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Marzenia do spełnienia
Już po raz siódmy dzięki Budżetowi Obywatelskiemu 
mieszkańcy zdecydują na co przeznaczyć w przyszłym roku 
ponad 83 mln zł z budżetu miasta. Głosować można do  
15 września, a listę zwycięskich projektów poznamy dwa 
tygodnie później. Leśny plac zabaw na Pradze-Południe

fo
t. 

M
ak

sy
m

ilia
n 

Ch
ołu

j

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
PE£NY ZAKRES PRZEGL¥DÓW REJESTRACYJNYCH

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
  720 888 001

STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
W E S O Ł A - Z I E L O N A
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Z a p r a s z a m y
pon. – pt. w godz. 800-200

sobota w godz. 800-150

: 
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Z a p r a s z a m y
pon. – pt. w godz. 800-200

sobota w godz. 800-150regulacja zbieżności i geometria kół
badania rejestracyjne pojazdów do 3,5 t DMC i pojazdów z instalacją gazową

CZAJKA
Po raz kolejny zatkała się droga 

przesyłowa ścieków do „Czajki” 
i po raz kolejny zobaczyliśmy, co 
jest treścią życia polityka: dowalić 
przeciwnikowi. Mamy dwa zwalcza-
jące się ugrupowania, więc zaczął 
się ping-pong: nieudolny prezydent 
– wyrzucić. Kontra: to nie ja za-
twierdziłem projekt tego badziewia, 
tylko Wy, więc się odczepcie. Ry-
tuał odbębniony, za kulisami rywale 
się dogadają. Prezydent Warszawy 
schodzi z tonu i poprosił władze 
państwowe o pomoc (no bo one 
dysponują wojskiem i pontonami), 
a rząd nie mógł odmówić, bo nara-
ziłby się na zarzut, że chcąc prze-
czołgać przeciwnika politycznego, 
nie rusza z pomocą warszawiakom 
(Wiśle i ośrodkom położonym nad 
Królową Polskich Rzek).

Myślicie, że tak jest tylko u nas? 
Nieprawda, na całym świecie tak to 
wygląda. Politycy przed wyborami 
mają usta pełne deklaracji o chęci 
służenia społeczeństwu, ale tak 
naprawdę to chcą się dostać na 
pole gry, gdzie treścią życia bę-
dzie kopanie po kostkach rywali 
i wywalczanie sobie jak najlepszej 
pozycji. Często tylko po to, by po-
czuć się lepszym, ważniejszym. 
Bo większość z nich nigdy nie bę-
dzie o niczym decydowało. Bedą 
wojskiem zaciężnym swych men-
torów. A ich jedynym zadaniem 
będzie tworzenie propagandowej 
osłony: my jesteśmy świetni, oni 
są do bani. 

Tomasz Szymański

na ratunek Wiśle!

Za cZtery tygodnie ścieki Z lewobrZeżnej warsZawy popłyną rurami, które Zostaną poprowadZone  
mostem pontonowym wybudowanym prZeZ wojsko. prZeprawa składa się Z sZeściu cZęści, ma 245 metrów.  
jej budowę finansuje miasto. czytaj na str. 2
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kronika poliCYJna
ROZBITA DZIUPLA 

Kolejna dziupla samochodowa 
została zlikwidowana. Tym ra-
zem w okolicach Wołomina. Po-
licjanci z południowopraskiego 
wydziału walki z przestępczo-
ścią samochodową odnaleźli 
w niej skradzioną kilka dni 
wcześniej mazdę i zatrzymali 
38-latka, któremu postawili za-
rzut kradzieży z włamaniem do 
tego samochodu.

PIJANY KIEROWCA 
SUGEROWAŁ ŁAPóWKę

Policjanci, wracający z jednej 
z podwarszawskich miejscowo-
ści, gdzie wykonywali czynności 
śledcze, zauważyli, że jadący 
przed nimi samochód nie trzyma 
się pasa ruchu. Próbowali za-
trzymać pojazd, ale kierowca nie 
reagował na sygnały dźwiękowe 
i mruganie światłami. W końcu 
zostali zmuszeni do zajechania 
mu drogi i… okazało się, że 
kierowca jest kompletnie pijany. 
34-letni Mołdawianin miał w or-
ganizmie 2,4 promila alkoholu. 
Sugerował policjantom, że chęt-
nie podjedzie do bankomatu, byle 
tylko powiedzieli, jaka kwota za 
puszczenie go wolno ich satys-
fakcjonuje… Został zatrzymany

WPADŁ PO POśCIGU
Policjanci z wydziału kryminal-
nego ustalili operacyjnie miejsce 
przebywania ukrywającego się 
pewnego 46-latka, poszukiwa-
nego listem gończym (skazany 
został na 4,5 roku więzienia 
za przestępstwa narkotykowe 
i udział w zorganizowanej gru-
pie przestępczej). Zorganizowali 
zasadzkę, podbiegli do samo-
chodu, gdy poszukiwany wjechał 
na posesję. Ten jednak nie chciał 
się poddać – najpierw próbował 
uciekać samochodem taranu-
jąc ogrodzenie, potem opuścił 
pojazd i ruszył biegiem. Został 
dogoniony i zatrzymany.

ZAGROZIŁ BRONIą
Niemiłą przygodę przeżył miesz-
kaniec Pragi Południe. Otóż 
w swoim samochodzie zastał ob-
cego mężczyznę, który przeglądał 
schowki auta. A na widok zbliża-
jącego się właściciela pojazdu 
wyjął z plecaka broń i zagroził, 
że jej użyje. Po czym uciekł. Po-
licjanci wytypowali sprawcę i go 
zatrzymali, choć nie odbyło się to 
łatwo, bowiem 42-latek był agre-
sywny. Może trafić do więzienia 
nawet na 10 lat.

policja.waw.pl
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Cezary Kozub
Dyplomowany audioprotetyk,

16 lat doświadczenia

Anna Cierpicka-Świtkowska
Dyplomowany audioprotetyk,

23 lata doświadczenia 

Poznaj wszystkich audioprotetyków na www.strefasluchu.pl

 PROFESJONALIZM  WYKSZTAŁCENIE

 DOŚWIADCZENIE     PASJA

WYPRÓBUJ APARATY SŁUCHOWE

PROGRAM PILOTAŻOWY
W gabinetach Strefy Słuchu oferujemy największy wybór aparatów słuchowych 

renomowanych producentów w jednym miejscu. 

WYPRóbuJ W WERSJACh DEMO najnowsze technologie, z oferty na rok 2020,  
w opcjach zausznych i wewnątrzusznych – bEZPŁATNIE I bEZ KAuCJI. 

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, sob. 9.00–13.00
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. 9.00–18.00, sob. 9.00–13.00
tel. 22 400 11 66

ul. Chałubińskiego 8
(obok oddziału NFZ,

przy sklepie rehabilitacyjnym)
00-613 Warszawa

pn.– pt. 8.00–16.00
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

NOWOŚĆ – LEPSZE ROZUMIENIE MOWY, GDY ROZMÓWCA JEST W MASECZCE
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Zrzut awaryjny, ozonowanie 
– dzisiaj scenariusz jest dokład-
nie ten sam jak w 2019 roku. 
Takie samo jest też dalsze postę-
powanie, bo naprawa uszkodzeń 
potrwa kilka miesięcy, a w tym 
czasie nieczystości popłyną ru-
rami poprowadzonymi mostem 
pontonowym  wybudowanym 
przez wojsko.
Do awarii doszło w  innym 

miejscu  niż  to,  które  napra-
wiane  było  rok  temu. Woda, 
którą pijemy z kranów, jak pod-
kreśla Miasto, jest bezpieczna. 
– Awaria układu przesyłowego 
dotyczy systemu kanalizacyj-
nego i nie ma wpływu na jakość 
wody dostarczanej warszawia-

kom – ujęcia kranówki dla mia-
sta znajdują się pod dnem Wisły 
i są zlokalizowane między 507 
a 510 km na rzece. Jest to 10 km 
wcześniej od miejsca kontrolo-
wanego zrzutu nieczystości do 
rzeki, który odbywa się poniżej, 
na wysokości 519 km – zapew-
nia MPWiK. 
Sprawą  zajmują  się  organy 

ścigania i to wielowątkowo, bo 
prokuratura  wszczęła  śledz-
two, dotyczące niedopełnienia 
obowiązków służbowych przez 
urzędników po awarii w oczysz-
czalni  „Czajka”,  sprawdzany 
jest m.in. wątek sprowadzenia 
niebezpieczeństwa  dla  życia 
i  zdrowia  wielu  osób.  ABW 

na ratunek Wiśle!

łem ma dokonać szczegółowej, 
eksperckiej analizy obu awa-
rii – z sierpnia 2019 i sierpnia 
2020 r. Istotne jest by również 
sprawdzić, czy i jaki wpływ na 
drugą awarię miała  ta sprzed 
roku. Po zakończeniu prac ko-
misja sporządzi  raport, który 
przedstawi Miastu.

– Miasto i MPWiK koncen-
trują się teraz na jak najszyb-
szym przerwaniu zrzutu ścieków 
do Wisły – w najbliższych tygo-
dniach przy współpracy z woj-
skiem powstanie doraźny przesył 
ścieków na moście pontonowym. 
Kolejnym etapem, który miasto 
realizuje równocześnie, jest bu-
dowa alternatywnego przesyłu 
w przewiercie pod dnem Wisły. 
Ma on tuż po powstaniu przejąć 
funkcję przesyłu na moście pon-
tonowym, a docelowo – być prze-
syłem rezerwowym – informuje 
Urząd Miasta.                    KaSa

natomiast wyjaśnia  zawiado-
mienie  MPWiK  o  sabotażu. 
Domysłów nie brakuje. 
Prezydent Rafał Trzaskowski 

powołał „Komisję ds. zbadania 
przyczyn obu awarii przesyłu 
do oczyszczalni Czajka”. Kie-
ruje  nią  jeden  z  czołowych 
w kraju ekspertów z dziedziny 
infrastruktury  wodno-ście-
kowej miast – prof. Stanisław 
Rybicki  z  Politechniki  Kra-
kowskiej, który razem z zespo-

Równo rok po poprzedniej awarii i tuż po zakończonym 
przeglądzie układu przesyłowego do oczyszczalni Czajka, 
ścieki z lewobrzeżnej Warszawy znowu popłynęły do Wisły. 
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TBS to typ spółki, która pro-
wadzi działalność non profit, 
tzn. zysk z prowadzonej dzia-
łalności może być przeznaczony 
jedynie na pokrycie kosztów jej 
funkcjonowania oraz na ewen-
tualne kolejne inwestycje. 

– To rozwiązanie dla osób 
niezamożnych lub średnioza-
możnych, które z pewnych przy-
czyn nie mogą kupić własnego 
mieszkania, ale niekoniecznie 
kwalifikują się do otrzymania 
mieszkania socjalnego lub ko-
munalnego. Koszty wynajmu 
mieszkania w TBS-ie są znacz-
nie niższe od czynszów w budyn-
kach prywatnych czy kosztów 
kredytu hipotecznego – wyja-
śnia  Ewelina  Lanc  z Urzędu 
Dzielnicy Praga-Południe, gdzie 
pod koniec czerwca zakończono 
budowę 85 mieszkań w bloku 
przy ul. Skaryszewskiej 3.
W miejscu gdzie stały stare, 

nieużytkowane pawilony han-
dlowe  oraz  garaże  powstał 
7-kondygnacyjny  budynek 
mieszkalny,  wielorodzinny 
z funkcją biurową. Powierzch-

nia  użytkowa  mieszkań  to 
w sumie ok. 2930 m2. Dziewięć 
mieszkań  jest dostosowanych 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Na poziomie -1 jest wie-
lostanowiskowy garaż, w tym 
stanowisko  do  ładowania  sa-
mochodów elektrycznych. Poza 

setka noWYCh Mieszkań W tBs
Niemal sto mieszkań na obydwu Pragach wybudowano 
w ramach TBS, czyli Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego. Kto może starać się o wynajem lokali, na ja-
kich warunkach i czy warto się o nie ubiegać?

mieszkaniami, znajdzie się tutaj 
też  Centrum Usług  Społecz-
nych  „Społeczna Warszawa” 
oraz Towarzystwo Budownic-
twa  Społecznego  Warszawa  
Południe Sp. z o.o. 
W budynku zastosowano no-

woczesne  rozwiązania,  m.in. 
użytkowy dach z retencją wody, 
zieloną ścianę oraz światłowód.
Osoba chcąca wynająć takie 

mieszkanie musi na  stałe  za-
mieszkiwać w gminie, w której 

znajduje się mieszkanie TBS, 
a więc w tym wypadku w War-
szawie.  Ponadto  najemca  nie 
może  przekroczyć  pewnego 
poziomu zarobków, a także nie 
może posiadać innego miesz-
kania. Musi  także mieć  stałe 
zatrudnienie.

– Inwestycja ta, mimo iż nie 
jest realizowana bezpośrednio 
przez Urząd Dzielnicy Praga-
-Południe, jest oczywiście dla 
nas bardzo ważna. Poszerza ona 
bowiem ofertę mieszkaniową dla 
naszych mieszkańców, a zwłasz-
cza dla tych, których nie stać na 
samodzielny zakup własnego 
lokalu mieszkaniowego lub nie 
mają możliwości otrzymania 
kredytu hipotecznego  –  pod-
kreśla Ewelina Lanc.
Mieszkania  z  niewysokim 

czynszem są również na sąsied-
niej Pradze Północ. 13  lokali 
oddano  na  ul.  Łomżyńskiej 
26. Tutaj TBS-y  znalazły  się 
w  zmodernizowanej  120-let-
niej  kamienicy.  Jak  opisuje 
Urząd Miasta, z dawnego bu-
dynku została przednia ściana 
zewnętrzna, a reszta budynku 
została odtworzona. To pierw-
sza  tak skomplikowana  reali-
zacja w historii TBS Warszawa 
Południe. 

– Przebudowaliśmy i nadbu-
dowaliśmy mieszkalny budynek 
wielorodzinny, znajdujący się 
w Gminnej Ewidencji Zabyt-
ków, 4-kondygnacyjny, o po-
wierzchni użytkowej mieszkań 
ok. 887 m2 z umiarkowanym 
czynszem. Przeprowadziliśmy 
rewitalizację zabytkowej ściany 
frontowej kamienicy. Odtwo-
rzyliśmy balkony ze zdobnymi 
wspornikami, stolarką okienną 
i elementy zdobień elewacyj-
nych i wprowadziliśmy w opar-
ciu o zalecenia konserwatorskie 
drzwi bramne – informuje UM.
Przestrzeń budynku to 14 lo-

kali mieszkalnych o zróżnico-
wanej powierzchni użytkowej, 
w  tym 1 mieszkanie przezna-
czone dla działalności placówki 
opiekuńczo-wychowawczej. Na 
poziomie -1 znajdują się komórki 

lokatorskie oraz pomieszczenia 
techniczne. Budynek podłączono 
do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
wyposażono w światłowód. Na 
przebudowanym strychu będzie 
ulokowana placówka opiekuń-
czo-wychowawcza.
Mieszkania  z  zasobu  TBS 

są wykonane w lepszym stan-
dardzie  niż  komunalne,  ale 
i wyższy jest też czynsz najmu. 
Dodatkowo konieczne jest 
wpłacenie kaucji w wysokości 
12-krotności czynszu.

– By skorzystać z takiej po-
mocy należy złożyć wniosek 
do Wydziału Zasobów Lokalo-
wych, który skompletuje doku-
menty i przedstawi Zarządowi 
Dzielnicy sprawę do rozpatrze-
nia – mówi wiceburmistrz Pragi 
Północ Dariusz Kacprzak.

Nina Miętus

13 lokali oddano na ul. Łomżyńskiej 26 
na Pradze Północ

Pod koniec czerwca 
zakończono budo-
wę 85 mieszkań 
w bloku przy ul. 
Skaryszewskiej 3 na 
Pradze Południe.

zarządzaniE 
Wspólnotami miEszkanioWymi

Fot. Freepik

 JEstEśmy dynamiczniE  
rozWiJaJącą się firmą. 

Zapraszamy do współpracy wszystkie Wspólnoty 
Mieszkaniowe, poszukujące odpowiedzialnych 
Zarządców, Administratorów z którymi opieka nad 
budynkiem mieszkalnym stanie się przyjemnością, 
a nie koniecznością.

 zapEWniamy między innymi:
3 Opiekę Licencjonowanych Zarządców 

Nieruchomości,

3 Dział techniczny, który profesjonalnie wykona 
wszystkie niezbędne prace, usunie powstałe 
usterki i doradzi najlepszą strategię zaplanowanych 
prac, WAŻNE: panowie posiadają uprawnienia 
pozwalające za zajmowaniem się: 

 eksploatacją urządzeń,  
instalacji i sieci elektrycznych,

 eksploatacją urządzeń,  
instalacji i sieci cieplnych,

 eksploatacja urządzeń,  
instalacji i sieci gazowych,

3 Księgowość z indywidualnym podejściem  
do każdej ze Wspólnot, z indywidualnym  
kontem dla każdego mieszkańca

3 Dyżury Zarządcy na terenie nieruchomości  
1-2 x w tygodniu w zależności od potrzeb,

3 Kontakt 24h/dobę zarówno z działem technicznym 
jak i osobą opiekującą się budynkiem,

3 Bieżący kontakt z firmami  
dostarczającymi media,

3 Kwartalne raportowanie z wykonanych prac, 
poniesionych wydatków Zarządowi Wspólnoty,

3 Opiekę prawnika  
w razie zaistniałej potrzeby. 

 zapraszamy  
do kontaktu  
tElEfonicznEgo!  
 
< +48 601 970 891

ASDOM
ul. Jonatan 4/25, 05-110 Jabłonna 

ASDOM
ul. zwycięzców 33/12, 03-936 Warszawa

Kontakt
< Joanna krajewska +48 601 970 891
   www.facebook.com/zarzadzanieadministracjasklep internetowy: www.pragaunited.pl

Redakcja „Mieszkaniec”
ul. Grenadierów 10 

04-062 Warszawa
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Listy i maile można kierować na adres redakcji.

czytelnicy pytają – radca prawny  
marcin kluś odpowiada

Jestem współwłaścicielem nieruchomości. zarówno 
ja, jak i pozostali właściciele nie chcemy utrzymy-
wać dłużej tej sytuacji, ale jednocześnie nie może-
my porozumieć się w tej sprawie. Jak rozwiązać ten 
problem i na jakich zasadach?

W powyższej sprawie można złożyć do właściwego 
sądu wniosek o zniesienie współwłasności. O powyższym stanowi art. 210 zd. 1 Ko-
deksu cywilnego, zgodnie z którym każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia 
współwłasności. W postępowaniu takim można żądać, aby zniesienie współwłasności 
nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej. Jednak nie zawsze rzecz wspólną daje się po-
dzielić, a tym bardziej na tyle części ilu jest współwłaścicieli. 

Brak możliwości podziału rzeczy sprawia, że sąd może przyznać rzecz wspólną 
na wyłączność jednego ze współwłaścicieli albo zdecydować o sprzedaży rzeczy. 
W razie przyznania nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli sąd nakłada na nie-
go obowiązek spłaty pozostałych osób uprawnionych do tej nieruchomości (art. 212 
§2 Kodeksu cywilnego). Sąd nie może zaniechać orzeczenia w tym przedmiocie, chyba 
że uprawnieni współwłaściciele zrzekną się roszczenia do należnych im spłat lub do-
płat. Prawidłowe ustalenie wysokości należnych spłat lub dopłat wymaga ustalenia 
wartości nieruchomości, określenia ułamkowej wielkości udziałów we współwłasności 
i końcowego ustalenia wartości poszczególnych udziałów. Wartość rzeczy wspólnej 
ocenia się z kolei w odniesieniu do jej wartości rynkowej, jednak z uwzględnieniem 
istniejących obciążeń nieruchomości. 

Na podstawie art. 212 §3 Kodeksu cywilnego, sąd może rozłożyć w/w dopłaty 
lub spłaty na raty, przy czym w takim wypadku terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie 
przekraczać lat dziesięciu. W razie rozłożenia dopłat lub spłat na raty sąd może również 
zasądzić odsetki dopiero od terminu wymagalności poszczególnych rat. Termin wy-
magalności poszczególnych świadczeń wynika z terminów płatności spłat lub dopłat 
(w tym także w razie ich rozłożenia na raty), określonych przez sąd. 

W razie potrzeby sąd orzeka również o zabezpieczeniu ustalonych dopłat i spłat 
w ramach zniesienia współwłasności nieruchomości (np. poprzez ustanowienie hipo-
teki przymusowej). Taka sytuacja może mieć miejsce w szczególności, gdy zasądzone 
kwoty są wysokie, a z okoliczności wynika, że brak zabezpieczenia utrudni lub unie-
możliwi realizację uprawnień właścicieli. 

Wniosek o zniesienie współwłasności składa się do Sądu Rejonowego właściwego 
dla miejsca położenia nieruchomości. We wniosku o zniesienie współwłasności należy 
dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa wła-
sności. Należy również wskazać wszystkich uczestników postępowania, do których za-
licza się przede wszystkim współwłaścicieli rzeczy. Jeżeli wniosek nie zawiera zgodne-
go projektu zniesienia współwłasności, opłata sądowa od wniosku wynosi 1000,00 zł.

PRAWNIK
RADZI'FILHARMONIA

Chciałabym, by słowo Polska 
znaczyło tyle, co słowo filharmo-
nia. Wiem, brzmi to patetycznie, 
a nawet śmiesznie, ale chodzi coś 
bardzo zwyczajnego.

Słowo filharmonia pochodzi 
z greckiego, łącząc dwa wyrazy: 
phileo – miłuję oraz harmonia 
– współdziałanie, ład. Czyli określa 
(w pierwotnym, początkowym zna-
czeniu) większą lub mniejszą grupę 
ludzi, których celem i umiłowaniem 
jest wspólne działanie, wspólne re-
alizowanie wytyczonych, razem 
uzgodnionych celów. Wcale nieko-
niecznie muzyczno-wokalnych.

Cele wspólne, czyli jakie? Wy-
obraźmy sobie orkiestrę. Tam każdy 

ma swoją rolę, dokładnie powiązaną 
z innymi. Skrzypce, flety, bębny, 
każdy wie, co ma robić, kiedy ma się 
włączyć w to wspólnie budowane 
brzmienie, by było ono harmonijne 
i piękne. Nie bez powodu przysłowie 
„wyrwać się przed orkiestrę” określa 
tych, którym obce jest współdziała-
nie i wcale nie myślą o innych.

Wyobraźmy sobie „filharmonię” 
rodzinną – rozmawiamy, zamiast 
się kłócić, wspieramy się w każdej 
sytuacji, realizując wspólne plany. 
Umiemy sobie bez złości ustępo-
wać. Każdy przestrzega przyję-
tych zasad, a obowiązki domowe 
dzielimy w sposób zaakceptowany 
przez każdego.

Ech… Jak mówił bardzo mą-
dry pan, poeta Ignacy Krasicki: 

„Wszystko to być może! Prawda, 
jednakże ja to między bajki włożę”.

Hm, to z innej beczki, nie w gronie 
rodzinnym, lecz w znacznie szerszej 
skali dzielnicy. W miejsce zarośnię-
tego chwastami i wysokimi, kru-
chymi topolami powstał nowocze-
sny plac Szembeka, cieszący wielu, 
mniej sprzyjający nocnym biesiadom 
w krzakach, z ulubioną zwłaszcza 
przez dzieci fontanną. Wizytówka 
Pragi Południe, chwalona przez go-
ści. Niektórzy prażanie dowodzili, 
że za te same pieniądze można było 
wyremontować kilka mieszkań ko-
munalnych! Cóż, dzielnica nie czer-
pie funduszy z powietrza, podobnie 
jak żadne państwo nie ma pieniędzy 
„rządowych”, bo wszystko to uzbie-
rało się z naszych podatków i opłat. 

Dlatego podoba mi się, że te pienią-
dze, poza wspieraniem remontów 
domów komunalnych, służą także 
dobru ogólnemu, poprawiając wi-
zerunek dzielnicy i wpływając na to, 
na co ja także patrzę. 

Nie, doszukiwanie się „filharmo-
nii” w sprawach budżetu dzielnicy, 
to nie jest dobry pomysł.

Może więc wspólnota i szla-
chetna harmonia w skali kraju? 
Wiem, wiem. Nie o Polskę chodzi. 
O idealnym ustroju, opartym m.in. 
na sprawiedliwości i równości pi-
sał Platon, a potem Thomas Morus, 
dając tej idealnej krainie nazwę Uto-
pia, z greki outopos, czyli miejsce, 
którego nie ma.

Szkoda, że nie ma go na-
prawdę…                                żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...
COVID, CO NA PRZERWę DZWONI

– Czy pan podenerwowany, panie Kazimierzu, 
czy mi się zdaje? – spytał Eustachy Mordziak, 
kupiec z pl. Szembeka, witając się z Kazimie-
rzem Główką, emerytem zaopatrującym się tu 
regularnie.
– No, bo rok szkolny się zaczął, a ja mam 
wnuczki. Jedną w podstawówce, a drugą w li-
ceum.
– I co?
– Jak to co – poszły do szkoły, a my z żoną od 
rozumu odchodzimy.
– Z jakiego powodu?
– Jak rany, panie Eustachy, z jakiego powo-
du można w Polsce od rozumu odchodzić, 
zwłaszcza na początku września?
– Powodów trochę by się znalazło, niestety. 
– Mnie o ten COVID cholerny chodzi. 
– Ale minister od szkół mówił, że wszystko 
jest w najlepszym porządku.
– Panie, może on mówił. Ale czy to naprawdę 
prawda, czy prawda urzędowa? Bo niby, jak 
ci biedni dyrektorzy mają sobie poradzić – na 

przykład odległości między uczniami wyegze-
kwować, skoro szkoła z gumy nie jest? Jak 
rozsadzić dzieci w klasie, w stołówce, jak do 
tablicy wołać. Podczas lekcji, na przerwach, 
absurd goni absurd! 
– Utrzęsie się wszystko, jak w tramwaju…
– Panie Eustachy, nie o to chodzi.
– A o co?
– No o to, że sprostanie wymogom sanitarnym 
jest w takich warunkach niemożliwe z założe-
nia. Proszę bardzo – wychodząc z domu usły-
szałem, jak z telewizora mówili, że już pierw-
sza szkoła przeszła na nauczanie zdalne. Ktoś 
miał kontakt z tym cholerstwem, no i kwaran-
tanna!… Teraz pomyśl pan sobie, co ja sobie 
pomyślałem – że coś takiego dzieje się nie daj 
Boże w szkole mojej starszej wnuczki. Szkołę 
zamykają, dzieciaki siadają w domach przed 
komputerami, a córka musi to zgłosić w tej 
drugiej szkole, gdzie chodzi młodsza wnucz-
ka, bo przecież, co oczywiste, miała kontakt 
z siostrą. Klasa młodszej wnuczki – na kwa-
rantannę, nauczycielki też, no i nasza cała 
rodzina!… 

– O kurde! To działa jak fala uderzeniowa po 
bombie atomowej!
– A tak! 
– Ale czy ludzie zdają sobie z tego sprawę? 
– Patrząc na tych bez maseczek, przychodzi mi 
na myśl taki komunikat Światowej Organizacji 
Zdrowia: WHO ostrzega, że do normalnego ży-
cia po epidemii wrócą tylko ci, którzy już wcze-
śniej byli normalni. Idioci pozostaną idiotami. 
– Żart?
– Pewnie, że żart. Ale przez łzy, niestety.
– To i ja odpowiem panu żartem, bo ludzie 
z różnych powodów płaczą. Przychodzi kobit-
ka na komisariat:
– Ukradziono mi pieniądze!
– Kto?
– Nie wiem.
– Jak wyglądał?
– Wysoki, brunet, w maseczce na twarzy.
– A gdzie pani te pieniądze trzymała?
– Jak to gdzie, w staniku.
– I nie czuła pani?
– Czułam, ale myślałam, że on w uczciwych 
zamiarach.                                          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

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

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

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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Dokończenie ze str. 1
W tej edycji Budżetu Obywa-

telskiego mieszkańcy  zgłosili 
2243 projekty, z których po eta-
pach oceny (pod kątem zgodno-
ści z przepisami oraz możliwości 
realizacji w ciągu jednego roku) 
oraz odwołań, zostały dopusz-
czone 1503, w tym 1397 projek-
tów dzielnicowych i 106 ogól-
nomiejskich. My, po przejrzeniu 
projektów  z  prawego  brzegu 
Wisły, przedstawiamy te, które 
zwróciły naszą uwagę. Oto nasz 
subiektywny przegląd z podzia-
łem na dzielnice (w kolejności 
alfabetycznej).

Białołęka 
Białołęka  to  od  lat  inten-

sywna zabudowa mieszkaniowa 
i wzrost  liczby mieszkańców, 
którzy mają zbyt mało terenów 
rekreacyjnych i miejsc dla dzieci. 
Dlatego w Budżecie Obywatel-
skim są właśnie takie projekty. 
Jeden z nich na Żeraniu. 
Na  przełomie  2019  i  2020 

roku plac zabaw przy ul. Porto-
wej przeszedł gruntowną meta-
morfozę, a młodzi mieszkańcy 
Białołęki zyskali szereg nowych 
zabawek  i  urządzeń.  Teraz 
Dzielnica Białołęka planuje kon-
tynuację prac, ale mieszkańcy 
chcą iść o krok dalej. Mirosław 
Lewandowski i Agnieszka Ku-
backa zgłosili projekt „Zielony 
i bezpieczny park przy ul. Por-
towej”. Zakłada on stworzenie 
wokół placu zabaw terenu par-

kowego, jakiego zdecydowanie 
brakuje w tej części dzielnicy. 
Projekt obejmuje m.in. oświetle-
nie, budowę alejek parkowych, 
nasadzenia drzew  i krzewów, 
montaż ławek, koszy na śmieci 
i  stojaków  na  rowery,  wyko-
nanie ogrodzenia terenu parku 

oraz  instalację  monitoringu. 
Jak podkreślają autorzy, projekt 
ma na celu – poza stworzeniem 
miejsca rekreacji wśród zieleni 
dla  mieszkańców  –  zapew-
nienie  bezpieczeństwa  dzieci 
i młodzieży oraz zapobieganie 
wandalizmowi.
I n t ensywna  zabudowa 

wschodniej Białołęki sprawia, że 
obecne tereny zielone (łąki) zni-
kają, a z nowymi inwestycjami 
budowlanymi nie idą inwestycje 
w przestrzeń ogólnodostępną. 
Danuta Zaleska proponuje, aby 
przy  ul.  Pawła  Włodkowica 
utworzyć  teren wypoczynko-
wo-rekreacyjny.  Znaleźć  ma 
się tam duży zestaw zabawowy, 
hamak, stół do gry w piłkarzyki 
oraz siłownia plenerowa. Projekt 
zakłada  też wykonanie  alejki 
obwodnicowej  o  nawierzchni 
żwirowej, ustawienie 10 ławek, 
oczywiście też koszy na śmieci 
oraz stojaków na rowery. Cały 
teren pokryty miałby być drze-
wami i ozdobnymi krzewami.

praga-południe
Na Pradze Południe są dwa 

projekty, które zwracają uwagę 
swoją praktycznością, bo cho-
dzi o miejsca, których na pewno 
jest zbyt mało w całym mieście 
– toalety. 
Jedna z nich miałaby stanąć 

w Parku Skaryszewskim. Do-
rota Lamcha, autorka projektu, 
podkreśla, że „postulat ogólno-
dostępnej toalety publicznej jest 

bardzo ważny dla współczesnego 
miasta. Dobrą odpowiedzią na 
tę potrzebę są niewielkie este-
tyczne pawilony ATM. Wyko-
nanie jednego z nich na terenie 
Parku Skaryszewskiego poprawi 
zarówno standard usług publicz-
nych dla mieszkańców Warszawy 

Marzenia do spełnienia
(wygodę i higienę korzystania 
z toalet), jak również jakość prze-
strzeni publicznej tego parku”. 
Sebastian Robak  natomiast 

proponuje automatyczną toaletę 
miejską w rejonie ulic Stockiej, 
Majdańskiej,  Kruszewskiego 
i Krypskiej, czyli na skwerku 
przy Majdańskiej.

– Skwer przy Majdańskiej to 
jedyny teren zagospodarowany 
w ramach budżetu partycypa-
cyjnego w poprzednich latach. 
Na skwerze znajdują się place 
zabaw dla dzieci, miejsca do 
odpoczynku, korty tenisowe, 
boisko do koszykówki. Projekt 
zakłada budowę automatycznej 
toalety miejskiej (ATM), jakie są 
obecnie instalowane w Warsza-
wie. Toaleta to nieduży owalny 
budynek o wymiarach 265 na 

470 cm i wysokości 300–310cm 
– wyjaśnia autor projektu, który 
pomyślał też o estetyce miejsca 
– toaleta dookoła miałaby zostać 
obsadzona krzewami róż.

praga-półnoC
Na Pradze Północ Grzegorz 

Walkiewicz  i  Anna  Witten-
berg, złożyli projekt dotyczący 
budowy nowego placu  zabaw 
na  placu  Hallera.  Ten,  który 
funkcjonuje, jest zbyt mały, co 
podkreślali mieszkańcy w kon-
sultacjach  społecznych,  doty-
czących  utworzenia Centrum 
Lokalnego.  Projekt  zakłada 
przeniesienie siłowni plenerowej 
w inną część placu, co pozwoli 
przebudować i powiększyć część 
dla młodszych dzieci. Zostałyby 
w niej ustawione m.in.: huśtawka 
z  zabudowanymi  siedzeniami 
(dla młodszych dzieci) i z sie-
dzeniami otwartymi (dla star-
szych), zadaszona piaskownica, 
huśtawka  wagowa,  karuzela 
jednoosobowa (kubełek), zestaw 
wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią 
oraz trampoliny. Zostałoby wy-

konane również nowe estetyczne 
ogrodzenie z furtkami umożli-
wiającymi wejście na plac zabaw 
z każdej strony oraz nasadzony 
żywopłot wzdłuż ogrodzenia. 
Projekt zakłada także budowę 
zupełnie nowej części placu, po 
południowej stronie alejki. Tam 
miałoby być umieszczone lina-
rium (urządzenie linowe umożli-
wiające dzieciom wspinanie się) 
i tyrolka (zjazd na linie). Część 
dla starszych dzieci byłaby od-
grodzona od ulicy szeroką rabatą 
obsadzoną  różami uniemożli-
wiającymi przejście. 
Dzieci mogą też zyskać dodat-

kową atrakcję w „Jordanku” przy 
ul. Siedleckiej. Projekt Barbary 
Domańskiej  „Park Trampolin 
w Jordanku. Kocham Pragę” za-
kłada umieszczenie tam zestawu 
trampolin ziemnych (wbudowa-
nych w ziemię, w formie modu-
łów, z bezpieczną nawierzchnią) 
oraz siedzisk do odpoczynku. 
Aby uatrakcyjnić zabawę, plano-
wana jest dodatkowa instalacja 
w formie niewielkiej konstruk-
cji  linowej  do wspinania.  Jak 
podkreśla autorka, ten projekt to 
świetna zabawa dla małych i du-
żych, która wzmocniłaby ogólną 
koordynację i mięśnie, zapewni-
łaby dzieciom dawkę ruchu na 
świeżym powietrzu i pozwoliła 
wyładować nadmiar energii. 

reMBertóW
Rembertów chce oddać hołd 

Ignacemu  Paderewskiemu. 
Co roku w dzielnicy organizo-
wane  są  parady  patriotyczne 
wzdłuż ulicy jego imienia i to 
właśnie tam miałaby stanąć ła-
weczka mistrza Paderewskiego. 
Agnieszka76 złożyła projekt za-
kładający postawienie ławeczki 
wraz  rzeźbą  przedstawiającą 
Ignacego Paderewskiego. Mia-
łaby być ona rzeczywistych roz-
miarów. 

– Ławeczka mistrza Pade-
rewskiego, to oddanie hołdu 
wielkiemu polskiemu pianiście 
i kompozytorowi. Zarówno ła-
weczka, jak i Parada Paderew-
skiego może stać się wizytówką 
Rembertowa. Stanowić będzie 
atrakcję turystyczną naszej 
dzielnicy. Ponadto stanowić bę-
dzie piękne uzupełnienie skweru 
przy ul. Konwisarskej. Projekt 
polega na postawieniu ławeczki 
wraz z rzeźbą przedstawiającą 

Ignacego Jana Paderewskiego 
przy zbiegu al. gen. A. Chru-
ściela „Montera” oraz ul. Pa-
derewskiego. Wielkość rzeźby 
powinna być rzeczywistych 
rozmiarów Ignacego Pade-
rewskiego. Przy wlocie na ul. 
I. Paderewskiego, obok skweru 
przy ul. Konwisarskiej – opisuje 
autorka projektu. 

WaWer
W Wawrze  jeden z ciekaw-

szych pomysłów dotyczy orga-
nizacji  bezpłatnych  spływów 
kajakowych. Anna Wojciechow-
ska,  autorka  projektu  planuje 
2-godzinną trasę Wawer-Saska 
Kępa.  Spływy  miałyby  być 
organizowane w każdą sobotę 
i niedzielę w czerwcu i wrze-
śniu. A w wakacje codziennie. 
Kajaki startowałyby z Plaży Ro-
mantycznej. 

– To promocja Wisły i plaży 
Romantycznej w Wawrze jako 
miejsc o wyjątkowych krajobra-

zach. W otoczeniu dzikiej i róż-
norodnej przyrody chronionej 
programem Natura 2000, pro-
jekt ma zachęcić mieszkańców 
do uprawiania aktywnego wy-
poczynku na łonie warszawskiej 
natury – podkreśla Anna Woj-
ciechowska.
Magdalena Ostapiuk propo-

nuje z kolei atrakcję na sezon 
zimowy. Ma nią być fontanna 
świetlna w Falenicy, w miejscu 
wodnej, która działa w latem. 
Chodzi o zakup i montaż insta-
lacji świetlnej LED imitującej 
fontannę o wymiarach 3x3,6 m, 
nawiązującej do kielicha kwiatu. 
Całość ma być efektowna za-
równo nocą, jak i w ciągu dnia, 
kiedy światła będą zgaszone.

Wesoła
Wesoła  dzięki  Budżetowi 

Obywatelskiemu może zyskać 
swój  Przewodnik Książkowy 

na Rower. Projekt, który złożyła 
Monika 1978, promuje aktywny 
sposób spędzania wolnego czasu. 
Chodzi o napisanie przewodnika 
turystycznego o Wesołej na ro-
wer dla dzieci. 

– Dobrym pomysłem byłoby 
wytyczenie kilkunastu tras rowe-
rowych po szlakach i ścieżkach 
rowerowych oraz ciekawych 
miejscach w Wesołej, która jest 
jeszcze taka nieodkryta. Ma zróż-
nicowaną przyrodę: od mokrych 
terenów bagiennych po suche, 
piaszczyste tereny wydmowe. 
Ma ciekawą historię, szczegól-
nie w okresie międzywojennym. 
Fajnie byłoby poczytać o tym 
wszystkim, zainteresować młode 
pokolenie, ale przede wszystkim 
poznać to w terenie oraz spędzić 
aktywnie i rodzinnie wspólny 
czas – opisuje autorka projektu. 
Publikacja  miałaby  zawie-
rać mapę ścieżek rowerowych 
i schematy tras.

Klara Bartuszek

JAK GŁOSOWAĆ?
Głosowanie w budżecie obywatelskim trwa do 15 września.  
Oddać głos można na dwa sposoby:
n przez Internet na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl
n papierowo – przychodząc do wybranego urzędu dzielnicy i wrzu-
cając do urny wypełnioną kartę do głosowania. UWAGA! Głosować 
papierowo można tylko osobiście, okazując przed przekazaniem 
karty dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Papierowe 
karty do głosowania są dostępne w urzędach dzielnic oraz do wy-
drukowania na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Mieszkańcy Białołęki chcą stworzenia wo-
kół placu zabaw przy ul. Portowej na Że-
raniu terenu parkowego, którego brakuje 
w tej części dzielnicy.

Dzieci mogą zyskać dodat-
kową atrakcję w „Jordanku” 
przy ul. Siedleckiej na Pra-
dze Północ – zestaw tram-
polin ziemnych.

Wizualizacja 
automatycznej 
toalety

Nowa, większa Strefa Płat-
nego Parkowania Niestrzeżo-
nego  na Pradze Północ  obo-
wiązuje na 45 ulicach, w sumie 
na 68 kilometrach, na terenie 
Starej i Nowej Pragi bez Szmu-
lowizny i okolic placu Hallera. 

– Celem strefy jest przede 
wszystkim zapewnienie możli-
wości parkowania mieszkań-
com danego obszaru, a także 
prowadzenie skutecznej poli-

tyki parkingowej. Mieszkańcy 
strefy mogą parkować swoje 
auta w pobliżu domu bez opłat 
na podstawie wydanego abo-
namentu, który kosztuje 30 zł 
rocznie – mówi Karolina Ga-
łecka z Urzędu Miasta.
Przyjezdni za pozostawienie 

auta muszą zapłacić. Ma to znie-
chęcać do zajmowania miejsc 
parkingowych na wiele godzin 
lub  skłonić  do  skorzystania 

z komunikacji miejskiej. Dzięki 
temu kierowcom łatwiej będzie 
znaleźć miejsca parkingowe. 
Wraz z tą z zmianą, wprowa-

dzono też nową stawkę za brak 
opłat parkingowych. 
Teraz, zamiast 50 zł 
grozi  250  zł  lub 
170  zł  ( jeśli  kara 
zostanie zapłacona 
w ciągu 7 dni). Pod-
wyżki wprowadzili 
miejscy radni na 
wniosek prezydenta 
Rafała  Trzaskow-
skiego,  który  pod-

kreśla, że nie może być tak, że 
kara za brak opłaty parkingo-
wej jest kilkukrotnie niższa niż 
kara za brak biletu w komuni-
kacji miejskiej.                      KS

WYsokie karY za Brak Biletu parkingoWego
Od 7 września na Pradze Północ funkcjonuje powięk-
szona strefa płatnego parkowania. Od poniedziałku 
wzrosły też kary za brak opłat parkingowych.

Nieuczciwych kierowców mają namierzać samocho-
dy skanujące tablice rejestracyjne. Od poniedziałku, 
7 września w strefie płatnego parkowania jeżdżą już 
trzy auta prowadzące e-kontrole.
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MIESZKANIEC

nie  byłem w  stanie  utrzymać 
tempa. W tak długich zawodach 
ważna jest też sfera mentalna, ale 
do tego bardzo dobrze się przy-
gotowałem i jestem zadowolony, 
bo nie miałem momentów zwąt-
pienia. Dodatkowo, napędzało 
mnie to, że nie robię tego tylko 
dla siebie, zbierałem fundusze 
na leczenie 3-letniego Oliwiera, 
podopiecznego Fundacji #Dru-
żynaBłażeja.

– Jakie były początki?
– Zawsze mnie ciągnęło do 

szalonych rzeczy. Trenując piłkę 
nożną postanowiłem, że bez żad-
nego przygotowania pobiegnę 
maraton i tak też zrobiłem. 
Później natknąłem się na fil-

mik, na którym ojciec ze swoim 
niepełnosprawnym synem koń-
czą zawody na dystansie Iron-
man na Hawajach. Bardzo mnie 
to zainspirowało i postanowiłem, 
że skoro oni mogą, to ja też i tre-
nując od wielu lat piłkę nożną, 
zacząłem jednocześnie przygo-
towywać się do triathlonu. 

– Kto Cię wspiera?
– Moim największym wspar-

ciem jest siostra oraz najbliżsi 
przyjaciele, którzy często bezin-
teresownie włączają się w pomoc 
przy treningach czy zawodach. 

Po sukcesie w Double Ironma-
nie, kilka firm chce nawiązać ze 
mną współpracę, a to ma wielkie 
znaczenie, bo powoli dochodzę 
do etapu, kiedy mogę się skupić 
na samym treningu i nie muszę 
myśleć o zapleczu finansowym.

– Jakie miałeś marzenia 
jako dziecko?
– Od zawsze chciałem zostać 

piłkarzem, jednak poważna kon-
tuzja kolana oraz parę nieprzy-
jemnych sytuacji sprawiło, że 
straciłem miłość do tego sportu. 
Odkryłem  w  międzyczasie 
triathlon i od samego początku 
marzę o tym, aby znaleźć się na 
Mistrzostwach Świata na Hawa-
jach i nie spocznę, dopóki nie 
zrealizuję tego marzenia! Wiem, 
jak ciężko na to pracuję i wierzę 
w to, że to się kiedyś uda!

– Jak zmotywować nasto-
latka do odejścia sprzed kom-
putera na rzecz sportu, który 
w wieku nastu lat czasem wy-
daje się po prostu nudny?
– Ze swojego doświadczenia 

wiem,  że  to  głównie  kwestia 
nauczyciela oraz rodziców. Je-
śli jest ktoś, kto do swojej pracy 
podchodzi z pasją, zaangażowa-
niem, oddaje  temu całe serce, 
to  automatycznie  zaraża  tym 

samym dziecko. Ponadto, jeśli 
rodzice  pomagają  i wspierają 
dziecko w rozwijaniu tych pasji, 
to taka osoba nie będzie myślała 
o tym, żeby wbijać kolejny level 
w grze, tylko będzie chciała się 
rozwijać sportowo.

– Wawer: za co kochasz to 
miejsce?
– Kocham Wawer  za  ciszę 

i spokój, za tereny leśne, gdzie 
mogę trenować, za możliwości 
rozwoju. Cieszę się z pomocy, 
jaką dał mi OSiR Wawer. Bez 
nich to wszystko by się nie udało. 
Jedyna rzecz, której mi tutaj bra-
kuje, to stadion lekkoatletyczny, 
ale podobno jest już w planach 
jego  budowa,  więc  mam  na-
dzieję, że w najbliższym czasie 
to się zmieni. 

– Jaki jesteś?
–  Jestem  zwykłym  chłopa-

kiem z Wawra i takim na pewno 
pozostanę. Chciałbym na pewno 
się dalej rozwijać triathlonowo. 
Mam  również  kilka  dodatko-
wych pomysłów. Aktualnie chcę 
rozpocząć naukę gry na pianinie, 
bo zawsze mnie to fascynowało. 

Rozmawiał Jan Paśnik

nIezWYkłY Chłopak z WaWra

Choć, jak sam o sobie mówi, jest zwykłym chłopakiem 
z Wawra i takim na pewno pozostanie, wszyscy wiemy, 
że bijąc kolejne rekordy, zdobywając tytuły, dokonuje 
rzeczy niezwykłych. Jakub Rosiński – po raz pierwszy 
w historii ukończył stacjonarnie podwójnego Ironmana. 
Jak ciężko pracował na ten wielki sukces?

Na miejsce pobicia rekordu 
wybrał  rodzimy  OSiR  Wa-
wer. Kibicowali mu wszyscy, 
na miejscu wspierał  go m.in. 
Robert Korzeniowski i Robert 
Karaś. Chwilami było bardzo 
ciężko,  ale  się  udało!  Jakub 
Rosiński ukończył stacjonarnie 
podwójnego Ironmana w czasie 
30:05:27.  Przepłynął  7,6  km, 

przejechał na rowerze 360 km 
i przebiegł 84,4 km. 

– Jak długą drogę trzeba 
przejść, aby stać się Człowie-
kiem z Żelaza? 
–  Bardzo  trudne  pytanie 

i  ciężko  opisać,  co musiałem 
przejść, co poświęcić, ile treno-
wać, żeby być w tym miejscu, 
w którym jestem. Lata trenin-

Cały wywiad na stronie
www.mieszkaniec.pl

gów kształtowały mój charak-
ter. To był bardzo trudny czas, 
ale  wiedziałem,  że  nie mogę 
odpuszczać. Trenowałem mię-
dzy 18–25 godzin w tygodniu 
–  jeśli  chodzi  o  sam  trening 
właściwy pod triathlon. Do tego 
dochodziły  ćwiczenia  siłowe, 
elementy jogi, treningi koncen-
tracyjne, wizualizacyjne, więc 
wychodziło nawet ponad 30 go-
dzin w tygodniu.

– Co było najtrudniejsze 
w pobiciu rekordu i skąd sam 
pomysł? 
– Bieg, bo z powodu poważ-

nych problemów żołądkowych 
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Przed nami jesień, która od 
lat jest porą zwiększonej liczby 
zachorowań na grypę. W tym 
roku o tej porze czeka nas też 
nasilenie epidemii COVID-19. 
Współwystępowanie  tych za-
chorowań znacznie utrudni roz-
poznanie obu chorób, co może 
przyczynić się do przepełnienia 
szpitali. Poza  tym równocze-
sne zakażenie wirusem grypy 
i SARS-CoV-2 zwiększa praw-
dopodobieństwo ciężkiego prze-
biegu choroby i wystąpienia po-
wikłań, co może być śmiertelnie 
niebezpieczne. Dlatego Miasto 
postanowiło sfinansować zakup 
ponad 50 tys. szczepionek prze-
ciwko grypie dla pracowników 
miejskich  szkół,  przedszkoli, 
żłobków oraz placówek pomocy 
społecznej i wsparcia rodziny.
Możliwość  szczepienia do-

stanie  43  tys.  pracowników 
stołecznych placówek oświato-
wych oraz blisko 7,5 tys. pra-
cowników pomocy społecznej 
i miejskich żłobków.

– W najbliższych miesiącach 
grozi nam wzrost zachorowań na 
COVID-19, a na pewno – jak co 
roku – fala zachorowań na grypę. 
Szczepienia przeciwko grypie są 
zalecane przez ekspertów, w tym 
również z Warszawskiej Rady 
Polityki Zdrowotnej. Chcemy 
chronić w ten sposób odporność 

naszych mieszkańców, ale też nie 
dopuścić do obciążenia szpitali 
podczas pandemii – mówi Rafał 
Trzaskowski,  prezydent War-
szawy.– Jesteśmy gotowi, jeśli 
na rynku będzie dostępnych tyle 
szczepionek, aby bezpłatnie za-
szczepić ponad 100 tysięcy osób 
najbardziej narażonych na zaka-
żenie – pracowników miejskich 
szkół, przedszkoli, żłobków, 
domów pomocy społecznej, ale 
również lekarzy, pielęgniarki 
i opiekunki. Co zrozumiałe, sam 
także zaszczepię się przeciwko 
grypie – dodaje prezydent.  MN

grYpą Jesień się 
zaCzYna…

Pracownicy placówek oświatowych i pomocy społecznej 
będą mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciw-
ko grypie. 

Miejskie programy szczepień
Warszawa wciąż finansuje bezpłatne szczepienia przeciwko gry-
pie, które obejmują grupy mieszkańców najbardziej narażonych 
na zachorowanie: osoby powyżej 65 r. życia, dzieci w wieku od 
6 miesięcy do 5 lat oraz kobiety w ciąży. Programy te będą reali-
zowane jesienią oraz wiosną i obejmą ok. 50 tys. seniorów, blisko 
10 tys. dzieci oraz ponad 3 tys. kobiet w ciąży. Szczepienia są 
dostępne także dla pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo 
Leczniczego oraz podopiecznych noclegowni i schronisk. 

Z danych stołecznej Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej wynika, że w sezonie 
grypowym 2019/2020 w War-
szawie, odnotowano ponad 
114 tys. przypadków lub po-
dejrzeń zachorowań na grypę. 
Szczepienia przeciwko grypie 
nie tylko zmniejszają ryzyko 
zachorowania na tego wirusa, 
ale przede wszystkim chronią 
przed poważnymi powikłania-
mi pogrypowymi, takimi jak: 
zapalenie płuc, zapalenie ucha 
środkowego, zapalenie mię-
śnia sercowego. Grypa może 
także wywołać zaburzenia 
neurologiczne oraz powikłania 
ze strony układu nerwowego.

Miłośników motoryzacji nie 
trzeba przekonywać, że jest to 
impreza, na której po prostu 
muszą być! Dwa dni: 12 i 13 
września w legendarnej fabryce 
FSO to czas, kiedy oprócz za-
granicznych klasyków, wielbi-
ciele oldschoolowych  (staro-
dawnych) czterech kółek, będą 
mogli podziwiać także polskie 
legendy i wyruszyć w podróż 
do  czasów  dzieciństwa  czy 
wczesnej młodości. 
„Mieszkaniec” objął patro-

natem medialnym tegoroczną, 

jubileuszową edycję Targów 
Auto Nostalgia, więc ci, którzy 
nie będą mogli wybrać się do 
Global Expo, by przypomnieć 
sobie warkot starych silników 
i  nieco  cofnąć  się w  czasie, 
by ponownie podziwiać perły 
motoryzacji w pełnej krasie, 
relację z tego wydarzenia będą 
mogli zobaczyć na naszej stro-
nie www.mieszkaniec.pl. Jed-
nak nic nie zastąpi uczestnic-
twa w tym wyjątkowym wy-
darzeniu. Na zwiedzających 
będą  czekały  najróżniejsze 

pojazdy z minionych 
epok  –  od  amery-
kańskich  klasyków 
z  lat  60.  i  70.  XX 
wieku, przez pojazdy 
wojskowe, po moto-
cykle,  rowery, autobusy czy 
dobrze nam znane polonezy 
i „maluchy”. Auto Nostalgia 
to  także m.in.  najciekawsze 
i niespotykane youngtimery* 

czy  oldschoolowe  kampery. 
Wszystko to 12 i 13 września 
od godziny 10 w Centrum Tar-
gowo-Konferencyjnym Global 
Expo przy ul. Modlińskiej 6D 
na Białołęce. 
Wybierzcie się z nami w mo-

toryzacyjną podróż w czasie! 
Mikołaj Mikos

Patronat medialny

targi poJazdóW zaBYtkoWYCh 
auto nostalgia 2020

Przed nami jubileuszowa, 10. edycja Targów Pojazdów 
Zabytkowych. Auto Nostalgia 2020 to wydarzenie rów-
nie wyjątkowe i niepowtarzalne, jak większość pojaz-
dów przedstawionych w ramach ekspozycji. 

Fogg na MaJdańskieJ
3 września br. minęło dokładnie 30 lat od 

śmierci Mieczysława Fogga, nestora polskiej 
piosenki, mieszkańca Pragi Południe. 

Właśnie w tę rocznicę, na budynku, gdzie pie-
śniarz spędził ostatnie lata życia, przy ul. Maj-
dańskiej 5, została odsłonięta tablica poświęco-
na Mieczysławowi Foggowi. 

Inicjatorem tablicy jest Jerzy Kaleta, mieszka-
niec Przyczółka Grochowskiego. W uroczystości 
wzięli udział m.in. zastępca burmistrza Pragi Po-
łudnie Karol Kowalczyk, radny Michał Wieremiej-
czyk, Stanisław Gałązka, prezes SBM Grenadie-
rów oraz prawnuk artysty – Michał Fogg.             KB

Na zdjęciu: Andrzej Opala, rzecznik UD Praga-Południe i Stanisław Gałązka, 
prezes SBM Grenadierów.

* Pojazd nie będący jeszcze pełnoprawnym 
zabytkiem, jednak z uwagi na swój niemały 
już wiek i prezentowany stan techniczny za-
sługuje na zachowanie dla kolejnych pokoleń.

Fot. Organizator
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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

* 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

REKLAMA REKLAMA

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

ZAWIADOMIENIE O WSZCZęCIU POSTęPOWANIA
Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

Zarząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 
zawiadamia, że wszczęto postępowania administracyjne na wniosek:

 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA, 
pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika, złożo-
ny 23 lipca 2020 r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
dla inwestycji polegającej na budowie przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej 
do ul. Dwusiecznej na odcinku od projektowanego przewodu wodociągowego w ul. Dwu-
siecznej do hydrantu za ostatnim planowanym przyłączem wodociągowym, na częściach 
działek ew. nr 18/14, 18/18 oraz na działce ew. nr 52 z obrębu 4-17–05 przy ul.  Dwusiecz-
nej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Znak sprawy: UD-II-WAB.6733.56.2020.KAN
 innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, reprezentowanej 
przez pełnomocnika, złożony 23 lipca 2020 r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenerge-
tycznej SN 15 kV na części działki ewid. nr 90 z obr. 4-07-18, nieobjętej ustaleniami 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żerania Wschod-
niego w rejonie ulicy Smugowej, zatwierdzonego Uchwałą Rady m. st. Warszawy Nr XXIII
/393/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r., ogłoszoną w Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 8 
poz. 329 z dnia 14.01. 2004 r. Znak sprawy: UD-II- WAB.6733.49.2020.KPT
 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA, 
pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika, złożo-
ny 23 lipca 2020 r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Dwusiecznej 
do wysokości nieruchomości przy ul. Piwoniowej 10 wraz z odcinkami sieci od kanału 
głównego do granic nieruchomości, na terenie części dz. ew. nr 69/4 z obrębu 4-02-12, 
działek ew. nr 18/1, 18/3, 18/6, 18/7, 18/12, 18/13, 18/14, 18/15, 18/16, 18/17, 18/18, 
18/19, 18/20, 18/22, 18/23 oraz części dz. ew. nr 19/1 z obrębu 4-17-05 w dzielnicy 
Białołęka m.st. Warszawy. Znak sprawy: UD-II-WAB.6733.54.2020.KAN

Pouczenie
Osoby, które są stroną postępowania mogą złożyć swoje uwagi i wnioski w terminie 
14 dni (licząc od dnia dokonania zawiadomienia) za pośrednictwem Wydziału Obsługi 
Mieszkańców do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka oraz zapo-
znać się ze złożoną dokumentacją w Wydziale, ul. Modlińska 197.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia 
w prasie, na stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na Elektronicznej Tablicy Ogło-
szeń www.eto.um.warszawa.pl, licząc od ostatniej daty ukazania się zawiadomienia.

 
   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

S.M. „Międzynarodowa” Warszawa ul. Międzynarodowa 44  
ogłasza przetarg nieograniczony na: 

1. Wykonanie rozbudowy altan śmietnikowych  
na działce nr 24/7 dla budynku Międzynarodowa 38/40 A, 38, 40  
i na działce nr 37 dla budynku Międzynarodowa 58/60 A, 58, 60. 

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   

cEna od 100 zŁ za doBę za apartamEnt

koŁoBrzEg    www.sunnyday.com.pl

„Mieszkaniec”  objął  patronatem 
medialnym ten serial, więc nie mo-
gliśmy oprzeć się pokusie i na własne 
oczy podejrzeliśmy, jak powstaje tele-
nowela fantastyczna, wyprodukowana 
przez Dom Kultury Praga dzięki dofi-
nansowaniu ze środków Narodowego 
Centrum Kultury z programu Kultura 
w sieci. Tym bardziej, że serial opo-
wiada o mobilizacji mieszkańców sta-
rej kamienicy wobec nadciągających 
zagrożeń:  drugiej  fali  zarazy,  pod-
wyższonych przez nowego właściciela 
czynszów oraz demonicznej czyści-
cielki  kamienic. Dzięki  nadprzyro-
dzonym talentom szefowej wspólnoty 
–  wróżki  Yagi  oraz  kreatywności 
mieszkańców, w kolejnych odcinkach 

udaje się odroczyć apokalipsę i rozwi-
jać wspólną inicjatywę mieszkańców 
– zaimprowizowaną w podwórku ka-
wiarnię Brama Cafe. 
Czego się spodziewaliśmy na pla-

nie przy ul. 11 listopada 10a w post-
fabrycznej przestrzeni, gdzie kręcone 
było  większość  scen?  Chyba  tylko 
napięcia, nerwowej atmosfery zwią-
zanej z filmowym światem. W końcu 
reżyserem serialu jest sam Michał Wal-
czak, a w obsadzie znajdziemy m.in. 
Czesława Mozila czy Conrado Moreno 
oraz inne osoby znane z telewizyjnych 
ekranów. 
Szybko okazało się jednak, że cała 

ekipa to nie tylko profesjonaliści, ale 
także (a właściwie przede wszystkim) 

przesympatyczni ludzie, którzy przy 
pracy potrafią się też świetnie bawić. 
Jedną z głównych ról, Maryjki, od-
grywa Marta Janik z DK Praga. W fil-
mie gra byłą narzeczoną epidemiologa 
(C.  Moreno),  który  obwieszczając 
drugą  falę  epidemii,  chce  zamknąć 
uwielbianą  przez mieszkańców ka-
wiarnię. W obsadzie serialu znajdują 
się też mieszkańcy Pragi Północ, ama-
torzy, muzycy, artyści. Fabuła poszcze-
gólnych odcinków serialu osadzona jest 
w teatralno-musicalowej konwencji. 
Serial będzie emitowany w sieci dla 

szerokiego grona odbiorców. Porusza 
on  tematy ogólnopolskie,  jest  two-
rzony w praskich realiach z lokalną 
społecznością. Aktorzy nieinstytu-
cjonalni grają ze statystami związa-
nymi na co dzień z Domem Kultury 
Praga. W serialu pojawiają się autor-
skie piosenki dotyczące warszawskiej  
Pragi. 

Kręcenie zdjęć trwało od 9 sierpnia. 
Premiera 1. odcinka przewidziana jest 
na 19 września br. (kanał youtube DK 
Praga, FB).
Celem projektu jest pokazanie pozy-

tywnej twarzy kultury sieciowej, która 
może integrować, inspirować, wpły-
wać pozytywnie na tworzenie więzi, 
zwłaszcza w czasach  izolacji, która 
nie musi oznaczać alienacji. Unikalny 
moment kryzysu w kulturze można 
przetransformować na rozwój kultury 
w sieci, do której projekt włączy no-
wych uczestników i twórców. 
Serial będzie pokazywany z napisami 

w dwóch językach – polskim i angiel-
skim. Napisy będą dostosowane do po-
trzeb osób starszych i słabowidzących. 

Alina Gruszka

„BraMa CaFe” – pierWszY praski serial
Tego jeszcze nie było! Zakończyły się właśnie zdjęcia do pierwszej 
praskiej telenoweli. „Brama Cafe” – serial z udziałem mieszkańców 
i profesjonalnych aktorów, wyprodukowany przez DK Praga, będzie 
można obejrzeć już 19 września!

Patronat medialny

W „BRAMA CAFE” WYSTęPUJą:
MARYJKA – Marta Janik
EPIDEMIOLOG – Conrado Moreno
BIANKA/ADA FLORYSTKA 
FUNERALNA – Justyna Jary
BORDER MIEJSKI KOWBOJ  
– Łukasz Wójcik
HENNA – Agnieszka Makowska
PRASKI TARZAN – Łukasz Wójcicki
CZYśCICIELKA KAMIENIC 
WIKTORYNA – Aleksandra Pisula
ZDZISŁAW – Tomasz Drabek
MACIEK/BARTEK – Marcin Sitek
BIAŁY KRóLIK – Tomasz Piotrowski
DOKTOR KLIN – Katarzyna Sołtys
WRóŻKA YAGA – Zofia Waszkiewicz
STUDENTKA URBEX STUDIES  
– Martyna Byczkowska
DYREKTOR METRA – Tomasz Drabek
MIASTOTERAPEUTA – Karol Bulski
DEWELOPER MARIUSZ WILCZAK 
– Bartosz Szpak
KELNER – Karol Bulski
Special guest star – Czesław Mozil
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ZAWIADOMIENIE O WSZCZęCIU POSTęPOWANIA

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

Zarząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 
zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek

Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanego 
przez Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Białołęka – Jana Mackiewicza, złożony dnia 24 lipca 
2020 r., o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwe-
stycji polegającej na przebudowie w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
samodzielnego lokalu niemieszkalnego (lokal usługowy – U1) użytkowanego przez Przed-
szkole nr 429 oraz zmiany sposobu użytkowania pozostałej części pomieszczeń lokalu 
na ww. przedszkole na części dz. nr ew. 56 z obrębu 4 07 01, przy ul. Marywilskiej 65 na 
terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które są stroną postępowania mogą złożyć swoje uwagi i wnioski w terminie 
14 dni (licząc od dnia dokonania zawiadomienia) za pośrednictwem Wydziału Obsługi 
Mieszkańców do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka oraz zapo-
znać się ze złożoną dokumentacją w Wydziale, ul. Modlińska 197.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia 
w prasie, na stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na Elektronicznej Tablicy Ogło-
szeń www.eto.um.warszawa.pl, licząc od ostatniej daty ukazania się zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZęCIU POSTęPOWANIA

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

Zarząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 
zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek

innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, reprezentowanej 
przez pełnomocnika, złożony 23 lipca 2020 r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokaliza-
cji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenerge-
tycznych sieci średniego napięcia SN 15 kV na częściach działek ew. nr: 20/2, 21/2,  
27/2 30/8, 30/9, 30/10 z obrębu 4-05-23, na części działki ew. nr 15/3 z obrębu 4-07-02,  
na częściach działek ew. nr 47, 49/9, 58, 63, 76/7, 90, 96, 97/4, 97/7 z obrębu 4-07-18,  
na działkach ew. nr: 2/27, 2/29 oraz na częściach działek ew. nr: 1/3, 1/4, 2/30 z obrębu 
4-07-05 w rejonie ul.  Smugowej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które są stroną postępowania mogą złożyć swoje uwagi i wnioski w terminie 
14 dni (licząc od dnia dokonania zawiadomienia) za pośrednictwem Wydziału Obsługi 
Mieszkańców do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka oraz zapo-
znać się ze złożoną dokumentacją w Wydziale, ul. Modlińska 197.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia 
w prasie, na stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na Elektronicznej Tablicy Ogło-
szeń www.eto.um.warszawa.pl, licząc od ostatniej daty ukazania się zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZęCIU POSTęPOWANIA

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

Zarząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 
zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA, 
pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika, zło-
żony 23 lipca 2020 r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego dla inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Łuczywo od kanału głównego do granic nieruchomości, na terenie działek ew. nr 1/1, 
1/6, 1/7, 1/9, 1/10, 1/11, 1/13,  z obrębu 4-17-05, działek ew. nr 56/2, 56/3, 56/4, 
56/6, 56/7, 56/8 z obrębu 4-17-01 w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które są stroną postępowania mogą złożyć swoje uwagi i wnioski w terminie 
14 dni (licząc od dnia dokonania zawiadomienia) za pośrednictwem Wydziału Obsługi 
Mieszkańców do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka oraz zapo-
znać się ze złożoną dokumentacją w Wydziale, ul. Modlińska 197.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia 
w prasie, na stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na Elektronicznej Tablicy Ogło-
szeń www.eto.um.warszawa.pl, licząc od ostatniej daty ukazania się zawiadomienia.

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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NIERUCHOMOśCI – Mam do 
wynajęcia

n 2 pokoje plus garderoba  
– 38 m kw., Gocław.  
Tel. 503-434-453, 601-258-241

NIERUCHOMOśCI – Kupię

n Skup nieruchomości – mieszka-
nia do remontu i działki budowlane 
również do przekształcenia – za-
dłużone itp. szybka transakcja tylko 
bezpośrednio – agencjom dziękuję; 
płatność gotówką, Warszawa i oko-
lice – 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 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

AUTO-MOTO – Kupię

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

DAM PRACę

n Poszukuję Pani (Polki) do opieki 
nad osobą starszą z zamieszkaniem. 
Tel. 502-154-326

FINANSE

n Biuro Księgowe 12 lat doświad-
czenia. Tel. 604-70-70-62

KUPIę

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

n Kupię stary komputer  
(wyprodukowany przed 2000 r.).  
Tel. 502-627-351

MEDYCZNE

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

NAUKA

n Angielski dla dzieci szkolnych na 
Międzyborskiej. Tel. 607-084-623.

n Angielski, niemiecki.  
Tel. 601-20-93-41

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 cywilne, 
karne, rodzinne, spadkowe, 
rozwody. Wawer-Anin ul. Ukośna.  
Tel. 22 613-04-30, 603-807-481

RóŻNE

n Kupię książki płyty winylowe.  
Tel. 798-631-511.  
Dojeżdżam na miejsce

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 mły-
nek do tworzyw. Tel. 510-384-005

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, kon-
kurencyjne 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, lakiero-
wanie, 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.  
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, 
oddymianie – montaż, 
projektowanie, serwis 24 h, 
sprzedaż urządzeń, kompleksowa 
obsługa, doradztwo techniczne, 
szybkie terminy realizacji, 
gwarancja. Tel. 502-904-708

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

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

n Żaluzje, verticale, rolety, moskitie-
ry – 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 Dachy, rynny. Wymiana, naprawa. 
Tel. 504-250-013

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
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z mIaSTa
Wydłużono sezon Warszaw-

skich  Linii  Turystycznych. 
Tramwaje linii 36 i T oraz auto-
busy 100 będą jeździły w week-
endy do 27 września. Wszyscy 
miłośnicy komunikacji miejskiej 
i Warszawy będą mieli okazję 
przejechać się w starym stylu 
przez najciekawsze miejsca sto-
licy. Linia zabytkowa T startuje 
z pl. Narutowicza i jedzie m.in. 
ul. Grójecką, mostem Poniatow-
skiego, Targową, mostem Ślą-
sko-Dąbrowskim, wraca na pl. 
Narutowicza. Tramwaje linii 36 
również rozpoczynają trasę na 
pl. Narutowicza, dalej ul. Fil-
trową, pl. Bankowym, Słowac-
kiego do stacji metra Marymont. 
Linia autobusowa 100 natomiast 
rusza z centrum miasta i jedzie 
przez pl. Piłsudskiego, Mura-
nowską, Nowym Zjazdem, mo-
stem Śląsko-Dąbrowskim, dalej 
Targową, wraca na prawy brzeg 
Wisły mostem Poniatowskiego, 

jedzie przez pl. Trzech Krzyży 
i wraca do Centrum. Szczegóły 
tras na stronie Urzędu Miasta.

***
W piątek, 11 września, mija 19. 

rocznica ataku na World Trade 
Center w Nowym Jorku. Tra-
dycyjnie już, tego dnia o godz. 
14.30 burmistrz Pragi Południe 
Tomasz Kucharski  i przewod-
niczący Rady Dzielnicy Mar-
cin Kluś zapraszają na uroczy-
ste złożenie wieńców przy głazie 
upamiętniającym polskie ofiary 
ataku, znajdującym się przy wej-
ściu do parku Skaryszewskiego 
od strony ronda Waszyngtona.

***
12  września  odbędą  się 

w Warszawie XI Mistrzostwa 
Polski Dzieci z Domów Dziecka 
w Piłce Nożnej. Blisko 300 pił-
karzy i piłkarek z 30 polskich 
domów dziecka będzie walczyć 
na  stadionie  OSiR  Bemowo 
o  puchar Mistrza  Polski.  Na 

murawie  stadionu  zameldują 
się piłkarskie teamy z domów 
dziecka z wielkich miast i ma-
łych miasteczek. Młodzi  za-
wodnicy będą wspierani przez 
byłych zawodników reprezenta-
cji Polski. Podczas wydarzenia 
rozegrany zostanie tradycyjny 
mecz pokazowy – Byli Repre-
zentanci Polski  vs Reprezen-
tacja Dzieci, w którym udział 
wezmą m.in. Dariusz Dzieka-
nowski oraz Tomasz Kłos.

***
14 września  o  godz.  14.00 

przy  pomniku  21. Warszaw-
skiego  Pułku  Piechoty  im. 
„Dzieci Warszawy”,  przy  al. 
Waszyngtona, między ul. Gre-
nadierów a Siennicką, odbędą 
się obchody 81. rocznicy obrony 
Warszawy podczas  kampanii 
wrześniowej w 1939 roku. To 
właśnie tutaj wówczas stała ni-
gdy nie zdobyta przez Niemców 
barykada. Organizatorem uro-
czystości jest Urząd Dzielnicy 
Praga-Południe. 

***
19 września obchodzimy Na-

rodowy Dzień Sportu. W War-
szawie tego dnia, wszyscy któ-
rzy kochają sport, będą mieli 

okazję  wziąć  udział  w  bez-
płatnych  treningach w całym 
mieście. Będą to m.in. fitness 
w Centrum Modelowania Syl-
wetki  BODY  SLIM  przy  ul. 
Zwycięzców 42, kręgle w Hu-
lakula Rozrywkowym Centrum 
Miasta przy ul. Jagiellońskiej 82 
czy  gimnastyka  artystyczna 
z  Gimnastycznym Warszaw-
skim Klubie Sportowym Ajse-
dora w parku nad Balatonem. 
Szczegółowe informacje znaj-
dują się na stronie internetowej 
www.narodowydziensportu.pl.

***

Warszawa kontynuuje dotacje 
do ekoinwestycji. Od września 
mieszkańcy  mogą  otrzymać 
dofinansowanie  na  instalację 
odnawialnych źródeł  energii, 
urządzeń magazynujących tzw. 
„deszczówkę”, jak również usu-
wanie azbestu czy podłączenie 
domu do kanalizacji w 2021 r. 

Nieprzerwanie miasto wspiera 
finansowo likwidację starych 
pieców, aby polepszyć  jakość 
powietrza. Wnioski  na  przy-
szłoroczne  inwestycje  (odna-
wialne źródła energii, usuwa-
nie azbestu, przyłącza kanali-
zacyjne) Warszawa przyjmuje 
do  31 marca  2021  r.  Z  kolei 
nabór  na  dofinansowanie  do 
likwidacji tzw. „kopciuchów” 
prowadzony jest przez cały rok. 
Miasto oferuje do 100 proc. do-
finansowania na wymianę pieca 
– pod warunkiem, że wniosek 
o  dotację  złożymy  do  końca 
2020 r. W przyszłym roku dofi-
nansowanie spadnie do 90 proc. 
kosz tów  wymiany  pieca, 
a w 2022 r. do 70 proc. Osoby, 
które nie zawnioskują o dotację 
do końca 2022 r., będą musiały 
pokryć koszt wymiany kopciu-
cha w całości z własnej kieszeni. 
Wnioski o dotacje przyjmowane 
są cały rok. Szczegóły programu 
warszawskiego wsparcia  do-
stępne są na stronie www.zie-
lona.um.warszawa.pl. 

***
24 warszawskie domy kultury 

ruszyły  ze wspólnym  projek-
tem: #Nadajemy Kulturę! We 

wrześniu otworzyły nowy se-
zon i zapraszają warszawiaków 
na 24 wydarzenia. Wszystkie 
są bezpłatne, różnorodne i bez-
pieczne, bo z zachowaniem ry-
gorów koronawirusowych. Wy-
darzenia odbywają się w siedzi-
bach domów kultury, w MALach  
(Miejsca Aktywności Lokalnej), 
w przestrzeni miejskiej. Wszyst-
kie na wyciągnięcie ręki, blisko 
odbiorców, bez barier. Sprawdź-
cie szczegóły na www.nadaje-
mykulture.pl 

***
Jeszcze w tym roku Spółka 

Rokom przebuduje dwa skrzy-
żowania na ul. Kadetów w Waw-
rze: z ul. Poprawną i i ul. Łasaka. 
Oba staną się rondami po 22 m 
średnicy. Na ich wlotach pojawią 
się wydłużone wyspy trójkątne 
z azylami dla pieszych i przejaz-
dami dla rowerzystów. Ruch pie-
szych i rowerzystów będzie się 
odbywał po wydzielonej drodze 
rowerowej i chodniku.           KS

 Prawdziwa marmolada: kilo kwa-
śnych jabłek rozgotować ze skórką, 
przetrzeć przez sito. Dodać kilo bardzo 
drobno pokrojonych gruszek i kilo boró-
wek czerwonych, rozgotować. Wsypać 
1,5 kg cukru i gotować 2–3 dni po kilka 
godzin odkryte, bardzo często miesza-
jąc, aż masa stanie się jednolita i bardzo 
gęsta. Wówczas wykładać chłodną, np. 
do słoików z szerokim wieczkiem lub do 
wyłożonych folią brytfanek. Dobrze zro-
biona marmolada powinna zastygnąć 
na twardo, można z niej też formować 
małe marmoladki, otaczane w cukrze 
i lekko obsuszane w ciepłym piekarniku 
na blasze, by się nie sklejały. 

 Konfitura staroświecka z zielonych 
pomidorów: niewielkie, zielone pomi-
dorki przekroić na pół, starannie wyjąć 
pestki. Zalać zimną wodą na 15 minut 
po czym je w tej wodzie zagotować, 
odsączyć i zważyć. Przygotować cukier 
– na kilo pomidorów 1,5 kg cukru i jedną 
cytrynę. Z połowy cukru i cytryny przy-
gotować gęsty syrop (cukier zalać nie-
wielką ilością wody, wolno zagotować 
z sokiem z cytryny, do rozpuszczenia) 
i zalać nim pomidory. Nazajutrz smażyć 
na wolnym ogniu z dodatkiem reszty cu-
kru, aż pomidory nabiorą przejrzystości, 
a syrop stanie się gęsty. Można dodać 

kilka goździków, odrobinę cynamonu 
czy laski wanilii, lecz przed wkładaniem 
do słoików należy je wyjąć. 

 Powidła śliwkowe: najlepsze są 
z węgierek. Nieco przejrzałe, lekko po-
marszczone u nasady są najlepsze. Wy-
pestkowane, wkładamy do płaskiego, 
szerokiego garnka, zalewamy szklanką 
wody i wolno dusimy, szczelnie przy-
kryte, mieszając, aż puszczą własny sok 
i stracą surowiznę. Wówczas rondel od-
krywamy i gotujemy powidła przez 4–5 
dni, codziennie po 1–2 godziny, na ma-
leńkim ogniu, bardzo często mieszając, 
by nie dopuścić do przypalenia. Pod 
koniec gotowania można do nich dodać 
odrobinę cynamonu i kilka goździków. 
Można też dać szczyptę imbiru lub ostrej 
papryki. Jeśli dodawać cukier, to 1 łyżkę 
na 1 kg, na sam koniec gotowania, bar-
dziej dla urody niż dla smaku, bo takie 
powidła są i tak odpowiednio słodkie. 
Gdy nabrane na łyżkę powidła spadają 
z niej zwartymi płatami, wykładamy je 
do wyparzonych słoików i mocno za-
kręcamy. Gotowe powidła powinny być 
ciemnobrunatne, połyskliwe. 

Nowobogacki złamał sobie 
rękę i przyszedł do lekarza. 
Prześwietlenie, konsultacja. 
− Niestety, mamy tu złamanie. 
Kładziemy gips! 
− Co?! Mnie − gips?!!! Żaden 
tam gips! Najdroższy marmur 
mi tu kłaść!!! Na zdrowiu nie 
będę oszczędzał… 

***
Pierwszy dzień po urlopie. 
Jeden kolega wraca opalony, 
a drugi − blady! 
− Stary, ja to byłem w Bułgarii, 
a ty co? W domciu, he he? 
− Skąd! Byłem na samej 
północy − Grenlandia! Polarne 

noce, mróz. Trzaskały góry 
lodowe, przed igloo łaziły 
niedźwiedzie, a foki to łasiły 
się, jak kociaki! Zdjęć tylko 
nie mam, bo mi migawka 
w aparacie przymarzła, ale 
czego to ja nie widziałem! 
− No a fiordy, widziałeś?! 
− A jak! Stary, fiordy to mi 
normalnie z ręki jadły! 

***
– Kochanie, obiad z moją 
mamusią będzie znakomity. 
Pyszna ta grzybowa.
– Skoro smakuje tobie, będzie 
smakowała i teściowej, jesteście 
tacy podobni!
– Mniam. Ale skąd masz ten 
nowy przepis?!
– Znalazłam u Agaty Christie…

na luzie
ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Pyszna Józia

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

Internet to istna kopalnia wie-
dzy! Jak podaje Wikipedia, po-
czciwe przyprawy znakomicie 
wspierają nasz organizm! 
n Wzdęcia: gałka muszkatoło-
wa, czarnuszka, kolendra, która 
także rozpuszcza cholesterol 
i pobudza apetyt, podobnie jak 
estragon i kminek. 
n Biegunki: majeranek, sku-
teczny także w inhalacjach na 
katar. 
n Regulacja układu trawien-
nego: m.in. gorczyca, cząber, 
czarnuszka (ma ona działanie 
odrobaczające, rozkurcza mię-
śnie gładkie, działa żółciopęd-
nie) i szałwia (obniża poziom 
cukru we krwi, poprawia ogólne 
samopoczucie). 
n Czarnuszka, używana jako 
napar, pobudza laktację. Tu 
może konkurować z kozieradką 
i kminkiem, bo kozieradka to 
bardzo wszechstronna roślinka, 
działa przeciwalergicznie i jest 
aktywatorem wytwarzania 
czerwonych ciałek krwi. 
n Najbardziej uniwersalny jest 
imbir, świeży, ale też i sprosz-
kowany: poprawia trawienie 
i krążenie krwi; zmniejsza ilość 
cholesterolu, stymuluje mecha-
nizmy odpornościowe organi-
zmu dezynfekuje, rozgrzewa 
i pomaga w przeziębieniach. 

Wesoły Romek

Marmolada (z portugalskiego mar-
melo) – przetarte owoce, w większo-
ści jabłka (mają mnóstwo pektyn!), 
gotowane powoli z dużą ilością 
cukru aż do znacznego zgęstnienia 
masy. Gotowa marmolada jest ciem-
no bordowa lub brunatna, twarda. 
Blok marmolady daje się kroić no-
żem nawet w cienkie plastry.
Dżem – owoce całe lub krojone 
gotowane z cukrem, czasami z do-
datkiem żelatyny lub pektyn. Dżem 
jest mniej słodki niż marmolada. 
Jest też rzadszy, do przechowywa-
nia w słoikach, a nie w blokach. 

Normy unijne nazywają dżemami 
słodkie specjały nie tylko z owo-
ców: także z dyni, marchewki, 
słodkich ziemniaków, a nawet… 
ogórków i pomidorów! 
Konfitury – owoce, koniecznie całe, 
zdrowe i niezbyt dojrzałe, gotowa-
ne w cukrowym syropie. To najsłod-
szy z przetworów. 
Powidła – z bardzo dojrzałych lub 
przejrzałych śliwek, smażonych 
wolno przez kilka dni bez dodatku 
cukru. Ciemne, aromatyczne, lekko 
kwaskowe, o konsystencji półgę-
stej. 
Galaretka – sok owocowy plus żela-
tyna, pektyny albo agar. Przejrzysta, 
o barwie zbliżonej do owocu, z któ-
rego jest zrobiona. 

ŚMIESZKANIEC RADY CIOTKI AGATY

WARTO WIEDZIEĆ

Ciekawska

Marmolada, konfitura, powidła – jak to 
się robi?! 
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Patronat medialny
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