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DAJCIE żYĆ NORMALNIE
Marzy mi się taki rok, że nikt 

w nim niczego nie zmieni. Że 
1 stycznia wystąpi premier (albo 
prezydent) i powie: Odstawiamy 
ręce od maszynek do głoso-
wania, do końca grudnia będą 
obowiązywały takie rozwiązania 
prawne, jakie są. Zajmijcie się 
Państwo w spokoju sobą i swo-
imi problemami nie będziemy 
przeszkadzali, nie będziemy się 
wtrącali. 

– No, a co z ewidentnymi bu-
blami, utrudniającymi życie?

– Wiesz co, ja już naprawdę 
nie chcę by cokolwiek ruszali. 
Jestem tą nieustanną rewolucją 
zmęczony, chcę ciszy i wytchnie-
nia. Koronawirus mi zapewnia 
wystarczającą ilość emocji 
– usłyszałem ostatnio.

Coś w tym jest. W kraju per-
manentnej rewolucji żyć się nie 
da i po pewnym czasie nawet go-
rących zwolenników ustawienia 
wszystkiego według ich punktu 
widzenia, zaczyna wkurzać stan 
permanentnego rozedrgania. Tym 
bardziej, że jesteśmy podzieleni 
na pół. Bardzo realna jest teoria 
odbijającego wahadła, czyli… 
kolejnej, diametralnej odmiany 
w przyszłości. W imię czego?

Są przecież elementy wspólne 
i można je pogłębiać. 

Tomasz Szymański 
(Jakby się kto pytał – to teraz 
też czuję się kobietą. Ale zdania 
powyższego nie zmieniam.)

  

 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
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

Fot. KPRM

Od czwartku, 22 października, kiedy trybunał kOnstytucyjny pOdjął decyzję O zaOstrzeniu ustawy 
abOrcyjnej, cOdziennie w warszawie trwają prOtesty. Manifestacje przybierają różne fOrMy, M.in. blOkOwane 
są skrzyżOwania, Odbywają się Milczące przeMarsze, przejazdy i pikiety w różnych Miejscach Miasta.

WarszaWa Wyszła na ulice!
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KrOniKa POlicyJna
ZŁODZIEJ ROWERóW 

Z NARKOTYKAMI
Ginęły rowery, a południowo-
prascy policjanci podejrzewali, 
że sprawcą może być pewien  
31-latek. Trudno było ustalić jego 
aktualne miejsce pobytu, ale gdy 
to się udało, błyskawicznie zorga-
nizowano ekipę, ściągając m.in 
z urlopu policjanta, który „znał 
sprawę”. Podczas zatrzymania, 
podejrzany podał jako swoje dane 
imię brata, a po przeszukaniu 
okazało się, że ma w kurtce zawi-
niątka z amfetaminą. Oczywiście 
został przewieziony do aresztu, 
bo także inne jednostki policyjne 
go poszukiwały.

OKRADAŁA NA BAZARZE
53-letnia kobieta okradała klien-
tów stoisk na bazarze – zaafero-
wanym zakupami, wyciągała port-
fele. Południowoprascy policjanci 
zaczęli typować ewentualnych 
sprawców, sprawdzenie w miesz-
kaniu jednej z podejrzanych kobiet 
było strzałem w sedno – znale-
ziono skradzione portmonetki. 
Grozi jej do 5 lat więzienia

NASTOLETNI AMATORZY 
TOYOTY

Dwaj nastolatkowie wynajęli po-
kój w hostelu na Pradze Południe. 

W nocy włamali się do pokoju 
obok i zabrali kluczyki od toyoty 
śpiącemu właścicielowi auta, 
uruchomili je i odjechali. Zostali 
zatrzymani po kilku dniach i prze-
kazani do zakładu poprawczego, 
skąd wcześniej, przed kradzieżą, 
zbiegli.

„GORąCY” TELEfON
Na przystanku dwaj mężczyźni 
ukradli kobiecie telefon komór-
kowy, a policjanci zajęli się tą 
sprawą. To zainteresowanie do-
prowadziło ich do dwóch oby-
wateli Ukrainy: 29- i 21-latka. 
W chwili zatrzymania, w miejscu 
gdzie kwaterowali, jeden z nich 
wyrzucił „trefny” telefon przez 
okno. A podczas dochodzenia 
okazało się dodatkowo, że zatrzy-
mani mają jeszcze na sumieniu co 
najmniej jedną kradzież telefonu, 
a także kart płatniczych, którymi 
się posługiwali.

14-LATEK PRZESTęPCą 
SEKSUALNYM

Policjanci z Pragi Północ zatrzy-
mali…14-latka, k tóry składał 
propozycje seksualne…11-latce 
za pomocą internetu i udostępniał 
jej treści pornograficzne. Zajmie 
się nim sąd rodzinny.

policja.waw.pl

REKLAMAREKLAMA

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

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. 

szPital na narOdOWym Już działa

Szpital na PGE Narodowym 
jest pierwszym z wielu, które po
wstają w całym kraju specjalnie 
dla pacjentów chorych na CO
VID-19. Pierwszych pacjentów 
zacznie przyjmować w momen
cie, kiedy szpitale nie będą już 
w stanie pomieścić zakażonych 
wymagających hospitalizacji. 

W pierwszym etapie przy
gotowano 300 łóżek, w najbliż
szych dniach będzie ich 500, 
a docelowo 1,2 tys. Z tej liczby 
100 zostanie przygotowane jako 
łóżka intensywnej terapii. Wszy

scy pacjenci będą mieli dostęp 
do tlenu. 

– Szpital powstał w niecałe 
dwa tygodnie. Kilkadziesiąt ekip, 
kilkuset pracowników i specja-
listów, dziesiątki kilometrów 
instalacji oraz setki urządzeń 
medycznych – budowa szpitala 
to ogromne przedsięwzięcie lo-
gistyczne na niespotykaną dotąd 
skalę. Za organizację i zarządza-
nie operacyjne odpowiada PGE 
Narodowy. Sprzęt i wyposażenie 
zapewnia Agencja Rezerw Ma-
teriałowych. Jednostką koor-

dynującą jest Centralny Szpital 
Kliniczny MSWiA – wyjaśnia 
Kancelaria Premiera.

Szefem nowej placówki jest 
Artur Zaczyński, neurochirurg 
i zastępca dyrektora do spraw 
medycznych szpitala MSWiA 
przy ul. Wołoskiej. Menadże
rami są lekarze również z tej 
placówki, a kadrę będą stano
wić lekarze, pielęgniarki, sani
tariusze i ratownicy medyczni 
– w sumie 250 osób. – Na ogło-
szenie w sprawie pracy na Naro-
dowym odpowiedziało ok. 3 tys. 
chętnych – powiedział Michał 
Dworczyk z Kancelarii Premiera 
na konferencji prasowej.

W Warszawie powstaje też 
drugi szpital tymczasowy. Pla
cówka w hali EXPO XXI przy 
ul. Prądzyńskiego ma być go
towa w połowie listopada. Jej or
ganizacją zajmuje się Wojskowy 
Instytut Medyczny, personel 
zapewni resort obrony narodo

wej. Na początek planowane jest 
300 łóżek, później kolejne 300. 
Zdaniem MON warunki w tym 
obiekcie pozwalają na ustawie
nie ich w sumie nawet 1000. Do 
placówki będą trafiali pacjenci 
z Warszawy i okolic, kierowani 
z innych szpitali.

– Szpital będzie zbudowany 
w sposób modułowy. To inno-
wacyjna konstrukcja, umożli-
wiająca maksymalnie wydajne 
wykorzystanie kadry medycznej. 
Jeden moduł może pomieścić od 
dwunastu stanowisk intensyw-
nej terapii, nawet do trzydziestu 
przeznaczonych do leczenia za-
chowawczego – informuje wy
dział prasowy CO MON.

Dyrektorem tego szpitala 
będzie kpt. dr n. med. Jacek 
Siewiera, który ma duże do
świadczenie w leczeniu korona
wirusa. Wiosną prowadził misje 
medyczne we Włoszech i USA. 

Klara Bartuszek

„Szpital Narodowy” Tymczasowy Szpital Narodowy CK 
MSWiA – tak brzmi pełna nazwa placówki, która została 
otwarta 29 października na Stadionie Narodowym. 
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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

Fundacja Beneficium 2018 wróciła 
z kolejną odsłoną projektu „Senior 
w potrzebie”. To akcja, dzięki której 
w czasie pierwszej fali epidemii po
moc otrzymało niemal 300 seniorów. 
Dostali oni w sumie 4 tony żywności 
i środków czystości. 

Koronawirus dla nas wszystkich 
jest zagrożeniem, ale dla najstar
szych stanowi on śmiertelne nie
bezpieczeństwo. Lęk towarzyszący 
zwykłym zakupom, a co gorsza, zły 

stan zdrowia, potęgują bezradność 
osób starszych.

To jedna strona medalu, bo druga 
jest równie okrutna dla osób 65+ – sa
motność. W tym ciężkim czasie jest 
ona szczególnie doskwierająca, po
tęguje lęki i strach przed nieznanym. 
Covid-19 to dla nich śmiertelny wróg.

Ludziom tego pokolenia jest niezwy
kle trudno prosić o pomoc. Oszczę
dzają na czym mogą, nawet na jedze
niu i lekach, dlatego nie czekajmy aż 

Włączmy się W aKcJę „seniOr W POtrzebie”
ePidemia tO czas, W Którym tylKO razem  

mOżemy POmóc sObie naWzaJem! 
Seniorzy to bardzo często osoby schorowane, samotne, zdane same na 
siebie, a szczególnie teraz, w czasie epidemii jest im niezwykle trudno. 
Sami nie poproszą o pomoc, dlatego zadaniem nas wszystkich powin-
no być zadbanie o nich, tak aby godnie przetrwali ciężkie chwile. 

sami się zwrócą o wsparcie. Pomóżmy 
sąsiadce, sąsiadowi i wszystkim tym, 
dla których paczka żywnościowa dzi
siaj może być na wagę złota. 

Jak działa program „Senior w potrze
bie”, na czym to polega? Fundacja prze
prowadza zbiórkę pieniędzy. Za zebrane 
środki kupowana jest żywność.

– Kupujemy jedzenie na jak najdłuż-
szy możliwy czas. Staramy się dobrać 
produkty dobrej jakości. Każda paczka 
będzie zawierała żywność z przezna-
czeniem na 2 do 3 tygodnie – wyja
śniają działacze Beneficjum 2018. 

Co ważne, dla wszystkich tych, 
którzy nie są w stanie sami przygo
tować sobie posiłków, jest możliwość 
dostarczenia ich w formie cateringu. 
Wszystko po to, by każdy senior, 
który nie jest w stanie sam przygoto
wać sobie posiłku, ale również nie stać 
go na jedzienie, mógł zjeść śniadanie, 
obiad i kolację. Akcja skierowana jest 
do osób 65+, które ze względu na zły 
stan zdrowia nie są w stanie normalnie 

i samodzielnie funkcjonować, nie mają 
pomocy osób bliskich i są w słabej sy
tuacji materialnej. 

– Zgłaszają się do nas seniorzy, któ-
rzy są w trakcie chemioterapii, mają 
obniżoną odporność, boją się wyjść 
z domu z obawy przed zarażeniem, 
osoby niewidome, schorowane i przede 
wszystkim zwyczajnie biedne, które 
z powodu epidemii straciły dotychcza-
sowe wsparcie. Słuchając ich historii 
nie możemy siedzieć bezczynnie. Mu-
simy działać! – podkreśla fundacja, 
która z własnych środków zakupiła już 
i rozdała 250 kg jedzenia, pomagając 
w ten sposób 25 seniorom. A to dopiero 
początek.                                             AS

SENIORZE!  
POTRZEBUJESZ POMOCY?

Jesteś samotny, nie masz wspar-
cia, a Twoje zdrowie i zbyt niska 
emerytura nie pozwalają na sa-
modzielne i w pełni swobodne 
funkcjonowanie? Pomożemy Ci! 
Zadzwoń do nas! Czekamy na 
Twój telefon pod numerem: 

720 768 637
Seniorzy mogą zgłaszać się 
sami lub mogą zostać zgłoszeni 
do programu przez inne osoby.

CHCESZ POMóC?  
DOŁąCZ DO NASZEJ AKCJI!
n Zostań wolontariuszem 
n Wpłać darowiznę poprzez stronę:

         beneficium2018.com/
seniorwpotrzebie

n Dołącz się do zrzutki: 
zrzutka.pl/senior-w-potrzebie

www.
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Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada
Czy po upływie terminu ubezpieczenia OC pojaz-
du mechanicznego, ubezpieczenie to automa-
tycznie się wydłuża na kolejny rok czy wygasa?

Powyższą kwestię reguluje ustawa z dnia 22 
maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-

skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej 
ustawy, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez okres wskazany 
w umowie i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu, z zastrzeże-
niem wyjątków określonych w ustawie. 

Wyjątki, o których mowa powyżej wynikają m.in. z art. 28 ust. 1 w/w usta-
wy. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie 
później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umo-
wa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, 
nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa 
się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. 

Zatem umowa ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego zostanie auto-
matycznie przedłużona, gdy nie wypowiemy dotychczasowej umowy ubez-
pieczenia co najmniej na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na 
który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została 
zawarta. Rozwiązanie takie powiększa ochronę podmiotu zobowiązanego 
do zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Ta klauzula, jako narzu-
cona stronom umowy ubezpieczenia w drodze ustawowej, nie podlega rów-
nież indywidualnym uzgodnieniom. 

Jednak należy pamiętać, że są sytuacje, w których umowa ubezpieczenia 
OC pojazdu mechanicznego nie zostanie automatycznie przedłużona, nawet 
gdy ubezpieczony nie wypowie umowy przed upływem okresu na jaki była 
zawarta. Powyższe nastąpi przede wszystkim w sytuacji, gdy nie została opła-
cona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy lub 
w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie 
działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku okresowego płacenia składki 
(w tzw. ratach), niezapłacenie poszczególnej raty w oznaczonym terminie nie 
powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Powyższe dotyczy 
nieopłacenia także pierwszej raty składki.

Radca prawny Marcin Kluś specjalizuje się w sprawach cywilnych,  
o błędy medyczne i szkody komunikacyjne.

PRAWNIK
RADZI'CIężKIE CZASY

Kolejny niełatwy miesiąc, listo-
pad. Aura późnojesienna nie nastraja 
pogodnie. Dzień jest krótki, wietrzny, 
nierzadko z deszczem. Ciemne po-
ranki, ciemne popołudnia. Wokół 
mnożą się problemy. Cóż, wiosną 
mało kto wierzył, że wirus będzie 
nam towarzyszył jeszcze hen po 
wakacjach! Co przed nami, jakie 
będą andrzejki, mikołajki, Gwiazdka 
z Bożym Narodzeniem i Nowy Rok? 
Tego nie wie nikt.

Ciężko jest i smutno. Mamy to, 
o czym latami marzyło wiele osób 
– znacznie więcej czasu dla siebie, 
dla mieszkania w domu, który – ku 
zaskoczeniu wielu osób – raptem 
przestał być tylko sypialnią! Pew-
nie, że z tak radykalną zmianą też 

trzeba nauczyć się żyć. Przyzwy-
czajeni do spędzania każdego 
dnia wielu godzin w pracy, dziś 
– zamknięci w domach – rozpacz-
liwie poszukujemy chwil dla siebie 
– tylko dla siebie, wytchnienia przy 
kawie w ulubionej kafejce, emocjo-
nujących spotkań towarzyskich. 

Pojawiają się nieznane lub rzad-
kie dotychczas napięcia i swary, 
ale i z tym można sobie skutecznie 
radzić. Żona o wszystko się awan-
turuje, ciągle ma pretensje i wpędza 
męża w coraz większe poczucie 
winy? Jak z nią wygrać? Ależ bar-
dzo prosto: gdy tylko zacznie kłótnię, 
ty pierwszy się rozpłacz! Najlepiej 
– głośno i ze łzami, jeśli potrafisz! 
A żona? Ha! Trafiona – zatopiona!

Trzeba jednak przyznać, że cza-
sem panie mają powody do iry-

tacji. Najgorzej, gdy wyślą męża 
samego po zakupy. „Kup parówki, 
jak będą jajka, to weź dziesięć. Za-
pamiętałeś?!” Chłopina zapewnia, 
że tak, wchodzi do sklepu i pyta: 
– Czy są jajka? – Są – mówi eks-
pedientka. – To poproszę dziesięć 
parówek.

No starał się, starał… Nie wy-
szło! Inne panie wolą raczej słowo 
pisane i przygotowują małżonkowi 
kartkę, na przykład taką:
1. Chleb 
2. Parówki 
3. Jajka
4. Ziemniaki 
5. Groszek mrożony 
6. Piwo.

Zadowolony mąż wraca z pełną 
siatką i od progu woła: – Kochanie, 
mam prawie wszystko! Ale groszku 

nie było! Żona rozpakowuje zakupy 
i cóż wyciąga z tej siatki? Bochenek 
chleba, dwie sztuki parówek, trzy 
sztuki jajek, cztery średnie ziem-
niaki i… sześciopak piwa. Patrzy 
na męża z morderstwem w oku, 
a ten, cofając się w stronę drzwi, 
mamrocze: – No co, no co, kupiłem 
przecież, masz wszystko, jak było 
na liście…

Żarty żartami, ale ktoś ze zde-
sperowanych rodziców podobno 
całkiem serio pytał, czy otrzyma 
część nauczycielskiego wynagro-
dzenia w związku z obowiązkami, 
jakie rząd na niego nałożył, organi-
zując nauczanie zdalne? A w domu 
troje dzieci w wieku szkolnym, 
każde w innej klasie?

Ja nie znam odpowiedzi na to  
pytanie…             żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...
ROZMOWA NIEKONTROLOWANA

Jakież było zdziwienie pana Kazimierza Główki, 
emeryta, stałego klienta bazaru na pl. Szembe-
ka, gdy zobaczył pusty stragan swojego kole-
gi, kupca tutejszego bieliźnianego, Eustachego 
Mordziaka. Nie zwlekając, złapał za komórkę 
i natychmiast zadzwonił. 
– Witam panie Eustachy! Gdzie się pan po-
dziewa? 
W telefonie odezwał się Eustachy, ale mówił 
bardzo niewyraźnie i cicho. 
– Nic nie rozumiem. Gdzie pan jest? 
– W szpitalu jestem, panie Kaziu.
– Gdzie w szpitalu?
– Na Sobieskiego.
– Na Sobieskiego? Co się stało?
– Nic, mówią, że takie tam. Załamanie nerwo-
we, jakby. Wszystko przez tego COVIDA. 
– Zachorowaliście? 
– Nie, zdrowi jesteśmy. To znaczy, na ciele. Ja 
zwłaszcza jestem na ciele zdrowy. Tylko nerwy 
mam troszkę nie tego. 

– Powiem panu, że po prawdzie, to nie wia-
domo, co gorsze – choroba ciała czy choroba 
duszy. 
– No właśnie. I to, panie Kaziu jest mój przy-
padek.
– Może pan bliżej?
– Bo gdzie nie spojrzysz żona. Żona tu, żona 
tam. Zwłaszcza tam – zawsze wtedy, gdy 
„tam” akurat ty potrzebujesz. Ale czy to zro-
zumie człowieka? Hierarchię ważności na tym 
świecie, czy zrozumie? Przecież starszy jesteś 
i tobie pierwszeństwo się należy… Nieważne 
– w każdym razie dzień w dzień znosisz pan 
to niewątpliwe szczęście niekończącej się ani 
z zachodem słońca, ani ze świtem, ani w ogó-
le nigdy radości bycia razem… Co przecież 
oznacza bycie pod ręką przez 24 godziny na 
dobę… – Podaj mi to. Weź tamto. Przynieś. 
Odnieś. Może byśmy coś zjedli? Nie, tego nie 
chcę. Nie mamy? To o czym ty myślisz? Tyl-
ko za babami się rozglądasz na tym bazarze, 
zamiast pomyśleć, czego w domu nie mamy. 
Kawę byś mi zrobił. Ile sypiesz? Już mógłbyś 

się nauczyć, że jak dla mnie to łyżeczkę i ciut. 
Co to jest ciut? Co za głupie pytanie? A niby 
taki bystrzacha. Ciut to ciut. Włącz na dwójkę. 
Nie na dwójkę, tylko na dwójkę! Przecież to 
proste – czego tu nie rozumieć, nie rozumiem? 
Dwójka to drugi program TVP, a dwójka to 
dwójka. Kanał taki. Po prostu… I to dwójka 
i to? Nieprawda! I każde dziecko średnio roz-
garnięte to rozumie. Tylko ty nie. No włączaj, 
nie kłóć się ze mną. „Doktora z alpejskiej wio-
ski” mam. Dziennik? A co mi twój dziennik?! 
Ciągle to samo na okrągło gadają. Protesty? 
I co z tego? Chodzą i chodzą, i trafić nie mogą. 
Fujary. Pewnie, żebym poszła. Przynajmniej 
między ludźmi bym pobyła. Tylko, że z tobą 
muszę siedzieć i się opiekować. Jak to, kim? 
Tobą, przecież. Beze mnie zginąłbyś, ani byś 
się obejrzał…
– To powiem panu, panie Eustachy, niech 
się pan tam leczy, ile się da!… I bierze, co 
przepiszą, a potem do jakiegoś sanatorium 
pojedzie. Sam! 

Szaser 

REKLAMA REKLAMA

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci w dniu 20.10.2020 r. 

Śp. ZBYSZKA BIELECKIEGO 
Doktora Nauk Technicznych, byłego Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”,  

byłego członka Rady Osiedla „Międzynarodowa”. 
żonie oraz Rodzinie 

składamy
wyrazy głębokiego współczucia

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

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 51/59A 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
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

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu  
1 listopada 2020 roku, zmarł w wieku 56 lat

KRZYSZTOF ZALEWSKI
dobry, szlachetny człowiek, 

troskliwy Ojciec, 
Król Kurkowy Bractwa Strzeleckiego

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia składają

Warszawscy Bracia Kurkowi im. Jana Kilińskiego

Uroczystość pożegnania odbędzie się  
w Kościele św. Wawrzyńca, ul. Wolska 140A  

10 listopada o godzinie 12:00

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 
Jana Pasternaka

wieloletniego prezesa Koła nr 13 Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych, 

inicjatora i budowniczego Miejsc Pamięci Narodowej

Szczególne wyrazy współczucia kierujemy

do Rodziny i Bliskich 
Cześć Jego pamięci! 

Rada i Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
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Coraz częściej decyzje o kwarantannie wydawane są 
w formie ustnej. Co jeśli pracodawca nie uwierzy nam 
na słowo w ten powód nieobecności w pracy?

Codzienne raporty z Mini
sterstwa Zdrowia, dotyczące 
liczby nowych, potwierdzo
nych przypadków koronawi
rusa, budzą coraz większe 
przerażenie – sytuacja staje 
się dramatyczna. Maleje liczba 
wolnych łóżek w szpitalach, 
odwoływane są planowe za
biegi. Nawet Szpital Praski, 
który jeszcze kilka dni temu 
przyjmował pacjentów zgodnie 
z harmonogramem, we wtorek 
27 października poinformował 
o wstrzymaniu takich przyjęć. 

Drastycznie zmniejsza się 
też liczba dostępnych respira
torów. Wraz liczbą zakażonych 
rośnie też oczywiście liczba 
osób na kwarantannie. 

Osobie, która trafia na obo
wiązkową kwarantannę na 
podstawie decyzji sanepidu, 
należy się świadczenie tak jak 
podczas choroby. Wszystko 

wydaje się proste, ale problem 
w tym, że sanepid nie wyrabia 
się z ogromem dokumentów 
i coraz częściej decyzje o skie
rowaniu na kwarantannę wy
dawane są w formie ustnej. Jest 
to zgodne z przepisami, ale… 
co jeśli pracodawca nie uwie
rzy nam na słowo, że nagle nie 
przychodzimy do pracy, bo 
musimy przebywać na kwa

rantannie? Decyzja w formie 
pisemnej dotrze, ale tak na
prawdę nie wiadomo kiedy. 
Co zatem ma zrobić Kowalski 
w takiej sytuacji?

– Niestety ustawodawca nie 
przewidział w przepisach trud-
ności SANEPID-u z czasem 
wydania i doręczenia takiej 
decyzji na piśmie. Z dostęp-
nych informacji ZUS wynika, 
że decyzja może być dostar-
czona do pracodawcy bądź 
do placówki ZUS po okresie 
kwarantanny lub izolacji. W tej 
sytuacji można dodatkowo zło-
żyć pracodawcy oświadczenie 
o odbywaniu obowiązkowej 
kwarantanny. Powyższe ma 
jednak umocowanie w przepi-
sach tylko w stosunku do osób 
przekraczających granicę. Za-
pewne jest to skutkiem pisania 
prawa w pośpiechu i nieprzygo-
towania sanepidu od strony ka-

drowej. Zanim jednak decyzja 
z sanepidu dotrze do nas, a my 
dostarczymy ją pracodawcy, 
oświadczenie może okazać się 
pomocne – tłumaczy Marcin 
Kluś, radca prawny specjalizu
jący się w sprawach cywilnych, 
w tym odszkodowań za błędy 
medyczne i wypadki komuni
kacyjne. 

Wiktoria Czupurek

ustna decyzJa 
sanePidu

Coraz więcej osób rezygnuje  
ze zrobienia testu na koronawirusa  
pomimo wystawionego przez lekarza 
skierowania. Kolejki do punktów pobrań 
skutecznie odstraszają wszystkich tych, 
którzy nie są bardzo chorzy. 

Niewiele osób jednak wie, że 
skierowanie na to badanie ozna
cza jedno – początek przymuso
wej kwarantanny, a tym samym 
im szybciej zrobimy badanie, 
tym krócej w przypadku ne
gatywnego wyniku, będziemy 
z niej zwolnieni. 

Czy można odmówić wyko
nania testu na koronawirusa? 
„Nie. Nie można”. Taka lako
niczna informacja znajduje się 
na stronie Głównego Inspek
tora Sanitarnego. Co za to grozi 
i kiedy niewykonanie badania 
jest traktowane jako odmowa? 
Z ustaleniem tych szczegółów 
już nie jest prosto, bo jak często 
bywa w przepisach dotyczących 
epidemii, trudno o ich jedno
znaczną interpretację. Wydaje 
się, że w przypadku odmowy ma 
zastosowanie art. 36 ustawy o za
pobieganiu i zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi, który 
mówi o możliwości zastosowa
nia przymusu bezpośredniego, 
czyli opornego pacjenta można 
zapiąć w pasy, obezwładnić i na 
siłę pobrać wymaz. To jednak 
nie jest stosowane. Jak wyjaśnia 
Ministerstwo Zdrowia, są inne 
możliwości prawne. 

Co ciekawe, okazuje się, że 
w momencie otrzymania skie
rowania na test już jesteśmy 
„uziemieni”, bo zostajemy objęci 
nadzorem, wchodzimy w kwa
rantannę i chociaż o tym nikt nie 
informuje, konsekwencje jej zła
mania są takie same jak w przy
padku tej, nałożonej z powodu 
kontaktu z osobą chorą.

– W przypadku odmowy wy-
konania testu nie są stosowane 
środki przymusu bezpośred-
niego (choć istnieje taka prawna 
możliwość). Pacjent skierowany 
na badanie w kierunku wirusa 
SARS-CoV-2 poddany jest obo-
wiązkowej kwarantannie od dnia 
następującego po dniu skierowa-
nia. Zakaz opuszczania miejsca 
kwarantanny jest zawieszony 
na czas udania się do punktu 
pobrań w celu wykonania tego 
badania – mówi Jarosław Ry
barczyk z Ministerstwa Zdrowia 
i podkreśla, że:
osoba, która nie chce poddać się 
badaniu, a której został zlecony 
test jako osobie podejrzanej o za-
każenie wirusem SARS-CoV-2, 
i tak będzie musiała poddać się 
10-dniowej kwarantannie. Nie-
uzasadnione przypadki złama-

nia kwarantanny są karane. 
W kwarantannie przebywa oso-
ba zdrowa, ale taka która miała 
styczność z osoba chorą i może 
zachorować – w tym przypadku 
mandat do 500 zł lub kara admi-
nistracyjna do 30 000 zł.

Wszystko brzmi jak najbar
dziej logicznie, bo lekarz, kieru
jąc pacjenta na test, podejrzewa, 
że może być on chory na CO
VID-19, więc izolacja do czasu 
wyniku jest wskazana. Szko
puł w tym, że pacjenci nie są 
informowani o tym, że właśnie 
wchodzą w kwarantannę. I taki 
przypadek opisał nam jeden 
z czytelników na naszym fb.

Kilka dni temu zacząłem 
trochę kasłać i po rozmowie 
z lekarzem stwierdziłem, że dla 
pewności warto zrobić test na 
koronawirusa. Dostałem skie-
rowanie i poszedłem do punktu 
pobrań. Oczywiście po kilku 
godzinach stania w kolejce aku-
rat koleś przede mną okazał się 
tym ostatnim przyjętym danego 
dnia, więc nic z tego nie wyszło. 
Finalnie znalazłem inne miejsce, 
gdzie zapisałem się na konkretną 
godzinę, ale nie w tym rzecz. 
Skierowanie jest, więc domyślam 

się, że figuruje to w systemie. 
Normalnie funkcjonuję, bo mam 
jedynie jakieś lekkie objawy in-
fekcji, nie miałem kontaktu z ni-
kim zakażonym (przynajmniej 
nic mi o tym nie wiadomo). 
Tymczasem wczoraj wieczorem 
dostałem smsa, że mam obo-
wiązek (!) korzystania z aplika-
cji „Kwarantanna domowa”!!! 
Zbaraniałem, przecież za chwilę 
do domu wjedzie mi policja! Nie 
jestem na żadnej kwarantannie! 
– opisuje pan Bartek i dodaje, że 
pomimo wielu prób dodzwonie
nia się do sanepidu i wyjaśnienia 
sprawy, do tej pory mu się to nie 
udało. Jedyne co mu pozostało, 
to pójście tam, co z kolei wiąże 
się teraz z ryzykiem, bo skoro 
przez jakiś błąd funkcjonuje 
w systemie jako osoba objęta 
kwarantanną, to przecież nie 
powinien wychodzić z domu.

Sytuacja szybko się wyjaśniła, 
bo już na drugi dzień pan Bartek 
otrzymał telefon z prośbą o po
dejście do okna. Policjant chciał 
sprawdzić, czy jest on w domu. 
Udało się też dodzwonić do sa
nepidu, który wyjaśnił, jakie 
obowiązują procedury…

Nina Miętus

To aplikacja, która ułatwia 
i usprawnia przeprowadzenie obo-
wiązkowej kwarantanny w warun-
kach domowych. Program umoż-
liwia potwierdzenie miejsca odby-
wania kwarantanny, podstawową 
ocenę stanu zdrowia (nie jest to 
porada medyczna) oraz modyfika-
cję podstawowych danych. Uła-
twia też kontakt z pracownikiem 
socjalnym lub z psychologiem.
Jak to działa? Otrzymasz SMS za-
chęcający do ściągnięcia i zainsta-
lowania aplikacji. Aplikację pobie-
rzesz z App Store lub Google Play. 
Po jej zainstalowaniu zarejestruj się 
za pomocą numeru telefonu. Twoje 
konto zostanie zweryfikowane po 
wprowadzeniu kodu, który otrzy-
masz w wiadomości SMS.

WAżNE! Najpierw SMS, później 
aktywacja. Otrzymanie SMSa jest 
kluczowe. To znak, że dana osoba 
objęta kwarantanną jest w bazie 
i że może rozpocząć korzystanie 
z aplikacji. Aplikację aktywuje 
się w telefonie po przybyciu na 
miejsce odbywania kwarantanny. 
Konto zostanie zweryfikowane po 
wprowadzeniu kodu, który przyj-
dzie w wiadomości SMS.
Chwilę później w aplikacji pojawi 
się pierwsze zadanie – zrobienie 
sobie zdjęcia („selfie”). Będzie 
to tzw. zdjęcie referencyjne. Jest 
ono bardzo ważne, bo do nie-
go system będzie porównywał 
każde kolejne zdjęcie, zrobione 
później, w trakcie korzystania  
z aplikacji. 

sKierOWanie na test = KWarantanna

24 października w całym 
kraju wprowadzone zostały dość 
drastyczne obostrzenia, w tym 
limit dopuszczalnej liczby osób 
w czasie zgromadzeń i spotkań 
– 5 osób. Wówczas podkre
ślano, że równocześnie zaczyna 
obowiązywać zakaz organizacji 
styp i wesel, które były bardzo 
często ogniskami koronawirusa. 
Wtedy mało kto zastanawiał się 
nad tym, że te zmiany dotyczą 
też samych ślubów, a w uroczy
stościach tych, jak i w innych 
może wziąć udział właśnie tylko 

5 osób, włącznie z parą młodą 
i świadkami. 

Oznacza to, że poza parą 
młodą i świadkami, w ślubie 
może wziąć udział jeszcze 
jedna osoba, więc młodzi stają 
przed dylematem, kto zostanie 
wybrańcem i będzie mógł towa
rzyszyć im w tym wyjątkowym 
wydarzeniu. Na to, by byli to 
wszyscy rodzice czy rodzeństwo 
przecież szans nie ma (zakłada
jąc oczywiście, że nie uda się ich 
„przemycić” jako świadków). 
Kierownik USC wraz z obsługą 

ślubów nie są wliczani do limitu 
uczestników uroczystości. 

Czy te dość drastyczne ogra
niczenia zniechęcają młode 
pary do zmiany stanu cywil

nego? Okazuje się, że nie. Nie 
ma wielu rezygnacji, a wręcz 
przeciwnie.

– Rezygnacja zdarza się spo-
radycznie, dotyczy nie więcej niż 
5 proc. Wiele osób decyduje się 
na ślub właśnie teraz, przyspie-

szając uroczystość, który zamie-
rzali wziąć w kolejnym roku (la-
tach) – mówi Karolina Gałecka, 
rzecznik Urzędu Miasta.

Ci, którzy pomimo epidemii 
decydują się na ślub, powinni 
pamiętać, że złożenie w urzę
dzie dokumentów niezbędnych 
do zawarcia małżeństwa jest 
możliwe po uprzednim umó
wieniu wizyty telefonicznie. 
Dokumentów nie można złożyć 
za pośrednictwem e-PUAP ani 
korespondencyjnie. 

Przypominamy też, że 
w związku z epidemią, za
mknięte do odwołania są nastę
pujące siedziby Urzędu Stanu 
Cywilnego m.st. Warszawy: 
na Ochocie, Bielanach, Biało
łęce, w Wilanowie, Wesołej i na 
Woli. Siedziby tych urzędów są 

nieczynne ze względów bezpie
czeństwa i wytycznych sanitar
nych dla stanu epidemii. 

Mieszkańcy tych dzielnic 
mogą załatwiać sprawy w po
zostałych siedzibach Urzędu 
Stanu Cywilnego, ponieważ nie 
obowiązuje rejonizacja: 
 ul. Grochowska 274 (Praga- 
-Południe), 
 ul. Kłopotowskiego 1/3 (Pra
ga-Północ), 
 ul. Andersa 5 (Śródmieście), 
 ul. Kondratowicza 20 (Targó
wek), 
 pl. Czerwca 1976 r. nr 1 (Ursus), 
 al. Komisji Edukacji Narodo
wej 61 (Ursynów), 
 ul. Włókiennicza 54 (Wawer), 
  ul. Falęcka 10 (Mokotów). 

Urzędy pracują od 8.00 do  
16.00.     NM

Śluby W czasie ePidemii
Ograniczenia wprowadzone z powodu pandemii to nie tyl-
ko zakaz wesel czy konsolacji, to również limit osób m.in. 
na uroczystościach, takich jak śluby. Czy z tego powodu 
Urzędy Stanu Cywilnego zaczęły świecić pustkami?

APLIKACJA KWARANTANNA DOMOWA 
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się przyczepić i to tutaj właśnie 
zaczęła się przygoda z rowero
wym pomaganiem, chociaż tak 
naprawdę trudno stwierdzić do
kładnie, jak to się zaczęło.

– Rowery to moja pasja, mogę 
przy nich dłubać godzinami 
i zacząłem zastanawiać się, że 
przecież jest wiele starych, nie-
potrzebnych już jednośladów, 
które przy niewielkim nakładzie 
pracy mogą jeszcze służyć dłu-
gie lata. A z drugiej strony jest 
wiele osób, dzieciaków, które 
marzą o tym, żeby mieć właśnie 
rower. Napisałem na faceboo- 
kowej grupie „Poszukiwacze 
– Uwaga, śmieciarka jedzie 
– Warszawa” post z pytaniem, 
czy ma ktoś na zbyciu rower, 
który mogę odnowić i przeka-
zać do domu dziecka. Odzew był 
bardzo duży, czego się nie spo-
dziewałem. To było w czerwcu 
– opowiada Hubert.

Od tamtej pory w sumie udało 
się odnowić około 30 rowerów. 
Trafiają się różne – górskie, 
damki, dziecięce. Są bardziej 
lub mniej zniszczone. Czasem 
wystarczy wymiana dętki, zda
rza się, że trzeba założyć nowe 

rączki, linki, siodełko. Praw
dziwe cudeńka, w które wstę
puje nowe życie i blask dzięki 
profesjonalnemu malowaniu 
kolegi Tomka, potem trafiają do 
domów dziecka. Rowery poje
chały już m.in. do placówek na 
Białołękę. W akcję zaangażował 
się też drugi z przyjaciół – Pio
trek Liebchen, który ochoczo po
maga przy odbieraniu rowerów 
od ludzi i potem zawożeniu ich 
do dzieci.

Wszystkie naprawy są wyko
nywane przez Huberta i z jego 
własnych środków. Swój mini
warsztat ma w domu. To wła
śnie tutaj rowery dostają drugie 
życie. Teraz czeka na nie sześć 
jednośladów. Te trafią do Dzie
cięcej Wioski S.O.S., która ma 
kilka placówek w całym kraju. 
Po co to wszystko?

– Serducho inaczej bije 
– śmieje się Hubert. – Połącze-
nie swojej pasji z pomaganiem 
jest czymś niesamowitym i pole-
cam każdemu. I każdego zachę-
cam do oddawania rowerów. 
Kontakt ze mną jest możliwy 
przez maila: bike4kids@wp.pl 

Rozmawiał Jan Paśnik

GrOchóW tO 
WyJątKOWe mieJsce

Kocha Grochów i rowery, ale jak podkreśla, największą 
miłością w jego życiu jest Agnieszka, która dzielnie zno-
si to, że każdą wolną chwilę poświęca na naprawianie 
jednośladów, które potem trafiają do domów dziecka. 
Hubert Kurzydlak o tym, dlaczego Praga-Południe to naj-
lepsze miejsce do zamieszkania i o tym, jak pasja prze-
radza się w dobroczynność.

Hubert i Agnieszka miesz
kali w samym centrum miasta, 
później na Białołęce, aż kilka 
lat temu osiedli przy Rondzie 
Wiatraczna i tutaj już pozostali. 
Dzisiaj nawet nie chcą słyszeć 
o tym, aby mieliby zmienić to 
miejsce na jakiekolwiek inne.

– Grochów to wyjątkowe miej-
sce na ziemi. Tutaj, przy Wia-
traku, mamy cudownych sąsia-
dów, jest spokój i do tego blisko 
Park Skaryszewski. Uwielbiamy 

po nim spacerować i… karmić 
wiewiórki – śmieje się Hubert 
i dodaje, że w domu też mają 
wiewiórki, sosnowiórki czer
wone. Kochają te zwierzaki.

Co ich denerwuje w oko
licy? Co chcieliby tu zmienić? 
– Hmm. Tak naprawdę to nic! 
Kompletnie nic! – odpowia
dają zgodnie i podkreślają, że 
w każdym miejscu, w którym 
wcześniej mieszkali „coś” było 
nie tak. Tutaj nie ma do czego 

Działająca od lat spalarnia 
u zbiegu ulic Gwarków i Za
branieckiej, obecnie spala 
rocznie około 40 tysięcy ton 
odpadów. Po modernizacji, jej 
wydajność znacznie wzrośnie, 
bo planowana jest utylizacja 
nawet 305 tys. ton w ciągu 
12 miesięcy. 

Pierwotne plany Miasta za
kładały, że rozbudowana spalar
nia zacznie przyjmować odpady 
w 2015 roku. Po wielu proble
mach, w końcu jest milowy 
krok w całej inwestycji – Miej
skie Przedsiębiorstwo Oczysz
czania rozstrzygnęło właśnie 
przetarg na jej rozbudowę. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z pla
nem, to koreańska firma Posco 
Engineering & Construction, 
będzie miała trzy lata od dnia 
podpisania umowy na wykona
nie wszystkich prac.

Spalarnia ma być nowocze
sna, nieuciążliwa dla miesz
kańców. W procesie utylizacji 
odpadów, będą wychwytywane 
surowce nadające się do recy
klingu. Co ważne, produko
wana tu będzie energia elek
tryczna, która wystarczyłaby do 
zaopatrzenia w prąd 16 domów, 
a także ciepło, którym można 
ogrzać aż 12 tys. mieszkań.

W zakładzie będzie wiele 
nowoczesnych rozwiązań, m.in. 
myjnia dla śmieciarek. Każdy 
z samochodów przed wyjazdem 
będzie dokładnie oczyszczany. 
W ciągu godziny możliwe bę
dzie umycie 30 pojazdów.

Z zewnątrz cały obiekt będzie 
wyglądał estetycznie dzięki 
ażurowej elewacji, zielonemu 
dachowi oraz tarasowi widoko
wemu, który znajdzie się obok 
wysokiego komina.       KaSa

Do ponad 300 tysięcy ton rocznie zwiększy się po roz-
budowie wydajność spalarni na Targówku.

rOzbudOWa sPalarnii

Wizualizacja
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Blistry
po lekach
wyrzuæ do
zmieszanych. 

Moż na by rzecz, przy ta cza-
jąc sta re po rze ka dło, iż punkt 
wi dze nia za le ży od miej sca 
siedze nia, do daj my – osa dze nia 
w hi sto rii. Mówi się, że naj silniej 
od czu wa ły brak nie pod legło ści, 
su we ren no ści, wręcz nie i st nie nie 
Pań stwa Pol skie go, po ko le nia 
Po la ków uro dzo nych pod za bo-
ra mi. Tę sk ni ły do Oj czy zny, któ
rej sa me nie pa mię ta ły. Ja wi ła się 
im ona ja ko szczę śli wa, siel ska, 
z ja sny mi dwo ra mi i pa ła ca mi 
za to pio ny mi w en kla wach buj
nej przy ro dy par ków. Za nią stał 
po tęż ny po czet za cnych po sta ci, 
ma ją cych okre ślo ne za słu gi 
– wal czą cych piórem lub orę-
żem, jak że in nym od te go za sta-
ne go we współ czesnym świe cie 
przez po szczegól ne ge ne ra cje. 

Świat się zmie niał, a obraz 
wol nej Pol ski, jak by za stygł 
w miej scu, sta wał się obra zem 
wi szą cym na ścianie. Obra zem 
jed nak dro gim. Świat nie stał 
w miej scu, wstrzą sa ły nim re wo-
lu cje, wojny, chwia ły się tro ny. 
Na stę powa ły zna czą ce zmia ny 
w po glą dach na sze reg kwe stii. 
Zmienia ła się też men tal ność ko-
lejnych, na stę pu ją cych po so bie 
po ko leń. 

Czas ucie kał, za chwyca no 
się no win ka mi tech niczny mi, 
które do znie wo lo nej Oj czy zny 
mi mo wszy st ko do cie ra ły i to 
nie bar dzo spóźnio ne. Ten z ko-
lei fakt za wdzię cza my na szym 
ro dzimym tech ni kom i wy na-
laz com, którzy na mia rę swo ich 
sił i moż li wo ści po pu la ry zo wa li 
urzą dze nia uła twia ją ce ży cie, 
orga ni za cję pra cy, pro duk cję. To 
wszy st ko nie przy sła nia ło wi zji 
uwol nie nia kra ju od jarzma nie
wo li. Po ło wicz nie przyszedł 
nam w su kurs Na po le on, po wo
łu jąc na czę ści ziem – ze sto li cą 
włącz nie – Księ stwo War szaw-
skie. Opę ta ny jed nak żą dzą za-
wła dnię cia Eu ro py sam upadł, 

skoń czy ła się barw na i krwa wa 
epo ka bo ga woj ny – ce sa rza 
Fran cu zów. Dwa polskie po-
wsta nia: li sto pa do we i stycz-
nio we nie sfi na li zo wał suk ces 
z przy czyn bar dziej zło żo nych, 
których je ste śmy świado mi. Ko-
lej na ju trzen ka nadziei za świ ta ła 
nie ste ty wraz z wojną. Nie u stan-
nie po no si li śmy ofia ry, wy krwa-
wia li śmy się, gi nę li bli scy, po zo-
sta wa ły groby i smu tek. 

11 li sto pa da 1918 r. to przede 
wszy st kim da ta za koń cze nia 
I woj ny świa to wej, a wła ści wie 
Wiel kiej Woj ny jak ją na zy wano, 
bo nikt je szcze nie prze widy wał, 
że wy buch nie na stęp na. Józef 
Pił sud ski (1867–1935) ob jął wła-
dzę zwierzch nią w two rzą cym 
się Pań stwie Polskim, Na za jutrz 
Ra da Miej ska m. War sza wy 
nada ła mu pierwsze w Wol nej 
Pol sce oby wa telstwo ho no ro we 
sto li cy. W dziesięć dni później 
– 22 li sto pa da – Rząd Pol ski 
wy dał de kret o ukon sty tu o wa-
niu się władz w pań stwie – Józef 
Pił sud ski zo stał Na czel ni kiem 
Pań stwa. Je śli ktoś my śli, że 
przy szło to ła two, bez wstrzą-
sów, spo rów, jest w błę dzie. Wa
ż ne, że się uda ło. 

Dal sze lo sy Pol ski w za sa dzie 
zna my. Przy po mi namy je so
bie z oka zji ob cho dów ko lej nej 
– 101. rocz ni cy odzy skania Nie-
pod le gło ści. Na sze my śli bie-
gną ku Józe fo wi Pił sud skiemu, 
oj cu zwy cię stwa – mę żo wi opa-
trz no ścio we mu, czło wie kowi 
skrom ne mu, nie żąd ne mu wła-
dzy i splen do rów, który so bie 
i swe mu oto cze niu po przecz kę 
uczci wo ści, od da nia kra jo wi, 
rze tel no ści w in tencjach i dzia ła-
niu sta wiał bar dzo wy so ko. Nie 
wszy scy po tra fi li mu do rów nać, 
nie wszy scy Go też ro zu mie li. 
Pra gnął Pol skę wi dzieć nie tyl ko 
wol ną i niepod le głą, ale szczę-
śli wą, sprawie dli wą i do stat nią. 

ŚWiętO niePOdleGłOŚci 

Zbliżające się Święto Niepodległości stawia przed nami 
pytanie o rozumienie, czym w istocie jest dla nas ta nie-
podległość. Wiadomo, iż z upływem lat filozofia tego po-
jęcia jest jednak inaczej rozumiana. 

Był człowie kiem moc no stą pa-
ją cym po zie mi, zda ją cym so bie 
spra wę z fak tu, że wszy st kie go 
w jed nej chwi li nie da się osią-
gnąć, zwłaszcza po 123-let niej 
nie wo li. Ro zu miał, że naj pierw 
kraj trzeba uczy nić bez piecz nym 
i spokoj nym, sca lić go i przeć 
do osta tecz ne go zwy cię stwa, 
umieć osią gnąć cel, za wie rać 
mą dre kom pro mi sy i cze kać na 
ko lej ne zmia ny. Nie prze bie rał 
w słowach, nie ba wił się w re we-
ranse, gdy wi dział za kła ma nie, 
prywa tę i par ty ku la ryzm. Je go 
ostre prze mówie nia w par la men
cie prze szły do hi sto rii. Czyż nie 
miał ra cji, gdy be ształ po słów za 
ich po sta wę? Wy ko nał trud ne 
za da nie wskrze sze nia pań stwa, 
utrwa lił je go gra ni ce, na wet 
uległ fan ta zjom, rze czy wi stość 

by ła twar da, nie ste ty ani spo-
kojna, ani obli czal na, trze ba tę 
wolność by ło wy wal czyć i bar-
dzo ją pie lę gno wać. Nic nie oka-
zy wa ło się pro ste, po dro dze by
 ły ofia ry, które cie niem się kła-
dły na dalszych lo sach mło de go 
pań stwa. Uda ło się, wy ko nał 
cięż ki nadludz ki wy si łek, miał 
ten przy słowio wy łut szczę ścia. 
Prze szedł do hi sto rii w chwa le, 
je go de cyzje by ły nie ty le da le-
ko wzroczne, co pro ro cze! 

Mi nę ło 101 la t od cza su 
odzyska nia nie pod le gło ści, ko-
lej ne rocz ni ce ob cho dzi my po 
przerwie w la tach 1945–1989. 
Znowu wpa tru je my się w por-
tre ty Mar szał ka: w sza rym po lo-
wym mun du rze i w ma cie jów ce; 
w peł nej ga li i orde rach oraz na 
ulu bio nej prze szłej do le gen dy 

Ka sztan ce. I jak za ży cia ma za-
go rza łych zwo len ni ków i mo że 
nie wro gów, ale przeciw ni ków, 
których do Je go osoby z wol na 
prze ko nu je czas – bo chy ba nie 
ma w na szej hi storii bo ha te ra 
tej mia ry i for ma tu. Nic więc 
dziw ne go, że w dwa mie sią ce 
po śmier ci Pił sud skiego, w lip cu 
1935 r. po wstał projekt zbu do-
wa nia Dziel ni cy Mar szał ka, for-
so wa ny przez pre zy den ta War
sza wy Ste fa na Sta rzyń skie go. 
Mia ła po wstać w prze strze ni 
po mię dzy dzielni cą, w której 
J. Pił sud ski żył, a Po lem Mo-
ko tow skim, gdzie przyj mo wał 
ostat nią de fi la dę. Do lu te go 
1939 r. wy ko na ne zo sta ły dwa 
od cin ki ar te rii wiodą cej przez 
śro dek pla no wa nej dziel ni cy, 
mię dzy uli ca mi Marszał kow ską 

Józef Piłsudski na Kasztance. Karta ze zbiorów Autora (1938)

i Po lną oraz na daw nym lot ni-
sku, od stro ny zlikwi do wa ne go 
po la wy ści gów kon nych – do 
prze cię cia z Al. Nie pod le gło ści. 
Wy buch II woj ny po krzy żo wał 
re a li za cję pla nu.

Nam po zo sta ją wspomnie-
nia i refleksja, czy właściwie 
wyciągamy wnioski z tej lekcji 
historii? Czy rzą dzą cy fak tycz-
nie z bez gra nicznym od da niem 
pra cu ją dla państwa, je go do-
bro ma ją na uwadze jak Wiel ki 
Mar sza łek? Świę to mi nie, por-
tret Wo dza i Mę ża Opa trz no-
ścio we go Na ro du scho wa my do 
przysłowiowej sza fy – Pol ska 
po zo sta nie ze swy mi cią gle licz-
ny mi pro ble ma mi. Zo ba czy my, 
czy pamięć po dnio słej rocz ni cy 
za grze je do bar dziej efek tyw-
nej pra cy dla kra ju – cze go by-
śmy so bie wszy scy ży czy li, te go 
ocze ku je na ród. 

Tadeusz Wł. Świątek 
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wej 18. Później Zarząd Miej
skich Inwestycji Drogowych 
planował poprowadzić tędy 
Trasę Świętokrzyską, więc lo
kale opustoszały. Trasa nie po
wstała, po czasach świetności na 
pustostanach zostały szyldy… 
Uwielbiane przez mieszkań
ców zakupowe miejsce stało się 
mekką bezdomnych i amatorów 
trunków wyskokowych.

Jak opisuje Porozumienie Dla 
Pragi, dla urzędników miejsce 
„zniknęło”. Dla okolicznych 
mieszkańców rozpoczął się dra
mat: pożary, zaśmiecanie terenu, 
pijaństwo, porozrzucane strzy
kawki, oddawanie moczu na 
klatkach pobliskich kamienic. 

– Wielokrotnie postulowaliśmy 
do władz dzielnicy o rozbiórkę 
pawilonów. Apele poskutkowały 
uchwałą Rady Dzielnicy, tyle że 

na prace rozbiórkowe nie ma 
pieniędzy w budżecie dzielnicy. 
Dzielnica liczyła, że rozbiórkę 
sfinansuje ZMID, ale w związku 
z odłożeniem w czasie budowy 
ulicy, drogowcy nie są skorzy do 
takich działań – tłumaczą człon
kowie stowarzyszenia i wyli
czają, że obecne prace (zamuro
wania) to koszt ponad 60 tys. zł 
(rozbiórka całości wyceniana jest 
na 300 tys. zł). 

Sprawa budzi wiele emocji 
wśród okolicznych mieszkańców 
i nic w tym dziwnego, bo chodzi 
o bezpieczeństwo. Sprawa roz
biórki przeciąga się w czasie, 
ale okazuje się, że procedury są 
w toku i wszystko teraz w rę
kach Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego. Urząd 
Dzielnicy czeka na wytyczne 
i decyzje inspektora.

– Urząd Dzielnicy Praga-Pół-
noc wezwał obecnych i byłych 
dzierżawców gruntów przy Tar-
gowej 18 do opróżnienia opusz-
czonych lokali. Budynek został 
zabezpieczony przez Zakład 
Gospodarowania Nierucho-
mościami przed dostępem osób 
trzecich, został oznakowany 

jako zagrażający życiu i zdro-
wiu. W chwili obecnej czekamy 
na dalsze wytyczne PINB co do 
zabezpieczenia i ewentualnej 
rozbiórki – tłumaczy Karolina 
Jakobsche, rzecznik prasowy 
Urzędu Dzielnicy Praga-Północ 
i dodaje, że teren został zabez
pieczony na koszt dzielnicy. KS

PaWilOny Pełne strachu

Niegdyś siedziba legendarnej pracowni czapek i innych 
uwielbianych przez mieszkańców punktów usługowych. 
Teraz – jedno z najbardziej odstraszających miejsc na 
Pradze Północ – pustostany przy ul. Targowej 18.

To tutaj mieściły się m.in. 
cukiernia K. Sierskiego czy 
pracownia czapek i kapeluszy 
Cieszkowskiego. Zagłębie kul

towych rzemieślników, zakątek 
usługowy o niepowtarzalnym 
klimacie. Tak było przed laty 
w pawilonach przy ul. Targo

samOtne, ale... 
 Już nie bezdOmne
Na ten moment od lat czekały samotne matki, które 
mieszkały w rozsypującym się budynku przy ul. Skier-
dowskiej 2 na Białołęce. Miasto i dzielnica znalazły 
dla nich mieszkania i pomogły w przeprowadzce. 

Na obrzeżach miasta, nie
opodal oczyszczalni Czajka, 
właśnie przy ul. Skierdow
skiej 2, przed laty swój ośro
dek miało Stowarzyszenie 
Monar. W 2009 roku został on 
zamknięty, a część budynków 
zburzono, w pozostałych ko
czowali bezdomni. Budynki 
były samowolnie zasiedlane, 
rozbudowywane. 

Jak przypomina Urząd 
Dzielnicy Białołęka, w 2016 
roku, dzięki staraniom urzęd
ników m.st. Warszawy oraz 
przychylności władz czterech 
dzielnic, udało się znaleźć 
nowe mieszkania dla 8 ro
dzin i na zawsze pożegnać się 
z jednym z przeznaczonych do 
rozbiórki budynkiem. Pozostał 
tylko jeden pawilon i budynek 
w kształcie litery „L” zajmo
wany przez Stowarzyszenie 
„Wspólnymi Siłami”. Miesz
kały w nim samotne matki 
z dziećmi. 

Z roku na rok sytuacja się 
komplikowała, bo lokatorki 
zajmowały rozsypujący się 

budynek nielegalnie. Poza 
tym był on w fatalnym stanie. 
W końcu PINB nakazał jego 
rozbiórkę, bo zaczął zagrażać 
bezpieczeństwu.

– Obiekt jest samowolą bu-
dowlaną – nigdy nie uzyskał 
pozwolenia na użytkowanie, 
nie ma żadnych odbiorów 
ani wymaganych przepisami 
przeglądów technicznych. Jest 
niefunkcjonalny, a jego dal-
sze użytkowanie zagrażałoby 
zdrowiu i życiu mieszkańców. 
Dodatkowo zostały zgłoszone 
roszczenia do terenu, na którym 
znajduje się budynek. Obecnie 
toczy się postępowanie w tej 
sprawie – wyjaśnia Marzenia 
Gawkowska z białołęckiego 
ratusza, który w 2019 roku 
zaprosił kobiety do rozmów. 
W końcu udało się dojść do po
rozumienia. Wszyscy miesz
kańcy Skierdowskiej 2 dostali 
nowe mieszkania. Lokale przy
znano w pięciu dzielnicach: na 
Białołęce, Woli, Żoliborzu, 
Mokotowie i w Śródmieściu.

Mikołaj Mikos

Fot. UD Białołęka

Fo
t. 

Po
ro

zu
m

ien
ie 

dla
 P

ra
gi

Fot. Porozum
ienie dla Pragi



zrOzumienie druGieGO człOWieKa  
Jest POdstaWą dO WszelKich działań

IŁ Capital, spółka, która bardzo 
szybko zdobywa zaufanie klientów 
na warszawskim rynku, ma do-
świadczenie i coraz więcej sukce-
sów na lokalnym, stołecznym „po-
dwórku”, a na swoim koncie wiele 
projektów na całym świecie. 

Sucha Marina w Gażenicy 
na Chorwacji, budowa osiedla 
w Zadarze – współpraca z Ja-
dran 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, 
której filarem jest charyzmatyczny 
Igor Łukasik, prowadzi pięć inwe-
stycji w Warszawie. 

Są już projekty budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych z jedno-
kondygnacyjnym garażem pod-
ziemnym przy ul. Człuchowskiej i ul. 
Jana Olbrachta. Gotowy jest również 
projekt wstępny budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego z parterem 
usługowym i jednokondygnacyj-
nym garażem podziemnym przy ul. 
Kasprzaka, a także całego zespołu 
budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych z jednokondygnacyjnym 
garażem podziemnym przy ul. Epo-
pei na Białołęce. IŁ Capital sporzą-
dza też studium możliwości realizacji 
budynku wielorodzinnego z garażem 
podziemnym dwukondygnacyjnym 
oraz częścią usługową w parterze 
przy ul. Algierskiej-Marokańskiej.

Inwestowanie w nieruchomości  
to gwarancja wysokiego zysku, ale 
tylko pod warunkiem że wiemy, 
gdzie i jak zainwestować. Dlatego, 
zanim wyłożymy kapitał, powinni-
śmy znaleźć odpowiedniego dorad-
cę, który pokieruje całym procesem, 
od analizy po samo finansowanie.

– Zajmujemy się inwestowaniem 
środków z nastawieniem na wysoki 
zysk. Bezpiecznie lokujemy pienią-
dze naszych klientów w nierucho-
mościach. Ponieważ o branży nie-
ruchomości w Polsce i na świecie 
wiemy niemal wszystko, skutecz-
nie wyszukujemy najlepsze pozy-
cje na rynku, koncentrując się wy-
łącznie na intratnych lokalizacjach 
w dużych miastach – podkreśla 
Igor Łukasik i zaznacza, że pieniądz 
robi pieniądz, ale tylko wtedy, kiedy 
decyzje popiera wiedza i doświad-
czenie człowieka, który wie, jak te 
środki inwestować.

Życie potrafi zaskakiwać, o czym 
wiedzą wszyscy i zdarza się, że 
w najmniej oczekiwanym momencie 

okazuje się, że aby wyjść na prostą, 
potrzebny jest zastrzyk gotówki.

– W IŁ Capital zajmujemy się 
udzielaniem pożyczek na dowolne 
cele. Jeśli potrzebujesz środków 
na sfinansowanie swoich przedsię-
wzięć – z nami możesz osiągnąć 
to bez trudu. Jeśli twoja sytuacja 
finansowa się skomplikowała – 
pomożemy ci ochronić twój mają-
tek – tak działamy – tłumaczy Igor 
Łukasik i dodaje, że zrozumienie 
drugiego człowieka jest podsta-
wą do wszelkich działań. Czasem 
wystarczy stosunkowo niewielka 
kwota, aby odmienić czyjeś życie, 
dlatego uzyskanie pożyczki tutaj nie 
jest skomplikowane.

– Oferujemy pożyczki pod 
zastaw posiadanych nierucho-
mości. Nie ingerujemy w cel po-
życzki – naszym zadaniem jest 
przekazanie środków finanso-
wych, których potrzebujesz. Nie 
sprawdzamy zdolności, nie we-
ryfikujemy bazy informacji kre-
dytowych i gospodarczych BIK 

ani rejestru KRD. Oferujemy nie-
zwykle atrakcyjne warunki spłaty 
i negocjowalne, dostosowane do 
twoich indywidualnych potrzeb 
warunki umowy. Jeśli w decyzjach 
finansowych coś poszło niezgod-
nie z planem, jeśli bank przejął 
kredytowaną nieruchomość lub 
pojawił się syndyk albo komornik 
– pomożemy rozwiązać problemy 
i powrócić do finansowej równo-
wagi. Oferujemy wykup wierzytel-
ności zabezpieczonych na nieru-
chomościach, wykup zadłużenia 
bankowego, umożliwiający odzy-
skanie utraconej na rzecz banku 
nieruchomości, wykup zadłużeń 
u osób fizycznych, syndyków, 
spłatę nakazów komorniczych – 
wylicza Łukasik.

Chcesz zainwestować pieniądze z gwarancją zysku? A może 
wręcz przeciwnie – życie przewrotnie postawiło cię pod ścianą 
i w bezpieczny sposób potrzebujesz pożyczyć gotówkę, co po-
zwoli ci nie rezygnować z planów i marzeń, a uratuje sytuację? 
Nie szukaj po omacku, przeglądając ogłoszenia w internecie. 
Wybierz sprawdzoną firmę i ludzi, którzy pomogą w profesjonal-
ny i skuteczny sposób. 

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY

 lukasik-capital.com  biuro@lukasik-capital.com

IGOR ŁUKASIK, 
fILAR IŁ CAPITAL, 
w profesjonalny, ale zarazem bar-
dzo przystępny dla każdego spo-
sób doradzi, pomoże i przeprowa-
dzi najtrudniejsze projekty. To pro-
fesjonalny siatkarz, którego kariera 
została nagle przerwana kontuzją. 
Podtrzymuje wciąż żywe kontakty 
z aktualnymi mistrzami świata. 
Sport nauczył go tego, że prze-
grywa ten, kto nie próbuje. Wola 
walki, konsekwencja, niezłomny 
charakter oraz wiara w sukces 
podparta wykształceniem, kwalifi-
kacjami i doświadczeniem, a także 
szerokie kompetencje, pozwoliły 
mu wkroczyć z impetem w świat 
wielkich finansów. Włada biegle 
językiem angielskim oraz chor-
wackim, dzięki którym nawiązuje 
wiele niezwykle interesujących 
kontaktów na świecie. Posiada 
potężne doświadczenie na mię-
dzynarodowym rynku nierucho-
mości. 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. 

l WIARYGODNOŚĆ I PEWNOŚĆ – ZAWSZE SKUTECZNIE 
I ZAWSZE NA CZAS.

l PRZEJRZYSTE ZASADY – BRAK UKRYTYCH KOSZTóW 
I NIUANSóW „DROBNYM DRUKIEM”.

l ELASTYCZNOŚĆ  
– WARUNKI UMOWY DOSTOSOWUJEMY ZAWSZE  
DO SYTUACJI, MOżLIWOŚCI I PREfERENCJI KLIENTA.

l ZMINIMALIZOWANE fORMALNOŚCI  
– PROCES fORMALNOŚCI SKRóCILIŚMY  
DO NIEZBęDNEGO MINIMUM, BO CZAS TO PIENIąDZ.

l PIENIąDZE DLA KAżDEGO – NIE SPRAWDZAMY REJESTRóW 
ZADŁUżEŃ ANI ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ.

POżYCZKI 200 000 ZŁ
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Działając na podstawie 9 i 10 §1 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) dalej Kpa, 
oraz art. 9ac ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1043), informuję, iż w dniu 14 września 2020 r., zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego 
w sprawie „zmiany” decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 351/II/2018 z dnia 
20 czerwca 2018 r., znak: WI-II.7840.9.6.2018.MP, o pozwoleniu na budowę 
i rozbiórkę dla inwestycji pn.: „Budowę II linii metra w Warszawie – II etap realizacji 
odcinka wschodniego – północnego, od szlaku za stacją C18 „Trocka” do torów 
odstawczych za stacją C21. Zamierzenie budowlane nr W5 w zakresie hektometraży 
od L 210+57.917, P 210+75.561 do L 220+59.680, P 220+99.520 polegające 
na budowie Stacji C20 (ul. L. Kondratowicza – rejon Urzędu Dzielnicy Targówek), 
budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury 
technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio- 
-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego 
wynikającego z budowy metra”, Adres zamierzenia: 
Obręb 4-09-12: 1/3, 3/142;
Obręb 4-09-13: 1, 133/1;
Obręb 4-09-06: 2, 3/10, 3/2, 3/26, 3/27, 3/28, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/60, 3/62, 3/64, 
3/66, 3/67, 3/68, 3/89, 3/9, 3/90, 3/91, 39/4;
Obręb 4-09-29: 1/9, 1/10, 10, 16, 2/1, 3/1, 4, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 9;
Obręb 4-08-05: 26/3, 27/10, 27/11, 27/9, 28/15, 28/22, 28/21, 28/3, 29/6, 29/7, 
32/1, 32/10, 32/11, 32/12, 32/13, 32/14, 32/15, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 
32/8, 32/9, 38/2, 38/4, 39/1, 39/2;
Obręb 4-08-15: 1/12, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 71/1, 73, 74, 75;
Obręb 4-08-08: 58/18, 58/52; jednostka ew. 146511_8, Dzielnica Targówek, 
w m. Warszawa.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, stronami w postępowaniu 
w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy 
wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania 
obiektu.

Jednocześnie na podstawie art. 123 Kpa, art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, 
zawiadamia się, że w dniu 22 października 2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał 
postanowienie Nr 1255/SAAB/2020, w którym nałożył na inwestora obowiązek 
usunięcia wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym, 
w terminie 90 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Na powyższe postanowienie Wojewody Mazowieckiego nie służy zażalenie.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt 
Obsługi Klienta pokój nr 7, w godzinach 13–16 – pon. 8–12 – czw.), gdzie można 
zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni, 
od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie. 

Pouczenie
Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego: „§1. w toku 

postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek 
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

§2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod 
dotychczasowym adresem ma skutek prawny”.

WI-II.7840.9.6.2018.MPzm.

 
   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

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

– No, wreszcie ci coś wyszło. 
Niezła ta zupa. Grzybowa? 
– mówi kwaśno teściowa do 
synowej.
– Tak, grzybowa.
– A skąd ty, dziecko, wzięłaś 
przepis?!
– Z powieści Agaty Christie!

***
– Dziadku, a na tym barze na-
przeciwko, to napisali na szybie 
„Świeże grzyby”. Naprawdę 

grzyby chodzą do baru?! – dzi-
wi się wnuczek.
– Jak każdy, mój kochany, 
jak każdy. Czasem trzeba zalać 
robaka!

***
– Coś ty mi tu przyniósł 
– oburza się żona na grzy-
biarza, który właśnie wrócił 
z lasu. – Co trzeci grzyb ma 
robaki!
– Nie denerwuj się, mamu-
siu – pociesza synek. – Pan 
weterynarz im pomoże, tak jak 
pomógł naszemu Azorkowi!

na luzie
ZAJRZYJMY DO KUCHNI

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

Kilka podpowiedzi, które mogą się 
przydać w kuchni.
n Wątróbka  będzie  mniej  gorzka, 
jeśli przed smażeniem wymoczysz ją 
w surowym mleku. Moczenie w mle-
ku  służy  także  obranym  szparagom, 
a niektórzy uważają, że również kala-
fiorom i brokułom. 
n  Z kolei moczenie w zsiadłym mle-
ku lub maślance znakomicie wpływa 
na smak i kruchość mięsa drobiowe-
go,  schabu  i  cielęciny.  Warto  dodać 
ząbek świeżego, siekanego czosnku. 
n Mięso  (nawet wołowe  i  baranie) 
przeznaczone do pieczenia lub sma-
żenia  warto  przed  przygotowaniem 
skropić  octem  jabłkowym  i  odłożyć 
do lodówki na 2–4 godziny, zależnie 
od wielkości porcji. Potem można je 
opłukać i przyprawić jak zawsze. Bę-
dzie niezwykle kruche i miękkie!
n  Panierka  na  kotletach  i  filetach 
będzie  lepiej  się  trzymać,  jeśli  do 
rozbitego  jajka,  w  którym  moczysz 
mięso przed smażeniem, dodasz kilka 
kropel oliwy i mocno je rozbełtasz. 
n  Przesuszony  żółty  ser  warto  ze-
trzeć  na  drobnej  tarce.  Znakomity 
jako  przyprawa  do  kanapek,  jajecz-
nicy, niektórych zup (cebulowa, poro-
wa, brokułowi itp.) i sosów.

Wesoły Romek

Marie-Antoine Carême (XVIII/ XIX w.) 
– jego nazwisko oznacza po francusku 
Wielki Post, w sam raz dla słynnego 
szefa kuchni i cukiernika, zwanego 
„kucharzem królów i królem kucha-
rzy”, autora fenomenalnych książek 
klasycznej kuchni francuskiej. Urodził 
się jako jeden z 14 dzieci w rodzinie 
żyjącej w nędzy; gdy miał 8 lat, przy-
garnął go właściciel cukierni. Później 
gotował m.in. dla cara Rosji, Roth-
schildów czy Talleyrand`a. Jego kuch-
nię charakteryzowało zaskakiwanie 
gości niespodziankami kulinarnymi 

(nowatorskie składniki, ukrywanie 
jednej potrawy w innej) i zamiłowa-
nie do architektonicznych, trójwy-
miarowych konstrukcji cukierniczych 
(zamki, wieżyce itp.). Wymyślił m.in. 
eklery, szarlotkę „rosyjską”, którą 
skomponował dla cara Aleksandra I, 
a nazwał na cześć jego szwagierki, 
Charlotte, a także boeuf Strogonoff 
na cześć hrabiego Pawła Stroganowa 
i vol-au-vent – nakryte wieczkami, 
nadziewane babeczki z lekkiego cia-
sta. Podobno to on też wymyślił na-
zwę popularnego dziś zimnego sosu 
– majonezu, zwanego początkowo 
przez niego magnonnaise od słowa 
manier – mieszać.

ŚMIESZKANIEC RADY CIOTKI AGATY

WARTO WIEDZIEĆ

 Charlotte russe – szarlotka rosyjska. Przy-
rządza się ją na zimno lub gorąco. 
Zimna: formę wyłożyć biszkoptami (także 
boki); jeśli szarlotka będzie chłodzona, bisz-
kopty mogą być lekko skropione sokiem lub 
aromatycznym alkoholem. Na biszkopty wy-
lewamy bardzo gęsty mus jabłkowy (jabłka 
obrać, pokroić, prażyć, mieszając z dodatkiem 
np. wanilii, cynamonu, miodu itp.) wymiesza-
ny z rozpuszczoną żelatyną. Pod jabłka można 
dać trochę kremu, np. gotowego karpatkowe-
go. Schłodzić przez 2–3 godziny w lodówce, 
odwracając wyłożyć na talerz. Dekorować bitą 
śmietaną lub sosem czekoladowym. 
Mrożona: biszkoptów nie skrapiamy, wnętrze 
formy z biszkoptami wypełniamy musem jabł-
kowym, ew. z dodatkiem brzoskwiń, wierzch 
posypujemy obficie kakao. Zamrażamy! 
Pieczona: formę wysmarować grubo świeżym 
masłem, wyłożyć grzankami z bułki, wypełnić 
bardzo gęstym musem z jabłek, przyprawio-
nym cynamonem. Zapiekać około 40–50 minut 
w niezbyt wysokiej temperaturze. Wyłożyć od-
wracając formę, podawać natychmiast lub po 
ostudzeniu.

 Rosyjski tort jabłkowy: krążki biszkoptowe 
(mogą być kupne) nasączyć alkoholem, wymie-
szanym z osłodzoną wodą z cytryną. Najniższy 

krążek – najsłabiej. Na to kładziemy ubitą moc-
no śmietanę lub krem, a następnie podsmażo-
ne na maśle i wystudzone cieniutkie plasterki 
jabłek, na to kolejny krążek, skrapiamy, krem, 
jabłka itd. Najwyższy krążek dekorujemy bitą 
śmietaną i płatkami prażonych migdałów. 

 Niemiecki jabłecznik: podpiec ciasto kru-
che (szklanka mąki, 10 dag masła, 1 jajko, 1 żółt-
ko, łyżka cukru pudru) zachowując w lodówce 
1/4 jego masy. Wyjąć z pieca, ułożyć nadzienie: 
1–1,5 kg jabłek, ewentualnie sok cytrynowy, 
3–4 łyżki namoczonych rodzynek, pół szklanki 
włoskich orzechów, cynamon, czubata łyżka 
mąki ziemniaczanej wymieszanej z odrobinką 
wody. Na wierzchu układamy kratkę z ciasta 
z lodówki, smarujemy żółtkiem rozmieszanym 
z 2 łyżkami skondensowanego mleka.

 Na szybko: rozmrozić opakowanie francu-
skiego ciasta, pociąć w spore kwadraty. Na każ-
dym ułożyć ósemkę jabłka z sokiem z cytryny, 
łyżeczką miodu i imbirem (ciut). Kwadrat skle-
jamy, wierzch nacinamy ostrym nożem, by dać 
ujście parze, smarujemy żółtkiem z mlekiem, 
pieczemy. 

Szarlotki – najpyszniejsze z ciast! 

Ciekawska
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ZAMÓW W INTERNECIE:
www.mieszkaniec.pl/reklama/ogloszenia-drobne/ 

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

ul. Floriańska 6 - Filia
 ul. Rechniewskiego 14 (kościół św. Patryka)

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

KONKURENCYJNE CENY

MIESZKANIEC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 
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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 
podatkowe i sprawdzające, porady, 
wszystkie podatki, spadki, darowizny, 
aukcje, nieujawnione dochody.  
Tel. 22 672-34-34, 604-095-656,  
www.podatki-doradca.pl
n Kancelaria Adwokacka adw. Teresa 
Zdanowicz. Sprawy cywilne, karne, 
rodzinne, spadkowe, rozwody.  
Wawer-Anin ul. Ukośna.  
Tel. 22 613-04-30, 603-807-481

SPRZEDAM

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

TRANSPORT

n AAA wywóz gruzu, mebli, gałęzi, itp. Roz-
biórki, 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 piwnic. Tel. 607-66-33-30

n Przeprowadzki. Wywóz gruzu i mebli.  
Tel. 722-990-444
n Transport – przeprowadzki – samochód 
o wymiarach 3,9 dł./2,0 wys. – kontener, 
kraj, zagranica, konkurencyjne ceny.  
Tel. 502-904-708

AUTO-MOTO – Kupię

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

DAM PRACę

n PIELęGNIARKę – RECEPCJONISTKę 
ZATRUDNIę 1/2 ETATU. PRZYCHOD-
NIA. KONTAKT 601-341-020

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, Espe-
ral. 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 – Kupię

n KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ KAŻDĄ 
NIERUCHOMOŚĆ, DO REMONTU, 
Z PROBLEMEM PRAWNYM, ZADŁUŻONĄ, 
UDZIAŁ. TEL. 786-805-828 
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  
– Szukam do wynajęcia

n Mieszkania 1-pokojowego na parterze 
lub I piętrze w Śródmieściu.  
Tel. 885-511-783

USŁUGI

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

n AGD – LODóWKI, PRALKI, ZMYWARKI 
– NAPRAWA. TEL. 694-825-760

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

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

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

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

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

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

n Dezynsekcja – skutecznie.  
Tel. 22 642-96-16
n Domofony, naprawa pralek, instalacje 
elektryczne. Tel. 601-93-68-05

n ELEKTRYCZNE INSTALACJE NOWE, 
WYMIANA – 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 SOLIDNIE.  
TEL. 888-329-094

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 Nieodpłatne odbieranie makulatury, 
złomu, sprzętu AGD. Sprzątanie piwnic itp. 
Tel. 793-535-942

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 Skręcanie mebli, sprzątanie, drobne 
naprawy. Tel. 792-040-326

REKLAMAREKLAMA
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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

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, malowa-
nie. 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

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Działając na podstawie 9 i 10 §1 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) dalej Kpa, oraz 
art. 9ac ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1043), informuję, iż w dniu 14 września 2020 r., zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie 
„zmiany” decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 454/II/2018 z dnia 16 sierpnia 
2018 r., znak: WI-II.7840.9.8.2018.MP, o pozwoleniu na budowę dla inwestycji 
pn.: „Budowa II linii metra w Warszawie – II etap realizacji odcinka wschodniego 
– północnego, od szlaku za stacją C18 „Trocka” do torów odstawczych za stacją 
C21. Zamierzenie budowlane nr W7 w zakresie hektometraży: od L 226+21.901, 
P 226+61.479 do L 234+74.315, P 235+13.893, polegające na budowie Stacji 
C21 wraz z torami odstawczymi (ul. L. Kondratowicza / ul. Rembielińska), budowie 
tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących 
w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci 
uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra”. Adres 
zamierzenia budowlanego: 
Obręb 4-08-08: 38, 58/10, 58/11, 58/12, 58/13, 58/14, 58/15, 58/16, 58/18, 58/19, 
58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 58/25, 58/30, 58/31, 58/54, 58/7, 58/8, 58/9;
Obręb 4-08-13: 1, 2, 22/1, 22/2, 22/3, 24, 28/4, 28/3, 28/2, 29, 3, 4/1, 5/1, 5/2, 
5/3, 5/4, 6, 64/10, 64/11, 64/12, 64/13, 64/14, 64/62, 64/61, 64/63, 64/64, 
64/49, 64/5, 64/50, 64/52, 64/56, 64/57, 64/58, 64/66, 64/67, 64/65, 64/69, 
64/68, 64/8, 64/9, 65/10, 65/11, 65/12, 65/42, 65/44, 65/43, 65/14, 65/15, 
65/16, 65/17, 65/18, 65/19, 65/20, 65/21, 65/22, 65/23, 65/25, 65/27, 65/36, 
65/5, 65/6, 65/7, 65/40, 65/41, 65/9, 7, 9/1;
Obręb 4-08-07: 106, 2/11, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/21, 2/22, 
2/23, 2/24, 26/27, 26/26, 26/12, 26/30, 26/31, 26/32, 26/33, 26/28, 26/29, 55/1, 
55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55/15, 55/16, 55/17, 55/18, 55/19, 55/2, 
55/20, 55/21, 55/22, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9;
Obręb 4-08-12: 131/45, 131/44, 131/12, 131/13, 131/14, 131/15, 131/16, 131/2, 
131/3, 131/51, 131/50, 131/35, 131/37, 131/38, 131/4, 131/41, 131/42, 131/43, 
131/5, 131/6, 131/7, 131/8, 131/9, 51/2, 51/6, 51/7;
Obręb 4-08-06: 106, 107, 71/3, 71/4, 75, 76/3, 76/1, 76/2, 77, 78, 81/1, 81/2, 
82/2, 82/3, 83/1, 83/2, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 84, 86/10, 86/11, 86/25, 86/24, 
86/27, 86/26, 86/29, 86/28, 86/30, 86/32, 86/31, 86/16, 86/37, 86/36, 86/18, 
86/20, 86/21, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 86/9, 91/3, 91/4; 
jednostka ew. 146511_8, Dzielnica Targówek, w m. Warszawa.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, stronami w postępowaniu 
w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy 
wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania 
obiektu.

Jednocześnie na podstawie art. 123 Kpa, art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, 
zawiadamia się, że w dniu 22 października 2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał 
postanowienie Nr 1254/SAAB/2020, w którym nałożył na inwestora obowiązek 
usunięcia wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym, 
w terminie 90 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Na powyższe postanowienie Wojewody Mazowieckiego nie służy zażalenie.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt 
Obsługi Klienta pokój nr 7, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – czw.), gdzie można 
zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni, 
od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie. 

Pouczenie
Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego: „§1. w toku 

postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek 
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

§2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod 
dotychczasowym adresem ma skutek prawny”.

WI-II.7840.9.8.2018.MPzm.
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