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Jakoś życzliWieJ
Bardzo mi się podobało (na-

prawdę!) to, jak zeszło z nas 
napięcie polityczne. W czerw-
cu, w czasie kampanii prezy-
denckiej, białe było białe, czar-
ne – czarne, nic po środku, my 
po dobrej stronie mocy, oni po 
stronie zła. 

A teraz? Szkoła, grzyby, co 
na obiad, będzie drugi atak pan-
demii? Zwykły dzień, codzienna 
Polska. Zobaczcie Państwo, 
jaką moc mają politycy i media 
– potrafią rozhuśtać emocje do 
granic zatopienia łódki, a potem 
pstryk, światła gasną, wyciszaj-
cie się sami… Wszyscy spraw-
cy naszych podniet wyjechali 
na urlopy (my też) i wróciliśmy 
z tego wypoczynku już nie do 
znienawidzonych rezerwatów 
zwalczających się plemion, ale 
do krainy wyjazdów na grzyby, 
rozmów o pogodzie i zapro-
wiantowania na tydzień.

No, ale politycy nie byliby 
sobą: w ostatnim tygodniu 
ruszyli z husarską szarżą. Ko-
alicja, opozycja, przesilenie, 
wcześniejsze wybory… A mo-
gło być tak fajnie…

Tomasz Szymański

OFERTA PRACY 

Sprawdź  
czy przeszedłeś 

zakażenie 
koronawirusem 

bezobjawowo  
i czy masz 

już przeciwciała.

TeSTy 
w przychodniach 
¥ 22 266 88 90
www.vita-med.pl 

Modernizacja wiaduktu nad trasą Łazienkowską na wysokości PrzyczóŁka GrochowskieGo na Pradze PoŁu-
dnie rozPoczęŁa się z wielkiM hukieM (dosŁownie), co najlePiej PaMiętają okoliczni Mieszkańcy. jak PostęPują 
Prace? czy zaPowiadany wcześniej terMin jej zakończenia jest wciąż aktualny? czytaj na str. 2

WIADUKT NA GWIAZDKĘ! co SŁycHaĆ W WaRSzaWie 

coraz więcej szkół  
na Białołęce str. 3
czas na lifting str. 5
czy ruszy budowa na 
kamionkowskich Błoniach? str. 5

Skaryszak bez Dzikiego  
lokatora str. 7

Szczątki na Namysłowskiej str. 8
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koBiecyM okieM str. 4
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KrOnIKA POLICYJnA
zaBŁąDziŁa Na gRzyBacH

Po pięciu godzinach od wyjścia 
na grzyby, 68-latka zawiadomiła 
wawerskich policjantów, że błądzi 
po lesie i nie jest w stanie z niego 
wyjść. Zarządzono alarmowe po-
szukiwania i po dwóch godzinach 
policjanci odnaleźli kobietę. Była 
zmęczona, ale w niezłym stanie. 

WŁaMyWacz Na STRycHU
W Wawrze policjanci złapali na 
gorącym uczynku włamywacza. 
O włamaniu zawiadomił właści-
ciel domu. Gdy policjanci podje-
chali na miejsce, sprawca jesz-
cze w nim był, uciekł na strych 
i próbował wydostać się na dach.  
42-latek został zatrzymany.

RozBiJaNie DziUPli
Trwają działania południowopra-
skich policjantów walczących 
ze złodziejami samochodów. 
Ostatnio w jednej z podwarszaw-
skich dziupli zatrzymali dwóch  
30-letnich mężczyzn, którzy roz-
bierali na części skradzioną mazdę. 
W tym samym czasie kolejna grupa 
policjantów zatrzymała dwóch in-
nych 30-latków, którzy z terenu 
„dziupli” wyjechali toyotą i nie 
chcieli zatrzymać się do kontroli. 
W samochodzie mieli m.in. zagłu-
szarkę systemów elektronicznych 

i narzędzia, służące do forsowania 
zamków w samochodach.

„Nie DaM ci żyĆ”
Pewien 41-latek nie mógł pogo-
dzić się z faktem odejścia od niego 
konkubiny. Nachodził ją w domu 
i wykrzykiwał: „Nie chcesz być 
ze mną, to nie będziesz z nikim, 
nie dam ci żyć”. Podczas kolejnej 
wizyty kobieta wezwała policyjny 
patrol. Agresywny były konkubent 
został zatrzymany.

zWŁoki W BalaToNie
Około godziny 16.00 spacerowi-
cze odkryli w jeziorku Balaton na 
Pradze Południe unoszące się na 
powierzchni wody zwłoki kobiety. 
Wezwano policję i inne służby. 
Przyczynę śmierci 64-latki wyja-
śnia prowadzone dochodzenie.

„DaRMoWe” zakUPy
Dzielnicowi z Targówka jednego 
dnia zatrzymali trzech mężczyzn, 
którzy wybrali się na „darmowe” 
zakupy do centrum handlowego. 
Okazało się, że sprawcy w ciągu 
kilku dni ukradli kilkanaście sztuk 
kosmetyków o łącznej wartości 
ponad 7 tys. złotych. Policjanci 
przedstawili im zarzuty, za które 
grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.               policja.waw.pl

REKLAMAREKLAMA

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

Dokończenie ze str. 1
Prace związane z remontem 

wiaduktu rozpoczęły się dokład-
nie 30 kwietnia o godzinie 22. 
Wszystko było zaplanowane 
w szczegółach, kierowcy mu-
sieli liczyć się z utrudnieniami, 
jednak nikt nie spodziewał się 
tego, co nastąpiło chwilę później. 
W nocy, wykonawca niespo-
dziewanie poinformował, że ko-
nieczne jest zamknięcie al. Sta-
nów Zjednoczonych, czego nie 
było w planach. Od tamtej pory, 
przez cały weekend majowy, non 
stop, 24 godziny na dobę, trwały 
prace rozbiórkowe. Mieszkańcy, 
którzy w tym roku ze względu na 
epidemię najczęściej długi week-
end spędzali w domach, zostali 
skazani na kilkudniową katorgę, 
bo inaczej nie można nazwać 

dźwięków dochodzących zza 
okien: młoty pneumatyczne, ko-
parki, ciężarówki i inny ciężki 
sprzęt. W końcu sytuację opa-
nowano. I inwestycja nabrała 
„normalnego” tempa. 

Jak dzisiaj wygląda sytuacja? 
Do tej pory rozebrano stary 
obiekt i wykonano konstrukcję 
nowego – podpory pośrednie 
oraz płytę ustroju nośnego.

Jak informuje Jakub Dybal-
ski, rzecznik prasowy ZDM, do 
wykonania pozostała izolacja 
obiektu, zasypki przyczółków 
oraz całe wyposażenie, czyli 
chodniki, bariery, nawierzchnia 
na obiekcie i dojazdach, dokoń-
czenie przebudowy schodów 
i odwodnienia oraz przebudowa 
przystanków autobusowych, 
a na samym końcu rzecz jasna 

wdrożenie nowej organizacji 
ruchu. Pod koniec inwestycji 
będzie dodatkowo wymieniana 
nawierzchnia w rejonie wia-
duktu w ciągu al. Stanów Zjed-
noczonych.

Termin nie jest na razie za-
grożony i zgodnie z umową 

wszystkie prace powinny za-
kończyć się do 15 grudnia.

Ważna informacja dla kie-
rowców: nie są planowane 
żadne kolejne zmiany w or-
ganizacji ruchu. Wytyczone 
objazdy obowiązują do zakoń-
czenia inwestycji, czyli do mo-
mentu, aż po nowym wiadukcie 
puszczony będzie ruch i będzie 
możliwość zjazdu z Ostrobram-
skiej w Kinową i w al. Stanów 
Zjednoczonych.

– Co istotne, bo było z tym 
sporo kłopotów – w najbliż-
szym czasie powinny zostać 
rozebrane rusztowania i desko-
wanie, czyli zostaną zniesione 
dotychczasowe, tymczasowe 
ograniczenia w skrajni dla po-
jazdów przejeżdżających pod 
wiaduktem – zapowiada Jakub 
Dybalski. 

Klara Bartuszek

WIADUKT NA GWIAZDKĘ!
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WaRSzaWSka SPÓŁDzielNia MieSzkaNioWa „gRocHÓW”  
już od 20 lat prowadzi specjalistyczną działalność usługową 
w zakresie zarządzania i administrowania budynkami nale-
żącymi do Wspólnot Mieszkaniowych. WSM „grochów” jest 
pod tym względem pionierem wśród stołecznych spółdzielni 
mieszkaniowych.

Aktualnie specjaliści z WSM „Grochów” administrują bu-
dynkami należącymi do kilkunastu warszawskich wspólnot. 
W tym miejscu warto dodać, iż na stołecznym rynku jest duże 
zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi, a długoletnie do-
świadczenie i solidne wykonywanie obowiązków powoduje, że 

z każdym rokiem WSM 
„Grochów” umac-

nia swoją dobrą mar-
kę na rynku zarządców  
nieruchomości.

Członkowie Zarządu 
i pracownicy WSM „Grochów” 

w większości legitymują się licencjami 
dyplomowanych zarządców nierucho-
mości. Stale podnoszą swoje kwalifikacje, 
aby kierować Spółdzielnią i zarządzanymi 
Wspólnotami w maksymalnie profesjo-
nalny sposób przy nieustannie zmienia-

jących się przepisach podatkowych 
i prawno-administracyjnych.

za swoją działalność WSM  
„grochów” otrzymała wiele bran-
żowych nagród i wyróżnień.

oddajemy do Państwa dyspozycji kompetentny zespół 
specjalistów z 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie za-
rządzania i administracji Wspólnotami Mieszkaniowymi.  
zapewniamy kompleksową obsługę Wspólnot Mieszkanio-
wych opartą na solidnych podstawach w postaci interdyscy-
plinarnej specjalistycznej wiedzy i 20-letniej praktyki!

W ramach współpracy gwarantujemy między innymi:
n kompleksową obsługę prawną;
n utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie technicz-
nym i sanitarnym;
n bieżącą konserwację nieruchomości;

n wykonywanie lub zlecanie remontów oraz 
nadzór nad pracami zleconymi i końcowy odbiór 

techniczny;
n usuwanie awarii i ich skutków;
n zapewnienie dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody 

i gazu oraz odprowadzenie ścieków, w tym negocjowanie i za-
wieranie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej umów na dostawę 
mediów, a także bieżące kontrolowanie realizacji tych umów;
n opłacanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej podatków 
i innych zobowiązań finansowych z tytułu zarządzania nieru-
chomością;
n windykację udziałów w kosztach utrzymania, remontów 
i zarządu nieruchomością wspólną należnych od poszczegól-
nych właścicieli lokali, a także zaliczek na pokrycie kosztów 
oraz opłat za media;
n prowadzenie spraw windykacyjnych oraz występowanie 
przed sądem w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej w spra-
wach o zapłatę;

n reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach 
związanych z zarządzaniem nieruchomością;
n prowadzenie całości rozliczeń finansowych poprzez indy-
widualny rachunek bankowy założony dla Wspólnoty Miesz-
kaniowej;
n dokonywanie rozliczeń i zapłaty za pracę lub usługi związa-
ne z nieruchomością wspólną świadczone na rzecz Wspólnoty 
Mieszkaniowej;
n prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością 
wspólną, zaliczek wnoszonych na pokrycie tych kosztów, a tak-
że rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspól-
nej, zgodnie z odrębną uchwałą właścicieli lokali tworzących 
Wspólnotę, określającą zakres i formę tej ewidencji;
n przechowywanie i zabezpieczanie, a w stosownym czasie 
archiwizowanie, dokumentów Wspólnoty Mieszkaniowej i do-
kumentacji dotyczącej nieruchomości oraz sporządzanie takiej 
dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii zasada-
mi i przepisami;
n prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali;
n wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidło-
wego zarządzania nieruchomością wspólną. 

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY

od 20 lat pracujemy na warszawskim rynku nieruchomości!

zaRząDzaNie i aDMiNiSTRacJa WSPÓlNoTaMi MieSzkaNioWyMi 

zaPRaSzaMy Do koNTakTU oSoBiSTego, 
TeleFoNiczNego lub za pośrednictwem  

PoczTy elekTRoNiczNeJ!
WSM „grochów” 04-359 WaRSzaWa, ul. kobielska 1

sekretariat tel. (22) 673 08 01
adres e-mail: sekretariat@wsmgrochow.pl

Wciąż trwa przebudowa 
w Szkole Podstawowej nr 367 
przy ul. Przytulnej 3. Co 
prawda, nie jest to najlepsza 
wiadomość, bo miała się ona 
zakończyć 11 sierpnia, więc jest 
opóźnienie i to dwumiesięczne 
(aktualnie obowiązujący termin 
zakończenia prac to 16 paź-
dziernika), ale po jej zakończe-
niu najmłodsi uczniowie sporo 
zyskają. To właśnie specjalnie 
dla nich, budowana jest na pię-
trze duża świetlica. Powstaje 
również nowoczesna jadalnia 
na parterze placówki. Skąd po-

ślizg? Tutaj, podobnie jak przy 
wielu innych, podobnych in-
westycjach, problemów dostar-
czyła epidemia. Wykonawca, 
Zakład Remontowo Budowlany 
Andrzej Grylak, miał okresowy 
kłopot z dostawami materiałów 
i brakiem pracowników. Teraz 
remont jest tak prowadzony, aby 
w minimalnym stopniu wpły-
wał na funkcjonowanie szkoły.

Kończą się prace związane 
z wymianą stolarki okiennej, 
podokienników oraz obróbek 
blacharskich kominów w Szkole 
Podstawowej nr 344 przy ul. 

1 września br. na Białołęce otwarte zostały dwie nowe szkoły: podstawowa na 
Ruskowym Brodzie i liceum przy ul. ostródzkiej na zielonej Białołęce. To nie ko-
niec oświatowych inwestycji w dzielnicy. okazuje się, że wciąż sporo się dzieje: 
mniejsze i większe prace prowadzone są nieustannie. Trwają remonty i przebu-
dowa, rusza budowa kolejnej szkoły. 

liceum ogólnokształcące przy ul. ostródzkiej na zielonej Białołęce

dla placówki. Do 10 sierpnia 
br. złożono 18 prac konkurso-
wych, które zgodnie z procedurą 
zostały podwójnie zakodowane. 
I od tego momentu sędzia refe-
rent rozpoczął ich opiniowanie. 
Posiedzenie sądu konkurso-
wego, na którym sędzia referent 
przedstawił projekty, odbyło się 
w ubiegłym tygodniu. To był 
jednak etap, w którym prace 
były oceniane i wybierane ano-
nimowo. Dopiero w następnym 
kroku nastąpi rozstrzygnięcie 
konkursu i ogłoszenie jego wy-
ników. Po wyłonieniu zwycię-
skiej pracy – najlepszej koncep-
cji szkoły, odbędą się negocja-
cje w trybie z wolnej ręki i pod-
pisanie umowy z jej wykonawcą 
na dokumentację projektową 
placówki oświatowej. 

Niedługo rozpocznie się mo-
dernizacja Szkoły Podstawowej 
nr 257 przy ul. Podróżniczej. 
30 lipca podpisano umowę z wy-
konawcą Architektem Radosła-
wem Guzowskim na wykonanie 
kompletnej, wielobranżowej do-

kumentacji projektowo-koszto-
rysowej na rozbudowę szkoły. 

– 7 września wykonawca 
przedstawił wstępną koncepcję, 
którą musi uzgodnić z Dzielnicą, 
Biurem Stołecznego Konserwa-
tora Zabytków oraz Biurem Ar-
chitektury i Planowania Prze-

strzennego oraz Mazowieckim 
Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. Dopiero po uzyska-
niu pozytywnych opinii będzie 
mógł przystąpić do szczegóło-
wego projektowania – zapo-
wiada Marzena Gawkowska.

Alina Gruszka

corAZ WIĘcej SZKół NA BIAłołĘce

Erazma z Zakroczymia 15, 
a lada moment ruszy moder-
nizacja oświetlenia boiska do 
piłki nożnej przy SP 356 (ul. 
Głębocka 66). 

– Realizując projekt budżetu 
obywatelskiego: „Jasne boisko 
– modernizacja oświetlenia bo-
iska SP 356” wyłoniliśmy wyko-
nawcę prac i podpisaliśmy z nim 
umowę. Wykonawca gromadzi 
materiały do realizacji zadania 
(oczekuje na oprawy oświetle-
niowe). Planowane rozpoczęcie 
prac to trzeci tydzień września. 
Koszt brutto 84 297,93 zł – mówi 
Marzena Gawkowska, rzecznik 
Urzędu Dzielnicy Białołęka.

Trwają procedury związane 
z budową szkoły podstawowej 
przy ul. Świderskiej. Pod koniec 
lutego 2020 r. ogłoszono konkurs 
architektoniczny na koncepcję 

Szkoła podstawowa na Ruskowym Brodzie

Fo
t. 

Rd
B

Fot. RdB

Fot. UD Białołęka

Szkoła na Tarchominie ma być 
proekologiczna, zaprojektowana 
tak, aby pobudzać wyobraźnię 
dzieci. Planowane jest 36 od-
działów łącznie dla 900 uczniów 
(w tym 32 klasy I-VIII i 4 „zerów-
ki” oraz oddział integracyjny). 
Wnętrza mają być odpowiednio 
wyciszone, a ciągi komunika-
cyjne stwarzać warunki zarów-
no do spędzania czasu w więk-
szych grupach, jak i odseparo-
wania się od tłumu. Założenia 
projektu szkoły zawierają m.in. 
„zielone klasy” – umożliwiają-
ce przeprowadzanie lekcji na 
dworze, „strefę różnorodności 

biologicznej” o funkcji eduka-
cyjnej, czy „strefę ciszy”, gdzie 
dzieci będą mogły odpocząć od 
hałasu. W centralnym punkcie 
szkoły ma być zlokalizowany 
wewnętrzny plac rekreacyjny. 
Przyszła szkoła położona jest 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
wałów wiślanych, więc aran-
żacja terenu wokół budynku ma 
się wpisywać w naturalny cha-
rakter okolicy. Dlatego jej teren 
został podzielony na dwie czę-
ści: przy samej ul. Świderskiej 
ma się znaleźć budynek, a za 
nim – otwierające się na zieleń 
tereny sportowo-rekreacyjne.

zieloNa SzkoŁa PRzy Ul. śWiDeRSkieJ 
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Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Jakie są przesłanki separacji i czym separacja różni 
się od rozwodu?

Zgodnie z art. 61(1) §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład 
pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł 
separację. Zatem podstawą do orzeczenia separacji jest 

zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przez pożycie małżeńskie rozumie się ogół wię-
zi fizycznych, gospodarczych i duchowych, które łączą małżonków, a więc wspólnotę 
uczuć, połączoną ze współżyciem fizycznym i sferą gospodarczą. Zupełny rozkład poży-
cia zachodzi wtedy, gdy pomiędzy małżonkami nastąpiło zerwanie łączących ich więzi 
w wymienionych powyżej sferach współżycia małżonków. 

Należy jednocześnie podkreślić, że ustanie wspólnoty fizycznej lub gospodarczej 
nie musi zawsze prowadzić do zupełnego rozkładu pożycia. Przykładem takiej sytuacji 
może być ustanie współżycia fizycznego na skutek choroby małżonka lub praca zarob-
kowa małżonków w różnych, odległych od siebie, miejscowościach. Przyczyny rozkładu 
pożycia muszą być zatem oceniane indywidualnie i adekwatnie do zaistniałej sytuacji. 

Orzeczenia separacji dokonuje sąd na żądanie każdego z małżonków. Separacja może 
być orzeczona również na zgodny wniosek małżonków, jeśli nie mają oni wspólnych 
małoletnich dzieci. Do orzeczenia separacji nie jest konieczne – tak jak przy rozwodzie 
– wykazywanie, że rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter trwały. W sytuacji, gdy 
jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to 
jest uzasadnione (spełnione są warunki do otrzymania rozwodu), wówczas sąd orzeknie 
rozwód. Jeśli jednak orzeczenie rozwodu nie jest w danym przypadku dopuszczalne, nato-
miast uzasadnione jest żądanie orzeczenia separacji, sąd orzeka separację.

Kolejna różnica pomiędzy orzeczeniem separacji a rozwodu polega na tym, że 
małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa, albowiem skutkiem 
orzeczonej separacji nie jest rozwiązanie małżeństwa, co ma miejsce w przypadku roz-
wodu. Należy także zwrócić uwagę, że na skutek orzeczenia separacji, od strony formal-
nej małżeństwo nadal istnieje, co wyłącza możliwość zmiany nazwiska. W przypadku 
rozwodu, w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia małżonek 
rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe na-
zwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego 
lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. 

W przeciwieństwie do rozwodu, separacji może żądać również małżonek wyłącznie 
winny rozkładu pożycia. Ponadto, jeśli wymagają tego względy słuszności, małżonko-
wie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy. Obowiązek wza-
jemnej pomocy nie ciąży natomiast na małżonkach rozwiedzionych. W końcu, ustano-
wiona separacja może być zniesiona orzeczeniem sądu (konieczne jest zgodne żądanie 
małżonków), natomiast rozwód powoduje ostateczne rozwiązanie małżeństwa.

PRAWNIK
RADZI'WoDa

Bez wody nie ma życia. Ani my, 
ludzie, ani zwierzęta czy rośliny nie 
przeżyjemy bez wody. Specjaliści 
zalecają, by pić ponad 2 litry wody 
na dobę, a niektórzy śmiało suge-
rują nawet trzy, w upały. Ja jakoś nie 
mam odwagi pić aż tyle, bo boję się, 
że taka ilość wody, skoro wypita to 
i wydalona przecież, wypłucze mi 
z organizmu potas, magnez i jeszcze 
kilka pierwiastków, które wolałabym 
zachować w ilościach przewidzia-
nych normami dla mojego wieku.

Jakiś czas temu widziałam 
w jednej z restauracji „Kartę wód”, 
sporządzoną na wzór karty win, 
gdzie każda z proponowanych wód 
była krótko opisana, by ułatwić (lub 

uatrakcyjnić) wybór. Od Perrier 
i Evian przez Borjomi po Mazow-
szankę. Alkaliczne, z gazem lub 
bez, wysoko albo nisko zminerali-
zowane, słowem – tylko pić i pić.

Woda, którą kupujemy w skle-
pach, podobnie jak wszystkie pro-
dukty spożywcze, podlega kon-
trolom i ocenom. Nie tak dawno 
temu połączonymi siłami Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
i Polskiego Instytutu Badań Jakości 
zbadano, która z oferowanych wód 
jest dla nas najlepsza. W każdej 
z badanych ośmiu rodzajów wody 
gazowanej (Saguaro, Kropla Be-
skidu, Polaris Plus, Nałęczowianka, 
Sudety, Cisowianka, Żywiec Zdrój, 
Polanica) oceniano aż 14 różnych 
parametrów, w tym zapach (obcy, 

orzeźwiający, ostry itd.) i smak 
(m.in. gorzki, słony, kwaśny, me-
taliczny, szczypiący i inne).

Najwyższe miejsce przypadło 
wodom Saguaro i Kropla Beskidu. 
Moje osobiste upodobania też skła-
niają się wyraźnie do jednej z nich. 
Nieco niżej oceniono Polaris Plus, 
Nałęczowiankę i Sudety. Pozostałe 
wody zajęły niższe miejsca na po-
dium.

Czy to nam daje jakąś wiedzę? 
Jednym tak, innym niekoniecznie. 
Smak to niezwykle indywidualna 
sprawa, dlatego nie ma tu miejsca 
na jakieś uniwersalne rady czy 
wskazówki. Dla przykładu: gdy 
mówię „pyszna kawa”, jedni widzą 
gorącą filiżankę piekielnie mocnego 
espresso, inni delikatne cappuccino 

z oszałamiającą, gęstą pianką albo 
kawę z mlekiem, grzechoczącą 
kostkami lodu w oszronionej, wy-
sokiej szklance lub „zalewajkę” 
w szklance, z kawy mielonej, z gru-
bym wianuszkiem fusów. Nie da się 
wskazać jednej, bezdyskusyjnie 
najlepszej kawy! Wody też nie.

A propos: woda do szpitala, dla 
osoby chorej, powinna być nie-
gazowana i w małych butelkach, 
ponieważ taka półtoralitrowa bywa 
trudna do udźwignięcia. Ważne, by 
łatwo było samodzielnie odkręcić 
nakrętkę. Opierając się na własnym, 
wielomiesięcznym doświadczeniu, 
radzę: najlżej odkręcają się (nawet 
przy słabych dłoniach i palcach) 
wody Cisowianka i Primavera. 
Sprawdźcie sami!                     żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...
iNTeligeNcJa BezoBJaWoWa

Pan Kazimierz Główka wyłonił się dostojnie 
spoza rozsuwanych drzwi bazarowej galerii 
niczym jakaś Penelopa Cruz. Eustachy Mor-
dziak – kupiec tutejszy bieliźniany – od razu 
pokiwał w jego stronę, zapraszając na ulubio-
ny taborecik.
– Z daleka widać, panie Eustachy, że pan pro-
mienieje. To może pan jest tym „mieszkańcem 
z okolic Warszawy”, który wygrał prawie 100 
milionów?
– Nie wygrałem, ale nie przeczę – spodziewam 
się, że troszkę nam się z Krysią poprawi.
– A to z jakiej okazji, że pozwolę sobie zapy-
tać?
– Wyobraź pan sobie, panie Kaziu, że nasza 
rada…
– Jaka rada?
– Tutejsza. Południowo-praska rada baza-
rów grochowskich, wawerskich i falenickich 
uchwaliła…
– To jest taka? Pierwsze słyszę…
– U nas teraz wszystko jest, panie Kaziu. A jak 

nie ma, to chwilowo, bo w każdej chwili być 
może… 
– No i co ta rada?
– Postanowiła, wystaw pan sobie, że jak ktoś 
w okolicznościach wyższej konieczności daj-
my na to sprzedał klientowi kilogram jabłek za 
sto złotych, to nie tylko kary żadnej nie ponosi, 
ale i zwracać pieniędzy nie musi.
– Eeee. Ja myślałem, że to coś poważnego. To 
w całym państwie tak miało być, ale władza 
sama doszła do wniosku, że to głupie było, 
ludzi tylko wnerwi i dali spokój. Na razie przy-
najmniej.
– Państwo państwem, a „między Odrą, Bugiem 
i Nysą, najważniejsze my som” – nie słyszał 
pan? Naszej społeczności tutejszej ten przepis 
się spodobał bardzo, a rada nie od tego jest 
nasza, żeby nam robić wbrew. 
– Ale to oszustwo byłoby, albo nawet kant or-
dynarny!
– Otóż być może, ale niekoniecznie. Sprze-
dawca mógł bowiem działać w warunkach 
wyższej konieczności. 
– Że jak?

– COVID mamy? Kupujący był bez maski. 
Cofnięcie go celem oddania nadpłaty groziło-
by wzmożeniem zagrożenia zarażeniem? Tak  
czy nie?!
– A gdzie tu wyższa konieczność?
– Żeby on jak najszybciej z tymi jabłkami się 
oddalił i ludzi nie zarażał ewentualnie.
– Znaczy w trosce o ludzi „przepłaci” 95 zł na 
kilogramie jabłek i kupcowi jeszcze za to me-
dal mogą dać?…
– Czy to nie piękna sprawa? Teraz to ja będę 
z Krysią jak ten Twardowski: – Jedzą, piją, lulki 
palą. Tańce, hulanka, swawola!…
– To powiem panu, panie Eustachy, że świat 
jeszcze czegoś takiego nie widział. Ale prze-
czuwał. Na przykład taki dajmy na to Mark 
Twain jakby pana przed oczami miał, gdy 
wypowiedział swoje słynne słowa: „Polityków 
i pieluchy należy wymieniać jak najczęściej 
z tego samego powodu”. 
– O, pardon, że się tak wyrażę. Od polityki ja je-
stem jak najdalej. Co prawda mówią o mnie, że 
jestem niby inteligentny ponad miarę, ale nawet 
jeśli, to przechodzę to bezobjawowo.    Szaser 
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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

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

* 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
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Okolica stacji PKP Warszawa Stadion 
to dwa światy. Na północ od peronów 
– odnowiony budynek poczekalni i kas 
biletowych, przebudowana ulica Sokola 
oraz nowoczesna stacja drugiej linii me-
tra. Niestety, pasażerowie, wychodzący 
na południe od dworca, znajdują się 
w zupełnie innej rzeczywistości… Ich 
oczom ukazuje się wielka połać asfaltu 
częściowo wyłączona zupełnie z ruchu, 
zastawiona dookoła samochodami. Za-
parkowane nielegalnie auta już dawno 
doprowadziły do kompletnego znisz-
czenia trawników, zamiast nich są wy-
boiste klepiska. Do tego niekompletne, 
dziurawe chodniki, brak przejścia dla 
pieszych… Przysłowiowy obraz nędzy 
i rozpaczy w niczym nie przypomina-
jący sąsiedztwa jednej z ważniejszych 
stacji kolejowych w stolicy kraju.

W końcu ta sytuacja się zmieni, cała 
zaniedbana przestrzeń wreszcie zosta-

nie uporządkowana. Jest projekt prze-
budowy skrzyżowania przy przystanku 
PKP Warszawa Stadion u zbiegu ul. So-
kolej i Ryszarda Siwca. 

– Zniknie cała wspomniana po-
wierzchnia wyłączona z ruchu, która 
nie spełnia obecnie żadnej funkcji. Od-
zyskane miejsce przeznaczone zostanie 
na nową zieleń – asfalt zostanie skuty 
i zastąpiony trawnikami, na których 
następnie posadzone będzie 7 platanów 
klonolistnych. Wybudowane zostaną 
też brakujące chodniki na wszystkich 
potencjalnych trasach pieszych oraz 
nowe przejście dla pieszych w relacji 
północ-południe – zapowiada Zarząd 
Dróg Miejskich, który ogłosił przetarg 
na przebudowę skrzyżowania.

Jest dobra wiadomość dla tych, któ-
rzy do pociągu dojeżdżają rowerami 
– dla nich wybudowane zostaną miejsca 
postojowe na 10 jednośladów. Na frag-

cZAS NA lIfTING

okolice stacji Warszawa Stadion czeka wielka 
metamorfoza. W końcu południowa część zostanie 
doprowadzona do porządku. co się zmieni?

mencie ul. Sokolej powstaną dwie za-
toki postojowe dla samochodów. Dzięki 
„ucywilizowaniu” parkowania nie bę-
dzie już niszczenia zieleni, zostanie ona 
osłonięta słupkami blokującymi. 

Jak zapowiada ZDM, szerokość 
pasów w rejonie skrzyżowania zosta-
nie zmniejszona, co zapewni większe 
bezpieczeństwo pieszych i uniemoż-
liwi parkowanie aut na tarczy skrzy-
żowania.

To nie wszystko, bo ta inwestycja 
będzie prowadzona równocześnie 
z realizacją projektu, który zdobył 
833 głosów mieszkańców w budżecie 
obywatelskim: „Droga dla rowerów 
przy PKP Stadion”. Jak sama nazwa 
wskazuje, chodzi o poprawę sieci dróg 
rowerowych przy tej stacji.

– Dotychczas infrastruktura w nie-
których relacjach wymuszała na rowe-
rzystach dwukrotną zmianę strony, co 
jest niewygodne i wydłuża czas jazdy. 
Droga rowerowa po wschodniej stronie 
ulicy Sokolej, która obecnie urywa się 
na odcinku 400 metrów, zostanie prze-
dłużona o jednokierunkowy łącznik 
umożliwiający legalne i wygodne włą-
czenie się do ruchu na jezdni. Tam, gdzie 
łącznik kieruje na jezdnię, pojawią się 
na niej nowe znaki zwane, ze względu 
na swój kształt, potocznie „sierżantem 
rowerowym”. Oznaczają one sugero-
wany kierunek oraz tor jazdy rowerzy-
sty – wyjaśnia ZDM. Nowe znaki mają 
przypominać zarówno kierowcom, 
jak i samym rowerzystom, że mogą 
dalej legalnie jechać jezdnią.     NM

cZy rUSZy BUDoWA NA 
KAmIoNKoWSKIch BłoNIAch?

Deweloper rozpoczyna sprzedaż 
mieszkań w blokach, które zostaną 
wkrótce wybudowane na fragmencie 
ponad 2-hektarowej działki wzdłuż ul. 
Stanisława Augusta. Ceny są astrono-
miczne i nic w tym dziwnego, bo loka-
lizacja jest wyjątkowo cenna, o czym 
wiedzą wszyscy. Od kilku lat miesz-
kańcy, społecznicy nie zgadzają się 
z decyzją Urzędu Miasta związaną ze 
sprzedażą działki na Kamionkowskich 
Błoniach Elekcyjnych. Prezydent War-
szawy oskarżany jest o łamanie prawa 
przy tej transakcji. Miasto odnosi się 
do zarzutów:
– nieruchomość od 1993 roku jest 
wpisana do rejestru zabytków, ale 
nie jako indywidualny wpis, a zespół 
zieleni i terenów wodnych jako dobro 
kultury;
– sprzedaż umożliwiał MPZP, przygo-
towywany w latach 1995–1999;
– przygotowanie do sprzedaży trwało 
13 lat (2000–2013), a sprzedaż odbyła 
się przy piątej próbie;
– sprzedaż nieruchomości była le-
galna i nie naruszyła przepisów, co 

potwierdziła wewnętrzna kontrola 
oraz wszystkie opinie prawne; 
– do sprzedaży nieruchomości nie 
była potrzebna zgoda Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków;
– sprzedaż działki nie wyłącza 
ochrony konserwatora zabytków;
– Urząd Miasta wydał pogłębioną 
analizę prawną, o którą wnioskowała 
osoba prywatna na mocy wyroku NSA 
z 27 maja 2020 roku. Osoba prywatna 
w swoim wniosku o dostęp do infor-
macji publicznej nie występowała 
o inne dodatkowe dokumenty.

W poniedziałek, 22 września, pre-
zydent Rafał Trzaskowski na swoim 
Twitterze zapowiedział skierowanie 
sprawy do prokuratury.

– Podjąłem decyzję o złożeniu za-
wiadomienia do prokuratury w try-
bie interesu społecznego i przekaza-
niu dokumentów, w tym wszystkich 
opinii prawnych dot. sprzedaży 
działki na Kamionku z 2016 r. 
Z prośbą o zbadanie sprawy i wy-
jaśnienie wszystkich wątpliwości 
– napisał Trzaskowski.                 KS

Wraca sprawa sprzedaży zabytkowych terenów na kamionku na 
Pradze Południe. W niedzielę, 20 września na kamionkowskich 
Błoniach elekcyjnych protestowało kilkaset osób, a dwa dni póź-
niej na teren przyszłej budowy wjechał ciężki sprzęt.

Fo
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www.przedszkoletygrysek.pl.tl
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tyGrysEK
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA DZIECI W WIEKU OD 2,5 rOKU DO 6 Lat

 DO rODzInnEGO PrzEDszKOLa tyGrysEK

IstnIEjEmy OD 1996 r. 
Mieścimy się przy CH PROMENADA

W naszym programie znajdują się:
 codzienne zajęcia edukacyjno- 

-wychowawcze
 codzienne zajęcia plastyczne 

i umuzykalniające
 zajęcia dogoterapii – raz w tygodniu
 zajęcia z logopedą i psychologiem  

– raz w tygodniu
 klub podróżnika – raz w tygodniu
 zajęcia z rytmiki i muzyki – dwa  

razy w tygodniu

Oraz zajęcia dodatkowe: 

 z języka angielskiego  
i hiszpańskiego

 gimnastyka korekcyjna
 taneczne, teatralne
 wycieczki
 urodziny i inne uroczystości

Pełne wyżywienie  
przygotowywane na miejscu
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do ręki i za 17 minut będziemy 
na lotnisku, w Berlinie za 7 go-
dzin, a do Lublina dojedziemy 
w godzinę. 

– Dlaczego po wielu latach 
na Pradze Południe zamiesz-
kał Pan w Wawrze?

– Od 20 lat jestem związany 
z samorządem Wawra – prze-
chodząc przez kolejne szcze-
ble służbowe (od młodszego 
referenta w Zespole Radców 
Prawnych Urzędu Gminy War-
szawa – Wawer do naczelnika 
Wydziału Organizacyjnego 
dla Dzielnicy Wawer), byłem 
zastępcą burmistrza dzielnicy 
Wawer w latach 2013–2014, peł-
niłem funkcję burmistrza dziel-
nicy Wawer w latach 2014–2018 
– poznałem tę dzielnicę z każdej 
strony. A dodatkowo Wawer to 
rodzinne miejsce mojej żony. Tu 
się poznaliśmy. Tu mamy dom, 
tu urodzili się moi synowie i tu 
chodzą do szkoły. I praca, i ro-
dzina związała mnie z Wawrem 
(nie licząc kredytu na 35 lat).

– Co może denerwować 
w dzielnicy? Jakie są jej naj-
większe problemy?

– Każda dzielnica ma swoje 
problemy – a raczej potrzeby. 
Dziś w Wawrze brakuje mi 

i wielu mieszkańcom sieci świa-
tłowodowej, tak aby dzieciaki 
bez przeszkód mogły być na 
lekcjach on-line, aby ich rodzice 
mogli zdalnie wykonać swoją 
pracę – już zaczęliśmy rozma-
wiać z gestorami sieci, aby po-
kryć dostępem do światłowodu 
jak największy obszar dzielnicy. 
Brakuje ścieżek rowerowych 
– i tu jest przed nami ciężka 
praca, aby spiąć to, co już jest 
w sensowny układ komunika-
cyjny i rozwijać je do osiedli. 
Powinniśmy wybudować kilka 
dróg łączących osiedla – Trasa 
Olszynki Grochowskiej byłaby 
idealnym rozwiązaniem komu-
nikacyjnym dla Miedzeszyna, 
Borkowa czy Zerznia. Budowa 
Nowo-Bora dałaby oddech 
w Osiedlu Las. 

– Czy warto mieszkać 
w Wawrze? Czy są tu miejsca, 
które szczególnie Pan poleca?

– W każdej dzielnicy War-
szawy warto zamieszkać – ale 
w Wawrze szczególnie. Znaj-
dziemy tu połączenie zielonych 
płuc otuliny Mazowieckiego 
Parku Krajobrazowego i dostęp 
do „dzikiej” Wisły i pewien 
spokój funkcjonowania miesz-
kańców – nie widzę „życiowej 

gonitwy”, w lokalnym sklepie 
nie ma kolejek, ludzie są bardziej 
życzliwi, bo mniej anonimowi. 

Śmiało mogę polecić ścieżki 
rowerowe w Mazowieckim 
Parku, Plażę Romantyczną, 
z ciekawostek „wawerską so-
snę” na granicy z Józefowem, 
historycznie – warto odwiedzić 
miejsca związane ze „Zbrodnią 
w Wawrze”, bo to część histo-
rii Polski. Najlepiej zajrzyjcie 
do przewodnika turystycznego 
„Niezwykły Wawer”, a uświa-
domicie sobie, ile można u nas 
w Wawrze zobaczyć.

– Jakie są Pana pasje i ulu-
biony sposób spędzania wol-
nego czasu?

– Lubię wędkować z ojcem 
i bratem, z kolegami gram w squ-
ash’a, lubię stare samochody. Ale 
dziś przede wszystkim jestem 
tatą dwóch chłopaków – An-
drzeja i Jana. Najważniejsze dla 
mnie jest  robienie im śniada-
nia, odprowadzanie do szkoły, 
wspólne odrabianie lekcji, granie 
w piłkę. Potrafimy też leżeć go-
dzinę i śmiać się do łez z jakiegoś 
filmu czy bajki. Mam nadzieję, 
że zmiana pracy nie odbije się na 
moim kontakcie z nimi, bo są dla 
mnie najważniejsi w życiu. 

– Jakie są różnice pomiędzy 
pracą w Urzędzie Dzielnicy 
a pracą w OSiR, gdzie był Pan 
szefem?

– Zarządzanie zasobami 
– czy to ludźmi czy procesami, 
projektami czy obiektami – jest 
wszędzie podobne. Jeśli masz 
określone cele i zadania, jeśli 
znasz misję twojego miejsca 
pracy – i przede wszystkim, 
jeśli chcesz i potrafisz ciężko 
pracować i masz dobry zespół, 
wierzę, że może udać się każde 
przedsięwzięcie. 

– Czy cieszy się Pan z po-
wrotu do Urzędu, czy może 
jednak żal zostawiać OSiR?

– Zawsze jest żal zostawiać 
pracę, którą się lubi i zaanga-
żowanych współpracowników, 
z którymi porozumiewasz się 
czasem bez słów oraz miejsca, 
w które włożyło się sporo wy-
siłku, aby służyło innym. Praca 
w Urzędzie Dzielnicy to wy-
zwanie, to także wzięcie odpo-
wiedzialności za Wawer – bez 
względu na barwy polityczne. 
Samorząd zawsze powinien być 
dla mieszkańców. Będę robić 
wszystko, aby w Wawrze żyło 
się lepiej i przyjemniej. 

Rozmawiał Mikołaj Mikos
REKLAMAREKLAMA

MIESZKANIEC

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/zarzadzanieadministracja

WAWer – TU lUDZIe Są BArDZIej życZlIWI

Łukasz Jeziorski od lat jest związany z samorządem 
Wawra, a 8 lat temu to tutaj odnalazł swoje miejsce na 
ziemi i dzisiaj nie wyobraża sobie życia gdzie indziej. za-
wsze uśmiechnięty, przyjaźnie nastawiony do ludzi, ob-
serwuje dzielnicę i po krótkiej przerwie znowu ma wpływ 
na to, co w niej uda się zmienić – powrócił do zarządu 
Wawra, został wiceburmistrzem. Jaki jest prywatnie, 
co denerwuje go w najbliższej okolicy, a co w niej lubi 
najbardziej? Łukasz Jeziorski z innej perspektywy – jako 
sąsiad, mieszkaniec zielonej części miasta.

– Wawer 8 lat temu, a Wawer 
dzisiaj – co się zmieniło?

– 8 lat temu zaczynałem być 
burmistrzem dzielnicy Wawer 
i jednocześnie dopiero co za-
mieszkałem w Wawrze, na Osie-
dlu Radość. 3 km do pracy jecha-
łem 20–25 minut, gdyż 3 razy za-
mykał się szlaban na przejeździe 

w Międzylesiu. Dziś ten odcinek 
samochodem można pokonać 
w 4 minuty. To wszystko dzięki 
wybudowaniu bezkolizyjnego 
tunelu pod torami. Za chwilę 
zyskamy nowy most wraz trasą 
POW (Południowa Obwodnica 
Warszawy). Europa i świat będą 
na wyciągnięcie ręki – walizka 

Mieszkania  
w bliźniakach z garażami

markasdomy.pl
¥ +48 516 416 516

Blisko
Gocławia
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REKLAMAREKLAMA

Naszemu współpracownikowi 
RaDkoWi SoBczUkoWi  

i Jego NaJBliżSzyM 
głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci 

TaTy
składają koleżanki i koledzy z redakcji Mieszkańca

 
   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

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

Od lat mieszkańcy walczą 
o zachowanie ciszy w „Ska-
ryszaku” na Pradze Południe, 
o zachowanie każdego skrawka 
zieleni w tym pięknym miej-
skim parku, chroniąc go przed 

rozjeżdżaniem i dewastacją. 
Dlatego to, co działo się od ja-
kiegoś czasu przy lokalu Dziki 
Lokator poruszyło wiele osób. 
ZGN, powiadomiony przez 
mieszkańców o imprezach, 

które nie zawsze kończyły 
się tak jak powinny, co psuło 
charakter miejsca i zagrażało 
bezpieczeństwu, natychmiast 
podjął odpowiednie kroki i fi-
nalnie zdecydował o zamknię-

ciu knajpy przy muszli koncer-
towej. 

– Otrzymaliśmy skargi od 
spacerowiczów i okolicznych 
mieszkańców dotyczące Dzi-
kiego Lokatora, w których in-

SKArySZAK 
bez DzIKIegO LOKAtOrA

formowali nas, że bywalcy tego 
miejsca zachowują się głośno 
i wulgarnie, są agresywni i de-
wastują okolicę. Do wszystkich 
takich skarg i informacji zawsze 
podchodzimy z pełnym zaanga-
żowaniem. W tej sprawie do-
datkowo chodziło o jeden z naj-
piękniejszych parków w War-
szawie – Park Skaryszewski. 
Priorytetem dla nas jest, aby był 
on miejscem spokojnym, przyja-
znym dla mieszkańców, a także 
bezpiecznym – mówi dyrektor 
ZGN, Janusz Gronkiewicz.

16 września ZGN przepro-
wadził kontrolę tego miejsca, 
która potwierdziła wszystkie 
zgłaszane problemy – bałagan, 
nadmiernie głośną muzykę, 
powyrywane ławki, młodzież 
wyglądającą jak pod wpływem 
środków odurzających, osoby 
śpiące na posadzce lokalu czy 
pozostałości po ognisku. Pod-
jęto decyzję – wypowiedzenie 

umowy w trybie natychmia-
stowym.

Co będzie dalej z tym urokli-
wym miejscem? Najemca ma 
dwa tygodnie na zdanie lokalu. 
Ogłoszony zostanie otwarty 
konkurs, w którym wyłoniony 
zostanie kolejny wynajmujący.

– Dołożymy wszelkich sta-
rań, aby był to podmiot, który 
w pełni wykorzysta wyjątkowe 
walory tego miejsca. Chcemy 
przywrócić w nim spokój i do-
prowadzić do tego, aby każdy, 
kto chce korzystać z uroków 
Parku Skaryszewskiego, mógł 
czuć się tu bezpiecznie – pod-
kreśla dyrektor Janusz Gronkie-
wicz. – Ta sprawa dowodzi, jak 
ważna jest właściwa współpraca 
i wzajemna komunikacja między 
mieszkańcami a urzędami. Dla-
tego chciałbym przede wszyst-
kim podziękować mieszkańcom 
naszej dzielnicy za ich czujność 
i zaangażowanie.            KB

zakład gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy 
Praga-Południe podjął decyzję o rozwiązaniu umowy 
z najemcą lokalu bardzo szybko po tym, jak mieszkańcy 
donieśli o „dantejskich scenach”, do jakich dochodziło 
przy Dzikim lokatorze. 
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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

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

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

zaWiaDoMieNie 
o WSzczĘciU PoSTĘPoWaNia

Na podstawie art. 61 §4 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks po-
stępowania administracyjnego (tekst 
jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz 
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu 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:

Polskiej Spółki gazownictwa Sp. z o.o., 
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tar-
nów, reprezentowanej przez pełnomocni-
ka, złożony 6 sierpnia 2020 r. o wydanie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego dla inwestycji polegają-
cej na budowie sieci gazowej średniego 
ciśnienia do 0,5 MPa o długości ok. 35 m, 
na częściach działek ew. nr 92/9, 92/11 
z obrębu 4-17-07 przy ul. Wyganowskiej 
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 do-
konania zawiadomienia) za pośrednic-
twem Wydziału Obsługi Mieszkańców 
do Wydziału Architektury i Budownictwa 
dla Dzielnicy Białołęka oraz zapoznać się 
ze złożoną dokumentacją w Wydziale, 
ul. Modlińska 197.
Zawiadomienie uważa się za dokonane 
po upływie 14 dni od publicznego ogło-
szenia w prasie, na stronie internetowej 
www.bialoleka.waw.pl i na Elektronicznej 
Tablicy Ogłoszeń www.eto.um.warsza-
wa.pl, licząc od ostatniej daty ukazania 
się zawiadomienia.

zaWiaDoMieNie
o WSzczĘciU PoSTĘPoWaNia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępo-
wania administracyjnego (t.j.: Dz.U. 
z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293),

zarząd Dzielnicy Białołęka  
m.st. Warszawy 

zawiadamia, że wszczęto postępowa-
nia administracyjne na wniosek

Firmy Budowlanej „Marek antczak”, 
ul. Metalowców 13–19, 62-800 kalisz, 
reprezentowanej przez pełnomocnika, 
złożony dnia 21 lipca 2020 r. i zmienio-
ny dnia 5 sierpnia 2020 r., w sprawie 
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego polegającej na budowie prze-
wodu wodociągowego na dz. nr ew. 3/1, 
3/2, 3/6, 55/20 z obrębu 4-16-22 przy 
ul. Zdziarskiej, Chudoby na terenie Dziel-
nicy Białołęka m.st. Warszawy.

Pouczenie
osoby, które są stroną postępowania 
mogą złożyć swoje uwagi i wnioski 
w terminie 14 dni (licząc od dnia do-
konania zawiadomienia) za pośrednic-
twem Wydziału Obsługi Mieszkańców 
do Wydziału Architektury i Budownictwa 
dla Dzielnicy Białołęka oraz zapoznać się 
ze złożoną dokumentacją w Wydziale, 
ul. Modlińska 197.
Zawiadomienie uważa się za dokona-
ne po upływie 14 dni od publicznego 
ogłoszenia w prasie, stronie interneto-
wej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy 
Białołęka (ul. Modlińska 197, Warsza-
wa) – licząc od ostatniej daty ukazania 
się zawiadomienia.

zaWiaDoMieNie o WSzczĘciU PoSTĘPoWaNia
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administra-
cyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293),

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

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka ak-
cyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika, 
złożony dnia 17 lipca 2020 r. i zmieniony dnia 3 sierpnia 2020 r., w sprawie o ustalenie 
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji DN 200 mm 
Lca 185,0 m wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieru-
chomości prywatnych w ul. Zegarynki od wysokości dz. nr ew. 40 z obr. 4-05-06 oraz 
w ul. Żyrardowskiej na odcinku od wysokości dz. nr ew. 55 z obr. 4-05-06 do wysokości 
dz. nr ew. 32/1 obr. 4-05-10, na dz. nr ew. 78/12, 83/32, 83/33, 83/34, 83/8, 82/5, 82/4, 
81/26, 81/28, 81/29, 81/30, 82/3, 82/1, 81/27, 81/6, 81/25, 81/24, 77/12, 77/10, 77/11 
z obrębu 4-05-10; dz. nr ew. 48/10, 48/11, 48/12, 18/41, 18/43, 18/42, 48/13 z obrębu 
4-05-06 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, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Dzielnicy Białołęka (ul. Modlińska 197, Warszawa) – licząc od ostatniej daty uka-
zania się zawiadomienia.

zaWiaDoMieNie o WyDaNiU DecyzJi
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administra-
cyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 j.t.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 j.t.),

zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 
zawiadamia o wydaniu:

– decyzji nr 35/cP/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 
nN 0,4 kV – budowa 1 odcinka elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN 
0,4 kV, budowa złącza kablowo-pomiarowego niskiego napięcia nN 0.4 kV w drodze 
wewnętrznej bez nazwy przy ul. Wyganowskiej na dz. nr ew. 92/10(cz.), 92/11(cz.), 
110(cz.), 118(cz.) z obrębu 4-17-07 na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na 
wniosek INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, repre-
zentowanego przez pełnomocnika, złożony dnia 2 czerwca 2020 r.
– decyzji nr 36/cP/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji in-
westycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji ściekowej w ul. Zdziar-
skiej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości 
na dz. nr ew. 1(cz.), 5/1, 5/10, 5/14 z obrębu 4-16-21; dz. nr ew. 54/4(cz.), 55/6, 55/8, 
55/10 z obrębu 4-16-13 na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na wniosek Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, 
pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika, złożony 
dnia 30 kwietnia 2020 r. i zmieniony dnia 12 czerwca 2020 r.
– decyzji nr 37/cP/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego polegającej na budowie wolnostojącej stacji transformatorowej, 
kabli SN i nN oraz rozbiórce słupowej stacji transformatorowej na częściach działek ew. 
nr 1/10 i 2/1 z obrębu 4-04-24 przy ul. Mehoffera w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 
na wniosek innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, reprezen-
towanej przez pełnomocnika, złożony 19 czerwca 2020 r.

PoUczeNie
Osoby, które są stroną postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wy-
dziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197 (pokój 308), 
w poniedziałki w godz. 08.00- 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 – 16.00.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 
pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia publicznego jej 
ogłoszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo-
łanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania 
będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Odwołania od decyzji należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy 
Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni 
od publicznego ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy 
Białołęka ul. Modlińska 197 (licząc od daty ostatniego ogłoszenia).

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

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

REKLAMAREKLAMA

40-tych teren więzienia. Wynika 
z tego zatem, że grzebania zwłok 
dokonywano pod więziennym 
murem od strony wewnętrznej. 
Nasze odkrycie pokrywa się 
z relacjami świadków, którzy 
obserwowali egzekucje z okien 
pobliskiej pralni – mówi prof. 
Krzysztof Szwagrzyk, dyrek-
tor Biura Poszukiwań i Identy-
fikacji IPN, który pełni również 
funkcję wiceprezesa IPN.

15 września br. badacze od-
kryli zaledwie fragment terenu, 

a już ujawnili wiele jam gro-
bowych. Dlatego teren będzie 
sprawdzany na całej długości 
dawnego muru więziennego, 
aby mieć pewność, że wszystkie 
szczątki zostały odnalezione.

– Dziś trudno powiedzieć, co 
przed nami. Możliwy jest każdy 
scenariusz: zarówno ten, gdy 
nie znajdziemy więcej szcząt-
ków, ale również taki, że odnaj-
dziemy ich jeszcze bardzo wiele 
– dodaje wiceprezes.

Jan Paśnik

na początku września br. Wraz 
z upływem czasu, odkrywane są 
kolejne mogiły. W sumie, znale-
ziono już szczątki 16 osób.

– Już dziś możemy bez wąt-
pliwości powiedzieć, że odkryli-
śmy miejsce, w którym grzebano 
w sposób regularny zmarłych 
więźniów. Odkrycia nam to po-
twierdzają. Musimy pamiętać, 
iż teren, na którym aktualnie 
pracujemy, stanowił w latach 

Pomnik Pomordowanych w Praskich Więzieniach – pomnik ofiar 
prześladowań komunistycznych, który znajduje się przy ul. Namy-
słowskiej (róg Szymanowskiego) na Pradze Północ. Upamiętnia 
więzionych i straconych w latach 1944-1956 członków organiza-
cji niepodległościowych walczących o wolną Polskę. 
Pomnik odsłonięty został 30 września 2001 roku, stanął na terenie 
dawnego Karno-Śledczego Więzienia III przy Ratuszowej, zwane-
go również „na 11 Listopada” lub po prostu „Toledo”, po którym 
pozostał jedynie zrekonstruowany fragment muru więziennego na 
oryginalnych fundamentach.

Kilka miesięcy temu Zespół 
Biura Poszukiwań i Identyfikacji 
Instytutu Pamięci Narodowej za-
jął się sprawą byłego więzienia na 
terenie Pragi Północ. Rozpoczął 
analizy dokumentów archiwal-
nych, map, rozmawiał ze świad-
kami, przeglądał mapy, przepro-
wadził wizje lokalne wciąż nie-
zabudowanego obszaru, który 
mógł być wykorzystywany w la-

tach terroru stalinowskiego jako 
miejsce egzekucji i pochówków 
osadzonych więźniów.

Kiedy w czerwcu, podczas 
prac związanych w budową 
parkingu, znaleziono tam kości, 
a potem mogiłę zbiorową, IPN 
wystąpił o wszystkie niezbędne 
zgody do przeprowadzenia 
większych badań archeolo-
gicznych. Rozpoczęły się one 

SZcZąTKI NA NAmySłoWSKIej
Na terenie dawnego więzienia „Toledo” przy ul. Namy-
słowskiej 6 na Pradze Północ poszukiwacze z instytutu 
Pamięci Narodowej odnaleźli cztery kolejne szkielety. To 
już szesnaste szczątki w tym miejscu.

Więzienie karno-śledcze nr iii w Warszawie, 
nazywane „Toledo”, było w latach 40. miejscem, 
gdzie Urząd Bezpieczeństwa i NKWD przetrzymy-
wał żołnierzy Armii Krajowych oraz innych organi-
zacji podziemnych. Mieściło się w nieistniejącym 
już budynku przy ul. Ratuszowej 11, dzisiaj – Na-
mysłowskiej 6. Słynęło z tortur i egzekucji. Wię-
zienie było odgrodzone wysokim, 3-metrowym 
murem z drutem kolczastym i odłamkami szkła.

Fo
t. 

IP
N

Fot. wikipedia.pl
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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 Działkę budowlaną 2630 m kw. 25 km  
od Radomia. Cena 120 tys. zł.  
Tel. 509-766-615, 514-14-27-81

PRaca

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

PRaWNe

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

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

n Kancelaria Adwokacka adw. Teresa Zda-
nowicz. 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 młynek  
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

aUTo-MoTo – kupię

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

DaM PRacĘ

n Dozorca. Sprzątanie, drobne prace 
remontowe. Tel. 506-118-235

n PielĘgNiaRkĘ – RecePcJoNiSTkĘ 
zaTRUDNiĘ 1/2 eTaTU.  
PRzycHoDNia.  
KONTAKT 601-341-020

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

Zespół Szkół Łączności przy 
al. Stanów Zjednoczonych 24 

poszukuje osoby na stanowisko 
starszej/go woźnej/go 

– sprzątającej/go. 
Zatrudnienie od zaraz na 

umowę o pracę – pełen etat. 
CV prosimy przesyłać na adres: 

zs37@zs37.waw.pl 
Kontakt telefoniczny 
w godz. 9:00-16:00 
Nr tel. 22 871-45-36 

lub 22 672-02-29

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 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

NieRUcHoMości – Mam do wynajęcia

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

n Wynajmę, niedrogo, w pełni wyposa-
żone stanowisko biurowe, przy agencji 
Bankowej, w dobrym punkcie.  
Tel 503-011-244

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 telewi-
zji naziemnej. Sprzedaż, montaż, naprawa.  
Tel. 22 815-47-25, 501-123-566,  
lemag-tvsat.waw.pl

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

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

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

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

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

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

n elekTRyczNe iNSTalacJe NoWe, 
WyMiaNa – 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 Oferujemy kompleksowe doradztwo 
i wsparcie dla osób starszych i niepełno-
sprawnych ruchowo oraz ich rodzin.  
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, zaBUDoWy, gaR-
DeRoBy 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, moskitiery – 
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 Abc Malowanie, kafelki itp. remonty  
małe i duże. Tel. 509-306-279

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

REKLAMAREKLAMA

NASTĘpNe WyDANIe 8.10.2020

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:

innogy Stoen operator Sp. z o.o. ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, reprezentowanej 
przez pełnomocnika, złożony 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji 
Nr 27/CP/2020 z 15 czerwca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV wraz z budo-
wą złącza kablowego SN (węzeł SN) na częściach działek ew. nr 44/7, 44/8 i na dz. ew. 
nr 47/1, 47/2 z obrębu 4 02-26 oraz na części dz. ew. nr 1/2 i na dz. ew. nr 1/1, 3/2 
z obrębu 4-02-35 przy ul. Chlubnej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, w zakresie 
zmiany zapisu dotyczącego możliwości lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej 
w pasie drogowym i w liniach rozgraniczających ul. Chlubnej.
Zgodnie z Art. 155. Kpa Decyzja ostateczna, na mocy, której strona nabyła prawo, może 
być w każdym czasie  za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji 
publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne  nie sprzeciwiają  się uchyleniu lub 
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym  interes  społeczny lub słuszny interes strony.

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.
Nie złożenie zastrzeżeń przez strony postępowania, organ uzna za zgodę na zmianę ww. 
decyzji.
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.

o B W i e S z c z e N i e
Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i 2, art. 11 g ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1–3 
i ust. 4 pkt 2 oraz art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1363) oraz art. 104 i art. 107 §2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 920), w związku 
z art. 1 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy (tj.: 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1817)

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy zawiadamiam,
że 2 września 2020 r., po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek  Burmistrza 
Dzielnicy Białołęka, działającego z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, została wy-
dana decyzja nr 342/2020/zRiD Prezydenta m.st. Warszawy, udzielająca zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi publicznej gminnej 
– ulicy aluzyjnej
inwestycja drogowa wraz z ww. infrastrukturą będzie realizowana na terenie działek: 
- nr 5/1, 5/2, 5/3, 5/6 (po podziale działka ew. nr 5/13) i 15/5 z obr. 4-01-03, 
– nr 7/15, 7/16, 8/27 (po podziale działka ew. nr 8/37), 8/28 (po podziale działka ew. 
nr 8/35), 9/3, 10/1, 11/1, 12/1, 12/2, 13/4, 13/5 (po podziale działka ew. nr 13/9) i 19 
(po podziale działka ew. nr 19/3) z obr. 4-01-04,
W ramach ww. inwestycji występuje obowiązek budowy i przebudowy sieci uzbroje-
nia terenu oraz obowiązek przebudowy drogi publicznej krajowej gP ul. Modlińskiej 
w miejscu skrzyżowania z rozbudowaną ul. aluzyjną.
W momencie kiedy decyzja stanie się ostateczna działki nr ew. 5/1, 5/2, 5/3, 5/13, 
15/5 z obr. 4-01-03 i nr ew. 7/15, 8/37, 8/35, 9/3, 10/1, 12/1, 19/3 z obr. 4-01-04 stają 
się własnością Miasta Stołecznego Warszawy.
zainteresowanym stronom przysługuje prawo zapoznania się z treścią powyższej 
decyzji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka: decyzja dostępna w Wydziale architektury 
i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 
tel.: 22/4 438 283) 
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednic-
twem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 
o wydaniu decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 Kpa. (za dzień publicznego obwieszczenia 
przyjmuje się datę ukazania się niniejszego zawiadomienia w prasie lokalnej).
Miejsce złożenia odwołania: Urząd Dzielnicy Białołęka, Wydziale Architektury i Budownic-
twa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa. 
Na podstawie art. 136 §3 Kpa strona w odwołaniu może zawrzeć wniosek o przeprowa-
dzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym 
do rozstrzygnięcia sprawy.
Na podstawie art. 17 ust. 3 powołanej specustawy drogowej decyzja o ustaleniu lokaliza-
cji drogi zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności:
– uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych,
– zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości,
– uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie właściwego zarządcy 
drogi,
– uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzja podlega 
doręczeniu wnioskodawcy. Pozostałe strony otrzymują zawiadomienia o jej wydaniu 
na adres widniejący w ewidencji gruntów. Ponadto, zawiadomienia o wydaniu decyzji 
wywieszone zostaną w Urzędzie Dzielnicy Białołęka oraz umieszczone w Biuletynie 
informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy i w prasie lokalnej. 
W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieru-
chomości objętej niniejszą decyzją, wyda swą nieruchomość niezwłocznie, lecz nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu tej decy-
zji, wysokość odszkodowania zostanie powiększona o kwotę równą 5 proc. wartości 
nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (art. 18 ust. 1e pkt 1 
specustawy drogowej).
Postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania będzie prowadzone przez 
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, ul. Chałubińskiego 8.

 Elektryka
 Hydraulika
 Łazienki
 Naprawy
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 przekąska: śliwki węgierki, dość dojrzałe, 
pozbaw pestek. Do środka każdej wkładaj ob-
gotowany nie dłużej niż 1 minutę, obrany ze 
skórki słodki migdał posypany odrobinką cyna-
monu. Owiń ciasno paseczkiem cieniutkiego, 
chudego boczku wędzonego. Całość przebij 
wykałaczką, by boczek się nie rozwijał. Ułóż 
śliwki na blasze, najlepiej wyłożonej papierem 
do pieczenia i piecz w około 180–200°C do wy-
raźnego zrumienienia boczku.

 Zupa 1: w garnku zagotuj szklankę czerwo-
nego wina (najlepiej wytrawnego, byle nie było 
słodkie) z kilkoma łyżkami miodu, rozgniecio-
nymi goździkami w woreczku z gazy (potem 
trzeba będzie je wyjąć), posyp cynamonem, 
a gdy zacznie wrzeć, dodaj śliwki bez pestek 
(około 1,5–2 kg). Po 15–20 minutach wyjmij 
goździki, odlej część soku, zmiksuj ugotowa-
ne owoce, dodając w razie potrzeby odlany 
sok, by nie było za gęste. Serwuj na ciepło lub 
zimno, zawsze z dodatkiem (na talerzu) gęstej 
śmietany i z kluseczkami.

 Zupa 2: śliwki bez pestek ugotuj w maleń-
kiej ilości wody, lekko dosładzając miodem, 
przyprawiając cynamonem, imbirem i odrobi-
ną wanilii. Gdy gotowe, dodaj do garnka 3–5 
łyżek startych na mączkę aromatycznych, czer-
stwych pierników, po chwili całość dokładnie 

zmiksuj. Gdy za gęste, dodaj gorącej wody. 
Podawaj posypane malutkimi bezami lub z lek-
kimi kluseczkami z piany z białek.

 Zupa 3: ćwierć kilograma suszonych śliwek 
umyj i zostaw zalane wodą do napęcznienia. Po 
około 5 godzinach lekko rozgotuj we wrzątku, 
pod koniec dodając jedno opakowanie budy-
niu śmietankowego rozmieszanego w zimnej 
wodzie. Całość jeszcze raz zagotuj mieszając, 
potem zmiksuj na gładko dodając 2–3 łyżki 
mleka skondensowanego. Pycha!

 Sos: na patelni, na maśle klarowanym pod-
duś dwie – trzy duże, słodkie cebule pokrojone 
w plastry, lekko osolone i posypane 1/2 łyżecz-
ki cukru. Pod koniec dodaj 1/2 szklanki wy-
trawnego, czerwonego wina; odparuj je. Śliwki 
(2 razy więcej niż objętość cebul) bez pestek 
ugotuj w maleńkiej ilości wody, doprawiając 
miodem (niewiele) cynamonem i świeżym so-
kiem z cytryny. Dodaj kilka kropelek sosu taba-
sco, zmiksuj śliwki z cebulą, ponownie dopraw 
do smaku. Podawaj na zimno lub gorąco do 
mięs, zwłaszcza białych.

Syn pędzi do ojca i krzyczy:
− Tato, tato, dzik zaatakował 
babcię!
− Cóż, mój synu. Skoro sam 
zaatakował, niechaj sam się 
broni!

***
Spotyka się dwóch meneli:
− Ja to taki jestem, że zawsze, 
nawet w weekend myślę o ro-
bocie!
− Jak to?

− W niedzielę zwyczajnie wy-
brałem się na grzyby, a uzbie-
rałem − cały kosz puszek!

***
− Dziadku, podobno wszystkie 
grzyby są jadalne?
− W zasadzie tak, wnusiu, ale 
niektóre tylko raz…

***
Rozmowa blondynek:
− Wyobraź sobie, że wczoraj już 
po godzinie w lesie znalazłam 
cały kosz borowików!
− Tyyy???
− Ja! Po prostu stał sobie na 
polanie.

na luzie
ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Pyszna Józia

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

Na ważne wyjście (rozmowa o pra-
cę, pierwsza randka, pierwsza 
wizyta u nowych teściów) trzeba 
się przygotować. Chodzi o to, żeby 
wypaść jak najlepiej, ale też – by 
nie rozpraszały nas drobiazgi i by 
uniknąć ewentualnych krępujących 
sytuacji. Oto garść moich rad: 
n zrób dokładny porządek w toreb-
ce, żeby w razie potrzeby nie grzebać 
i nie szukać potrzebnej rzeczy, grze-
chocząc mnóstwem drobiazgów; 
n koniecznie weź ze sobą puder, 
błyszczyk, miętowe cukierki oraz 
zapasowe rajstopy, żeby w razie wy-
padku po prostu je zmienić, zamiast 
stresować się oczkiem; 
n wybierz raczej wzorzystą bluzkę, 
a jeśli gładką, to z jakimś szalem 
– w zdenerwowaniu, zwłaszcza jeśli 
spotkaniu towarzyszy posiłek, łatwo 
o nieestetyczną plamkę z jedzenia; 
wzorek na bluzce odwróci od niej 
uwagę; 
n nigdy nie idź z pustym żołądkiem, 
by nie burczał podczas rozmowy; 
n koniecznie przygotuj lekkie tema-
ty do rozmowy, tzw. small talk.
A na koniec idź i zapomnij o przygo-
towaniach; po prostu bądź sobą, bez 
tremy ciesząc się nową sytuacją.

Wesoły Romek

Warto wiedzieć, że śliwka, a do-
kładniej – śliwa, to roślina z ro-
dziny… różowatych! Kuzynkami 
naszej ulubionej węgierki są mię-
dzy innymi: morela, brzoskwinia, 
różne rodzaje wiśni, czereśnia, 
a nawet migdałowiec. 
Samych śliwek mamy mnóstwo ro-
dzajów i odmian, są znakomite świe-
że i na różne przetwory, powidła, 
dżemy, galaretki, ale też na wytraw-
nie, na przykład w occie lub jako 
składnik zimnych sosów. Świetnie 

można je mrozić, wystarczy wyjąć 
pestkę i zapakować z foliowe torebki; 
większość rodzajów po rozmrożeniu 
wygląda niemal jak świeże, zwłasz-
cza wtedy, gdy były mrożone w sta-
nie nie przejrzałym. 
Niektórzy uważają, że jeśli chodzi 
o śliwki, nie ma to, jak kompot z mira-
belek; inni wolą węgierki… ale jakie? 
Czy wiecie, że jest ich sporo? Węgier-
ka dąbrowicka, włoska, łowicka, wę-
gierka zwykła i nie tylko.
Na mapie Polski jest jedna Śliwa 
– miejscowość w woj. olsztyńskim, 
oraz wiele Węgierek: jedna wieś w po-
wiecie jarosławskim, cztery potoki 
i jedna rzeka.

ŚMIESZKANIEC RADY CIOTKI AGATY

WARTO WIEDZIEĆ

Ciekawska

Dzisiaj na śliwkowo, sezonowo.
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