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AOdcinkowy pomiar prędkości jest pomysłem na poprawę 
bezpieczeństwa na S8. Czy zmusi to kierowców do za-
chowania zdrowego rozsądku?
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CO WIemy?
Zwykle jak człowiek wracał 

z wakacji, to mniej więcej wie-
dział, co go czeka. Musiał: po-
płacić zaległe rachunki, kupić 
dzieciom wyprawkę szkolną, 
buty i mundurek, przygotować 
się na nowe otwarcie w fir-
mie, obdzwonić znajomych, 
zdenerwować się cieknącym 
kranem.

A teraz? Szkoła będzie, ale 
jaka? Hybrydowa? Zdalna, 
stacjonarna? Do pracy – czyli 
gdzie? W domu, przy stole? 
Tydzień w firmie, tydzień „na 
kwadracie”? Z jaką pensją 
– dotychczasową? Mniejszą? 
Gdzie w maseczkach – „tylko” 
w sklepach, znów na ulicach? 
Jaki deficyt budżetowy? Będą 
nowe podatki?

No i tak można mnożyć 
te rozważania. Ja bym się 
przygotował na wariant po-
niedziałkowy: jak dzień zaczy-
na się spokojnie, to znaczy, 
że zło uderzy precyzyjnie i ze 
zdwojoną siłą. Kto mnie zna 
– ten wie, że jestem urodzo-
nym optymistą. I dlatego po-
daję wariant radosny. Będzie 
inaczej niż dotychczas. 

Tomasz Szymański

  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
Kupno - Sprzedaż
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto
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G A B I N E T
STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY

EpidEmia trwa, a za chwilę 
dziEci wracają do szkół. 
NauczaNiE będziE możliwE 
w trzEch modElach: trady-
cyjNym, miEszaNym i zdalNym. 
Na czym to ma polEgać?

czytaj na str. 3

Witaj szkoło 
nieWesoło...

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

S8 z odcinkoWym 
pomiarem prędkości?

DOKOńCZeNIe NA STR. 3

zatrudni 
lekarza:

ginekologa

dermatologa
praca@vita-med.pl

www.vita-med.pl 
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kronikA PoLicyJnA
POBILI W KRZAKACH

Na Pradze Południe dwaj nastolat-
kowie (17 i 18 lat) wieczorem w za-
roślach zaatakowali mężczyznę, 
który miał na sobie drogie buty 
i słuchał muzyki z markowego 
głośnika. Zastraszyli go, zażądali 
wydania tych rzeczy. Mężczyzna 
poinformował policjantów, że 
stał się ofiarą rozboju. Do działa-
nia przystąpili dzielnicowi, którzy 
w krótkim czasie ustalili spraw-
ców. Obaj zostali zatrzymani.

DeALeR W TOyOCIe
Policjanci z Rembertowa otrzymali 
informację, że pewien mężczyzna 
będzie przewoził toyotą znaczne 
ilości narkotyków. Zaczęli obser-
wować wskazaną okolicę i fak-
tycznie wkrótce zobaczyli auto. 
Zatrzymali je, a kierowcę przeszu-
kali. Znaleźli przy nim i w samo-
chodzie pół kilograma marihuany 
i trochę haszyszu plus tabletki 
extasy. Przeszukano też mieszka-
nie zatrzymanego. Decyzją sądu 
zastosowano wobec niego areszt 
tymczasowy.

UKRADŁ HULAJNOGę I ROWeR
Południowoprascy policjanci zo-
stali zawiadomieni, że na jednym 
z podwórek podejrzanie zachowu-
jący się mężczyzna próbuje ukryć 

rower i hulajnogę. Patrol podjechał 
na miejsce i zatrzymał podejrzanego 
34-latka. W tym samym czasie na 
komendę przy ulicy Grenadierów 
zgłosił się poszkodowany, któremu 
skradziono oba jednoślady… Po-
jazdy wróciły już do właściciela.

UZUPeŁNIŁ WyPŁATę 
KRADZIeżą

27-letni mężczyzna z Ukrainy 
uznał, że wynagrodzenie, jakie 
otrzymał od zleceniodawcy za 
wykonanie remontu mieszkania, 
jest zbyt niskie, więc postanowił 
je uzupełnić elektronarzędziami 
należącymi do tego pracodawcy. 
I wyjechał z Warszawy. Został 
odnaleziony w Poznaniu i zatrzy-
many. Postawiono mu zarzut 
przywłaszczenia mienia.

OBRABOWALI LANDROveRA
W jednym z garaży podziemnych 
na Pradze Południe 34- i 35-lat-
kowie próbowali ukraść landro-
vera. Gdy nie potrafili uruchomić 
samochodu, ukradli z jego wnętrza 
narzędzia. Policja wytypowała 
sprawców, którzy jednak ukrywali 
się. Wpadli po jakimś czasie. Oka-
zało się, że młodszy z nich podej-
rzewany jest również o wcześniej-
szą kradzież skutera i roweru.

policja.waw.pl
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ul. Poborzańska 37
(róg ul. Rembielińskiej,

przystanek Poborzańska)
03-368 Warszawa

pn.– pt. 9.00–18.00, sob. 9.00–13.00
tel. 22 831 10 31, tel. kom. 602 668 037

al. Solidarności 53
(wejście od Jagiellońskiej,

przy Metrze Wileńska)
03-402 Warszawa

pn.– pt. 9.00–17.00
tel. 22 404 64 64

tel. kom. 505 383 187

al. Jana Pawła II 32
(niedaleko Hali Mirowskiej,

róg Elektoralnej)
00-141 Warszawa

pn.– pt. 9.00–17.00
tel. 22 400 11 66

www.strefasluchu.pl
Jeśli jednak  

wolisz pozostać  
w domu  

– umów wizytę 
domową

Wizyty  
pacjentów  
planujemy  

w bezpieczny  
sposób

Stosujemy 
rękawiczki 
ochronne

Używamy  
maseczek 

oraz przyłbic  
ochronnych

Gabinety i sprzęt 
medyczny 

dezynfekujemy 
przed i po każdej 
wizycie pacjenta

Po aparat 
przyjedź  
do nas  

taksówką na 
nasz koszt

ZadZwoń i Zapytaj o dodatkowe ułatwienia i promocje – tel. 505 383 187 lub 602 668 037

Wiele osób pracuje obecnie zdalnie wykorzystując 
przede wszystkim komputer i telefon. Jakość połączeń 
nie zawsze jest najlepsza. Obraz i dźwięk może być 
zakłócony np. problemem łącza internetowego. Wielo-
krotnie jest to widoczne podczas programów telewizyj-
nych „na żywo”, kiedy redaktorzy łączą się ze swoimi 
gośćmi on-line i ostatecznie rozmowa jest przerywana 
z powodu problemów z dźwiękiem.

Niezbyt dobra jakość dźwięku i niedosłuch stanowią 
bardzo duże ograniczenia w zdalnym porozumiewaniu się 
i przede wszystkim zrozumieniu mowy dla osób z niedosłu-
chem. Obecnie wiele nowoczesnych aparatów słuchowych 
wykorzystuje protokół Bluetooth® do łączenia się z akceso-
riami lub bezpośrednio z innymi urządzeniami.

Rozmowa telefoniczna – opcja najczęściej wykorzystywa-
na przez użytkowników aparatów słuchowych ze strumie-
niowym przesyłaniem dźwięku. Rozmowa bez użycia rąk tak 
jak przez zestaw słuchawkowy. Można skorzystać również 

z dodatkowego mikrofonu. Niektóre rozwiązania pozwalają 
też wykorzystać mikrofony aparatów słuchowych – wtedy 
nie potrzeba stosować żadnych dodatkowych akcesoriów. 
Dla użytkowników telefonów stacjonarnych dedykowane są 
adaptery telefoniczne pozwalające bezprzewodowo prowa-
dzić rozmowy telefoniczne.

Łączność z mediami – na tej samej zasadzie aparaty słu-
chowe można połączyć z laptopem dzięki czemu komfortowo 
można uczestniczyć w telekonferencji czy słuchać muzyki. Do 
połączenia aparatów słuchowych z telewizorem, który nie po-
siada Bluetooth® przeznaczone są TV-adaptery.

Centrum dowodzenia – dzięki rozbudowanym bezpłat-
nym aplikacjom możemy sterować aparatami słuchowymi 
za pomocą smartfona. Podstawowe funkcje to oczywiście 
regulacja poziomu głośności w aparatach słuchowych. Do-
świadczeni użytkownicy mogą również korzystać ze zmiany 
dedykowanych programów słyszenia dla różnych sytuacji, 
regulacji barwy dźwięku, kontroli zużycia baterii, czy funkcji 
„znajdź aparaty słuchowe”.

Przydatne aplikacje – połączone aparaty słuchowe ze 
smartfonem po odpowiedniej konfiguracji współpracują 
z działającymi aplikacjami. Wielu użytkowników aparatów słu-
chowych korzysta z nawigacji, której uaktywnienie jest bardzo 
przydatne na przykład przy zwiedzaniu miasta. Wskazówki są 
słyszalne bezpośrednio w aparatach słuchowych.

Wybór odpowiednich aparatów słuchowych i akcesoriów 
jest zależny od tego w jaki sposób i z jakich funkcji chcemy 
korzystać. W gabinetach Strefy Słuchu doświadczeni 
protetycy słuchu pomogą dobrać i dopasować odpowiednie 
zestawy takich producentów jak Signia, Bernafon, Oticon, 
Phonak, Resound, łącząc je z posiadanym smartfonem.

Nie tylko najdroższe aparaty słuchowe wyposażone są 
w Bluetooth®. Przesyłanie strumieniowe sygnału audio do-
stępne jest już w niższych klasach, a opisane akcesoria to 
koszt kilkuset złotych.

Zastosowanie wymienionych rozwiązań czyni telekon-
ferencję łatwiejszą, bez stresu czy obaw, że umkną jakieś 
ważne informacje.

Praca zdalna a niedosłuch i aparaty słuchowe

ul. Chałubińskiego 8
(obok oddziału NFZ,

przy sklepie rehabilitacyjnym)
00-613 Warszawa

pn.– pt. 8.00–14.00
tel. kom. 512 656 816

ul. Sapieżyńska 3
(Centrum Medyczne

Bonifratrów, gab. nr 14)
02-215 Warszawa

pn.– pt. 9.00–17.00
tel. kom. 510 905 474

Czytelniczka podkreśla, że 
przy przejściu dla pieszych na 
przeciwko Uniwersamu prze-
siadują na barierkach oraz 
na chodniku a to pijaczki, a to 
drobni sprzedawcy, jakiś że-
brak, bezdomni. Dzwonienie do 
Straży Miejskiej, żeby zajęła się 
bezdomnymi i pijakami albo po-
goniła „sprzedawców”, bo nie 
można przejść chodnikiem, to 
jak rzucanie grochem o ścianę. 
Nie dość, że nikt nie odbiera 
telefonów, to jak już łaskawie 
ktoś się odezwie i z wielką ła-
ską przyjmie zgłoszenie, to straż 
przyjeżdża często po godzinie, 

dwóch od zgłoszenia. Popatrzą, 
pouczą i odjadą, a jak pijacy 
i bezdomni siedzieli, tak dalej 
siedzą. Ale do babci sprzedają-
cej kwiaty, to się czepiają i chcą 
wystawiać kolejne mandaty! (…) 
Wstyd na całą Europę i pewnie 
pół cywilizowanego świata. 

Co na to wszystko Straż 
Miejska? Funkcjonariusze 
zaprzeczają, że zgłoszenia są 
lekceważone, a telefony ignoro-
wane. Numer alarmowy działa 
24 h na dobę, czasem trzeba 
poczekać, kiedy „na linii” jest 
wielu mieszkańców. Średni czas 
oczekiwania na połączenie wy-

WALkA z WiAtrAkAmi  
nA WiAtrAku

mieszkanka osiedla „Grochów” napisała do naszej re-
dakcji maila, w którym alarmuje, że w okolicy ronda 
Wiatraczna nagminnie dochodzi do wykroczeń, na co nie 
reaguje Straż miejska. 

nosi od kilku do kilkudziesięciu 
sekund. 

– Priorytetem są dla nas zgło-
szenia dotyczące zagrożonego 
zdrowia i życia, i to one realizo-
wane są w pierwszej kolejności. 
To samo dotyczy bezpośrednich 
zagrożeń i utrudnień w ruchu 
drogowym (np. auta parkujące 
na przejściach dla pieszych czy 
blokujące przystanki autobu-
sowe albo miejsca dla osób z nie-
pełnosprawnością). Inne zgłosze-
nia realizowane są na bieżąco, 
w kolejności ich wpływu, ale nie 
ma zgłoszeń, które pozostają bez 
reakcji – zapewnia Zespół Pra-
sowy SM i podkreśla, że samo 
przebywanie osób bezdomnych 
nie jest żadnym powodem do 
interwencji. 

Funkcjonariusze wiedzą o nie-
legalnym handlu w tym rejonie 
i próbują z nim „walczyć”, jednak 
jest to tzw. handel naręczny, czyli 
taki, który polega na sprzedaży 
towaru bezpośrednio z torby czy 
z ręki – taka osoba, która z da-
leka widzi zbliżający się umun-

durowany patrol, szybko chowa 
swój nielegalny towar i wówczas 
strażnicy nie mają podstaw, by 
podjąć interwencję i wyciągnąć 
konsekwencje z tytułu nielegal-
nego handlu. 

– Zapewniamy, że strażnicy 
z VII Oddziału Terenowego re-
gularnie patrolują ulice m.in. 
Pragi Południe, która im pod-
lega i dokładają wszelkich 
starań, w miarę posiadanych 
kompetencji, sił i środków, by 
mieszkańcy mogli czuć się bez-
piecznie. W okresie od 1 maja 
do 20 sierpnia 2020 r. strażnicy 
miejscy w omawianym miejscu 
nałożyli w związku z ujawnio-
nymi wykroczeniami 32 mandaty 
karne, pouczyli 8 osób, sporzą-
dzili 1 wniosek do sądu o uka-
ranie, ponadto podjęli 12 osób 
nietrzeźwych, które zostały od-
wiezione do SodON – wylicza 
Straż Miejska i dodaje, że w po-
wyższym okresie mieszkańcy 
zgłosili 20 nieprawidłowości 
w rejonie, o którym pisze Czy-
telniczka.                    Jan Paśnik
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WyTyCZNe URZęDU mIASTA DLA SZKóŁ:
 Dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły i szatni.
 Do placówek przychodzą tylko osoby zdrowe bez objawów 
wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy 
i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają 
na kwarantannie.
 Dzieci przyprowadzają i odprowadzają tylko osoby zdrowe, któ-
re muszą przestrzegać środków ostrożności – osłaniać usta i nos, 
dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe. Opiekuno-
wie (zasada jedno dziecko – jeden opiekun) mogą wchodzić do 
przestrzeni wspólnej pod warunkiem zachowania 1,5 m dystansu, 
inne osoby z zewnątrz będą mogły przebywać jedynie w miej-
scach do tego wyznaczonych.
 Wychowawcy klasy ustalą sposoby szybkiej komunikacji tele-
fonicznej z opiekunami ucznia.
 Zajęcia mają być tak zorganizowane, aby ograniczyć gromadze-
nie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły – oznacza 
to np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku. Jednocześnie re-
komenduje się jak najrzadszą zmianę sal, w których odbywają się 
lekcje dla danej klasy. Zalecane jest również noszenie maseczek 
na korytarzach szkolnych.
 Uczniowie nie mogą się wymieniać żadnymi przyborami szkol-
nymi.
 Sale wietrzone co godzinę, po każdych zajęciach.
 Sprzęt sportowy myty 
lub dezynfekowany.
 Wyłączone wszel-
kie źródełka i fontanny 
wody pitnej.
 W łazienkach instruk-
cje, jak prawidłowo myć 
i dezynfekować dłonie.

Zdaniem Ministerstwa Eduka-
cji, obecna sytuacja epidemiczna 
pozwala na to, aby w zdecydowa-
nej większości placówek można 
było przywrócić zajęcia, polega-
jące na bezpośrednim kontak-
cie nauczycieli z uczniami. Są 
jednak wytyczne, umożliwia-
jące wprowadzenie czasowych 
zmian w przypadku pojawienia 
się zakażeń. Będą możliwe trzy 
warianty nauczania: tradycyjny, 
mieszany i zdalny. 

W tradycyjny sposób lekcje 
będą prowadzone, jeśli w danej 
szkole i rejonie sytuacja epide-
miczna będzie „opanowana”. 
Gdyby doszło do zagrożenia 
zdrowia uczniów, dyrektor, 
po uzyskaniu opinii organu 
prowadzącego i sanepidu, bę-
dzie mógł wprowadzić model 
zdalny lub mieszany, tzw. hy-
brydowy. Zdalny w poprzed-
nim roku szkolnym został już 
przećwiczony, mieszany jest 

Dokończenie ze str. 1
18 sierpnia br. na S8 po-

między węzłami Łabiszyńska 
i Głębocka, samochód oso-
bowy został dosłownie zmiaż-
dżony przez dwie ciężarówki, 
pomiędzy którymi się znalazł.  
Ta tragedia przywróciła dys-
kusję o trasie, która z powodu 
zdarzeń drogowych jest znana 
nie tylko w Warszawie, ale i ca-
łej okolicy. 

Zdaniem stołecznej policji, 
z uwagi na bardzo duże natę-
żenie ruchu i liczbę dziennie 
przejeżdżających pojazdów 
trasą S8, „nie da się porów-
nać tej drogi do żadnej z ulic 
w Warszawie pod kątem bezpie-
czeństwa. Dlatego twierdzenie, 
że ta trasa jest niebezpieczna 
lub bardziej niebezpieczna niż 
inne ulice, jest niepoprawne. 
O bezpieczeństwo na drodze 
dbają wszyscy uczestnicy ru-
chu drogowego, a niezmiennie 
główną przyczyną zdarzeń jest 

przekraczanie dopuszczalnej 
prędkości przez kierujących 
pojazdami”. 

Faktycznie, ruch na S8 jest 
nieporównywalnie duży w sto-
sunku do innych stołecznych 
dróg. Tegoroczne pomiary nie 
są miarodajne ze względu na 
epidemię i czas społecznej kwa-
rantanny, ale liczby z ubiegłych 
lat mówią same za siebie. 

Według danych Zarządu Dróg 
Miejskich po moście Grota-Ro-
weckiego, który jest jedną z czę-
ści „Ósemki”, wiosną 2019 r. 
średnio na dobę przejechało 204 
tys. 849 pojazdów. Z zestawie-
nia wynika, że drugi pod wzglę-
dem obłożenia był w tym czasie 
most Łazienkowski, po którym 
w ciągu 24 godzin poruszało się 
128 tys. 194 pojazdów. Różnica 
jest zatem ogromna.

Z policyjnych statystyk do-
tyczących zdarzeń drogowych 
(a jak wiemy, część z nich nie jest 
odnotowywana, bo kierowcy 

wymieniają się danymi z polis 
OC i bez udziału policji zała-
twiają formalności po „stłucz-
kach”) wynika, że w ubiegłym 
roku na terenie Warszawy na S8 
doszło do 139 kolizji, 2 wypad-
ków, ranne zostały 2 osoby. Do 
30 czerwca 2020 r. było analo-
gicznie: 80, 1 i 1. 

Główne przyczyny zdarzeń 
drogowych są cztery. – Niepra-
widłowa zmiana pasa ruchu, 
nieustąpienie pierwszeństwa 
przejazdu, niezachowanie 
bezpiecznej odległości między 
pojazdami, niedostosowanie 
prędkości do warunków ruchu 
– wymienia st. sierż. Gabriela 
Putyra z Wydziału Komunika-
cji Społecznej Komendy Sto-
łecznej Policji.

Marek Śliwiński z Warszaw-
skiej Grupy Luka&Maro, który 
jako fotoreporter wielokrotnie 
obserwował zdarzenia na tej 
trasie, rozmawiał z kierow-
cami i świadkami wypadków, 
udzielał im pomocy, mówi 

z kolei, że jego zdaniem, przy-
czyną większości zdarzeń na 
trasie S8 jest stosunkowo duża 
liczba węzłów na krótkim od-
cinku tej drogi, ogromna liczba 
ciężarówek i nieostrożność kie-
rowców. Jednym z miejsc, na 
którym najczęściej dochodzi 
do niebezpiecznych sytuacji, 
jest odcinek przed al. Prymasa 
Tysiąclecia, nazywany „zakrę-
tem idiotów”. Tam powinno się 
jeździć wyjątkowo ostrożnie. 
To nie wszystko. 

– Problemem jest też nie-
wystarczające oznakowanie. 
Niektórzy kierowcy się gubią 
i w ostatniej chwili zmieniają 
pas. Tablice informacyjne nad 
konkretnymi pasami powinny 
być umieszczone z wyprzedze-
niem i pokazywać odpowied-
nie kierunki – tłumaczy Marek 
Śliwiński.

Od długiego czasu trwają 
dyskusje o tym, co jest „nie 
tak” z S8 w Warszawie, która 
niemal codziennie stoi w kor-

kach po kolizjach. Jedni mówią 
o kiepskim oznakowaniu, inni 
tłumaczą o błędnie wyznaczo-
nych pasach. Część kierowców 
zwyczajnie woli nadrobić kilka 
kilometrów i objechać dookoła 
ten „feralny” przejazd, nazy-
wany nawet trójkątem ber-
mudzkim. W końcu rozpoczęły 
się analizy, co można zmienić, 
by droga była mniej kolizyjna. 
Pomysłem jest… odcinkowy 
pomiar prędkości.

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad wspól-
nie z Główną Inspekcją Trans-
portu Drogowego po wizji 
w terenie będzie zastanawiać 
się, gdzie i jakie urządzenia są 
najbardziej potrzebne. 

– Podczas wizji w terenie, 
poruszono kwestie możliwości 
organizacyjnych oraz  technicz-
nych montażu systemu odcinko-
wego pomiaru prędkości m.in. 
na S8, GDDKiA zaproponowała 
lokalizację odcinków pomiędzy 

węzłami Konotopa i Marki, na 
których istnieje zasadność mon-
tażu tego systemu. Obecnie pro-
wadzona jest analiza możliwo-
ści dostosowania  urządzeń do 
warunków drogowych w ciągu 
S8 – zapowiada Małgorzata 
Tarnowska z GDDKiA, a GITD 
podkreśla, że trwają ustalenia.

– Za nami rozmowy oraz wi-
zja lokalna. Centrum Automa-
tycznego Nadzoru nad Ruchem 
Drogowym GITD wystąpiło do 
stołecznej policji o udostęp-
nienie danych dotyczących 
zdarzeń drogowych oraz ich 
skutków, które są niezbędne 
do przygotowania tzw. analizy 
bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego – integralnego elementu 
procesu decyzyjnego doty-
czącego możliwości objęcia 
określonych odcinków dróg 
nadzorem z wykorzystaniem 
urządzeń rejestrujących. Pro-
ces decyzyjny jest w toku – in-
formuje GITD.                 NM

mogłaby być ryzykowna. Model 
mieszany oznacza również za-
jęcia w mniejszych grupach lub 
dla części klas (np. klasy I-III 
– zajęcia stacjonarne, a starsze 
klasy zajęcia zdalne).

O ewentualnym zamykaniu 
placówek oświatowych ma de-
cydować dyrektor, jednak aby 
do tego doszło, niezbędna bę-
dzie opinia sanepidu. Ten ma się 
kierować odpowiednimi kryte-
riami, czyli m.in.: wystąpienie 
zakażenia, lokalna sytuacja 
epidemiologiczna, kwarantanna 
ucznia lub pracownika, opinia 
lekarza (choroby przewlekłe), 
orzeczenie dotyczące indywi-
dualnego nauczania. 

W sytuacjach kiedy wzrośnie 
ryzyko epidemiczne, sanepid 
może też wprowadzić dodat-
kowe zalecenia dla dyrektorów. 
Chodzi m.in. o ograniczenie 
przebywania osób trzecich 
na terenie szkoły, obowiązek 
zachowania dystansu w prze-
strzeniach wspólnych lub obo-
wiązek zasłaniania nosa i ust, 
jedna klasa na jedną salę, zakaz 
organizowania m.in. wycieczek, 
apeli itp. Takie obostrzenia będą 
wprowadzane w placówkach, 
które znajdą się na terenie tzw. 
stref czerwonych i żółtych, 
gdzie liczba zakażeń jest naj-
większa.

Klara Bartuszek

Niestety wszystko co dobre, szybko się kończy i za kilka 
dni uczniowie zakończą dwumiesięczną labę. Rok szkol-
ny rozpocznie się normalnie.

nowością. Szkoła będzie funk-
cjonować normalnie, ale część 
uczniów ze względu na epide-
mię, będzie mogła mieć naucza-
nie zdalne.

To opcja dla uczniów pozosta-
jących na kwarantannie i prze-
wlekle chorych, dla których 
chodzenie do szkoły w normal-
nym trybie w czasie epidemii 
jest zbyt ryzykowne i lekarz wy-
stawi odpowiednią opinię. Prze-
widziano go też dla uczniów, 
którzy mają orzeczenie o indy-
widualnym nauczaniu z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
i nauka w szkole w tym czasie 

s8 z odcinkoWym pomiarem prędkości?

Witaj szkoło nieWesoło...

Fot. Luka&Maro

Fot. Luka&MaroFot. Luka&Maro
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Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Syn sąsiadów uszkodził mi auto. W związku z tym, 
że ten chłopak nie jest jeszcze pełnoletni, na jakiej 
podstawie mogę dochodzić odszkodowania w tej 
sytuacji i od kogo?

Odpowiedź na to pytanie należy uzależnić od 
dokładnego wieku syna sąsiadów. Zgodnie bowiem 

z art. 426 Kodeksu cywilnego małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi 
odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. W takiej sytuacji znajdzie zastosowanie 
art. 427 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, kto z mocy ustawy lub umowy jest 
zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego 
lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody 
wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że 
szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. 

Przepis ten stosuje się również do osób wykonywających bez obowiązku usta-
wowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu 
psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można.

Jak wynika z powyższego przepisu, adresatem roszczenia w związku ze szkodą wy-
rządzoną przez małoletniego poniżej lat 13 powinna być osoba sprawująca nadzór z mocy 
ustawy lub umowy, a także osoba sprawująca stałą pieczę faktyczną nad sprawcą szkody. 
W stosunku do osób małoletnich źródłem obowiązku ustawowego są przede wszystkim 
postanowienia Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w tym m.in. przepisy dotyczące za-
sad wykonywania władzy rodzicielskiej, pieczy rodziny zastępczej, kurateli itd. 

Należy jednak dla przykładu zaznaczyć, że osoba dysponująca pewnymi atrybu-
tami władzy rodzicielskiej, jednakże w wyniku ingerencji sądowej pozbawiona moż-
liwości sprawowania bezpośredniej pieczy faktycznej nad dzieckiem, w zasadzie nie 
będzie ponosiła odpowiedzialności z art. 427 kodeksu cywilnego (np. rodzic, któremu 
sąd orzekający o rozwodzie nie powierzył wykonywania władzy rodzicielskiej, a szko-
da została wyrządzona w momencie pozostawania dziecka pod nadzorem drugiego 
z rodziców).

Powyższy przepis może mieć zastosowanie również w sytuacji, gdy szkodę wy-
rządził małoletni w wieku powyżej 13 lat, ale tylko wtedy, gdy nie można mu przy-
pisać winy. O odpowiedzialności małoletniego w tej sytuacji decyduje bowiem fakt 
osiągnięcia dostatecznego stopnia dojrzałości w zakresie rozeznania sytuacji, podjęcia 
swobodnej decyzji i jej wyrażania. 

Jeżeli małoletni powyżej 13 roku życia miał świadomość tego co robi i można 
mu przypisać winę za powstanie szkody, wówczas odpowiedzialność za szkodę ponosi 
tylko małoletni na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, 
kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Nie 
odpowiadają w takiej sytuacji osoby zobowiązane do nadzoru (np. rodzice) na podsta-
wie art. 427 kodeksu cywilnego.

PRAWNIK
RADZI'KOCHAJ Tv!

Jak mnie wkurza ta telewizja. Tę-
sknię do czasów, gdy można było 
spokojnie obejrzeć film bez przery-
wania go mnóstwem reklam, z któ-
rych część to totalny chłam.

Prawdę mówiąc, reklamy świet-
nie odzwierciedlają zmiany zacho-
dzące w naszym społeczeństwie, 
czyli w nas samych. Z zasady ich nie 
oglądam. Potrafią zająć nawet kilka 
razy po kilkanaście minut, robiąc 
wyrwy w fabule, klimacie i całym 
odbiorze filmu. Ale nadszedł taki 
czas, gdy musiałam dzielić szpi-
talny pokój z panią, która w tv oglą-
dała wyłącznie reklamy, skacząc po 
programach. Umowa była taka, że 
ona rządzi pilotem do popołudnia, 

a potem ja. Właśnie wtedy dotarło 
do mnie, co z nami robią reklamy. 
Z jednej strony bez skrupułów 
wykorzystują nasze słabe strony, 
ale z drugiej robią wodę z mózgu 
i wpływają na każdego. W każdym 
razie bardzo się starają.

Coś dla zakompleksionych? 
Proszę bardzo, reklama maszynki 
do golenia z apelem: pokaż światu 
to, co w tobie najlepsze, frajerze, 
bo nie masz w sobie nic lepszego 
niż zarost, ale tylko ogolony naszą 
maszynką. Czy jakoś tak.

Czujesz się zagubiona, zde- 
zorientowana? Płyn do płukania 
chętnie wmówi ci, co kochasz. 
Nie faceta, który ci się podoba, nie 
dziecko, nawet nie psa. To „nasz 
płyn do płukania uwalnia zapach, 

który tak kochasz”. Inne reklamy 
pouczą cię, że kochasz swoje ubra-
nia (co za kosmiczna bzdura!), ko-
chasz swój samochód, szampon do 
włosów, krem na zmarszczki, de- 
zodorant… Mówiąc krótko – nowo-
czesna kobieta kocha przedmioty, 
które tak łatwo zdobyć, a nie żywe 
istoty. Kocha to, co może kupić. 
Taka jesteś w oczach wielu produ-
centów reklam – pusta lala, której 
można wciskać każdy kit. I nawet 
nie dziwisz się, że twoja zmywarka 
potrzebuje płynu do zmywania 
zmywarki.

Swego czasu, po dramatycznym 
skoku dziecka z okna, podczas któ-
rego okazało się, że jednak nic nie 
„dodało mu skrzydeł”, zabroniono 
reklamy z fruwającymi ludzikami. 

Ale wyobraźnia producentów re-
klam nadal czasem chybia celu. 
Znajome dziecko przestało lubić 
pizzę, a nawet zaczęło się jej bać 
po tym, jak zobaczyło w telewizji, że 
pod każdym, kto ugryzie kawałek, 
natychmiast zarywa się podłoga 
i delikwent z tą pizzą zapada się 
w czeluść. Dzieciak w płacz, w nocy 
spać nie może, ot, dziwak. Uwierzył 
i potraktował reklamę dosłownie.

Ilu z nas tak robi? Ilu z nas pędzi 
do sklepu po preparat najlepszy 
w świecie, choć bez atestu Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczni-
czych? Atest? Bzdura. Przecież 
pani w tv zapewnia, że to pomaga 
na wszystko: zgagę, niestrawność, 
odchudza i chyba jeszcze stymu-
luje porost włosów.              żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...
ZySKI I STRATy

– Witam, panie Kaziu… – Eustachy Mor-
dziak jak zwykle ucieszył się na widok pana 
Kazimierza Główki, emeryta, stałego klienta 
bazaru na Szembeka. – Taborecik czeka. 
Co rzekłszy podsunął mu go, żeby przysiadł 
sobie i odpoczął. 
– Co tam na bazarze, panie Eustachy – za-
pytał pan Kazimierz, zdejmując z ust ma-
seczkę. Na wolnym powietrzu i przy zacho-
waniu społecznego dystansu już mógł.
– Co może być pod koniec sierpnia? Ludzie 
dopiero z wakacji wracają. 
– Z tego, co mi znajomi mówią, to i na tych 
wakacjach luźniej trochę jakby. 
– E, chyba nie. Widziałem w telewizji te ko-
lejki na Kasprowy, na Śnieżkę, plaże obłożo-
ne parawan przy parawanie…
– No i ja widziałem… Ale wrażenie takie 
odniosłem, że mi ciągle te same obrazki 
pokazują. Z tego zaś, co się słyszy, to lu-
dzie nawet jak wyjeżdżają, to na kilka dni  
tylko. 

– Bo to jest tak, panie Eustachy – mają dwójkę 
dzieci i bon turystyczny wykorzystają, to już 
tysiaka są do przodu. Wtedy jeszcze półtora 
jakoś wykombinują i parę dni obleci. Góra ty-
dzień – jak się dzieciaków i żony samopas po 
straganach i lodziarniach nie puszcza. Dłużej 
nie da rady, bo drożyzna jak diabli. 
– Niektórzy nawet i na krócej jadą. 
– Powiem panu tak: jak w sierpniu można 
spokojnie z ogłoszenia na tydzień aparta-
ment w Kołobrzegu wynająć, to coś z tym 
brakiem klienteli musi być na rzeczy. 
– Ten wirus życie do góry nogami wszyst-
kim wywrócił. I, co najgorsze, skończyć nie 
zamiaruje. 
– A właśnie. Muszę lecieć panie Eustachy.
– Dokąd?
– Do przychodni naszej. Nie słyszał pan, co 
się dzieje? Kierownik się zwolnił i jego za-
stępca. Obaj na raz.
– Ci, co to ludzie mówią, że ten, tego?
– Ci sami.
– Łażą już za nimi?
– Mówią, że nie. Podobno ten kierownik wy-

soko jest pod kogoś podwieszony, to moż-
liwe, że nie łażą. W każdym razie w przy-
chodni krzywo jest teraz bardzo.
– Nic dziwnego, w środku zarazy odchodzić, 
to jakby z okrętu uciekać. 
– Trafić za nimi prosty człowiek jak my, 
panie Eustachy nie trafi. Powiem panu po 
życiowemu – takiej kasy, jak ludzie mówią, 
że oni na tej pandemii zarobili, to normalnie 
zarobić się nie da. Jeśli to prawda, rzecz 
jasna. 
– Znakiem tego, jak ktoś zarobił, to kto inny 
stracił – tak już jest w przyrodzie. Jak na 
tym meczu.
– Znaczy…
– Siedział sobie na trybunach mały chło-
piec. 
– Przyszedłeś sam, zagaduje go siedzący 
obok mężczyzna?
– Tak, proszę pana.
– Stać cię było na tak drogi bilet?
– Nie, tata kupił.
– A gdzie tata?
– W domu, szuka biletu.                 Szaser

REKLAMA REKLAMA

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  
w dniu 6 sierpnia 2020 r.

ŚP. KRZySZTOFA DRyGALSKIeGO
Byłego członka Rady Nadzorczej i jej Przewodniczącego 
oraz Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Międzynarodowa” odznaczonego przez Krajową 
Radę Spółdzielczą odznaką Zasłużony Działacz Ruchu 

Spółdzielczego.

żonie oraz Rodzinie
składamy

wyrazy głębokiego współczucia

Rada Nadzorcza, Zarząd, pracownicy, koledzy, koleżanki, 
przyjaciele z S.M. „Międzynarodowa”

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

Z głębokim żalem żegnamy Naszą Panią Doktor

dr Walentynę Wyszkowską
która przez ponad 60 lat leczyła kilka 
pokoleń mieszkańców Pragi Południe.

Uroczystość żałobna odbędzie się  
w piątek 28 sierpnia o godz. 11.30 

w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych.
Po tej uroczystości, już na Cmentarzu Bródnowskim, 
sprzed kościoła drewnianego, nastąpi odprowadzenie 

Naszej Pani Doktor do rodzinnego grobu (20-4-7).
Przyjaciele i pacjenci z Pragi Południe

Z głębokim smutkiem i żalem  
żegnamy

Panią Doktor
Walentynę Wyszkowską

wspaniałego Lekarza  
o szlachetnym i dobrym sercu 

długoletniego pracownika  
SZPZLO Warszawa Praga Południe

Dyrektor i Pracownicy Zespołu



REKLAMA REKLAMA
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REKLAMAREKLAMA

* 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
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

MIESZKANIEC z GocłaWia na szczyt do Góry kulami

ewa Harapin mieszka na Gocławiu, na Pradze Południe. 
Kocha to miejsce za zieleń i infrastrukturę, która jest zu-
pełnie inna niż w centrum miasta – „lżejsza” i przyjaź-
niejsza. Najlepiej czuje się nad jeziorkiem Balaton, a je-
dyne co ją irytuje, to zbyt duży ruch na ulicach. Pracuje 
w Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworo-
wą. I nie jest to przypadek, bo sama pokonała nowotwór 
i teraz życie poświęca na to, by pomagać najmłodszym. 

Cały wywiad na stronie
www.mieszkaniec.pl

Trwają przygotowania do gór-
skiej wyprawy, która jest wielką 
akcją charytatywną. Wspólnie 
z Klaudią Knieją, dzięki akcji 
„Do Góry Kulami” Ewa chce 
zebrać 78 tys. złotych na wózki 
sensoryczne dla dzieci chorych 
na raka, leczących się w Klinice 
Przylądek Nadziei. Jak podkre-
śla, nie chodzi tylko o pieniądze 
na sprzęt, bo ważne jest też to, 
żeby najmłodszym, walczącym 
z tą chorobą, pokazać na jej przy-
kładzie (jako osoby wyleczonej 
z choroby nowotworowej w wy-
niku, której straciła nogę), że 
po tej ciężkiej walce też można 
realizować marzenia. 

– Do Góry Kulami, czyli?
– Sama akcja ze strony prak-

tycznej polega na tym, że wej-
dziemy na Szpiglasowy Wierch 
(2 171 m n.p.m.) w Tatrach Wy-
sokich na początku września. 
Dla mnie będzie to wyzwanie, 
ponieważ nie mam nogi i poru-
szam się za pomocą kul i w taki 
sposób chcę tam wejść. Wy-
zwanie podzieliłyśmy na 4 dni, 
w tym drugiego dnia wejdziemy 
na Szpiglasowy Wierch. 

– Czy przygotowujesz się 
w specjalny sposób do chodze-
nia po górach? 

– Czuję się przygotowana, od 
2 lat trenuję wyciskanie sztangi 
leżąc. Ostatnio razem z Klaudią 
zrobiłyśmy sobie mały test i wy-
brałyśmy się w Tatry. Doszłyśmy 
aż nad Czarny Staw pod Rysami. 
Byłam naprawdę zdumiona, że 
pomimo dużego zakwasu, ja-
kiego nabawiłam się wcześniej 
na treningu, dałam sobie radę. 
Na co dzień nie używam protezy. 
Przez długi czas poruszałam się 
za jej pomocą. Nie potrafiłam bez 
niej żyć, jednak w pewnym mo-
mencie mojego życia wszystko 
się zmieniło. Teraz zauważyłam, 
że bez protezy czuję się bardziej 
sprawna i to mi się podoba! 

– Czy nie obawiasz się tru-
dów chodzenia po górach?

– Obawy oczywiście są, ale 
po moim ostatnim sprawdzia-
nie wiem, jak muszę się zacho-
wywać w górach, żeby czuć 
się bezpiecznie. Muszę być 
skupiona na tym, jak stawiam 
kule, żeby bezpiecznie zrobić 
kolejny krok. Poza tym nie idę 
sama, moim wsparciem będą 
ludzie, którzy w razie potrzeby 
na pewno mi pomogą, wśród 
nich moja przyjaciółka Klaudia, 
z którą poznałam się na imprezie 
charytatywnej. 

– Janek Mela mówi, że gdyby 
nie niepełnosprawność, piłby 
na ławce spirytus. Jak widzia-
łabyś swoje życie bez niepełno-
sprawności?

– Może za dobrze to nie za-
brzmi, ale jestem zadowolona 
z tego, jakie mam życie. Pogo-
dziłam się z niepełnosprawno-
ścią. To, czego doświadczyłam, 
ukształtowało mój charakter. 
Zupełnie inaczej patrzę na 
życie, na ludzi i na świat. To 
wbrew pozorom dało mi siłę, 
motywację do tego, że jestem 
świadoma tego, że mogę zrobić 
coś znaczenie więcej. Spotykam 
na swojej drodze wspaniałych 
ludzi. Mam cudownego chło-
paka. Mam nadzieję, że w przy-
szłości męża. Jestem inspiracją 
dla wielu osób. Jak można tego 
nie doceniać i się nie cieszyć? 
Jestem szczęściarą pomimo nie-
szczęścia, które mnie spotkało.

– W akcji chodzi o coś więcej 
niż o zbiórkę pieniędzy.

– Zdecydowanie. Ta akcja 
ma pokazać przede wszystkim 
dzieciom leczącym się onko-
logicznie, że największą siłę, 
jaką mają, to ta, która znajduje 
się w ich wnętrzu. Chcemy po-
kazać, że bariery, jakie spoty-

kamy na swojej drodze, można 
przełamać. Tą akcją chcemy ich 
wesprzeć, dać motywację do 
walki z rakiem i pokazać, że my 
jesteśmy obok. Rozumiem ich 
ból i trud, jaki muszą codziennie 
pokonywać, ale wierzymy w to, 
że się uda i jeszcze po wygranej 
walce będą „przenosić góry”. 

Poza tym zbieramy pieniądze 
na wózki sensoryczne, które mają 
duży wpływ na rozwój dziecka. 
Wózki sensoryczne Snoezelen 
to mobilna Sala Doświadczania 
Świata, którą można przenieść 
do każdego miejsca. 

– Jak można dokładnie 
wesprzeć akcję. Gdzie można 
wpłacać pieniądze?

– Wszystkich zainteresowa-
nych akcją zapraszamy na stronę 
„siepomaga”, gdzie można wpła-
cać pieniądze na zbiórkę. Link 
do zbiórki: www.siepomaga.pl/ 
dogorykulami. Dodatkowo za-
praszamy na wydarzenie na  
Facebooku pod nazwą „Do Góry 
Kulami”. Do współpracy zapra-
szamy również firmy. 

Rozmawiał 
Michał Kaczorowski

Wykonujemy Pielęgnację  
i diagnostykę kończyny dolnej

Z
a
b
ie

g
i

www.akademia-aie.pl    C/akademia.aie

ZNIŻKI DLA EMERYTÓW W PONIEDZIAŁKI I ŚRODY W gODZ. 9.00 - 14.00
l ul. Zwycięzców 35 l Gabinet Û 518 553 887 

l pon – pt 9.00 - 21.00 sob 8.00 - 18.00 l ZAPRASZAMY! Zespół Akademii

l Przeprowadzanie podstawowego 
zabiegu podologicznego

l Pedicure specjalistyczny  
(leczniczy)

l Opieka nad pacjentami  
dyspanseryjnymi (cukrzyca, 
niewydolność krążenia, RZS, itp.)

l Usuwanie zmian  
hyperkeratotycznych typu:  
odcisk, modzel, nagniotek

l Pielęgnacja pękających pięt
l Rekonstrukcja paznokci  

fragmentarycznych po leczeniu  
lub urazie mechanicznym

l Korekta wrastających paznokci
l Indywidualne opracowanie  

planów pielęgnacyjnych
l Dobór materiałów  

odciążeniowych
l Usługa sterylizacji obuwia
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Chyba każdy z nas podczas 
spaceru w lesie natknął się na 
stertę wyrzuconych śmieci, nie 
mówiąc już o pojedynczych 
butelkach czy foliowych toreb-
kach. Z jednej strony wszyscy 
kochamy leśne ostępy, bo prze-
cież nigdzie nie odpoczniemy 
jak właśnie wśród mchów 
i drzew, z drugiej – kompletnie 
o nie nie dbamy. Dlatego pro-
blem zaśmiecania lasów jest 
coraz większy. W końcu jest 

szansa na to, że się to zmieni, 
bo wiadomo, że nic nie przema-
wia do rozumu tak, jak kary fi-
nansowe. Już niedługo, zamiast 
500 zł mandatu, za śmiecenie 
w lesie grozić będzie 5 tys. zł. 
Mało tego, w nowych przepi-
sach przygotowanych przez 
Ministerstwo Środowiska jest 
też zapis dający możliwość na-
łożenia kary sprzątania lasu.

Jak nietrudno się domyślić, 
wykrycie sprawców zaśmie-

mebLe, gruz, buteLki 
– lasy toną W śmieciach

W końcu jest szansa, że tereny zielone w Warszawie 
i okolicach nie będą pełne odpadów, bo dziesięciokrotnie 
wzrośnie kara za śmiecenie w lasach.

cania łatwe nie jest. Leśnikom 
pomagają fotopułapki, których 
w całym kraju jest ok. 2 tys. Do 
końca roku zamontowane zo-
stanie 3 tys. kolejnych, a w roku 
2021 jeszcze 5 tysięcy. Monito-
ring będzie też prowadzony za 
pomocą dronów. 

Lasy Miejskie w Warszawie 
mają pod swoją pieczą niewielki 
procent terenów leśnych, bo aż 
60 proc. to lasy prywatne. Na 
terenach, o które dbają, jest za-
instalowanych 8 fotopułapek. 
Miejsca, w których można się 
ich spodziewać, są oznaczone: 
„teren monitorowany”. Nie cho-
dzi o to by karać, a zadziałać 
prewencyjnie i zmusić spraw-
ców do zastanowienia się nad 
tym, co planują zrobić. Niestety, 
nie działa to na wszystkich, a na 
terenie miasta są miejsca szcze-
gólnie „problematyczne”.

– Odpady wyrzucane do kom-
pleksów leśnych są różne. Naj-
częściej to tzw. gabaryty, to co 
trzeba „sprzątnąć” po remon-
tach, stare meble itd. Najwięk-
szy problem jest tam, gdzie las 
łączy się z nieużytkami, polnymi 

Zaśmiecanie lasu to m.in. zanieczysz-
czanie gleby albo wody, wyrzucanie do 
lasu kamieni, sieci, złomu, padliny oraz 
innych nieczystości. Uwaga! Zgodnie 
z art. 162 KW, za te wykroczenia grozi nie 
tylko mandat, ale także nawiązka równa 
cenie rekultywacji gleby, oczyszczenia 
wody, wydobycia, wykopania, usunięcia 
z lasu albo zniszczenia czy neutralizacji 
pozostawionych w lesie odpadów.

kroczyły 1 milion zł. Mandaty 
wystawione w tym czasie opie-
wają w sumie na 8 tys. 800 zł. 
Skala problemu jest wielka.

Śmieci pojawiają się przede 
wszystkim w miejscach czę-
sto odwiedzanych przez osoby 
wypoczywające na terenach le-
śnych, przy parkingach leśnych 
i miejscach postojowych. 

– Generalnie śmieci poja-
wiające się na terenach leśnych 
można podzielić na 2 grupy 
– odpady powstające w czasie 
wycieczek do lasu, wypoczynku, 

rekreacji na terenach leśnych 
i pozostawiane w miejscach 
ich powstania oraz odpady ce-
lowo wywożone do lasów. Ta 
druga grupa stanowi większy 
problem, gdyż wśród odpadów 
trafiających do lasów znaleźć 
można cały przekrój – od typo-
wych odpadów komunalnych, 
przez odpady zielone po odpady 
budowlane, wielkogabarytowe, 
a nawet motoryzacyjne – tłuma-
czy Maciej Pawłowski, rzecznik 
prasowy RDLP.

Mikołaj Mikos

drogami czy łąkami, jak np. na 
Targówku w okolicy ul. Radzy-
mińskiej, przy centrum M1. Nie 
mamy możliwości postawienia 
szlabanów, fotopułapka nie wy-
łapie wszystkiego i sterty śmieci 
pojawiają się tam regularnie 
– mówi Damian Całka z Lasów 
Miejskich. I dodaje, że w miej-

scach, gdzie ruch jest duży, 
fotopułapki, które załączają 
się właśnie na ruch, nie zdają 
egzaminu. Pamięć urządzenia 
szybko się zapełnia, a na nagra-
niu, jeśli takowe już jest, nie wi-
dać wszystkiego i namierzenie 
sprawcy jest bardzo trudne.

Problem zaśmiecania dotyka 
również terenów Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Warszawie, w tym nadle-
śnictw położonych w jej najbliż-
szym sąsiedztwie. W 2019 roku 
leśnicy usunęli z terenów le-
śnych blisko 6 000 m3 odpadów, 
a koszty ich uprzątnięcia prze-
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PRAGA-Południe

BiAłołękA WAWEr

Już po raz kolejny „Miesz-
kaniec” objął patronatem 
medialnym to wydarzenie. 
Dlaczego? Bo jest wyjątkowe 
z kilku powodów: sportowa 
impreza w rodzinnym gronie, 
sąsiedzka integracja z nutą ry-
walizacji, po wszystkim piknik 
i zabawa, a do tego pomoc, bo 
finalnie wszystkie wykręcone 
kilometry zostają przeliczone 
na złotówki dla potrzebujących 
dzieci. 

Tegoroczny rajd odbędzie 
się pod hasłem: „Pozytywnie 
zakręceni dla Amelki – zbie-
ramy środki na leczenie i re-
habilitację”. Pieniądze, prze-
liczone z przejechanych kilo-
metrów, zostaną przekazane 
w całości na leczenie i rehabi-
litację dziewczynki. W czasie 
imprezy będą też zbierane do 
puszek pieniądze na ten cel. 

O Amelce pisaliśmy na ła-
mach „Mieszkańca” w ubie-
głym roku. Dziewczynka ma 
bardzo rzadką wadę gene-
tyczną – Trisomię Chromo-
somu 20 w postaci Mozaiki. 
Jak opowiadał nam wówczas 
jej tata Andrzej, który zasły-
nął z komiksowej akcji znanej 
na całym świecie, w jej przy-
padku wiąże się to z wieloma 
schorzeniami, m.in. skoliozą, 
wadą wzroku, opóźnieniami 
psychoruchowymi. Amelka 

wymaga stałej opieki terapeu-
tów i ciągłej rehabilitacji. 

Prognozy były bardzo pesy-
mistyczne, jednak determinacja 
rodziców i wielka wola walki 
dziewczynki przynosi coraz 
lepsze rezultaty. Postępy, które 

robi dziewczynka, zaskakują  
lekarzy nadzorujących jej te-
rapię. Jest to ogromna zasługa 
całej rzeszy specjalistów, tera-
peutów i rehabilitantów, a także 
zastosowanie bardzo skutecz-
nych terapii, m.in. turnusów or-

ganizowanych przez Fundację 
Król i Smok. Przed całą rodziną 
wciąż długa i ciężka walka 
o zdrowie dziewczynki, dlatego 
rajd jest szansą na kolejny krok 
w jej leczeniu i rehabilitacji.

– Ideą projektu jest między 
innymi wsparcie finansowe 
Amelki Włudeckiej oraz pro-
mocja bezpiecznej turystyki 
rowerowej. Przez rajd chcemy 
zachęcić małych i dużych do in-
tegracji sąsiedzkiej. Wierzymy, 
że ponownie, jak w poprzednich 
latach, rajd spotka się z pozy-
tywnym odbiorem – mówią po-
mysłodawcy i organizatorzy, 
czyli Stowarzyszenie Razem 
dla Białołęki i Społeczność 
Chrześcijańska Północ.

Trasa rajdu ma 15 km i jest 
dopasowana trudnością do naj-
młodszych uczestników. Start: 
12 września o godz. 11 sprzed 
Urzędu Dzielnicy Białołęka, 
ul. Modlińska 197. Meta bę-
dzie ok. godz. 14 przy ul. Kępa 
Tarchomińska 6 – Bar pod 6. 
Tam też po rowerowych zma-
ganiach odbędzie się rodzinny 
piknik, na którym na wszyst-
kich uczestników rajdu będą 
czekały niespodzianki. Prze-
widziano kupony promocyjne 
i zestawy grillowe.  KaSa

Zapisy od 1 września na stronie: 
www.razemdlabialoleki.waw.pl

Ostatnio sporo mówi się 
o przełożeniu budowy tramwaju 
na Gocław z powodu problemów 
finansowych. Pojawiła się infor-
macja, że za pieniądze, które 
miały zostać przeznaczone na tę 
linię, kupiono elektryczne auto-
busy i tym samym pogrzebano 
szansę na wygodną komunikację 
mieszkańców tej części Pragi 

Południe. O to, jak faktycznie 
wygląda sytuacja, zapytaliśmy 
u źródła – w Tramwajach War-
szawskich. Okazuje się, że źró-
dło finansowania zostało zmie-
nione, ale na razie wszystko 
odbywa się zgodnie z planem. 
Prace projektowe idą bez zmian, 
a w przyszłym roku będzie po-
zwolenie na budowę. 

trudna droGa tramWaju na GocłaW

Czy budowa tramwaju na Gocław odsunęła się w czasie 
i inwestycja jest zagrożona?

– Obecny stan f inansów 
miejskich przy trudnej dla sa-
morządów polityce podatkowej 
rządu sprawił, że samorząd 
zdecydował, że tramwaj na 
Gocław zostanie sfinansowany 
z funduszy Unii Europejskiej 
na lata 2021-2027. Mamy na 
uwadze także przyszłe wpływy 
do budżetu miejskiego ograni-
czane przez epidemię korona-
wirusa. Obniżamy koszty tej in-
westycji, które poniesie Miasto. 
M.in. dlatego zdecydowaliśmy 
o rezygnacji z budowy drogi 
równoległej, co pozwala zaosz-
czędzić około 50 mln zł – mówi 
Maciej Dutkiewicz, rzecznik 
Tramwajów Warszawskich 
i dodaje, że kolejnym krokiem 
jest skorzystanie z funduszy 
UE, które zagwarantują wyż-
sze dofinansowanie niż to, 
które było planowane. – Dla-

tego zdecydowaliśmy o zmianie 
źródeł finansowania budowy 
tramwaju na Gocław, która jest 
obecnie szacowana na sumę 
ponad 200 mln zł. Tramwaj na 
Gocław jest jedną z pierwszych 
inwestycji miejskich, która ma 
możliwość sfinansowania z fun-
duszy UE dostępnych od 2021 
roku. Osiągnięto porozumienie 
w sprawie budżetu UE na lata 
2021-27 oraz funduszu odbu-
dowy gospodarki UE po pan-
demii. Polska dostanie 125 mld 
euro z unijnej kasy w ciągu 
najbliższych siedmiu lat – wy-
jaśnia Dutkiewicz.

Sama decyzja o zmianie fi-
nansowania nie ma wpływu na 
przebieg prowadzonych przygo-
towań, m.in. dokumentacji pro-
jektowej niezbędnej do pozy-
skania pozwolenia na budowę, 
co będzie oznaczało możliwość 

ogłoszenia przetargu na roboty 
budowlane.

Czas kolejnych etapów po-
zostaje bez zmian – 9 miesięcy 
poświęconych na projekto-
wanie, a potem uzyskiwanie 
pozwoleń na budowę oraz 
33 miesiące przeznaczone na 
budowę. Natomiast utrzymanie 
lub zmiana obecnej daty zakoń-
czenia budowy uzależniona jest 
od kilku czynników, czyli m.in. 
są to terminy uzyskania decyzji 
umożliwiających rozpoczęcie 
i realizacje robót, postępy w ne-
gocjacjach rządu Polski z insty-
tucjami UE i wynikające z nich 
spodziewane korekty okresów 
finansowania UE spowodowane 
epidemią koronawirusa.

– Kolejnym czynnikiem, 
wpływającym na budowę tram-
waju na Gocław, jest zapewnie-
nie przejezdności przez Wisłę 

mostem Łazienkowskim w cza-
sie remontu linii średnicowej. 
Szczegółowego terminu prac 
nie poznaliśmy do tej pory, więc 
musimy uwzględniać, że Aleje 
Jerozolimskie wraz mostem Po-
niatowskiego będą zamknięte 
na wiele miesięcy. Alternatywną 
trasą w tym okresie będzie aleja 
Stanów Zjednoczonych, plano-
wana do przebudowy w ramach 
budowy wiaduktu tramwaju 
na Gocław. Nie poznaliśmy 
dotąd szczegółów prac kolejo-
wych planowanych od ponad 
10 lat, dlatego i tak uwzględ-
niamy ewentualną konieczność 
dostosowania budowy tram-
waju na Gocław do specjalnej 
organizacji ruchu w centrum 
wywołaną modernizacją linii 
średnicowej – podkreśla Maciej 
Dutkiewicz.

Wiktoria Czupurek

PozytyWnie 
zakręceni  
dLA AmeLki

1 września ruszają zapisy na Rodzinny Rajd Rowe-
rowy. Ta edycja cyklicznej, charytatywnej imprezy na 
Białołęce pozwoli zebrać pieniądze na leczenie Amelki 
Włudeckiej.

Sytuacja z mieszkaniami 
komunalnymi w całym mie-
ście jest bardzo zła. Dlatego 
informacja o każdym nowym 
budynku cieszy. Szczególnie, 
kiedy mówimy o takim jak ten 
– wykonany w energooszczęd-
nej technologii modułowej, 
dostosowany do użytkowania 
przez osoby niepełnosprawne. 
Oczywiście to kropla w morzu 
potrzeb, bo przy ul. Bambuso-
wej w Wawrze jest zaledwie 
osiem mieszkań, ale też właśnie 
patrząc inaczej: osiem osób 
lub rodzin w końcu otrzyma 
wymarzony dach nad głową 
i godne warunki do życia. 

Mieszkania są już gotowe 
i wkrótce zostaną wynajęte 
nowym lokatorom. Z uwagi 
na dostosowanie budynku do 
użytkowania przez osoby nie-
pełnosprawne, w pierwszej 
kolejności mieszkania zostaną 
wskazane rodzinom z osobami 
poruszającymi się na wózkach 
inwalidzkich.

– Kolejno będą to rodziny 
mieszkające już w mieszka-
niach komunalnych w innych 
lokalizacjach, których zły stan 

nie pozwala już na ich dalsze 
użytkowanie, a rodzinom tym 
przysługuje prawo do otrzy-
mania lokalu zamiennego ze 
strony m.st. Warszawy. W na-
stępnej kolejności będą to ro-
dziny oczekujące na zamianę 
lokalu i poprawę warunków 
mieszkaniowych, które w pra-
widłowy sposób użytkowały 
lokale komunalne i wywią-
zywały się z obowiązków na-
jemcy. Dzięki temu możliwe 
będzie pozyskanie i wyremon-
towanie mieszkań, a następ-
nie przekazanie ich osobom 
oczekującym na wynajęcie 
mieszkań komunalnych po raz 
pierwszy – wyjaśnia Alek-
sandra Słowińska, rzecznik 
Urzędu Dzielnicy Wawer.

Dwukondygnacyjny bu-
dynek, który już czeka na 
nowych lokatorów przy ul. 
Bambusowej, to osiem lo-
kali mieszkalnych o łącznej 
powierzchni 366,43m2. Jest 
wyposażony w instalację 
fotowoltaiczną, jego ściany 
wykonano w konstrukcji pre-
fabrykowanej, wypełnionej 
wełną drzewną.            KB

PierWSzA kroPLA 
W morzu Potrzeb
Osiem mieszkań w nowym budynku komunalnym 
w Falenicy czeka na lokatorów. 

Patronat medialny
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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. 

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

NIeRUCHOmOŚCI – Sprzedam

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

PRACA

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

PRAWNe

n Adwokat Wojciech Lipka przyj-
muje już w Kancelarii Adwokackiej 
na Grochowie przy ul. Grenadie-
rów 12. Sprawy karne, cywilne, 
rodzinne, spadkowe (umowy,  
odszkodowania, rozwody,  
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

AUTO-mOTO – Kupię

n Autoskup absolutnie każdy.  
Tel. 696-800-500

DAm PRACę

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

FINANSe

n Biuro Księgowe  
12 lat doświadczenia.  
Tel. 604-70-70-62

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

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

RóżNe

n 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

n Polietylen przemiał 500 kg 
i młynek do tworzyw.  
Tel. 510-384-005

TRANSPORT

n Przeprowadzki i magazyno-
wanie 24h/7. Wywóz i utylizacja 
zbędnych mebli, przedmiotów 
z mieszkań i piwnic.  
Tel. 607-66-33-30

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

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

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, lakie-
rowanie, 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  
– UPRAWNIeNIA.  
TeL. 504-618-888

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

n LODóWeK NAPRAWA.  
TeL. 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 Odbieranie makulatury, złomu, 
sprzętu AGD. Sprzątanie piwnic itp. 
Tel. 793-535-942

n Oferujemy kompleksowe 
doradztwo i wsparcie dla rodzin 
w zakresie opieki i pomocy  
dla osób starszych  
i niepełnosprawnych ruchowo.  
Tel. 502-110-155,  
wspieramyrodziny.pl

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, ZABUDO-
Wy, GARDeROBy I PAWLACZe. 
TeL. 602-126-214

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

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

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

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

n Elewacje drewniane, tarasy, 
usługi stolarskie.  
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

REKLAMAREKLAMA

następne Wydanie 10.09.2020

REKLAMA

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)

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

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

1. Wymiana wewnętrznej instalacji zimnej,  
ciepłej wody i cyrkulacji w budynku 

Międzynarodowa 68 B. 
2. Wymiana zaworów termostatycznych MTCV 
na pionach instalacji ciepłej wody w budynkach 
Międzynarodowa 38, 34, 58, 60, 64, 66, 46/48 A, 

Paryska 26, Wandy 9, Brazylijska 16 B, 
Brazylijska 18. 

Informacje o szczegółach przetargów zawarte 
są na stronie internetowej Spółdzielni  

www.miedzynarodowa.waw.pl

A MOŻE NAD MORZE?
Komfortowe, w pełni wyposażone  

apartamenty dla 4-6 osób, blisko plaży.
SPECJALNA OFERTA NA JESIEŃ. ZADZWOŃ! 
¥ 501-423-667   www.sunnyday.com.pl 

CENA OD 100 ZŁ ZA DOBĘ ZA APARTAMENT

KOŁOBRZEG

APARtAMENt SŁONECZKO APARtAMENt POD PAPugAMi

APARtAMENt AZuRE PREMiuM
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– Pani Żanetko – mówi 
sędzia podczas rozprawy 
– na wszystkie moje pytania 
proszę odpowiadać dokładnie 
i wyczerpująco. Czy zna pani 
tego oto oskarżonego?
– Dokładnie i wyczerpująco!

***
Żona przymilnie zwraca się do 
męża:
– Koteczku, kupisz mi nowe 
futro?
– Dlaczego, żabeczko… Przecież 

to stare wygląda jeszcze bardzo 
dobrze…
– Aha! Widzisz, sam uważasz, 
że jest stare…

***
– Mamo, jaki jest skuteczny 
przepis na dobry i szybki 
obiad, taki, żeby smakowało 
i żeby się nie zmęczyć podczas 
przygotowań? – pyta 
dorastająca córka.
– Jest taki i to niezawodny: 
obiad u mamy lub teściowej!

***
Co mówi piłkarz, wchodząc do 
fryzjera? GOL!!!

na luzie
ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Pyszna Józia

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

Kupuj z głową! Oto kilka babcinych 
sekretów. 
Po pierwsze, mięso: musi mieć na-
turalny, różowy lub czerwony kolor, 
nigdy nie może być przebarwione na 
szaro (o zielonkawym nie wspomnę), 
a w dotyku śliskie. Powinno mieć 
zwykły zapach, bez nut obrzydliwych, 
lecz z tym nieuczciwi sprzedawcy 
potrafią sobie radzić. Dlatego warto 
wyczuć, czy mięso nie zalatuje octem 
lub jakimś chemicznym zapachem.
Grzyby: pieczarki czasem mają do-
bry wygląd z wierzchu, są jasne, lecz 
ogonek po przełamaniu jest bardzo 
ciemny – po prostu stary! Grzyby 
leśne bywają robaczywe – świad-
czyć o tym może miękki ogonek, nie 
wspominając o dziurkach w przekro-
jonym kapeluszu. Powinny być też 
jędrne, także od spodu kapelusza 
i pachnieć… grzybami, a nie stęchłą 
ściółką.
Cukinie kupuj zawsze tylko małe! 
Duże są niesmaczne. Podobnie jak 
ogórki, powinny być całe twarde. 
Miękkie, gąbczaste końce je dyskwa-
lifikują.

Wesoły Romek

Nie wyrzucaj pieniędzy do śmietnika! 
Myślisz, że tego nie robisz? Zajrzyj do 
swojego kosza na odpadki i spójrz, ile 
kupionej przez ciebie żywności wy-
lądowało właśnie tam. Chleb, jabłka, 
szynka, ser, mięso. To właśnie te wy-
rzucone pieniądze. Dlaczego tak się 
dzieje? Z wielu powodów. Pierwszy, to 
zakupy robione „na głodniaka” i w po-
śpiechu. Zawsze wówczas kupujesz za 
dużo i niezupełnie to, co naprawdę jest 
potrzebne. Warto przed zakupami po-
rządnie zjeść i sporządzić listę tego, co 

ci potrzebne. Drugi, to zbyt zachłanne 
korzystanie z promocji sprawiających, 
że w koszyku, a potem w lodówce lądu-
ją rzeczy zbędne – przyszli kandydaci 
do śmietnika. Trzeci, to… zbyt pełna 
lodówka: przeważnie zjadasz to, co na 
wierzchu, a otwarte serki, wędliny czy 
warzywa w głębi pleśnieją i psują się, 
zanim trafią na śmietnik. A przecież 
trochę kosztowały!
Planuj jadłospisy, a resztki gulaszu 
czy zupy zamroź, starannie opisując 
opakowania, do późniejszego wyko-
rzystania!
Pewnie masz wiele pomysłów, na co 
wydasz zaoszczędzone pieniądze. Nie-
małe pieniądze!

ŚMIESZKANIEC RADY CIOTKI AGATY

WARTO WIEDZIEĆ

Ciekawska

 Zupa: cukinię z obciętymi końcami pokrój 
grubo, wrzuć do garnka, w którym zeszkliłaś na 
maśle 2 cebule i duży ząbek czosnku, plus 2–3 
ziemniaki krojone drobno, kurkumę, pieprz; 
zalej wrzątkiem 1 cm ponad warzywa i gotuj 
przykryte ok.15 min. Wersja 1: wrzuć 2 serki to-
pione, zmiksuj, podawaj z koperkiem; wersja 2: 
posól, dodaj kilka łyżek śmietany lub jogurtu, 
zmiksuj i podawaj z kuleczkami mozarelli, po-
sypane szczypiorkiem. W 3 wersji zmiksuj, daj 
siekaną miętę, jogurt, i podawaj z grzankami. 
Świetna na ciepło i na zimno. 

 Nadziewana: małe cukinie przekrój wzdłuż, 
obcinając ogonek i stwardniały koniec. Wydrąż 
pestki i gąbczastą masę. Środek posól i odłóż 
na pół godziny. Włącz piekarnik, niech się grze-
je; wylej z połówek zebrany sok, osusz papiero-
wymi ręcznikami, oprósz mąką i wlej nadzienie 
1 cm poniżej brzegu: serek homogenizowa-
ny, surowe jajo, łyżka mąki, 1–2 siekane ząbki 
czosnku, sól, pieprz. Przykryj plastrami sera żół-
tego, zapiecz do zrumienienia.

 Marynowana: cukinię umyj, odkrój końce, 
przekrój na pół, pokrój (poszatkuj) na cienkie 
półplasterki (bez środka). Do słoików wkładaj 

koper (baldach), ziarna ziela angielskiego, pie-
przu, gorczycy, kawałek chrzanu i liście lauro-
we. Ułóż ciasno cukinię, zostawiając 3–4 cm od 
góry słoja, zalej octem z wodą (1:4) zagotowa-
nym z solą i sporą ilością cukru (3/4 szklanki na 
litr płynu). Pasteryzuj zamknięte, do 5 minut od 
zagotowania.

 Paluszki: tartą cukinię bez końców i środka, 
jajko surowe, pieprz, sól, garść parmezanu, zioła 
wymieszaj, odciśnij w lnianej ściereczce, rozsma-
ruj na natłuszczonym dodatkowo papierze lub 
folii do pieczenia, oprósz tartym serem (np. mor-
skim), włóż do nagrzanego piekarnika i piecz 
bez pośpiechu ok. 15 minut, ponownie dodaj 
ser i piecz jeszcze 10 minut. Wyjmij, tnij w paski 
ok. 3x6 cm, serwuj z sosem z serka homogenizo-
wanego i chrzanu lub pomidorowym.

 Dżem: cukinię pokrój ze skórą i środkiem, 
gotuj powoli ok. ½ godz. Pod koniec zmiksuj, 
dodaj sok i skórkę z cytryny, kurkumę, dżemix 
1:3 i cukier. Zagotuj wg przepisu na opakowa-
niu, wkładaj do słoików, zamykaj je i na 10 mi-
nut stawiaj na wieczku.

Cukinia to ogrom witamin C, B1, PP. 
Niskokaloryczna, nie kumuluje metali 
ciężkich! Warto zaprosić ją do stołu.

  
 





  


 
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

Pogoda za oknem zniechęca cię do pracy. Wolałbyś wybrać się na łono natury i cieszyć jej 
urokami. Jednak, aby weekendy były udane, musisz skoncentrować się na pracy. Nie igraj 
z uczuciami i nie traktuj miłości jak sportu, w którym bije się rekordy – bo stracisz kogoś war-
tościowego. 
Sprzyja ci wena twórcza i masz głowę pełną pomysłów. Przekłada się to na zapał do pracy 
i duże sukcesy. Wykorzystaj tę sytuację. W sprawach sercowych bez większych zmian, choć 
niewykluczony będzie wzrost adrenaliny z powodu niezobowiązującego flirtu. 
Mogą cię czekać trudne chwile w pracy i załatwianie skomplikowanych urzędowych spraw. 
W miłości bądź bardziej przystępny. I wiedz, że czasem dobrze jest wypuścić ster z ręki i zdać 
się na tę drugą osobę… 
Niepotrzebnie zamartwiasz się i wyolbrzymiasz problemy. Rodzina i przyjaciele nie zapomną 
o tobie i jak zwykle będziesz duszą towarzystwa. Twoja pomysłowość i inwencja sprawią, że 
każda chwila spędzona z tobą będzie przyjemnością. Poczujesz się doceniony i lubiany… 
Najbliższe dni mogą być dla ciebie pasmem sukcesów. W sprawach zawodowych nastąpi popra-
wa finansów, natomiast w sprawach osobistych możesz oczekiwać czyjegoś zainteresowania 
z bliższego otoczenia. „Ładuj” swoje akumulatory i doceniaj każdą chwilę w gronie przyjaciół. 
Dopisuje ci dobre samopoczucie i masz pogodny nastrój. Do tego trwa dobra passa w sprawach 
rodzinnych i zawodowych, co sprawia, że czujesz się jak nowo narodzony. Zastanów się nad 
ulokowaniem (jeśli masz) większej gotówki w jakąś inwestycję. 
To dobry czas dla osób pełnych inwencji. Będziesz bardziej niż zwykle ruchliwy i ożywiony. Po-
jawi się niejedna okazja do spożytkowania rozpierającej cię energii. W miłości nastrojowo i miło, 
samotne Wagi mogą liczyć na towarzystwo romantycznej Ryby. 
W najbliższym czasie możesz mieć niewielkie szanse na załatwienie ważnej dla ciebie sprawy. 
Skoncentruj się na tym, co przed tobą. Warto zmusić się do pewnego wysiłku, czy to umysłowe-
go czy fizycznego, bo efekty mogą cię pozytywnie zaskoczyć. Nie tylko finansowo. 
W pracy pourlopowo może zaskoczyć cię nawał pracy, ale poradzisz sobie bez problemów. Nie 
zmieniaj zdania w ważnej sprawie pod wpływem przygodnej osoby i uważaj na „życzliwych”. 
Możesz liczyć na swoją intuicję, nawet jeśli zazwyczaj jej nie doceniasz. 
Choć pilne obowiązki mogą być czasami absorbujące, to nic nie zdoła ci na dłużej popsuć hu-
moru. Będziesz przyciągał do siebie osoby pogodne, atrakcyjne i warte zainteresowania. Może 
warto rozejrzeć się za jakimś Bykiem lub Skorpionem? 
Wspaniałe plany, jakie snujesz, na pewno się spełnią, jeżeli wykażesz się rozsądkiem i konse-
kwencją. Nie zapominaj o zobowiązaniach wobec swojej rodziny i bliskich znajomych. Letnia 
pogoda nastraja cię optymistycznie i sprawia, że wszystko wydaje się możliwe. 
Może za dużo pracy i wolnego czasu poświęcasz swojej firmie. Przystopuj trochę, bo twój or-
ganizm może nie wytrzymać takiego obciążenia. Pomyśl, jak w najbliższym czasie zafundować 
sobie parę dni wolnego i odwiedź ulubione znajome miejsca.

Merlin

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

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

      
       

 

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

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

 
   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

REKLAMAREKLAMA



REKLAMAREKLAMA



REKLAMAREKLAMA


