte na kilkanaście minut. Do miski, którą 
potem będzie można szczelnie przykryć, wlej 
1/3 szklanki oliwy, porządnie ubij trzepaczką 
z pieprzem mielonym czarnym, rozmarynem, 
oregano, kilkoma ziarenkami zmiażdżonego 

kminku, szczyptą gałki muszkatołowej i czosn-
kiem, świeżym lub suszonym (mielonym). Ziem-
niaki wyjmij, osusz dokładnie papierowymi 
ręcznikami, wrzuć do oliwy z ziołami, przykryj 
i potrząsaj tak długo, aż będą w całości, z każ-
dej strony pokryte tym ziołowym „majonezem”. 
Wówczas wysyp je na blaszkę pokrytą folią alu-
miniową lub do grubszej brytfanny i piecz do 
zrumienienia. Pozostałą w naczyniu oliwę moż-
na użyć do szybkiego zamarynowania rozbitych 
filetów z kurczaka, na których następnie ułóż 
paski korniszonów, zroluj i obsmaż na rumiano 
bez panierowania. Podawaj z ziemniakami i sa-
łatą z winegretem.

 Sałatka: ugotowane ziemniaki w mundur-
kach wystudź, obierz, pokrój w sporą kostkę, 
dodaj sparzoną cebulę w półplasterkach, kor-
niszonki, ewentualnie kapary, krojone w kost-
kę śledzie matjasy, ew. krojone w kostkę bu-
raczki gotowane marynowane w lekkim occie. 
Polej niezbyt ostrym winegretem lub dodaj 
nieco majonezu i odstaw do lodówki. Poda-
waj zimne.

Ziemniaczane smaczki.

  
 





  


 
H O R O S K O P

m Baran
21.03-21.04

n Byk
22.04-21.05

o Bliźnięta
22.05-21.06

p Rak
22.06-22.07

q Lew
23.07-23.08

r Panna  
24.08-23.09

s Waga  
24.09-23.10

t Skorpion  
24.10-23.11

u Strzelec  
24.11-22.12

v Koziorożec  
23.12-20.01

w Wodnik  
21.01-19.02

x Ryby  
20.02-20.03

Nie sugeruj się cudzymi wypowiedziami, miej więcej zaufania do siebie. Twoja szcze-
rość w kontaktach międzyludzkich może być zgubna. Skup się na sprawach najważ-
niejszych i trzymaj język na wodzy. 
Wypoczywaj aktywnie i unikaj sytuacji stresujących. W finansach nie stawiaj wszyst-
kiego na jedną kartę, bo hazard bywa zdradliwy. W miłości postaw natomiast na szcze-
rość, a zobaczysz, jak wiele zyskasz. 
Nieprzewidziany bieg zdarzeń może stać się przyczyną całkowitej zmiany starannie 
ułożonych planów. Nie rozpamiętuj niepowodzeń, zadbaj o kondycję – lekki wysiłek 
fizyczny to znakomity sposób na odreagowanie stresów. 
W najbliższym czasie możesz mieć problemy finansowe. Zaciśnij pasa i przeczekaj 
trudne chwile. Wsparcia powinieneś szukać u bliskich ci osób, na których życzliwość 
i pomoc możesz zawsze liczyć.
Podczas letnich miesięcy możesz przeżywać chwile wahań i rozterek, które spowodują 
zamieszanie w twoim sercu. Doprowadzi to do spięć z partnerem, więc wymagane 
będzie porozumiewanie i spora doza tolerancji. 
Małe radości i smutki będą ci urozmaicały codzienność. Ale nieoczekiwany przypływ 
gotówki wprawi cię w dobry humor i sprawi, że na świat spojrzysz weselszym wzro-
kiem. Wykaż się większą inicjatywą w sprawach sercowych. 
Kontakty z ludźmi mogą się układać całkiem ciekawie i na wakacyjną nudę nie powinie-
neś narzekać. Koło fortuny obracać się będzie na twoją korzyść, a sprawy uczuć będą 
w bardzo dobrym punkcie. Może być lepiej, niż przewidywałeś. 
Przed tobą czas planowania i nawiązywania nowych kontaktów zawodowych. Może 
przybyć więcej obowiązków, ale jednocześnie mogą się przed tobą otworzyć nowe 
możliwości kariery. Aby z nich skorzystać, będziesz musiał więcej dać z siebie. 
Niewykluczone, że pomyślisz o wypadzie na jakąś wycieczkę albo o sfinalizowaniu 
transakcji biznesowej. Zadbaj o swoje zdrowie i przyjmij do wiadomości, że nie jest to 
dobry czas na rozpoczynanie diety cud. Jeśli ograniczysz łakocie – to może do końca 
roku odzyskasz formę. 
Masz szansę na poprawę swojej sytuacji finansowej. Jeśli uda ci się podjąć pewną 
decyzję, mogą nastąpić w twoim życiu poważne zmiany. Zdaj się na swoją intuicję. Bar-
dzo dobre dni na podejmowanie wyzwań w sprawach zawodowych, jak i sercowych. 
W sprawach zawodowych wykaż więcej taktu i staraj się słuchać tego, co mówią inni, 
zwłaszcza przełożeni. W uczuciach zdajesz się jak zwykle na żywioł, a tutaj pomysło-
wości ci nie zabraknie. 
Nieoczekiwana propozycja wprawi cię w stan lekkiego oszołomienia. Będziesz czuł się 
zdopingowany do dalszych działań i uda ci się załatwić wiele spraw, które wydawały się 
„nie do przeskoczenia”. Jest szansa na romantyczny weekend we dwoje. 

Merlin

REKLAMAREKLAMA

OGŁOSZENIE!!!
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Grenadierów”  

z siedzibą przy Alei Stanów Zjednoczonych 40,  
04-036 w Warszawie 

posiada do wynajęcia: 

Lokal użytkowy o powierzchni 89,40 m2

 na parterze w nieruchomości biurowej Spółdzielni  
przy ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 40, 04-036 w Warszawie. 

Specyfikacja lokalu: 
 lokal na parterze nieruchomości, 
 pow. użytkowa 89,40 m2, 
 wysokość pomieszczeń 3 m, 
 lokal składa się z 11 pomieszczeń, 
 1 łazienka z WC, 
 zaplecze kuchenne, 
 duże witryny okienne, 
 okna PCV, 
 oświetlenie podwieszane, 
 dwa wejścia – l z korytarza Spółdzielni, 2 od zaplecza, 
 drzwi wejściowe główne oszklone, dwuskrzydłowe, 
 drzwi wejściowe – zaplecze – stalowe, antywłamaniowe, 
 podłogi – gres szkliwiony, 
 zaplecze – wylewka PCV, 
 glazura – w łazience z WC, 
 całodobowy monitoring, 
 portiernia

Oferty najmu należy składać do sekretariatu 
Spółdzielni pok. nr 14 w terminie  

do dnia 24 lipca 2020 r. 
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