
REKLAMA

Nr 20 (764) | ISSN 1231-7993 22.10.2020 www.mieszkaniec.pl | facebook.com/gazetamieszkaniec

Bezpłatna gazeta mieszkańców prawej strony Wisły, ukazuje się od 1991 r.

CO SŁYCHAĆ W WARSZAWIE 

Światełka pamięci str. 3, 5
Lewandów do poprawy! str. 3

Zmiany w opłatach za śmieci  
i parkowanie str. 5

Szkoła, transport, szpitale 
w czerwonej strefie str. 7
Świeże i zdrowe,  
bo „szembekowe” str. 8

KRONIKA POLICYJNA str. 2

KOBIECYM OKIEM str. 4

CO TAM PANIE NA PRADZE str. 4

PRAWNIK RADZI str. 4

MIESZKANIEC str. 6

Rafał Czerwonka: Wawer miejscem 
serdecznych ludzi
OGŁOSZENIA DROBNE str. 9

MIESZKANIEC NA LUZIE str. 10

W numerze:

REKLAMA

 
 

   

  
  
 

uWAGA!
   

  
 Promocyjna cena 

rkoron po celanowych
ina metalu  cyrkonie

Szwedzka 37

czynne 9-20
Tel. 22 818 07 91 

 protezy elastyczne
 implanty

 leczenie w narkozie
 RTG

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY

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



  
tel.
ul. Wspólna 49 obok Bomisu 

22 773-97-29 : 
0

0

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

sobota w godz. 800-150

: 
0

0

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

BYLE NIE POD RURKę
Oj, jak mamy dość tej pan-

demii. Oj, jak miotamy się od 
strachu do stoickiej konstatacji 
– co ma być, to będzie! No i jest: 
czerwona strefa w Warszawie, 
ze sporymi obostrzeniami. 

Jedni do tych obostrzeń po-
dejdą z respektem, inni będą 
nosili maseczkę pod brodą, 
a w kieszeni numer orzeczenia 
sądu, który poddał w wątpli-
wość podstawę karną do nakła-
dania mandatów na niezasło-
niętą nosogardziel.

I tu więc jesteśmy podziele-
ni, choć nie powinniśmy, bo jak 
sami sobie nie pomożemy, to 
tylko od odporności organizmu 
będzie zależało, czy wylądu-
jemy pod respiratorem. Warto 
więc na zagadnienie współ-
pracy w zwalczaniu koronawi-
rusa spojrzeć tak: to nie jest 
ważne, czy ktoś ufa rządowi 
i jego strategii medycznej albo 
wręcz przeciwnie. Czy pande-
mię rozsiano celowo albo jest 
ona elementem zniewalania 
społeczeństw. Na wszelki wy-
padek, żeby nie być skazanym 
na upiorność zostania same-
mu w izolatce podłączonym 
do rurek, przecinajmy łańcuch 
roznoszenia zarazy, gdzie się da 
i na wszelki sposób.

Tomasz Szymański DOKOńCZENIE NA STR. 2

Śledczy wyjaŚnią, czy doszło do nieprawidłowoŚci przy sprzedaży działki na kamionkowskich 
Błoniach elekcyjnych na pradze południe, a sprawa ma już nowy Bulwersujący wątek. 
deweloper postawił ogrodzenie w pasie drogowym, nie ponosząc za to opłat. dzielnica traci 
codziennie duże pieniądze. czytaj na str. 3

  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
Kupno - Sprzedaż
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

Wynagrodzenie podstawowe 
2000 zł + premia

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Praca
doradca klienta

Mile widziani emeryci!

Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610-65-23

zaprasza codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i dorosłych
 challange  turnieje

NOWE OŚWIETLENIE!
Rezerwacja kortów na sezon zimowy: 

osobiście, telefonicznie lub on-line

K    RTY TENISOWE

www.tenis-olszynka.pl

* 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

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

Co z kasą za drogę?

Czy wdrożone w szpitalach i przychodniach procedury faktycznie 
chronią nas przed zakażeniem koronawirusem? Mieszkańcy miewają 
wątpliwości i trudno ich nie mieć, patrząc na ścisk przed przyszpital-
ną poradnią przy Szpitalu Praskim czy słuchając opowieści pacjentki 
tamtejszego SOR-u.

Problemy PacjentóW W SzPitalu PraSkim

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



2

kronika Policyjna
SCHWYTANI PO SKOKU

Stołeczni policjanci dopadli złodziei 
w Wawrze: w zatrzymanym samo-
chodzie znaleźli pochodzące z wła-
mania komputery, laptopy, aparaty 
fotograficzne, rzutniki i gotówkę. 
Trzech mężczyzn w wieku „około 
40.” i zostało zatrzymanych.

POBIŁ żONę NA KLATCE 
Ochroniarz jednego z budynków 
na Gocławiu usłyszał z jednego 
z mieszkań odgłosy domowej 
awantury, która wkrótce przenio-
sła się na klatkę schodową. Gdy 
poszedł zobaczyć, co się dzieje, 
zobaczył ślady krwi, więc wezwał 
policję. Patrol wkroczył do akcji: 
pijany 29-latek (2 promile alko-
holu) znęcał się nad swoją żoną, 
m.in. złamał jej nos. Został zatrzy-
many. Żona zeznała, że przemoc 
w domu trwała od wielu miesięcy.

DOBROCZYńCA – ZŁODZIEJEM!
Pewien mężczyzna zostawił 
w sklepie pęk kluczy. Odniósł mu 
je „miły” 22-latek, który w nagrodę 
dostał 50 zł znaleźnego. Ale… oka-
zało się, że 22-latek zostawił sobie 
kluczyk uruchamiający skuter, 
którym odjechał. Południowopra-
scy policjanci szukali sprawcy od 
sierpnia, zatrzymali go w połowie 
października.

WYPŁACAŁ Z CUDZEJ KARTY
Policjanci z wydziału mienia po-
szukiwali mężczyzny, który po-
sługiwał się dwiema skradzionymi 
kartami płatniczymi. Nim został 
zatrzymany, użył ich 13-krotnie. 
35-latek był skazany na blisko pół 
roku więzienia za wcześniejsze 
kradzieże…

ZŁAPANY PRZEZ WŁAŚCICIELA
32-letni mężczyzna wszedł do 
sklepu przy ulicy Międzynaro-
dowej, wziął towar za ok. 150 zł 
i nie zapłacił za niego. Gdy ekspe-
dientka próbowała go zatrzymać, 
odepchnął ją i uciekł rowerem. Po 
kilku godzinach właściciel sklepu 
dostrzegł sprawcę, który w po-
bliżu sklepu przemieszczał się na 
rowerze. Złapał go i wezwał poli-
cje. Sprawca został przewieziony 
do aresztu.

KTO SIę BARDZIEJ 
ZDENERWOWAŁ?

Pewna para dwudziestokilkulat-
ków pokłóciła się, a potem udo-
wadniając sobie, kto jest bardziej 
zdenerwowany, zniszczyła 5 za-
parkowanych samochodów. Za-
trzymali ich świadkowie zdarzeń 
i wezwali patrol, który przewiózł 
agresorów do komendy przy ul. 
Grenadierów.        policja.waw.pl

Dokończenie ze str. 1.
Z dnia na dzień rośnie liczba 

zakażeń koronawirusem. Część 
osób w trosce o zdrowie swoje 
i bliskich, a także biorąc pod 
uwagę konieczność powstrzy-
mania dalszego dynamicznego 
rozwoju pandemii, rygorystycz-
nie stosuje się do wyznaczonych 
zasad bezpieczeństwa, inni 
z lekceważeniem podchodzą 
do noszenia maseczek czy za-
chowywania dystansu. Kiedy 
jednak udajemy się do szpitala 
czy przychodni, to nie bierzemy 
pod uwagę tego, że właśnie tam 
możemy poczuć jakiekolwiek 
zagrożenie związane z CO-
VID-19, chociaż jak słuchamy 
zapewnień władz miasta i insty-
tucji, wszystko zorganizowane 
jest zgodnie z wytycznymi Mi-
nisterstwa Zdrowia.

– Kiedy w sobotnie po po-
łudnie pojechałam na SOR 
Szpitala Praskiego w pierwszej 
chwili odetchnęłam z ulgą. Pusta 
poczekalnia. Kilka osób siedzą-
cych na krzesłach w odstępach, 
przy okienku do rejestracji mała 
kolejka, wszyscy zachowują od-
stęp. Czar prysł chwilę później. 
Podczas rejestracji wypełniane 
są dokumenty, w których oczy-
wiście podajemy swoje dane 

osobowe. Okazuje się, że to nie 
wystarczy, bo nazwisko, numer 
telefonu itd. trzeba powtórzyć na 
głos – podyktować pani, która za-
pisuje i to w donośny sposób, bo 
przecież dzieliła nas przegroda 
z pleksy. Wszyscy w poczekalni 
mogli zapisać mój numer, adres 
i inne dane. Ale to jedna strona 
medalu, bo szczęśliwie nie trafi-
łam na kogoś, kto z moich danych 
skorzystał (przynajmniej do tej 
pory). Ciekawie to zaczęło się 
później, jak już wezwano mnie 
do pielęgniarki na badania.

Jedna sala, pacjenci są od-
dzieleni tylko parawanami, per-
sonel przechodzi pomiędzy nimi 
w „normalnych” fartuchach, 
pobierane są wymazy na koro-
nawirusa, ale zanim jest wynik, 
sam personel może roznosić za-
każenie. Odniosłam wrażenie, że 
znalazłam się właśnie w miejscu, 
gdzie o zakażenie tym świństwem 
jest właśnie najłatwiej! – opisuje 
Czytelniczka wizytę na SORze.

Kolejnym problemem, o któ-
rym informują nas w ostatnim 
czasie mieszkańcy, są kolejki 
przed poradnią przyszpitalną. 
Tłok, ścisk, jedna osoba przysu-
nięta do drugiej. Tam nie tylko 
nie ma zachowanego przepi-
sowego dystansu, a chwilami 

Problemy PacjentóW W SzPitalu PraSkim
wręcz trudno o kilka centyme-
trów odległości, co opisał w ma-
ilu do redakcji pan Jakub.

– Aby dostać się na wizytę w po-
radni lub pobranie krwi, trzeba 
czekać na zewnątrz (oczywiście 
chodzi o dystans itd.), w prak-
tyce ludzie czekają w ścisku, co 
jest dużo bardziej ryzykowne 
niż w odległościach w budynku. 
Idea słuszna, ale organizacja 
do niczego. Przed budynkiem 
jest maleńkie „podwórko”, więc 
chcąc zachować dystans, zmieści 
się tam kilka osób, a reszta musi 
stać w kolejce na chodniku. Pro-

blem w tym, że co jakiś czas drzwi 
się otwierają, staje w nich pielę-
gniarka i wywołuje pacjentów do 
lekarzy. „Wywołuje” w tym przy-
padku to słowo na wyrost, bo po 
prostu mówi, a to słychać tylko 
przy samej przychodni. Aby nie 
stracić umówionej wizyty, wszy-
scy cisną się więc jak najbliżej 
drzwi, co jest zrozumiałe – każdy 
chce słyszeć panią, która co jakiś 
czas informuje: „do nefrologa”, 
„kto do urologa?” itd. Starsi lu-
dzie w tłoku, na zimnie – to jest 
bezpieczne?! – pyta oburzony 
Jakub.                    Nina Miętus

Karolina Gałecka, rzecznik prasowy stołecznego ratusza:
Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi Ministerstwa Zdrowia, kom-
binezon jest wyższym poziomem zabezpieczenia i nie jest ko-
nieczny w przypadku kontaktu z SARSCoV-2, również używanie 
szczególnych rodzajów obuwia, ochraniaczy na obuwie czy też 
dodatkowego fartucha nie jest wymagane w jednostkach opieki 
zdrowotnej, w których udzielana jest pomoc medyczna dla pacjen-
tów z podejrzeniem COVID-19.
Odnośnie sytuacji dotyczącej już konkretnie Szpitala Praskiego, 
to placówka przestrzega reguł, ale niestety sami pacjenci już nie 
– wszyscy umawiani są na konkretną godzinę i informowani, żeby 
nie przychodzić wcześniej, właśnie po to, aby unikać kontaktu z in-
nymi osobami. Taka informacja znajduje się również przed przy-
chodnią, na stronie internetowej placówki oraz profilu FB. Mimo to, 
większość pacjentów przychodzi „na wszelki wypadek” godzinę 
wcześniej i nie może być wpuszczona do środka przychodni. Dodat-
kowo na chodniku przed przychodnią są wyznaczone odległości.

Codziennie, w godzinaCh 10-12, Seniorzy 65+ mogą zakupić baterie do aparatów SłuChowyCh 6 Szt. w Cenie 9,00 zł

REKLAMAREKLAMA

www.strefasluchu.pl
Jeśli jednak  

wolisz pozostać  
w domu  

– umów wizytę 
domową

wizyty  
pacjentów  
planujemy  

w bezpieczny  
sposób

Stosujemy 
rękawiczki 
ochronne

używamy  
maseczek 

oraz przyłbic  
ochronnych

gabinety i sprzęt 
medyczny 

dezynfekujemy 
przed i po każdej 
wizycie pacjenta

po aparat 
przyjedź  
do nas  

taksówką na 
nasz koszt

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

trudnośCi użytkowników aparatów SłuChowyCh 
Spowodowane noSzeniem maSeCzek

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

noszenie maseczek znacznie wpłynęło na komfort i ro-
zumienie mowy u osób, które na co dzień noszą aparaty 
słuchowe. protetycy słuchu musieli zmierzyć się z proble-
mami dotychczas nieznanymi. Sytuacja wymusiła poszu-
kiwanie nowych rozwiązań i narzędzi, dzięki którym użyt-
kownicy aparatów słuchowych mogą poczuć się pewniej.

aparat słuchowy, okulary i maseczka – założenie wszyst-
kiego naraz jest bardzo uciążliwe wtedy, kiedy aparat słucho-
wy znajduje się za uchem. Ponadto ciągłe nakładanie i zdej-
mowanie maseczki często stanowi ryzyko przypadkowego 
wysunięcia się aparatu słuchowego. W ostatnim czasie w ten 
sposób wiele aparatów zostało zagubionych. Z tego powo-
du warto rozważyć wykonanie aparatu słuchowego w wersji 
wewnątrzusznej lub wewnątrzkanałowej. Takie rozwiązania 

poprawiają znacznie komfort użytkowania, a w najmniejszych 
wersjach IIC (Invisible In the Canal) są całkowicie niewidocz-
ne. Pozostając przy wersjach zausznych warto rozważyć apa-
raty słuchowe wyposażone w funkcję „znajdź mój aparat”, 
która może pomóc w znalezieniu zagubionego aparatu słu-
chowego. 

rozumienie mowy, gdy rozmówca jest w maseczce jest 
znacznie gorsze nawet dla osób dobrze słyszących. Maseczka 
powoduje ograniczenie słyszenia wysokich częstotliwości, co 
odpowiada zanikom spółgłosek bezdźwięcznych (np. p,s,f,t,c 
itd.). Przez to mowa staje się mniej wyraźna. Ponadto wiele 
osób z niedosłuchem pomaga sobie w zrozumieniu mowy 
patrząc na usta. Gdy nasz rozmówca jest w maseczce, ma 
zasłonięte usta, do tego mówi szybko, użytkownicy aparatów 
słuchowych mają duże problemy z porozumiewaniem się. 

Rozwiązaniem, które może przynieść korzyść, są aparaty 
słuchowe ze specjalną aplikacją, gdzie przy pomocy smart-
fona możemy sterować pracą aparatów słuchowych. Jednym 
z najnowocześniejszych rozwiązań jest aplikacja ze specjalnym 
programem „rozmowa w maseczce”. Jedno kliknięcie powo-
duje poprawę zrozumienia mowy. Gdy nie możemy skorzystać 
z aplikacji, protetyk słuchu może zaproponować konfigurację 
specjalnego programu słyszenia dedykowanego właśnie dla 
takiej sytuacji.

w gabinetach StreFy SłucHu znajdziecie Państwo audio-
protetyków z doświadczeniem, odpowiednimi kompetencjami 
i determinacją w znalezieniu najlepszego rozwiązania. Na bieżą-
co obserwujemy i wdrażamy wszystkie nowości po to, aby spro-
stać Państwa wymaganiom nawet w tych trudnych czasach. 
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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

Światełka pamięCi
W ciągu ostatnich 12 miesięcy pożegnaliśmy także Ich…
 2019
 6.12. Janusz Dzięcioł (66 l.) – polityk, strażnik miejski i rolnik, 

poseł na Sejm VI i VII kadencji. Zwycięzca pierwszej pol-
skiej edycji programu Big Brother (2001); zginął w wy-
padku na przejeździe kolejowym.

 9.12. Marie Fredriksson (61 l.) – szwedzka piosenkarka, kom-
pozytorka, członkini zespołów Strul, Mamas Barn oraz 
Roxette. 

10.12. Adam Słodowy (96 l.) – popularyzator majsterkowania, 
autor i prowadzący program telewizyjny Zrób to sam. 

2020
 1.01. Krzysztof Leski (61 l.) – dziennikarz prasowy, radiowy  

i telewizyjny, zamordowany przez współlokatora.
21.01. Terence Graham Parry „Terry” Jones (78 l.) – brytyj-

ski aktor komediowy, pisarz i scenarzysta, członek grupy 
Monty Python

24.01. Eugeniusz Grzebieliszewski (86 l.) – społecznik i spół-
dzielca SM „Międzynarodowa”.

 5.02. Kirk Douglas, właśc. Issur Danielovitch Demsky (103 l.) 
– amerykański aktor filmowy i telewizyjny. Laureat Oscara 
za całokształt twórczości w 1996.

 6.02. Romuald Lipko (70 l.) – kompozytor i multiinstrumentali-
sta w zespole Budka Suflera. 

16.02. Jerzy Gruza – ps. „Paweł Binke” (88 l.) – reżyser (seriale 
m.in. Wojna domowa, Czterdziestolatek, filmy fabularne: 
Dzięcioł, Motylem jestem, czyli romans 40-latka) i scena-
rzysta oraz twórca wielu programów i widowisk telewizyj-
nych, laureat nagrody Super Wiktor (1993) za twórczość 
telewizyjną, „Platynowe Lwy” (2017) za całokształt twór-
czości. 

27.02. Paweł Królikowski (59 l.) – aktor filmowy, telewizyjny, 
teatralny i dubbingowy, prezenter i realizator telewizyjny 
oraz prezes Związku Artystów Scen Polskich. 

12.03. Zmarła pierwsza ofiara koronawirusa w Polsce.
13.03. Emil Karewicz (97 l.) – aktor teatralny, filmowy i radiowy, 

uczestnik II wojny św. 
28.03. Marek Lehnert (70 l.) – dziennikarz prasowy i radiowy, 

wieloletni korespondent Polskiego Radia w Rzymie, waty-
kanista. 

Dokończenie ze str. 1
Po wnioskach Stowarzyszenia 

Miasto jest Nasze i prezydenta 
Rafała Trzaskowskiego, proku-
ratura ma wyjaśnić, czy przy 
sprzedaży działki na Kamion-
kowskich Błoniach Elekcyjnych 
nie doszło do złamania prawa, 
bo sprawa wciąż budzi wątpli-
wości mieszkańców. Okolicz-
ności transakcji ma sprawdzić 
również Centralne Biuro An-
tykorupcyjne, bo zwróciła się 
o to posłanka Magdalena Biejat. 
Sprawa będzie wyjaśniana, to 
jednak nie wstrzymuje inwesty-
cji – budowy bloków na działce 
przy ul. Stanisława Augusta. 
Prace ruszyły, a chwilę później 
teren został ogrodzony płotem 
i tu pojawił się kolejny problem, 
bo okazało się, że deweloper za-
jął pas drogowy, a za jego wyko-
rzystanie nie zapłacił do tej pory 
ani grosza.

Ogrodzenie, które osłoniło 
przed światem plac budowy po-
stawiono zgodnie z prawem, bo 
deweloper ma niezbędne zezwo-
lenie na budowę i umowę z Urzę-
dem Dzielnicy. Szkopuł w tym, 
że wykorzystując do swoich 
działań pas drogowy, powinien 
za niego zapłacić. Z zapłaty jest 
zwolniony tylko na czas budowy 
drogi, a nie wcześniej, np. pod-
czas prac związanych z budową 
bloków, co ma właśnie miejsce 
przy ul. St. Augusta.

Jak wyjaśnia Andrzej Opala, 
rzecznik prasowy Urzędu Dziel-
nicy Praga-Południe, działka, 
którą ogrodzono „została objęta 
pozwoleniem na budowę wyda-
nym przez Biuro Architektury 
i Planowania Przestrzennego 
Urzędu m.st. Warszawy. Umowa 
z deweloperem została podpi-
sana w czerwcu 2019 roku przez 
Zastępców Burmistrza Dzielnicy 

Praga-Południe: Jarosława 
Karcza i Adama Cieciurę”.

– Umowa zawierała zobo-
wiązanie dewelopera do czę-
ściowej przebudowy na własny 
koszt ul. Stanisława Augusta 
w związku z realizowaną przez 
niego inwestycją (koszt przebu-
dowy szacowany jest na kilka 
milionów zł). Oczywistym jest, 
że deweloper, by przebudować 
drogę, musi zająć jej pas. I tak 
samo oczywistym jest, że gdy 
zajmuje fragment drogi, by ją 
na własny koszt przebudować, 
to nie powinien dodatkowo pła-
cić za zajęcie tego fragmentu. 
Taka jest powszechna praktyka 
w tego typu sytuacjach – wyja-
śnia Andrzej Opala.

Powierzchnia działki prze-
kazanej deweloperowi, zgodnie 
z umową i w związku z plano-
waną przebudową drogi pu-
blicznej na jego koszt, wynosi 

Co z kasą za drogę? 2729 m2. Stawka za zajęcie pasa 
drogowego na prawach wyłącz-
ności jest jednakowa za zajęcie 
pasa zieleni i chodnika i wynosi 
2,50 zł za 1 m2 za dobę, więc cho-
dzi o duże pieniądze, które każ-
dego dnia mogłyby zasilać dziel-
nicowy budżet i jest nadzieja, że 
w końcu tak się stanie. 

– Mimo wszystkich deklara-
cji i przejęcia terenu, deweloper 
nie przystąpił do przebudowy 
drogi. W tej sytuacji, odbyła się 
wizja lokalna urzędników. Na 
podstawie wniosków z niej pły-
nących Urząd wystąpił do de-
welopera z oficjalnym pismem, 
nakazującym natychmiastowe 
przestawienie ogrodzenia, po-
nieważ nie są tam prowadzone 
żadne prace związane z budową 
drogi – tłumaczy Andrzej Opala 
i podkreśla, że wszczęto jedno-
cześnie postępowanie, które ma 
wyjaśnić, czy w tej sytuacji na-
leży naliczyć deweloperowi sto-
sowną opłatę za dotychczasowe 
zajęcie pasa drogowego.   KS

Wnioski po audycie Zarządu 
Dróg Miejskich, który przepro-
wadzono jakiś czas temu, są 
druzgocące. Kontrolerzy za-
uważyli, że w rejonie przejścia 
na skrzyżowaniu Lewandów 
– Internetowa, jest ryzyko, że 
samochody będą jechać bardzo 
szybko, co może być tragiczne 
w skutkach dla pieszych. Zale-
cono wprowadzenie środków 

„fizycznych i środków nadzoru 
nad prędkością”, które zmuszą 
kierowców do jazdy maks. 
40-50 km/h. 

Zauważono też w końcu, 
że przy skrzyżowaniu zbiera 
się woda – nie ma tam odpły-
wów i piesi są ochlapywani 
przez przejeżdżające auta. 
Mało tego, przy mrozie kałuże 
stają się ślizgawką, co stwarza 

ogromne niebezpieczeństwo. 
Zalecono podniesienie jezdni 
w rejonie przejścia i poprawę 
stanu jezdni i chodników.

ZDM występuje również 
o przeniesienie przystanku. Za-
toka zaczyna się za przejściem, 
co powoduje ograniczenie wi-
doczności w czasie postoju 
autobusu, dlatego zmiana jest 
konieczna.

Jest też nadzieja na moder-
nizację całej ulicy (a właściwie 
800 m, bo tyle zostało z dziu-
rami i kałużami po moderni-

zacji ul. Głębockiej i remoncie 
mareckiej części drogi). W od-
powiedzi na interpelację radnej 
Danuty Zaleskiej, która od lat 
walczy o naprawę tej fatalnej 
ulicy, ZDM poinformował, że 
przebudowa zostanie wpisana 
na listę priorytetów.

– Ze względu na zły stan 
techniczny jezdni i podbudowy, 
a także konieczność przebu-
dowy chodników, odwodnienia 
i oświetlenia ulicy, zgłosiliśmy 
przebudowę ulicy Lewandów 
jako jeden z inwestycyjnych 
priorytetów – informują dro-
gowcy.             Jan Paśnik

Lewandów do poprawy!
Ulica Lewandów na Zielonej Białołęce weszła na listę 
inwestycyjnych priorytetów ZDM. Będzie przebudowa 
skrzyżowania i modernizacja drogi.
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Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada
Czy to prawda, że jak nie złożę wniosku o sporzą-
dzenie uzasadnienia wyroku sądu I instancji, to nie 
przysługuje mi apelacja od tego wyroku do sądu 
odwoławczego? 

Tak. Powyższe wynika ze zmian wprowadzonych 
w Kodeksie postępowania cywilnego, które weszły 

w życie w dniu 7 listopada 2019 roku. Przed tą zmianą apelację można było wnieść 
do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręcze-
nia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Natomiast, jeżeli strona nie zgłosiła 
wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia 
ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegł od dnia, w którym upłynął 
termin do zgłoszenia takiego wniosku. Czas na zgłoszenie wniosku o sporządzenie 
uzasadnienia wyroku wynosił z kolei tydzień. 

Czyli przed 7 listopada 2019 roku strona mogła złożyć apelację do sądu II instan-
cji, w terminie dwutygodniowym od doręczenia jej wyroku z uzasadnieniem, a jeżeli 
nie złożyła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, to mogła wnieść apelację 
w terminie 3 tygodni od ogłoszenia lub doręczenia wyroku. 

Po zmianach Kodeksu postępowania cywilnego, które weszły w życie w dniu 
7 listopada 2019 roku strona, która nie zgłosiła skutecznego wniosku o doręczenie 
wyroku z uzasadnieniem, traci uprawnienie do zaskarżenia tego wyroku apelacją. 
Powyższe wynika z art. 369 §1 k.p.c., zgodnie z którym apelację wnosi się do sądu, 
który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie 
skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jednocześnie – zgodnie z art. 328 §1 i 2 oraz 
art. 331 §1 k.p.c. – wyrok z pisemnym uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, 
która zgłosiła wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodnio-
wym od ogłoszenia wyroku bądź jego doręczenia.

Z dniem 7 listopada 2019 roku, uchylony również został art. 369 §2 k.p.c., pozwa-
lający stronie, która nie zgłosiła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w ter-
minie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, wnieść apelację w terminie dwuty-
godniowym od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku. Zatem 
podstawa prawna, która pozwalała stronie złożyć apelację od wyroku sądu I instancji, 
nawet gdy nie występowała o jego uzasadnienie, odpadła.

Warto w tym miejscu również wskazać, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia 
wyroku nie jest już bezpłatny. Od dnia 21 sierpnia 2019 roku, od wniosku o doręcze-
nie orzeczenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia 
albo doręczenia tego orzeczenia pobiera się opłatę stałą w kwocie 100,00 złotych. 
Opłata ta jest zaliczana się na poczet opłaty od apelacji, a ewentualna nadwyżka 
nie podlega zwrotowi.

PRAWNIK
RADZI'PRZY HERBATCE

Jesień, czas na herbatkę: pach-
nącą, brązową, przejrzystą ze zło-
tymi błyskami (może być też aro-
matyczna kawa).

Czas na grabienie liści w ogrodzie 
i zostawianie kupki niesprzątniętych 
w rogu ogrodu, żeby jeże miały gdzie 
bezpiecznie zimować. Choć to może 
ciut późno, czas na robienie powideł 
z tych śliwek, które są już zmarsz-
czone przy ogonku. To znaczy, że 
bardzo, bardzo dojrzały, bo praw-
dziwe powidła powinny być robione 
bez pośpiechu i bez odrobiny cukru 
(nie licząc dwóch łyżek dodawanych 
pod koniec smażenia, tuż przed wło-
żeniem do słoików, żeby powidła 
miały piękny lśniący kolor).

Jest to także czas na czytanie 
książek, oglądanie ulubionych 
filmów, rozmowy przez telefon 
z przyjaciółmi, bo wiadomo – bez-
pośrednio dzisiaj trudno…

To także czas na wspomnienia. 
Zbliża się 1 listopada, który dla 
wielu jest dniem ważnym, trudnym. 
Nie zawsze smutnym czy przykrym, 
ponieważ tego dnia – nawet jeśli 
musimy zostać w domu – możemy 
wspominać, tych do których już nie 
możemy zadzwonić, których już nie 
możemy uścisnąć czy przytulić, 
z którymi nie możemy po prostu 
pogadać. 

Myślę o mojej Mamie, za którą 
nie przestaję tęsknić, myślę o tylu 
bliskich sercu osobach, które ode-
szły. O Pawle, moim koledze z pod-

stawówki, który w dniu ukończenia 
ósmej klasy, jadąc rowerem, wpadł 
na Puławskiej między dwa auto-
busy i zginął.

Myślę o Krzysztofie, który zo-
stał lekarzem tak, jak wymarzyła 
to cała rodzina i który zbyt zaufał 
lekom: jednym pomagającym mu 
nie spać, by pracować podczas 
zbyt licznych dyżurów oraz innym, 
które pomagały mu zasnąć, żeby 
choć chwilę odpocząć. Nie ma go 
już wśród nas.

Myślę o Wiesławie Nowosiel-
skim, redaktorze naczelnym „Miesz-
kańca”, pomysłodawcy i twórcy na-
szego dwutygodnika. Był niezwykły, 
miał odwagę marzyć i miał odwagę 
wdrażać te marzenia w życie. Jed-
nym z nich jest właśnie „Miesz-

kaniec”. Wiesław odszedł, bo nie 
zawsze nawet wielka miłość, serce 
i oddanie bliskich, a także lekarzy, 
potrafią zatrzymać nas tu, na ziemi.

Krótko przed 1 listopada jest prze-
żywana co roku rocznica tragicznej 
śmierci w 1984 roku księdza bł. Je-
rzego Popiełuszki. Niezłomny, od-
ważny, stał się wzorem dla wielu.

Im dłużej siedzę w zapadającym 
zmroku i ciszy, tym więcej Was, 
którzy odeszliście, przywołuję my-
ślą, choć na moment.

Pewnie nie będę na cmenta-
rzach, pewnie nie zapalę światełka 
na grobie. Zapalę je w moich my-
ślach, wspomnieniach, w sercu. 
Śpijcie spokojnie.

Zawdzięczam Wam tak wiele… 
żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...
COVID story

– Nie tylko usta zasłaniamy, panie Eustachy! 
Nos także…
– Wiem, panie Kaziu, wiem, tak tylko zsunęła 
mi się. Eustachy Mordziak od razu poprawił 
maseczkę, naciągając ją prawidłowo na twarz. 
Zresztą wszyscy kupcy na bazarze na pl. Szem-
beka też się pod tym względem pilnowali, no 
chyba że młodziaki. Ci to zawsze chojraki.
– A mnie, powiem panu, z tą maską ciężko się 
oddycha. Męczę się. 
– Ale nie ma wyjścia, panie Kaziu, nie ma wyj-
ścia. Popatrz pan, co się dzieje! Miejsc nie ma 
w szpitalach, a chorych przybywa. 
– Słyszałeś pan – jeden filut powiedział, że to 
nic strasznego ten cały COVID. „Jedno jabłko 
z wieczora i nie ma doktora”, tak powiedział. 
Że niby nie panikujcie ludzie, zdrowo się odży-
wiajcie, jedzcie dużo warzyw i owoców, a ża-
den COVID wam nie podskoczy…
– No, to muszę naszej Aldonie powiedzieć, 
żeby parę ciężarówek jabłek tu zwiozła, bo jak 
ludzie to usłyszeli!… 

– Żeby jej nie zabrakło? 
– A swoją drogą, powiedz pan, co mu do łba 
strzeliło?
– Panie! To były marszałek Senatu. Doktor, 
zresztą… 
– To tym bardziej… Każdy boi się o siebie, 
o swoich bliskich, a ten jabłka każe jeść?!… 
Chociaż, jak tak pomyśleć, to w sumie takie 
głupie nie jest, żeby się zdrowo prowadzić.
– Generalnie nie, ale liczą się okoliczności 
i kontekst, że się tak wyrażę. Jak się ktoś topi, 
to nie robisz mu pan wykładów, że powinien 
w szkole chodzić na basen… 
– No, ale jabłka zdrowe są, mimo wszystko, 
więc może nawet jak ktoś złapie tego wirusa, 
to bezobjawowo go pokona?
– Jak żona kocha męża bezobjawowo, to się 
pojawiają kobiety współistniejące… 
– A może on chciał się tylko publisi przypo-
dobać? Ten senator. Czyli nam? Politycy róż-
ne pomysły na popularność mają. Tańczą na 
przykład, choć nie potrafią.
– Albo gotują. Kucharzy to chyba najwięcej jest. 
Nie wiem, czy pan zauważył, że taka prawidło-

wość jest – im w życiu ludziom ciężej, tym w te-
lewizji więcej programów o gotowaniu. Żeby się 
ludzie chociaż oczami najedli, czy jak?
– A tego małego pan widział? Tego, co to po 
całym świecie jeździ, że niby dania regionalne 
nam przybliża.
– Niezły pomysł, powiem panu. Za friko świat 
zwiedzać. Zupę ugotuje na wyspach greckich, 
kotleta w Teksasie usmaży, a deser przyrządzi 
w Wenecji… 
– Każdy by tak chciał… 
– Choć z drugiej strony, powiem panu, że na 
naszym bazarze kupisz pan wszystko, z całe-
go świata. Po co to się włóczyć nie wiadomo 
gdzie, te kuchenki na plaży ustawiać, te gary, 
jak można normalnie przywieźć wszystko do 
domu i upichcić co się chce. 
– A bo tym celebrytom całym to się wydaje, że 
jak tak powydziwiają, pochachmęcą, to będą 
fajniejsi… 
– Panie Kaziu, kobity też myślą, że facetom 
podobają się tylko duże piersi. A taka wódka, 
na ten przykład, w ogóle nie ma piersi…

Szaser

REKLAMA REKLAMA

REALIZUJEMY 

INDYWIDUALNE 

ZAMÓWIENIA

WWW.MEBLESOSNOWE.EU

Warszawa-Wawer
ul. Płowiecka 25

(róg Świeckiej)
tel./fax 22 815 35 98

meble@meblesosnowe.eu

ŁÓŻKA ●  MATERACE ●  SZAFY ●  KOMODY
BIURKA ●  WITRYNY ●  STOŁY ●  KRZESŁA

MŁODZIEŻOWE ●  ZESTAWY ●  I INNE

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

Mieszkania  
w bliźniakach z garażami

markasdomy.pl
¥ +48 516 416 516

Blisko
Gocławia
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Światełka pamięCi
29.03. Krzysztof Penderecki (86 l.) – wybitny kompozytor, dy-

rygent i pedagog muzyczny. W 2009 otrzymał Złotego 
Fryderyka za całokształt twórczości w muzyce poważnej. 

 1.04. Elis Marsalis (85 l.) – amerykański pianista, muzyk jaz-
zowy, przedstawiciel jazzu nowoczesnego. Laureat NEA 
Jazz Masters Award w 2011. 

 6.04. Wiktor Bater (53 l.) – dziennikarz, reporter i korespon-
dent wojenny i polskich mediów w Rosji, ekspert i ko-
mentator spraw wschodnich. 

 8.04. Andrzej Adamiak (60 l.) – gitarzysta basowy, wokalista, 
kompozytor i autor tekstów, współzałożyciel, lider i front-
man łódzkiej grupy muzycznej Rezerwat.

13.04. Jerzy Główczewski (97 l.) – pilot Dywizjonu 308, brał 
udział w bitwie pod Gandawą; po wojnie jako architekt 
uczestniczył w odbudowie Warszawy.

15.04. Brian Dennehy (81 l.) – amerykański aktor teatralny, tele-
wizyjny i filmowy (Śmierć komiwojażera, Rambo. Pierw-
sza krew). 

16.04. Ewa żarska (45 l.) – reporterka telewizyjna, reportażyst-
ka, dziennikarka śledcza, autorka książki Łowca o zabójcy 
dzieci Mariuszu Trynkiewiczu.

20.04. Krystyna Łybacka (74 l.) – posłanka na Sejm, minister 
edukacji narodowej i sportu, europosłanka w Parlamencie 
Europejskim.

30.04. Stefan Hambura (59 l.) – prawnik, pełnomocnik rodzin 
ofiar katastrofy smoleńskiej. 

14.05. Jerzy Łapiński (79 l.) – aktor teatralny i filmowy (m.in.
Zmowa, Konsul).

15.05. Henryk Jaskuła (96 l.) – żeglarz, jako pierwszy Polak sa-
motnie opłynął Ziemię. 

18.05. Andrzej Bizoń (44 l.) – były Mister Poland z 2000 r., aktor 
Niani i Na Wspólnej. 

28.05. Robert Weighton (112 l.) – brytyjczyk, najstarszy męż-
czyzna na świecie. 

29.05. Jerzy Pilch (68 l.) – pisarz, publicysta, felietonista, dra-
maturg i scenarzysta filmowy. 

21.06. Ryszard żyszkowski (79 l.) – legendarny pilot rajdowy, 
wielokrotny mistrz Polski.

14.07. Jean-Jacques Blairon (72 l.) – belgijski piosenkarz, wy-
konawca słynnych Kaczuszek, czyli utworu La danse des 
canards. 

17.07. Andrzej Strzelecki (68 l.) – reżyser oraz aktor teatralny 
i filmowy, prezenter telewizyjny, satyryk, scenarzysta, 
nauczyciel akademicki. Profesor sztuk teatralnych, rektor 
Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w War-
szawie. Gracz i działacz golfowy. 

25.07. Bernard Ładysz (98 l.) – legendarny śpiewak operowy, 
aktor i żołnierz Armii Krajowej. 

14.08. Ewa Demarczyk (79 l.) – piosenkarka, wykonująca utwo-
ry z nurtu poezji śpiewanej, w latach 1962–1972 związa-
na z kabaretem „Piwnica pod Baranami”. 

15.08. Henryk Wujec (79 l.) – polityk, fizyk, działacz Solidarno-
ści w czasach PRL-u, były wiceminister rolnictwa. 

20.08. Piotr Szczepanik (78 l.) – piosenkarz, gitarzysta, aktor, 
wykonawca jednej z najpiękniejszych polskich ballad 
o miłości Kochać, a także takich utworów jak Goniąc Kor-
morany i Żółte kalendarze. 

 9.09. Gienek Loska (45 l.) – muzyk, wokalista, gitarzysta, kom-
pozytor i tekściarz, zwycięzca pierwszej edycji programu 
X Factor w 2011 r. i lider zespołu Gienek Loska Band.

 2.09. Dorota Kawęcka (69 l.) – aktorka seriali Dom i M jak  
miłość.

 4.10. Kenzo Takada (81 l.) – japoński projektant mody, założy-
ciel domu mody Kenzo, światowej marki perfum, produk-
tów do pielęgnacji skóry i odzieży.

 6.10. Eddie Van Halen (65 l.) – gitarzysta legendarnego zespo-
łu hardrockowego Van Halen.

 8.10. Jan Szarek (84 l.) – biskup-senior Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiego w RP.

19.10. Wojciech Pszoniak (78 l.) – aktor teatralny i filmowy, 
pedagog (znany m.in. z Ziemi obiecanej, grał również 
w kilkudziesięciu filmach polskich, francuskich i w pro-
dukcjach międzynarodowych).

20.10. Dariusz Gnatowski (59 l.) – aktor filmowy, teatralny 
i dubbingowy; Arnold Boczek, sąsiad Kiepskich w serialu 
Świat według Kiepskich.

REKLAMA REKLAMA

Skorupki 
orzechów 
i pestki œliwek
wyrzuæ do bio.  
Do bio wyrzucamy tylko resztki 
roœlinne i skorupki jajek.

Niestety, tak jak zapowiadano, 
zmienia się system naliczania 
opłat za odbiór śmieci. Już od 
grudnia będziemy płacić według 
ilości zużytej wody, czyli 12,73 zł 
za każdy metr sześcienny wy-
korzystanej kranówki. Zdaniem 
Miasta, to ta metoda jest najbardziej 
sprawiedliwa ze wszystkich dopusz-
czalnych, bo najlepiej odzwierciedla 
liczbę osób zamieszkujących lokal.

Dotyczy to zarówno domów 
jednorodzinnych, budynków wie-
lorodzinnych i lokali niezamiesz-
kałych w zabudowie mieszanej 
(np. sklep w kamienicy). Podstawą 
miesięcznej opłaty będzie średnie 
zużycie wody z 6 kolejnych mie-
sięcy z ostatniego roku (z ostatnich 
12 miesięcy). Nie będzie jednak 
uwzględniona woda bezpowrotnie 

zużyta, czyli ta, która np. służy do 
podlewania ogródka (wg wskaza-
nia podlicznika). Pod uwagę będzie 
brana jedynie woda wykorzysty-
wana na tzw. cele bytowe, czyli 
to, co wypływa z kranu i trafia do 
kanalizacji.

Przykładowo, jeśli średnie zuży-
cie miesięczne wody na osobę to 2,5 
m³, opłata wyniesie od 31,82 zł (go-
spodarstwo 1-osobowe) do 159,10 zł 
(gospodarstwo 5-osobowe). Zakła-
dając zużycie 4 m³ kranówki w mie-
siącu, jedna osoba mieszkająca 
w lokalu zapłaci 50,92 zł.

Jeśli w nieruchomości nie ma 
wodomierza albo nie jest ona pod-
łączona do sieci wodociągowej lub 
nie ma danych za zużycie wody za 
okres 6 kolejnych miesięcy, stawka 
naliczona zostanie według wzoru: 

zmiany w opłataCh za ŚmieCi i parkowanie
To już pewne: zapłacimy więcej za śmieci i parkowanie. 
Rada Warszawy podjęła decyzję o podwyżkach.

liczba mieszkańców x 4 m³ wody 
x 12,73 zł.

W nieruchomościach miesza-
nych, niezamieszkałych (np. salon 
fryzjerski w kamienicy) opłaty 
będą naliczane według norm zu-
życia i pomnożone przez 12,73 zł.

W domkach letniskowych i in-
nych nieruchomościach rekreacyj-
no-wypoczynkowych przyjęta jest 
stała opłata – 181,90 zł rocznie.

Nieruchomości niezamiesz-
kane, objęte miejskim systemem 
gospodarki odpadami (np. miejskie 
szkoły, domy kultury) będą rozli-
czane wg pojemności pojemników.

Od 4 stycznia więcej zapłacimy 
za parkowanie. Nowa stawka to 
3,90 zł za pierwszą godzinę par-
kowania (opłata za drugą i trze-
cią godzinę będzie odpowiednio 
o 20 proc. wyższa). Opłaty będą 
obowiązywać do godz. 20.00. Ma 
to dodatkowo zniechęcić do pozo-

stawiania samochodu na publicz-
nym miejscu postojowym na cały 
dzień – dzięki czemu z każdego 
miejsca będzie mogło skorzystać 
więcej kierowców, a mieszkańcy 
– wracający wieczorem do strefy 
– łatwiej znajdą wolne miejsce 
w pobliżu domu.

Drugą zmianą jest pozostawienie 
obowiązującej ceny abonamentu 
(30 zł rocznie) tylko na jeden samo-
chód w gospodarstwie domowym. 
Za drugie i każde kolejne auto trzeba 
będzie zapłacić 1200 zł rocznie. To 
równowartość 12 biletów miesięcz-
nych na komunikację miejską.

Zmienią się też zasady przy-
znawania abonamentów, będą mo-
gły z nich skorzystać tylko osoby 
płacące podatki w Warszawie. To 
samo będzie dotyczyć też kart N+ 
uprawniających osoby niepełno-
sprawne do parkowania za darmo 
w całej strefie.                       KB
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   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

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 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 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
– decyzji nr 38/CP/2020 z 9 września 2020 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie 
sieci wodociągowej DN200 na dz. nr ew. 68 z obrębu 4-03-06 przy ul. Ceramicznej na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 
na wniosek inwestora Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, reprezentowanego przez peł-
nomocnika, złożony dnia 26 czerwca 2020 r.
– decyzji nr 39/CP/2020 z 15 września 2020 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budo-
wie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Semaforowej i ul. Karnickiej od kanału głównego do granic nieruchomości na dz. nr 
ew. 42/3, 44 z obrębu 4-04-22; dz. nr ew. 3/1, 2, 11/5, 7(cz.) z obrębu 4-04-23 na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na 
wniosek inwestora Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, pl. Starynkiewicza 
5, 02-015 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika, złożony dnia 1 lipca 2020 r.
– decyzji nr 40/CP/2020 z 24 września 2020 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na bu-
dowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłoni wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości na dz. nr ew. 
36/2, 34/6, 19/1(cz.) z obrębu 4-17-05; dz. nr ew. 69/4(cz.) z obrębu 4-02-12 na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na 
wniosek inwestora Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, pl. Starynkiewicza 
5, 02-015 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika, złożony dnia 1 lipca 2020 r.
– decyzji nr 41/CP/2020 z 25 września 2020 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebu-
dowie samodzielnego lokalu niemieszkalnego – lokal usługowy U1 – (użytkowanego przez Przedszkole nr 429) oraz zmianie sposobu 
użytkowania pozostałej części pomieszczeń ww. lokalu na przedszkole, w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym na czę-
ści dz. ew. nr 56 z obrębu 4 07 01, przy ul. Marywilskiej 65 na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy., na wniosek Prezydenta 
m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika, złożony dnia 24 lipca 2020 r.
– decyzji nr 42/CP/2020 z 25 września 2020 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na prze-
budowie ulicy Michałówek (28 KD-D) na częściach działek ew. nr 13, 16/1, 16/2, 17/2, 18, 19/2, 20/5, 32/1, 33/2, 36/3, 41, 42 
oraz na dz. ew. nr 28/5, 28/6, 28/7, 31/5, 34/1, 35/7, 35/11 z obrębu 4-05-01 przy ul. 28 KD-D w rejonie ul. Orneckiej w dzielnicy 
Białołęka m.st. Warszawy, na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanego przez 
pełnomocnika, złożony 10 marca 2020 r.

POUCZENIE
Osoby, które są stroną postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy 
Białołęka ul. Modlińska 197, po telefonicznym uzgodnieniu przybycia, telefon: 22 44 38 292.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu wyda-
jącego decyzję w terminie 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszą-
ce 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: pon.-pt. w godz. 8.00-17.00
   POSIADAMY WYBÓR TKANIN I TRANSPORT

TADEX 
 OPONY

  Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i
 
sprzeda¿ opon 

 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         
tel. 22 610 60 05

Wiele się tu zmieniło przez te 
kilkanaście lat… Z pozytyw-
nych rzeczy można oczywiście 
wymienić większą liczbę utwar-
dzonych dróg czy chociażby 
rozwój (powolny, ale jednak) 
sieci wodociągowej czy kana-
lizacyjnej. Z tych negatywnych 
zjawisk, największym proble-
mem, z racji bliskości do cen-
trum miasta, jest rosnący napór 
inwestycyjny i zakusy powsta-
wania coraz większej i gęstszej 
zabudowy.

– Co się Panu najbardziej 
podoba w tej dzielnicy, a co 
może w niej denerwować?

– Bardzo cenię sobie tutaj taką 
sielską atmosferę, która polega 
na przykład na tym, że gdziekol-
wiek nie pójdę spotykam kogoś 
znajomego – mam przez to takie 
poczucie przynależności do wa-
werskiej społeczności i czuję się 
tu po prostu dobrze. Najbardziej 
podoba mi się zatem w Wawrze 
serdeczność ludzi tu mieszka-
jących. Z rzeczy, które mnie 
tu denerwują, mimo iż pewnie 
trochę by się tego nazbierało, to 
w związku ze zbliżającym się 
sezonem grzewczym, wspomnę 
chociażby o ciągle nierozwiąza-
nym problemie smogu – mam 

tu jednak nadzieję, że za chwilę 
tego problemu całkowicie się 
pozbędziemy.

– Czym Wawer wyróżnia 
się wśród innych dzielnic 
Warszawy, dlaczego warto tu 
zamieszkać?

– Wawer to świetne miejsce 
do mieszkania – jest tu mnó-
stwo miejsc do spacerów blisko 
przyrody, a gęstość zaludnienia 
jest wciąż najniższa w całej 
Warszawie. Nie ma zatem tutaj 
takiego tłoku, pędu, hałasu i be-
tonowego przytłoczenia – żyje 
się po prostu trochę wolniej 
i spokojniej.

– Dlaczego zdecydował się 
Pan zostać radnym – czy było 
warto?

– Impulsem do działalno-
ści społecznej był niedostatek 
infrastruktury w najbliższej 
okolicy – ktoś po prostu musiał 
zacząć zabiegać o utwardzenie 
drogi czy budowę kanalizacji, 
a nawet obronę sąsiedniego lasu, 
który Miasto chciało w pew-
nym momencie przeznaczyć na 
zabudowę mieszkaniową. Gdy 
poznałem zawiłości admini-
stracyjnych procedur i dałem się 
poznać najbliższym sąsiadom 
z konsekwencji w działaniu, 

stałem się naturalnym kandy-
datem do ich formalnego repre-
zentowania – najpierw w radzie 
osiedlowej, potem dzielnicowej. 
Bez względu na to jak pompa-
tycznie to może zabrzmieć, to 
jednak stwierdzić muszę, że 
pomaganie innym rzeczywiście 
daje satysfakcję – nawet mimo 
odpowiedzialności, dużej ilo-
ści czasu i energii, jaką trzeba 
na to poświęcić, a często nawet 
zwykłego stresu, jaki się z tym 
wiąże.

– Jaki jest Rafał Czerwonka 
prywatnie?

– Czterdziestkę mam już 
dawno za sobą, a wraz z upły-
wem wieku i na nieszczęście 
mojej rodziny pasji mam coraz 
więcej. Staram się jednak, aby to 
właśnie rodzina była na pierw-
szym miejscu, a dopiero potem 
samorząd i inne zainteresowa-
nia. W tym znikomym wolnym 
czasie ostatnio najbardziej 
wciąga mnie działalność pisar-
sko-kronikarska. Piszę zatem 
coraz więcej, nie tylko na temat 
Wawra, ale ostatnio chociażby 
także dla dzieci. Mam właśnie 
za sobą debiut pisarski, jeśli 
chodzi o książkę przeznaczoną 
dla dzieci wczesnoszkolnych.

– Skąd pomysł na książkę? 
Jak długo powstawała? 

– Niektóre historie zawarte 
w książce powstały wiele lat 
temu, ale pomysł zebrania ich 
wszystkich razem w jedną ca-
łość pt. „Sny Małgosi” zrodził się 
przed rokiem. Książka powstała 
tak naprawdę dzięki moim dzie-
ciom, które motywowały mnie 
ciągle do wymyślania własnych 
bajek na dobranoc, a gdy się tego 
trochę nazbierało, zdecydowa-
łem się najciekawsze historie 
spisać w jedną całość. Pokusiłem 
się przy tym na samodzielne wy-
danie książki i samodzielną jej 
sprzedaż, co jest dosyć pionier-
skie, jeśli chodzi o beletrystykę 
dla dzieci – książka jest zatem 
dostępna tylko na stronie inter-
netowej www.snymalgosi.pl.  
Muszę przyznać, że jestem bar-
dzo ciekawy, jakie będą efekty 
tego projektu, bo sama książka 
zbiera bardzo pozytywne re-
cenzje. Największą satysfak-
cję mam z tego, że, jak słyszę 
od pierwszych Czytelników, 
książka potrafi wciągnąć i roz-
bawić, a to już jest coś. 

Serdecznie zapraszam do 
lektury.

Rozmawiała Alina Gruszka

wawer miejsCem serdeCznyCh Ludzi

Rafał Czerwonka o tym, że w Wawrze ceni spokój 
i serdeczność sąsiadów, a martwi go problem smogu. 
Został radnym, by mieć większy wpływ na poprawę 
najbliższej okolicy, na pierwszym miejscu stawia ro-
dzinę, a jego wielką jego pasją jest pisanie, ostatnio 
dla najmłodszych.

– Od ilu lat mieszka Pan 
w Wawrze i jak dzielnica 
zmieniła się przez ten czas?

– Bezpośrednio po ślubie, 
wspólnie z małżonką szukali-
śmy swojego miejsca na ziemi 

i tak trochę spontanicznie trafiło 
na Wawer. Mimo, iż mieszkam 
tu zaledwie od 2007 roku, mogę 
z przekonaniem powiedzieć, że 
nie wyobrażam sobie już życia 
gdzieś indziej.
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REKLAMAREKLAMA

Od 17 października musimy 
odnaleźć się w nowej rzeczy-
wistości, bo czerwona strefa 
oznacza, że wróciły m.in. ogra-
niczenia w sklepach. Dopusz-
czalne jest 5 osób na jedną kasę 
w placówkach handlowych o po-
wierzchni do 100 m2, a dla skle-
pów powyżej 100 m2 – 1 osoba 
na 15 m2. Do odwołania wstrzy-
mano dowolność zgromadzeń 
publicznych – obecnie może 
wziąć w nich udział maks. 
10 osób. Podczas uroczystości 
religijnych obowiązuje zasada 
maks. 1 osoba na 7 m2, jest też 
zakaz wesel i konsolacji oraz in-
nych imprez okolicznościowych. 
Kolejne zmiany, które obowią-
zują od kilku dni, to zamknię-
cie lokali gastronomicznych 
dla klientów o godz. 21 (klienci 
mogą zajmować co drugi stolik), 
później posiłki dostępne są tylko 
na wynos. W imprezach sporto-
wych nie bierze udziału publicz-
ność, a podczas wydarzeń kultu-
ralnych może być zajęte maks. 
25 proc. miejsc na widowni. 

zdaLne nauCzanie
Szkoły śred-

nie i wyższe 
weszły w sys-
tem nauczania 
zdalnego, do 
czego są przygotowane od kilku 
miesięcy.

– Przygotowania do nauki 
w trybach innych niż stacjonar-
nych trwają od kwietnia, kiedy 
rozpoczęliśmy proces budowa-
nia platformy edukacyjnej edu-
warszawa.pl, która docelowo 
obejmie 30 tysięcy nauczycieli 
oraz 260 tysięcy uczniów. Koszt 
jej wdrożenia i zakupu licencji 
MS Office365 dla nauczycieli 
i uczniów to 12 mln zł – infor-
muje Urząd Miasta. – Stolica 
przygotowała się do prowadze-
nia nauki w trybie zdalnym oraz 
hybrydowym. Rekomendowa-
liśmy wprowadzenie takiego 
rozwiązania już 1 września. 
Pomimo wdrożonych środków 
bezpieczeństwa w Warszawie 
mamy już 286 odnotowanych 
zakażeń koronawirusem w po-

szkoła, transport, szpitaLe W czerWonej Strefie
Wciąż rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Warszawa 
kilka dni temu weszła w czerwoną strefę, co oznacza 
większe obostrzenia i ograniczenia. Powstaje szpital 
tymczasowy, będzie następny.

nad 160 placówkach. 642 osoby 
przebywają na kwarantannie, 
a od 1 września objęto nią już 
1734 osoby. 

połowa miejsC mniej
Najbardziej do-

tkliwe obostrzenie 
dotyczy komu-
nikacji miejskiej 
– zajętych może 
być 50 proc. miejsc siedzących 
lub 30 proc. liczby wszystkich 
miejsc. Ten wymóg przerabiali-
śmy już podczas pierwszej fali 
epidemii. Wówczas jednak obo-
wiązywała społeczna kwaran-
tanna, później wszystkie szkoły 
działały w systemie zdalnym, 
cała gospodarka została „wstrzy-
mana”. Teraz, chociaż na ulice 
wyjechały w godzinach szczytu 
wszystkie autobusy i tramwaje, 
a metro kursuje z maksymalną 
możliwą częstotliwością, chwi-
lami realizacja tego obostrze-
nia jest zwyczajnie nierealna 
– w pojazdach Warszawskiego 
Transportu Publicznego jest 
niemal połowę mniej miejsc niż 
dotychczas.

Przy każdych drzwiach są in-
formacje z podaną maksymalną 
liczbą osób, jaka może podró-

żować konkretnym pojazdem. 
Dla przykładu – do autobusu 
18-metrowego (czyli przegu-
bowego), w zależności od typu, 
może wsiąść 40-54 osoby. Auto-
bus 12-metrowy zabierze 21-35 
osób; 9 metrowy – 16-17. Tram-
waj starszego typu, w dwóch 
wagonach razem pomieści 60-70 
osób; niskopodłogowy – ok. 60 
osób. Pociągi metra, w zależno-
ści od typu, zabiorą 340-450 pa-
sażerów. Różnych typów pocią-
gów używa także Szybka Kolej 
Miejska, może do nich wsiąść od 
210 do 292 osób.

Na przystankach przy stacjach 
metra pracują informatorzy, któ-
rzy udzielają informacji o kur-
sowaniu autobusów i tramwa-
jów, tak by pasażerowie, którzy 
przyjadą metrem lub do metra 
wiedzieli, ile mają czasu do kolej-
nych odjazdów i mogli zdecydo-
wać, do którego autobusu wsiąść, 
aby nie był przepełniony.

Obostrzenia obowiązują 
również w pociągach, co może 
okazać się problemem dla po-
dróżnych planujących podróż np. 
PKP Intercity i mają wykupiony 
wcześniej bilet, kiedy jeszcze 
nie było limitów miejsc. Teraz 
pasażerowie mogą zajmować do-

wolne miejsca w obrębie posia-
danej klasy wagonu, bez względu 
na miejsce wskazane na zakupio-
nym bilecie. Mają być dokładane 
dodatkowe wagony, aby zapew-
nić zachowanie odpowiedniej 
odległości w pociągach. Można 
też zwrócić bilet.

– Osoby, które zakupiły bilety 
w przedsprzedaży do 16 paź-
dziernika br. włącznie na prze-
jazd 17 października i później, 
mogą zwrócić bilet i otrzymać 
pełną należność, bez potrącenia 
odstępnego. Pasażerów, którzy 
kupią bilet 17 października i póź-
niej będą obowiązywać standar-
dowe zasady zwrotów, z potrą-
ceniem odstępnego – informuje 
PKP Intercity. W związku z ko-
ronawirusem wciąż odwołanych 
lub wstrzymanych jest wiele po-
łączeń, zarówno międzynarodo-
wych, jak i krajowych. 

SzPitale tymczaSoWe
Według prze-

widywań Mini-
sterstwa Zdrowia, 
w następnym 
tygodniu dobowa 
liczba zakażeń może wynieść 
nawet 15-20 tys., a w szpitalach 
w kraju jest zajęte ok. 8 tys. łó-

żek przy dostępnych 15 tys. Za 
chwilę ta liczba może być niewy-
starczająca, dlatego w miastach 
wojewódzkich powstaną szpitale 
tymczasowe. 

Pierwszy z nich jest właśnie 
tworzony na Stadionie Narodo-
wym. W początkowym etapie 
będzie miał 500 miejsc dla pa-
cjentów, w tym 50 na oddziale 
intensywnej opieki medycznej. 
Chorzy będą leżeć w salach 
konferencyjnych. Później moż-
liwe będzie zwiększenie liczby 
łóżek do 1000. Pierwsi pacjenci 
trafią tu, kiedy nie będzie miejsc 
w szpitalach. 

To nie jedyny szpital tymcza-
sowy w stolicy. Kolejny powsta-
nie prawdopodobnie w jednej 
z hal wystawienniczych. Wcze-
śniej minister zdrowia Adam 
Niedzielski wspominał też 
o możliwości utworzenia takiego 
szpitala przy placówce na ul. 
Szaserów. Z kolei właściciel hali 
„Ptak Warsaw Expo” w Nada-
rzynie, zadeklarował przekaza-
nie obiektu na szpital polowy. 
Trwają analizy i wkrótce po-
winny zapaść konkretne decy-
zje w sprawie kolejnego obiektu 
tymczasowego w Warszawie dla 
chorych na COVID-19.  KaSa
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Odporność – to słowo w cza-
sie epidemii jest odmieniane 
przez wszystkie przypadki 
i trwają dyskusje o tym, jak 
najskuteczniej ją podnieść. 
Sposobów i pomysłów poja-
wia się wiele, wszyscy jednak 
podkreślają zgodnie, że nic nie 
wzmacnia organizmu tak, jak 
zdrowy tryb życia, a na niego 
składa się oczywiście jedzenie 
świeżych warzyw i owoców. 
Nie dostaniemy ich w popular-
nych dyskontach, tylko w miej-
scach, gdzie najważniejsza jest 

jakość, a nie jedynie bardzo ni-
ska cena.

Od wiosny żyjemy w innej 
rzeczywistości i dużo więk-
szą wagę przywiązujemy do 
swojego zdrowia. Na szczę-
ście do tej pory, pomimo licz-
nych ograniczeń związanych 
z pandemią, nie odcięto nas od 
dostępu do tego, co najcenniej-
sze właśnie w tym momencie 
– źródła naturalnych wita-
min, czyli warzyw i owoców, 
które powinniśmy kupować 
w sprawdzonych miejscach. 

Jednym z nich jest hala spo-
żywcza w Centrum Handlo-
wym Szembeka. 

Tutaj wszelk ie środk i 
ostrożności związane z ko-
ronawirusem wprowadzono, 
kiedy jeszcze w Polsce nie 
były obowiązkowe. Przede 
wszystkim dezynfekcja rąk. 
Pojemniki z płynem zostały 
zamontowane na początku 
marca. Są bezdotykowe, więc 
najbezpieczniejsze z dostęp-
nych na rynku. Znaleźć je 
można przy wszystkich wej-

ściach do budynku Centrum 
na poziomie parteru. Regu-
larnie budynek poddawany 
jest cotygodniowej całkowi-
tej dezynfekcji, metodą za-
mgławiania oraz ozonowania 
za pomocą specjalistycznych 
środków.

Ponadto wszystkie po-
wierzchnie, z którymi mogą 
mieć styczność nasze dłonie, 
co godzinę są odkażane za po-
mocą płynów z nanosrebrem, 
do którego wszelkiego rodzaju 
wirusy nie mają możliwości 

zaczepienia się i utrzymania 
na powierzchniach.

W czasie epidemii, kiedy po-
winniśmy dbać o wzmocnienie 
organizmów, a właśnie trwa se-
zon na jesienne warzywa, miej-
sca takie jak te, powinniśmy 
doceniać wyjątkowo. W żad-
nym dyskoncie nie znajdziemy 
produktów bezpośrednio od 
naszych lokalnych rolników 
i wytwórców. Więc zanim wyj-
dziemy na zakupy, które zrobić 
musimy, warto sprawdzić, co 
jest czynne. Hala spożywcza 

w Centrum Szembeka działa 
normalnie, choć od 15 paź-
dziernika swój czas mają tutaj 
znowu seniorzy, zgodnie z Roz-
porządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 14 października 2020 r.

Warto jeszcze przypomnieć, 
że według Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA) „nie ma 
dowodów na to, że żywność 
może być źródłem lub po-
średnim ogniwem transmisji 
wirusa SARS COV-2 (koro-
nawirus)”.                          AS

Świeże i zdrowe, bo „szembekowe” DBAJąC O ODPORNOŚĆ
Skarby natury z hali spożywczej

Witamina C: brukselka, chrzan, jarmuż, papryka 
czerwona i zielona, natka pietruszki, szpinak, kalafior, 
kiwi, cytryna, grejpfrut i pomarańcza.
Beta-karoten: marchewka, natka pietruszki, jarmuż, 
szpinak, szczaw, szczypior, papryka czerwona, mo-
rele, melony, brzoskwinie i śliwki.
Witaminy C, A, E, witaminy z grupy B, składniki mi-
neralne zawierające siarkę, selen, magnez, żelazo 
oraz olejki eteryczne: warzywa cebulowe, czyli czo-
snek, cebula, szczypiorek oraz por. Zawierają też fiton-
cydy, mające działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. 
Witamina D3: tran i tłuste ryby morskie (śledź, ło-
soś, sardynka). 
Kwas mlekowy: kiszonki, które wpływają na mikro-
florę jelit, właśnie wytwarzając kwas mlekowy. Ten 
stwarza idealne warunki dla rozwoju korzystnych 
bakterii jelitowych i zapobiega rozwojowi bakterii 
gnilnych. 

OGŁOSZENIE PRASOWE OGŁOSZENIE PRASOWE
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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
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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 WAR-
SZAWIE – TANIO I SOLIDNIE. TEL. 
500-336-607

SPRZEDAM

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

SZUKAM PRACY

n Jestem uczciwą kobietą z dużym 
doświadczeniem w prowadzeniu domu 
i opieką nad seniorami. Chętnie podejmę 
prac. Tel. 501-425-251 

TRANSPORT

n AAA wywóz gruzu, mebli, gałęzi, itp. 
Rozbiórki, wyburzanie ścian, skuwanie 
glazury, posadzek, wycinanie drzew. 
Porządkowanie piwnic, garaży, działek. 
Załadunek. Tanio.  
Tel. 721-002-710

n Przeprowadzki i magazynowanie 
24h/7. Wywóz i utylizacja zbędnych 
mebli, przedmiotów z mieszkań i piw-
nic. Tel. 607-66-33-30

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

n Transport – przeprowadzki – samo-
chód o wymiarach 3,9 dł./2,0 wys. – 
kontener, kraj, zagranica, konkurencyjne 
ceny. Tel. 502-904-708

AUTO-MOTO – Kupię

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

DAM PRACę

n PIELęGNIARKę – RECEPCJO-
NISTKę ZATRUDNIę 1/2 ETATU. 
PRZYCHODNIA.  
KONTAKT 601-341-020

n Samotnej emerytce do pomocy 
przy starszej chodzącej pani. Rondo 
Waszyngtona. Tel. 22 870-02-39

FINANSE

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

KUPIę

n Antyki, obrazy, meble, książki, pocz-
tówki, 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

n Trener matematyki. 8-klasiści. 
Matura. Tel. 536-527-502

NIERUCHOMOŚCI – Kupię

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

PRACA

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

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, nie-
ujawnione dochody. Tel. 22 672-34-34, 
604-095-656, www.podatki-doradca.pl

USŁUGI

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

n AGD – LODÓWKI, PRALKI, ZMYWAR-
KI – NAPRAWA. TEL. 694-825-760

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

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

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

n Cyklinowanie, układanie, lakierowanie, 
przekładanie parkietów – Jan Grzybow-
ski. 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 kominiar-
skie. Uprawnienia. Tel. 694-747-213

n Klimatyzacja, wentylacja, oddymia-
nie – 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, 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 APranie dywanów, mebli tapicerowa-
nych. Osobiście. Tel. 512-247-440

REKLAMAREKLAMA

następne wydanie 5.11.2020

REKLAMA

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

ZAWIADOMIENIE O WSZCZęCIU POSTęPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) 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 ze zm.),

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

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, repre-
zentowanej przez pełnomocnika, złożony dnia 21 sierpnia 2020 r., w sprawie o ustalenie 
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średnie-
go ciśnienia do 0,5 MPa o długości ok. 45 m na dz. nr ew. 22/2, 22/8(cz.), 22/9(cz.), 
42/3(cz.), 44(cz.) z obrębu 4-04-22, dz. nr ew. 1, 2(cz.), 3/1(cz.) z obrębu 4-04-23 przy 
ul. Podgórnej, Karnickiej 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 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:

Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanego przez 
pełnomocnika, złożony 14 września 2020 r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie tężni solankowej z infrastruk-
turą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki ewid. nr 58 z obrębu 4-03-08 
w rejonie ulic Vincenta van Gogha i Pabla Picassa 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

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  reprezentowanej przez pełnomocnika, złożony 
23 lipca 2020 r., uzupełniony 24 sierpnia 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustale-
niu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci 
gazowej średniego ciśnienia PE 110, 63, 40 mm – zakres ciśnienia 10 kPa – 0,5 MPa, 
na częściach działek ew. nr 59, 40, 35/7, 35/6, 36/50 z obrębu 4-16-03; 40/13, 40/27, 
39 z obrębu 4-16-04; 31/12, 30/4, 30/5 z obrębu 4-16-06; 11/25 i 1/1 z obrębu 4-16-
07 oraz na działkach ew. nr 52/3, 52/1, 51/4, 52/10, 53/1, 36/40, 36/41, 54/9, 71, 
56/7, 36/16, 36/45 z obrębu 4-16-03 i 31/11 z obrębu 4-16-06 przy ul. Olesin/Długi Kąt 
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.

Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne
Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 100 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

w w w . j a s k r a . o r g

Warszawa ul. Grenadierów 51/59

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

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 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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Dwaj koledzy spotykają się po 
długim czasie: – Jacek! Podob-
no się ożeniłeś? Ładna?
– Wszyscy mówią, że podobna 
do Matki Boskiej.
– To pokaż zdjęcie… O Matko 
Boska!

***
Policjant zatrzymuje kierowcę:
– Prawo jazdy, dowód reje-
stracyjny i dowód ubezpieczenia 

proszę. Kierowca podaje dowód 
rejestracyjny i polisę.
– A prawo jazdy?
– Nie mam.
– Tak? A gdzie jest?
– No jak by to panu wytłuma-
czyć… Ma pan kota?
– Nie mam.
– A gdzie on jest?!

***
Pan i pani wchodzą do kawiar-
ni, podają szatniarzowi płasz-
cze. Szatniarz rutynowo pyta:
– Na jeden numerek?
– Nie! Na kawę.

na luzie
ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Pyszna Józia

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

Kuchnia to miejsce zawsze pełne 
niespodzianek. Nawet, gdy ma 
się doświadczenie i wiedzę, co 
jakiś czas coś nas zaskakuje. Na 
przykład twarde mięso.
Wiadomo powszechnie, że mięso 
powinno być świeże: na przykład 
wołowina jak najjaśniejszego 
koloru. Zawsze dobrze jest je 
zamarynować przed obróbką: do 
kurczaka wystarczy cytryna lub 
ocet jabłkowy, plus ewentualnie 
kilka ziół, do mięs czerwonych 
marynaty z octu z oliwą, czosn-
kiem i ziołami, z wina czy na 
bazie musztardy. Warto pamiętać 
o soleniu: mięso smażone solimy 
jak najpóźniej, bo sól wyciągając 
z niego soki potrafi spowodować 
twardość i łykowatość (lub „su-
chość”) mięsa.
Ale co robić, gdy mimo gotowania 
czy duszenia akurat dziś mięso jest 
nadal twarde? Na ratunek można 
wziąć (do mięsa, nie doustnie) kie-
liszek wódki czy pół szklanki wina. 
Niektórzy polecają dodać szczyptę 
sody. Dostępne w sklepach środ-
ki (np. sól zmiękczająca mięso) 
są skuteczne, lecz do stosowania 
przed gotowaniem. 

Wesoły Romek

Warto wiedzieć, że smak zależy 
także, w niemałym często stopniu, 
od… zapachu! Nie ma zgodności, 
co do ilości podstawowych sma-
ków, jakie rozpoznaje człowiek. 
O czterech wiadomo powszechnie. 
Przede wszystkim – smak słodki. 
Receptory, które go rozpoznają, 
umieszczone są głównie na samym 
czubku języka. Smak słony, to dome-
na bocznych części języka, w jego 
środkowym odcinku. Kwaśny smak 
najsilniej odczujemy zwłaszcza 
w nieco głębszym odcinku na bo-
kach języka. Gorzki smak czujemy 

najmocniej, gdy pokarm dotrze do 
głębiej położonej, centralnej części 
języka. Uwaga! Wszystkie receptory 
są rozsypane na całej powierzchni 
języka, chodzi tylko o większe ich 
skupiska.
Ale to nie wszystko! O smak uma-
mi, czyli umiejętność rozpoznawania 
glutaminów (smaków „mięsno-roso-
łowych”), spór trwa od około stu lat, 
lecz dopiero w roku 2000 oficjalnie 
postanowiono go wyodrębnić z grupy 
smaków słonych. 
Kolejną nowością jest smak tłusty, 
podobno będący jedną z podstaw 
uzależnienia od chipsów i grilla. To 
by tłumaczyło, dlaczego niektórzy nie 
cierpią jadać dietetycznie i chudo!

ŚMIESZKANIEC RADY CIOTKI AGATY

WARTO WIEDZIEĆ

Ciekawska

 Dyniowe: pół kilo dyni bez pestek i skórki 
zetrzeć na grubej tarce. 1–2 jajka wymieszać 
w misce z łyżką oliwy, łyżeczką kurkumy i im-
birem (może być suszony, może świeży drobno 
siekany), plus sól i ciut pieprzu. Dodać dynię, 
pół szklanki mąki i dobrze wymieszać dodając 
po odrobinie mąkę, gdy za rzadkie. Smażyć na 
oliwie lub klarowanym maśle na rumiano z każ-
dej strony. Podawać można z pokruszonym se-
rem feta lub pastą z suszonych pomidorów.

 Dyniowe 2: składniki jak powyżej, plus spo-
ra cebula i 1–2 ząbki wyrazistego czosnku. Przy-
gotować jak powyżej, ale te smakują świetnie 
z pachnącym ziołami sosem pomidorowym, na 
przykład takim jak do pizzy.

 Owsiane: 4 łyżki płatków zalej w misce 
wrzątkiem tak, by były ledwo nią przykryte, na-
kryj talerzykiem i odstaw na 15–20 minut. Gdy 
napęcznieją, dodaj jedno całe jajko, a poza tym, 
co lubisz: rodzynki i krojone, suszone morele, 
albo pestki dyni, słonecznika i orzechy sieka-
ne, albo suszone, mielone pomidory i twardy, 
drobno tarty ser typu parmezan. Formuj łyżką 
na patelni małe placuszki i smaż po obu stro-
nach. Są świetne popijane kefirem lub maślan-
ką, a te wytrawne – na przykład esencjonalnym 
czerwonym barszczem.

 Serowe: pół kilo sera białego półtłustego 
lub tłustego wymieszać dokładnie (przyda się 
mikser) z około szklanką mąki i 2 całymi, du-
żymi jajami. Dodajemy ciut wanilii (może być 
cukier waniliowy), szczyptę soli i ciut cukru. 
Smażymy, nakładając łyżką na patelnię. Świet-
ne posypane cukrem pudrem lub z powidłami 
śliwkowymi, a kto lubi, może zrobić polewę ze 
zmiksowanych, mrożonych truskawek.

 Drożdżowe: pół kilo mąki pszennej wsypać 
do miski, dodać pół paczki świeżych drożdży 
(50 g) lub o połowę mniej suchych; rozkru-
szyć je z mąką i 2 łyżkami cukru, zrobić dołek, 
w który wlewamy pół szklanki ciepłego mleka 
(nie gorącego!). Odstawić przykryte na 15 mi-
nut, potem dolać stopniowo szklankę ciepłego 
mleka, jedno jajko, jedno żółtko, szczyptę soli, 
wyrobić i odstawić przykryte, aż podwoi obję-
tość. Smażyć na nie za gorącej patelni na złoto. 
Podawać z konfiturami lub posypane grubym 
cukrem.

Placki – do rodzinnego smażenia 
i podjadania. W każdym domu.

Krzyżówka Mieszkańca nr 20

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 21 utworzą końcowe hasło.
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H O R O S K O P

m Baran
21.03-21.04

n Byk
22.04-21.05

o Bliźnięta
22.05-21.06

p rak
22.06-22.07

q Lew
23.07-23.08

r Panna  
24.08-23.09

s Waga  
24.09-23.10

t skorpion  
24.10-23.11

u Strzelec  
24.11-22.12

v Koziorożec  
23.12-20.01

w Wodnik  
21.01-19.02

x ryby  
20.02-20.03

Zazwyczaj jesteś osobą energiczną, przedsiębiorczą i uparcie dążącą do celu, dlatego w najbliż-
szym czasie możesz mieć szansę na korzystny interes. Jeżeli planujesz jakiś wyjazd samocho-
dem, przed podróżą koniecznie sprawdź, czy opłaciłeś OC i stan techniczny wozu. 
Przydałby ci się krótki odpoczynek, aby oderwać się od codziennych spraw. Na zdrowie i spraw-
ność fizyczną nie powinieneś narzekać. Uważaj tylko na wagę, ponieważ potrafisz być smako-
szem i zazwyczaj nie odmawiasz sobie pysznych kąsków. 
Żyjesz wśród ciągłych zmian. Obracasz się w wirze spraw i dlatego często zaniedbujesz to, co 
jest najważniejsze. Spróbuj te najważniejsze sprawy usystematyzować i krok po kroku doprowa-
dzić do końca. Wiara i dobre chęci mogą zdziałać cuda. 
Wśród codziennego natłoku spraw znajdź czas na przechadzki lub lekką gimnastykę. Pomożesz 
swojemu organizmowi poprawić kondycję i nabierzesz odporności. A tak w ogóle to może przy-
dałoby się wyjąć z szafy ciepłe ciuszki, przecież nadeszła jesień… 
Jesienna aura i zmienne temperatury raczej ci nie sprzyjają. Możesz przez to odczuwać lekkie 
znużenie, zaniedbywać nieco pracę, ale dzięki temu więcej czasu poświęcisz rodzinie. Postaraj 
się komuś pomóc, choć z natury nie jesteś zwolennikiem pomagania bez wołania o pomoc. 
Nadchodzące dni mogą być okazją do poprawienia sytuacji finansowej. Może warto zagrać 
w totolotka! Spokojniejsze chwile wykorzystaj na spacery z rodziną i znajomymi. Jedno jest 
pewne – nie będziesz się nudzić. 
Poczujesz się wspaniale, i ta sytuacja w sposób pozytywny odniesie się do twoich spraw. Przy 
odrobinie samozaparcia poradzisz sobie ze wszystkimi trudnościami. Pomoże ci w tym otocze-
nie ludzi pełnych optymizmu i pogody ducha. 
Wyluzuj się i daj na stop. Nie bądź aż do przesady dokładny i skrupulatny, ty też możesz mieć 
wolne dni. Zastanów się na sobą, pomyśl o sobie i swoich potrzebach. Nawet, jeśli pogoda 
będzie „pod psem”, masz chodzić na spacery i oddychać pełną piersią. 
Twoje kości czują nadchodzące chłody, ale nadal ciągnie cię na zieloną trawkę. W codziennym 
rozgardiaszu nie zapominaj o swojej rodzinie i poświęć jej trochę uwagi. Zalecane jest większe 
poczucie humoru i pozytywne nastawienie do wszystkiego. 
Nie daj się jesiennym chłodom, wzmocnij odporność organizmu i ubieraj się odpowiednio do 
temperatury – a optymistyczne nastawienie do codziennych spraw pomoże ci w przezwycięża-
niu wielu trudności. 
Bierz witaminy i ubieraj się adekwatnie do pogody, a może uda ci się oszukać jesień i przejść 
przez nią w zdrowiu i dobrej kondycji. Nie przesadzaj z porządkami, we wszystkim wskazany jest 
umiar i zdrowy rozsądek. We wszystkim oprócz miłości, a od zakochania jesteś jeden krok… 
Wspaniały nastrój może ci popsuć wizja jesiennych porządków w mieszkaniu lub na działce, 
jakie przed tobą roztacza rodzina, a więc do dzieła. Poprawiaj swoją kondycję przekopując ogró-
dek, grabiąc liście lub wietrząc zakamarki szaf. Merlin
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ił CapitaL – przegrywa ten, kto nie próbuje
Igor Łukasik to profesjonalny  

siatkarz, którego kariera została na-
gle przerwana kontuzją. Podtrzymuje 
wciąż żywe kontakty z aktualnymi 
mistrzami świata. Sport nauczył 
go tego, że przegrywa ten, kto nie 
próbuje. Wola walki, konsekwencja, 
niezłomny charakter, podparta wy-
kształceniem, kwalifikacjami oraz 
doświadczeniem wiara w sukces 
i szerokie kompetencje, pozwoliły mu 
wkroczyć z impetem w świat wiel-
kich finansów. Włada biegle językiem 
angielskim oraz chorwackim, dzięki 
którym nawiązuje wiele niezwykle 
interesujących kontaktów na świe-
cie. Posiada potężne doświadczenie 
na międzynarodowym rynku nieru-
chomości. Jaki jest jego największy 
atut? Jest doskonałym negocjato-
rem: „Odważne decyzje, znajomość 
ludzi, otwartość i idąca z nim pod 
rękę umiejętność komunikacji – to 
silna oręż w trudnej sztuce nego-
cjacji. Nie tracąc nigdy celu z oczu 
mam pewność, że zawsze mogę 
zwyciężyć”. 

O tym, jak skuteczne są działa-
nia IŁ Capital najlepiej świadczą 
liczne projekty zakończone sukce-
sem: Sucha Marina w Gażenicy na 
Chorwacji, budowa osiedla w Zada-
rze – współpraca z Jadran Invest, 
realizacja inwestycji budowlanej na 
wyspie Osljak, kooperacja z Cordia 
Management Poland na krajowym 
rynku – to tylko szczypta z tego, 
co udało się wypracować. Obecnie  
IŁ Capital prowadzi pięć inwestycji 
w Warszawie.

 – IŁ Capital to holding spółek- 
-córek, które od wielu lat zdobywały 
rynek lokalny i międzynarodowy. 

Mamy wieloletnie doświadczenia 
oraz bogate kompetencje, dzięki 
którym zręcznie poruszamy się 
w branży na całym świecie. Rozpo-
czynaliśmy w Chorwacji oraz Dubaju, 
bardzo rozwojowych i dynamicznie 
działających sektorach finansów 
i nieruchomości. Obrót wysokimi 
kwotami, bardzo duże inwestycje 
i ogromna odpowiedzialność – mówi 
Igor Łukasik i podkreśla, że holding 
zajmuje się inwestowaniem środków 
z nastawieniem na wysoki zysk. 
Bezpiecznie lokuje pieniądze klien-
tów w nieruchomościach. Ponieważ 
o branży nieruchomości w Polsce 
i na świecie wie niemal wszystko, 
skutecznie wyszukuje najlepsze 
pozycje na rynku, koncentrując się 
wyłącznie na intratnych lokalizacjach 
w dużych miastach.

W każdym projekcie, bardzo 
ważna jest strategia dlatego za-
wsze analizowane są potrzeby 
klienta, indywidualne uwarunko-
wania. Wieloletnie doświadcze-
nie na skomplikowanych rynkach 
międzynarodowych pozwoli ło  
IŁ Capital pozyskać wielką wiedzę 
i narzędzia, dzięki którym udaje się 
osiągać wyznaczone cele.

Jak podkreśla Igor Łukasik, roz-
wiązania finansowe muszą być do-
skonale dopasowane do potrzeb.  
– Upraszczamy procedury, skracamy 
czas pozyskiwania środków na in-
westycje, obchodzimy przeszkody 
i pokonujemy trudności – z nami fi-
nansowanie biznesu staje się proste 
i niezwykle intuicyjne. A wszystko 
to robimy z uwzględnieniem twoich 
możliwości. Wykorzystaj nasz poten-
cjał – mówi. 

IŁ CAPITAL:

POZYSKIWANIE GRUNTÓW: 

Znajdziemy atrakcyjne grunty 
z uwzględnieniem potrzeb przyszłej 
inwestycji, przeprowadzimy proces 
kupna/sprzedaży – aż do finalizacji 
transakcji.

NORMALIZACJA SYTUACJI 
PRAWNEJ GRUNTÓW  
DLA DEWELOPERÓW: 

Zajmujemy się wyprowadzaniem za-
wiłych problemów prawnych, związa-
nych z gruntami już w początkowych 
fazach planów – z nami sprawnie 
osiągniesz cel.

UDZIELANIE POżYCZEK: 

Pożyczki w kwotach od 200 000zł 
do 14 000 000zł pod zabezpieczenie 
w nieruchomościach, okres finanso-
wania od 1 do 24 miesięcy. Dokonu-
jemy rzetelnej wyceny, płatności roz-
kładamy na dogodne raty. Projekty 
finalizujemy w czasie 3-7 dni, bo czas 
to pieniądz. Nie wymagamy czystych 
rejestrów BIK oraz KRD.

CONSULTING DLA  
START UP’ÓW:

Znamy międzynarodowe rynki, 
znamy branżę finansową, nierucho-
mości, wiemy, jak skutecznie w nich 
zaistnieć i sprawnie poruszamy się 
w pędzącym świecie biznesu. Chcesz 
otrzymać gotową receptę na sukces? 
Z nami wszystko ci się uda!

RESTRUKTURYZACJA  
ZADŁUżEń: 

Kłopoty z płynnością? Niekorzystne 
umowy? Syndyk, komornicy, banki – 
nie chowaj głowy w piasek. Wyjdź na 
prostą! Opracujemy dla ciebie sku-
teczny plan restrukturyzacji twoich 
zadłużeń.

ELASTYCZNA OFERTA: 

Nie znajdujesz w naszej ofercie roz-
wiązania swoich problemów? Skon-
taktuj się z nami, nasze możliwości 
sięgają o wiele dalej – na pewno 
możemy ci pomóc.

„Pieniądz robi pieniądz, ale tylko wtedy, kiedy decyzje popiera 
wiedza i doświadczenie człowieka, który wie, jak te środki inwe-
stować”. Prawda, że proste? Trudne bywa tylko (albo aż) znale-
zienie odpowiedniej osoby, która poprowadzi nas przez zawiłe 
ścieżki świata finansów. Okazuje się, że nie trzeba szukać daleko. 
Igor Łukasik, filar IŁ Capital, w profesjonalny, ale zarazem bardzo 
przystępny dla każdego sposób doradzi, pomoże i przeprowadzi 
najtrudniejsze projekty. 

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY
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REKLAMAREKLAMA

UDZIELANIE  
POŻYCZEK

POZYSKIWANIE  
GRUNTÓW

CONSUlTING dlA  
START UP’ÓW

ElASTYCZNA  
OFERTA

Zajmujemy się inwestowaniem środków  
z nastawieniem na wysoki zysk.  

Bezpiecznie lokujemy pieniądze naszych klientów 
w nieruchomościach.  

Ponieważ o branży nieruchomości w Polsce i na świecie  
wiemy niemal wszystko, skutecznie wyszukujemy  

najlepsze pozycje na rynku, koncentrując się wyłącznie na 
intratnych lokalizacjach w dużych miastach.

Oferujemy pożyczki pod zastaw posiadanych nieruchomości. 
Nie ingerujemy w cel pożyczki – naszym zadaniem jest 

przekazanie ci środków finansowych, których potrzebujesz. 
Elastyczne formy przyznania pożyczki – nie sprawdzamy 
zdolności, nie weryfikujemy bazy informacji kredytowych 

i gospodarczych BIK ani rejestru KRd, oferujemy niezwykle 
atrakcyjne warunki spłaty i negocjowalne, dostosowane do 

twoich indywidualnych potrzeb warunki umowy.

„Pieniądz robi pieniądz, ale tylko wtedy, kiedy decyzje popiera wiedza  
i doœwiadczenie człowieka, który wie, jak te œrodki inwestować”

Igor Łukasik, IŁ Capital

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Pożyczki pod zastaw nieruchomoœci

Powierz  
swój sukces  

odpowiednim ludziom

Chcesz zainwestować pieniądze z gwarancją zysku?  
W IŁ Capital pomożemy ci osiągnąć cele.

 STRATEGIA  PROFESJONALIZM  SKUTECZNOŚĆ

NORmAlIZACjA SYTUACjI PRAWNEj 
GRUNTÓW dlA dEWElOPERÓW

RESTRUKTURYZACjA  
ZAdłUŻEń
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