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NoWa „WarszaWka”
Pamiętacie określenie „War-

szawka”? Znienawidzeni niegdyś 
w miejscowościach wypoczyn-
kowych i małych miasteczkach 
stołeczni kompleksiarze zaczy-
nali pouczanie miejscowych, 
jak trzeba handlować (urządzać 
ogród, kwaterę, jak gotować) od 
słów „bo u nas w Warszawie”… 
To zrywało już na wstępie jaką-
kolwiek nić porozumienia, choć 
rzut oka na tablicę rejestracyjną 
„warszawiaka” dobitnie świad-
czył, że z reguły do Pałacu Kul-
tury ma jakieś 40 km.

Tej dawnej Warszawki ja już 
nie zauważam. Stołeczni na 
prowincji siedzą w swoich da-
czach i domkach letnich, w lo-
kalnych sklepach są nadzwy-
czaj poprawni i to oni głównie 
przyczyniają się do reaktywacji 
dawnych miejscowych zwycza-
jów, obrzędów i zachęcają do 
działania twórców ludowych. 
„Warszawką” stają się nowobo-
gaccy z innych regionów: pod-
jechać tak, żeby się zakurzyło, 
nie zamknąć drzwi od auta, bo 
przecież muza niech się sączy, 
rzucić od niechcenia 10 pln na 
rachunek 9,89 i z rękami w kie-
szeniach przykrótkich dreso-
wych spodni zarechotać: reszty 
nie trzeba.

Bo źródłem powstania War-
szawki było poczucie mocy, 
wynikającej z posiadania (nieco) 
większych pieniędzy i rzeko-
mego dostępu do informacji ze 
świata. Nowa Warszawka śledzi 
internet i też ma wreszcie trochę 
grosza. No i konsumuje świat, 
nie widząc, że miejscowi teraz 
im kręcą kółka na czole…

Tomasz szymański

marzenia się spełniają!
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kronika poLiCYjna
PIJaNY za kóŁkIEM

Kilkanaście minut po godz. 14.00 dzielnicowi z komisariatu 
w Rembertowie zauważyli kierowcę, który przejeżdżał ulicami 
Frontową i Topograficzną i cały czas rozmawiał przez telefon. 
Policjanci zareagowali i zatrzymali pojazd do kontroli i… wy-
czuli woń alkoholu wydobywającą się z wnętrza toyoty. Badanie 
kierowcy wykazało, że jest nietrzeźwy, potem okazało się, że 
miał prawie promil alkoholu w organizmie. 37-latek został za-
trzymany. Utracił swoje prawo jazdy.

okraDaŁ koLEJarzY 
Jeden z pracowników kolei „nakrył” obcego mężczyznę krę-
cącego się po pomieszczeniu socjalnym. Istniało podejrzenie, 
że chciał dokonać kradzieży. Wezwano patrol, 31-latek został 
zatrzymany. Okazało się, że to był ten sam mężczyzna, któ-
rego nagrały w sklepie kamery, kiedy dokonywał transakcji 
kradzioną kartą płatniczą. Zatrzymany pojawiał się w nocy na 
terenie kolei, w hotelu pracowniczym i pomieszczeniach so-
cjalnych i dwukrotnie dopuścił się kradzieży. Jego łupem padły 
m.in. plecak, torba, drobny sprzęt elektroniczny, dokumenty, 
portfele i karty płatnicze, którymi następnie płacił. Policjanci 
w jednym z wagonów stojących na bocznicy odnaleźli plecak 
i niektóre z poszukiwanych przedmiotów.

zaGUBIŁ sIę W LEsIE
Policjanci z Rembertowa odebrali zgłoszenie o zaginięciu  
68-latka, który przed południem wyszedł z domu na spacer i do 
około 17 nie wrócił i nie dał żadnego znaku życia. Funkcjonariu-
sze ruszyli na poszukiwania, przede wszystkim przeczesując 
okoliczne lasy. Poproszono o pomoc strażaków z Jednostki Ra-
townictwa Specjalistycznego OSP z Legionowa wraz z psami 
przewodnikami. Po kilku godzinach działań mężczyzna został 
odnaleziony w gęstych zaroślach. Był przestraszony i wydawał 
się bezradny, nie wymagał jednak hospitalizacji.

okraDŁ BraTa
Do południowopraskiej komendy wpłynęło zawiadomienie o kra-
dzieży laptopa wartego 1400 zł. Policjanci, po zapoznaniu się 
z materiałami, od razu ustalili, że przestępstwa tego dopuścił 
się… brat pokrzywdzonego – mężczyźni wspólnie zamieszki-
wali. Laptop został sprzedany w lombardzie.   policja.waw.pl
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auta. Plaga kradzieży katali-
zatorów przybiera na sile, bo 
odcięcie ich od reszty układu 
wydechowego jest szybkie 
i bardzo łatwe, a ten element 
zawiera metale szlachetne 
(rod, pallad, platyna), dzięki 
czemu jego cena w sku-
pie złomu potrafi być na-
prawdę wysoka. Oczywiście 
wszystko zależy od samo-
chodu, bo każda marka i mo-
del ma inny katalizator, więc 
różnice w zawartości stopów 
metali są duże. Patrząc jed-
nak na zestawienia dostępne 
w internecie, chwila pracy 
pod samochodem zaparko-
wanym przy ulicy naprawdę 
się opłaca.

Przykładowo, na stro-
nie www.kb.pl wyszcze-
gólniono ceny w skupach 
zależnie od województw. Na 
Mazowszu za katalizatory 
z BMW (zależnie od modelu 
itp.), skupy płacą średnio od 
931 zł do 1232 zł, mercedes 

„stoi” nieco taniej – od 910 
do 1049 zł, natomiast ford to 
332-449 zł.

Jak zabezpieczyć się przed 
kradzieżą katalizatora? Nie-
stety dobrych wieści nie ma 
– jedynym sposobem jest 
pozostawianie samochodu 
w bezpiecznym miejscu. 
Tylko garaż czy strzeżony 
parking uchroni nas przed 
przykrą niespodzianką o po-
ranku. Po czym poznać, 
że straciliśmy ten element 
układu wydechowego, je-
śli w porannym pośpiechu 
nie zauważymy przy samo-
chodzie nic szczególnego? 
Przede wszystkim auto sta-
nie się znacznie głośniejsze, 
szczególnie w przypadku 
silników benzynowych to bę-
dzie od razu zwracało uwagę 
kierowcy. Poza tym często 
pojawiają się problemy, któ-
rych wcześniej nie było – sa-
mochód pracuje inaczej. 

Mikołaj Mikos

Nie ma tygodnia bez in-
formacji dotyczących kra-
dzieży katalizatorów w sa-
mochodach i nie chodzi tylko 
o Warszawę, bo prawdziwa 
plaga tych złodziejskich wy-
czynów od jakiegoś czasu 
trwa w całym kraju. Amato-
rom zajmuje to kilka minut, 
a wprawieni w „bojach” za-
wodowcy potrzebują kilka-
dziesiąt sekund na wycięcie 
z samochodu części, która 
zapewnia im dniówkę, o ja-
kiej większość z nas może 
tylko pomarzyć.

Zdarza się jednak, że po-
mimo osłony nocy i zachowa-
nia ostrożności, coś pójdzie 
nie tak i cały misterny plan 
na szybki zarobek legnie 
w gruzach. Tak właśnie było 
w Wawrze, kiedy zupełnie 
przypadkowo, około go-
dziny 2 w nocy kryminalni 
zauważyli podniesiony na 
lewarku samochód, a pod 
nim leżącego mężczyznę. 
Wystarczyła chwila, aby 
zorientowali się, że nie cho-
dzi o nocną naprawę usterki 
w podwoziu, a wycinanie 
katalizatora z VW Golfa. 

Obok zapracowanego pana 
stał drugi, który bacznie 
rozglądał się po okolicy i na 
widok policjantów rzucił 
się do ucieczki. Po drodze 
wyrzucił na jedną z posesji 
plecak, w którym były m.in. 
szlifierka kątowa z wymien-
nymi tarczami, klucze pła-
skie, izolacja i nóż. 34-latek 
szybko został zatrzymany, 
jego młodszy, 24-letni kom-
pan również. Okazało się, 
że obaj mężczyźni są znani 
funkcjonariuszom.

– Po przeanalizowaniu 
wcześniejszych zgłoszeń 
kradzieży katalizatorów 
okazało się, że 34-latek naj-
prawdopodobniej dopuścił 
się jeszcze trzech innych 
z wcześniejszego okresu. 
Usłyszał łącznie 4 zarzuty. 
24-latek odpowie za usiło-
wanie kradzieży – informuje 
stołeczna policja.

Tym razem właściciel 
golfa miał wiele szczęścia, 
bo rano normalnie odjechał 
samochodem i nie stracił ka-
talizatora. Niestety wielu in-
nych kierowców, wychodząc 
z domu, zastaje uszkodzone 

znikająCe kataLizatorY
katalizator – to słowo stołeczni kierowcy od jakie-
goś czasu odmieniają przez wszystkie przypadki, 
bo ta część podwozia stała się łakomym kąskiem 
dla złodziei. Dlaczego?

Jak działa aparat słuchowy?

   Aparaty słuchowe    Ostrobramska 126/u2    04-026 Warszawa
 biuro@akademiaslyszenia.pl   www.akademiaslyszenia.pl    tel. 517 224 111

W internecie oraz w gazetach wiele jest 
ofert „aparatów słuchowych” za bardzo 
małe pieniądze. Znamy ludzi, którzy sku-
sili się na tego typu wynalazek. Niestety 
zostali oszukani, ponieważ tak naprawdę 
są to wzmacniacze słuchu i działają zupeł-
nie inaczej niż aparaty.

Zadaniem aparatu słuchowego jest 
poprawa słyszenia, rozumienia mowy bez 
efektów ubocznych w postaci szumów czy 
bólu głowy. Udaje się to osiągnąć dzięki indy-
widualnemu dopasowaniu do każdej osoby. 
Aparat podgłaśnia dźwięki, na których nam 
zależy, takie jak: słowa wypowiadane przez 
innych ludzi, dźwięk z telewizora, muzyka, 
a w mniejszym natężeniu pojawiają się takie 
dźwięki jak choćby hałas uliczny. Dzięki temu 
słyszymy wszystko, co istotne, wyraźniej.

Wzmacniacze słuchu podgłaśniają wszyst-
kie dźwięki do tego samego poziomu. Za-
miast rozumieć to, co mówią bliscy, osoby 
korzystające ze wzmacniaczy słyszą jeszcze 
większy szum, boli je głowa. Poza tym, że nie 
ma poprawy w słyszeniu, to takie natężenie 
dźwięków może też prowadzić do dalszego 
uszkadzania słuchu. Pacjent, który wcześniej 
korzystał ze wzmacniacza słuchu, ma rów-
nież opory przed założeniem prawdziwego 
aparatu. Złe doświadczenia powodują nie-
chęć do nowych technologii, które mogą po-
prawić komfort naszego życia.

Wiele osób pyta, jak działa aparat słu-
chowy. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu 
z jakich części składa się każdy aparat słu-
chowy i co jest absolutnie niezbędne, żeby 
mógł działać i pomagać lepiej słyszeć.

Aparaty słuchowe bardzo różnią się 
między sobą, wyglądem, budową, moż-
liwościami technologicznymi, są jednak 
takie komponenty, które musi zawierać 
każdy z nich.

aparat składa się z:

  mikrofonu (lub dwóch, a nawet trzech 
w niektórych modelach aparatów) są to nie-
jako uszy aparatu słuchowego – mikrofony 
wychwytują dźwięki otoczenia, a następnie 
przekazują je do procesora;

  procesorów – jest to mózg aparatu słu-
chowego – analizuje dźwięk kilkadziesiąt 
tysięcy razy na sekundę i go obrabia pod 
aktualne ustawienie (w pamięci) aparatu, 

który został skonfigurowany u protetyka 
np. pacjent nie lubi głośnych dźwięków, 
więc ustawiamy redukcje hałasu na pozio-
mie wyższym i mocniejszym, po to aby np. 
przejeżdżająca karetka nie była dla niego 
drażniąca;

  wzmacniacza – jest nazywany sercem 
aparatu słuchowego. Jego zadaniem jest 
wzmocnienie obrobionego przez procesor 
dźwięku, ale z uwzględnieniem audiogramu 
(badania słuchu);

  słuchawki – można ją porównać do 
aparatu mowy, ponieważ to ona podaje do 
ucha odpowiednio przetworzony i wzmoc-
niony dźwięk;

  obudowy – jest zabezpieczeniem elek-
troniki aparatu, nadaje kształt i wygląd, 
występuje w bardzo szerokiej gamie kolo-
rystycznej;

  komory baterii / akumulatora – bateria 
lub akumulator dają energię do pracy całej 
konstrukcji. Można porównać ją do poży-
wienia, które nam daje siłę do działania.

Aparat słuchowy to taki mały kompu-
ter, bardzo zaawansowany technologicznie, 
po to aby dać jak najlepsze odczucie słysze-
nia i zrozumienia mowy.

Wiedzieliście, że tak wielu komponen-
tów potrzeba, aby aparat słuchowy mógł 
spełniać swoją funkcję?
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Władze Pragi Północ 
ogłosiły przetarg na wizu-
alizację projektów kolejki 
linowej. Wyciąg ma być 
częścią nowoczesnego kom-
pleksu w parku Praskim, 
w którym znajdzie się też 
m.in. dom kultury i wieża 
widokowa. Wagoniki ko-
lejki linowej przewoziłyby 
mieszkańców i turystów 
z tego miejsca 
na drugi brzeg 
Wisły – do Sta-
rego Miasta. 

– Przygoto-
wujemy studium 
wykonalności, 
które da odpo-
wiedź, w jakim 
zakresie pomysł 
może zostać zre-
alizowany oraz jaki będzie 
jego koszt. Informacje te 
uzyskamy w sześć miesięcy 
od podpisania umowy. 
Wtedy też przekażemy wię-
cej szczegółów – informuje 
Karolina Jakobsche, rzecz-
niczka północnopraskiego 
ratusza. 

Natomiast w materiałach 
przetargowych czytamy, że 

„kolej gondolowa z przy-
stankiem w parku Praskim 
przy wieży widokowej 
mogłaby być nie tylko cie-
kawostką turystyczną, 
ale również sposobem na 
ominięcie korków, naj-
szybszym środkiem komu-
nikacji – w pięć minut na 
prawy brzeg, z pięknymi 
widokami”…

Pomysł szybko zyskał 
wielu zwolenników, ale 
nie brakuje również gło-
sów przeciwko. Jednym 
z nich jest opinia stołecz-
nego konserwatora zabyt-
ków, Michała Krasuckiego, 
który we wszystkich ko-
mentarzach dotyczących 
inwestycji podkreśla, że 
Starówka jest wpisana 

na listę UNESCO i nie 
powinno się ingerować, 
dewastować tego terenu, 
a kolejka zniszczyłaby 
widok na Stare Miasto 
i skarpę, który właśnie był 
jednym z powodów wpisu 
na tę wyjątkową listę.

Praga-Północ ogłosiła 
przetarg na wizualizację 
projektów, ale tak na-
prawdę to radni Miasta po-
dejmą decyzję, czy kolejka 
linowa ma szansę zostać 
wybudowana.

Warto przy-
pomnieć, że sam 
pomysł nie jest 
nowy, bo po raz 
pierwszy o kolei 
linowej z gondo-
lami Urząd Mia-
sta wspominał 
kilkanaście lat 
temu. Wówczas 
rozważano po-

łączenie Starówki z ZOO. 
Powstała nawet wizualiza-
cja (na zdjęciu), w 2012 roku 
wykonało ją biuro JEMS 
Architekci. Pracownia 
przedstawiła wizje gondoli 
w formie przeszklonych 
kapsuł, które łączą Centrum 
Kopernika, Bibliotekę Uni-
wersytetu Warszawskiego 
z Portem Praskim.     aG

kolejką linową z Parku Praskiego na stare Mia-
sto – powrócił pomysł połączenia dwóch brzegów 
Wisły za sprawą kolei gondolowej.

GondoLą przez Wisłę?

Aleksandrów – osiedle 
w południowo-wschodniej 
części Wawra, położone 
w otulinie Mazowieckiego 
Parku Krajobrazowego. Uro-
kliwe miejsce do zamiesz-
kania, nic więc dziwnego, 
że ten rejon dynamicznie 
się rozwija i swoje miejsce 
na ziemi odnajduje tu coraz 
więcej rodzin z dziećmi. 
Liczba mieszkańców szybko 
rośnie, ale nie nadąża za tym 
infrastruktura. 

Życie, które miało być sie-
lanką, zaczyna stwarzać pro-
blemy, pozornie niewielkie, 
ale takie, które na co dzień 
dla wielu osób są naprawdę 
uciążliwe. Jednym z nich jest 
brak dostępu do komunikacji 
miejskiej, bo trudno określić 
inaczej oddalony o ok. 2 km 
przystanek autobusowy 
– tyle mają do pętli autobu-
sowej mieszkańcy okolic ul. 
Wiązowskiej.

Sytuacja miała się zmie-
nić, o czym rozmawiano 
w styczniu ubiegłego roku 
w czasie wizyty Rafała 
Trzaskowskiego w Waw-

rze. Wówczas na spotkaniu 
omawiano potrzebę prze-
niesienia pętli autobusowej 
w Aleksandrowie przy ul. 
Podkowy, w kierunku Wią-
zowskiej. Ale, jak mówią 
mieszkańcy, na tym jednak 
się zakończyło, bo do tej 
pory nic się nie zmieniło. 

Czy na rozmowach i obiet-
nicach zakończyły się plany? 
Okazuje się, że nie, ale… na 
konkretne działania nie ma 
pieniędzy i nic nie wskazuje 
na to, by sytuacja miała się 
zmienić.

Jak zapewnia ZTM, nowa 
pętla w Aleksandrowie jest 
w planach rozwoju sieci 
Warszawskiego Transportu 
Publicznego w dzielnicy 
Wawer. I w zasadzie to tyle 
dobrych informacji w tej 
sprawie.

– W czerwcu 2019 uzy-
skaliśmy decyzję o ustaleniu 
lokalizacji celu publicznego. 
Decyzja ustala warunki 

dla inwestycji przy ul. Pod-
kowy na terenie wskazanym 
przez dzielnicę Wawer. Dwie 
działki potrzebne pod bu-
dowę pętli są własnością pry-
watną i konieczne byłoby ich 
pozyskanie na własność m.st. 
Warszawy. Obecnie w budże-
cie Miasta nie ma środków fi-
nansowych na wykup terenu 
i budowę pętli – tłumaczy 
Tomasz Kunert, rzecznik 
prasowy ZTM. – Ponadto 
konieczne jest wykonanie 
inwestycji drogowych, gdyż 
ulica Podkowy na tym od-
cinku nie spełnia warunków 
umożliwiających ruch auto-
busów. Trzeba na długości 
ok. 1 km poszerzyć jezdnię, 
wybudować dwie pary przy-
stanków pośrednich, wybu-
dować układ drogowy przy 
pętli, zdemontować obecne 
progi zwalniające lub za-
mienić je na wyspowe. ZTM 
nie zajmuje się budową dróg 
– podkreśla.       Nina Miętus

pętLa, aLe finansoWa
Czy jest szansa na 
obiecywane przenie-
sienie pętli autobuso-
wej w aleksandrowie? 
Tak, ale…

Edukacja bez barier

„Partnerstwo dla dzieci Pragi Południe” 
obejmuje pracę z dziećmi w wieku 6-18 lat. 
Program przewiduje możliwość uczestnictwa 
w atrakcyjnych warsztatach pozalekcyjnych, 
sportowych, wycieczkach i wyjazdach. Ma 
wyrównywać szanse edukacyjne i społeczne 
dzieci oraz zwiększać kompetencje opiekuń-
czo-wychowawcze. Wszystkim działaniom 
przyświeca wspólny cel odbudowania re-
lacji społecznych po długim czasie izolacji 
i nauki zdalnej. Zajęcia i warsztaty pozwolą 
na nowo zintegrować środowiska szkolne, 
a uczniom powrócić do tradycyjnych form 
nauki i poczuć się komfortowo w relacjach 
z rówieśnikami. 

Nauka i organizacja czasu wolnego
Liderem projektu jest Stowarzyszenie „Wspól-
ne Podwórko”, które poprowadzi w szkołach 
zajęcia psychoedukacyjne m. in. Warszta-
ty Umiejętności Społecznych czy warsztaty 
w ramach kampanii „Mów do mnie grzecznie”. 
Zapewni także wsparcie specjalistyczne w Po-
radni Stowarzyszenia (konsultacje psycholo-
giczne, terapię, reedukację, terapię ręki, 
logopedę, treningi rozwoju umiejętności spo-
łecznych), a także otworzy nowe grupy socjo-
terapeutyczne w ramach Centrum Aktywnego 
Dziecka. W wakacje odbędzie się obóz dla 
uczestników projektu. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Mazo-
wieckiego oddziału Wojewódzkiego zajmie się 
zadaniami z zakresu organizacji czasu wolne-
go, proponując zajęcia teatralne, plastyczne, 
taneczne i sportowe. Przewidziano również 
warsztaty innowacyjne z nauk przyrodniczych, 
zajęcia z robotyki i programowania oraz zaję-
cia kulinarne i naukę języków obcych.

Przyjazne relacje,  
nauka o uzależnieniach

Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Ak-
tywności Dzieci „SZANSA” Warszawa Ochota 
będzie pracował nad budowaniem przyjaznych 
relacji na terenie placówek edukacyjnych, za-
równo w klasach jak i pomiędzy nauczycielami 
i rodzicami. Uczniowie będą mogli rozwijać 
swoje umiejętności w ramach szkolnego wo-
lontariatu. Zaplanowano również naukę me-
diacji rówieśniczych, dzięki którym możliwe 
jest zminimalizowanie konfliktów i stworzenie 
przyjaznej atmosfery w szkole.
Stowarzyszenie Gradiam poprowadzi zajęcia 
profilaktyczne, dotyczące uzależnień od al-
koholu i Internetu. Przewidziano gry miejskie 
przestrzegające przed zagrożeniami czyhają-
cymi w sieci oraz integrujące rodziny, poprzez 
kreatywne spędzanie wolnego czasu.

Pomoc dla wszystkich
Realizowany projekt pomoże w rozwijaniu za-
interesowań, nabywaniu pozytywnych doświad-
czeń w kontaktach z rówieśnikami, a także 
w budowaniu adekwatnej samooceny. Dzięki 
uczestnictwu w zajęciach uczniowie uświado-
mią sobie własne potrzeby i potencjał. Zrozu-
mieją zagrożenia jakie mogą ich spotkać w co-
dziennym życiu oraz nauczą się jak radzić sobie 
z przeciwnościami. Warto podkreślić, że pro-
gram jest adresowany nie tylko do najsłabszych 
uczniów, ale także do dzieci zdolnych, które 
z różnych przyczyn nie mogą rozwijać swoich 
talentów. Działania przewidziane są dla wszyst-
kich dzieci z Dzielnicy Praga-Południe z myślą 
o integracji i usuwaniu społecznych barier.

Więcej informacji na stronie https://dziecipragi.org.pl/ 

Dziś kształtujemy społeczeństwo jutra
Rusza czwarta edycja projektu „Partnerstwo dla dzieci Pragi Południe ” wspierającego edukację 

i rozwijającego umiejętności komunikacyjne oraz społeczne dzieci oraz ich opiekunów.
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Pewnemu mieszkańcowi 
Targówka domowy spokój 
nagle zakłóciły dziwne 
dźwięki dochodzące z bal-
konu. Przypominały trochę 
krzyk, trochę skrzeczenie. 
W każdym razie były na tyle 
nietypowe, że wzbudziły 
zainteresowanie. Właści-
ciel powoli otworzył drzwi 
balkonowe – wtedy jego 
oczom ukazała się piękna, 
zielona… papużka.

Nietypowy gość nie miał 
zamiaru uciekać – wręcz 
garnął się do gospodarza 
balkonu, popiskując ze 
szczęścia. Zdarzają się u nas 
podzwrotnikowe upały, ale 
papugi to nie ptak żyjący 
w naszym naturalnym 
środowisku. Mieszkaniec 
Targówka wezwał więc fa-
chowców – Ekopatrol Straży 
Miejskiej. Funkcjonariusze, 
którzy zjawili się na miejscu, 

od razu przekonali się, że… 
papużka ich też polubiła. 

Prawdopodobnie ucie-
kła innemu właścicielowi. 
Na czas transportu została 
umieszczona w bezpiecz-
nym kontenerze. Zaopie-
kują się nią specjaliści 
z „Ptasiego Azylu”, miesz-
czącego się na terenie 
warszawskiego ZOO. Na 
szczęście konura czarno-
głowa (bo tak nazywa się 
nasza bohaterka) miała 
na nóżce obrączkę. Może 
dzięki temu uda się usta-
lić jej właściciela.    kasa

nietYpoWY Gość zapukał  
do drzWi baLkonoWYCh

z reguły odwiedzający nas goście wchodzą 
drzwiami. To ci zaproszeni. Ci nieproszeni potra-
fią korzystać z innych możliwości.
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Jak działa aparat słuchowy?

   Aparaty słuchowe    Ostrobramska 126/u2    04-026 Warszawa
 biuro@akademiaslyszenia.pl   www.akademiaslyszenia.pl    tel. 517 224 111

W internecie oraz w gazetach wiele jest 
ofert „aparatów słuchowych” za bardzo 
małe pieniądze. Znamy ludzi, którzy sku-
sili się na tego typu wynalazek. Niestety 
zostali oszukani, ponieważ tak naprawdę 
są to wzmacniacze słuchu i działają zupeł-
nie inaczej niż aparaty.

Zadaniem aparatu słuchowego jest 
poprawa słyszenia, rozumienia mowy bez 
efektów ubocznych w postaci szumów czy 
bólu głowy. Udaje się to osiągnąć dzięki indy-
widualnemu dopasowaniu do każdej osoby. 
Aparat podgłaśnia dźwięki, na których nam 
zależy, takie jak: słowa wypowiadane przez 
innych ludzi, dźwięk z telewizora, muzyka, 
a w mniejszym natężeniu pojawiają się takie 
dźwięki jak choćby hałas uliczny. Dzięki temu 
słyszymy wszystko, co istotne, wyraźniej.

Wzmacniacze słuchu podgłaśniają wszyst-
kie dźwięki do tego samego poziomu. Za-
miast rozumieć to, co mówią bliscy, osoby 
korzystające ze wzmacniaczy słyszą jeszcze 
większy szum, boli je głowa. Poza tym, że nie 
ma poprawy w słyszeniu, to takie natężenie 
dźwięków może też prowadzić do dalszego 
uszkadzania słuchu. Pacjent, który wcześniej 
korzystał ze wzmacniacza słuchu, ma rów-
nież opory przed założeniem prawdziwego 
aparatu. Złe doświadczenia powodują nie-
chęć do nowych technologii, które mogą po-
prawić komfort naszego życia.

Wiele osób pyta, jak działa aparat słu-
chowy. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu 
z jakich części składa się każdy aparat słu-
chowy i co jest absolutnie niezbędne, żeby 
mógł działać i pomagać lepiej słyszeć.

Aparaty słuchowe bardzo różnią się 
między sobą, wyglądem, budową, moż-
liwościami technologicznymi, są jednak 
takie komponenty, które musi zawierać 
każdy z nich.

aparat składa się z:

  mikrofonu (lub dwóch, a nawet trzech 
w niektórych modelach aparatów) są to nie-
jako uszy aparatu słuchowego – mikrofony 
wychwytują dźwięki otoczenia, a następnie 
przekazują je do procesora;

  procesorów – jest to mózg aparatu słu-
chowego – analizuje dźwięk kilkadziesiąt 
tysięcy razy na sekundę i go obrabia pod 
aktualne ustawienie (w pamięci) aparatu, 

który został skonfigurowany u protetyka 
np. pacjent nie lubi głośnych dźwięków, 
więc ustawiamy redukcje hałasu na pozio-
mie wyższym i mocniejszym, po to aby np. 
przejeżdżająca karetka nie była dla niego 
drażniąca;

  wzmacniacza – jest nazywany sercem 
aparatu słuchowego. Jego zadaniem jest 
wzmocnienie obrobionego przez procesor 
dźwięku, ale z uwzględnieniem audiogramu 
(badania słuchu);

  słuchawki – można ją porównać do 
aparatu mowy, ponieważ to ona podaje do 
ucha odpowiednio przetworzony i wzmoc-
niony dźwięk;

  obudowy – jest zabezpieczeniem elek-
troniki aparatu, nadaje kształt i wygląd, 
występuje w bardzo szerokiej gamie kolo-
rystycznej;

  komory baterii / akumulatora – bateria 
lub akumulator dają energię do pracy całej 
konstrukcji. Można porównać ją do poży-
wienia, które nam daje siłę do działania.

Aparat słuchowy to taki mały kompu-
ter, bardzo zaawansowany technologicznie, 
po to aby dać jak najlepsze odczucie słysze-
nia i zrozumienia mowy.

Wiedzieliście, że tak wielu komponen-
tów potrzeba, aby aparat słuchowy mógł 
spełniać swoją funkcję?
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BarBEr
– Halo, panie Eustachy! Jest pan tam?…
Nie bez powodu pan Kazimierz Główka 
wołał w stronę swojego kolegi, pana Mor-
dziaka, bo ten wprost zatopiony był w te-
lefonie komórkowym. 
– Przepraszam, zamyśliłem się troszeczkę. 
– Wcale nie troszeczkę. Co pana tak wcią-
gnęło? 
– Języki obce.
Pan Kazimierz z lekka oniemiał. 
– A konkretnie?
– Angielski.
– Ale przecież na naszym bazarze nawet 
Wietnamczycy po polsku mówią.
– Tramwajem jechałem wczoraj. 
– No i co?
– No i na rogu Grochowskiej i Wiatracz-
nej zobaczyłem nowy sklep. „Barber” 
się nazywa. A kiedyś nazywał się „Ar-
tykuły spożywcze”. Zaglądam więc do  

„tłumacza” i nic mi kurtka Felek nie pa-
suje. Tu piszą, że ten „Barber”, to „goli-
broda”. Albo „fryzjer” po prostu. Żadne 
„artykuły spożywcze”.
– To pewnie o to chodzi, że w miejscu 
dawnego sklepu spożywczego, który wi-
dać splajtował, jakiś ambitny fryzjer inte-
res otworzył. 
– Spożywczak, mówisz pan, splajtował? 
– Nie może inaczej być. Konkurencję 
miał zabójczą: dwa centra handlowe 
i bazarek. Poczciwina, który tyle lat oko-
licznych mieszkańców żywił, a wielu 
także napoił, musiał się poddać. Znalazł 
się chętny na lokal i fryzjerstwo otworzył. 
A że na szyldzie „Barber” wypisał? Zna-
czy światowiec.
– No popatrz pan, panie Kaziu, jeden wy-
raz, a taka historia. Tylko, czy nie można 
po polsku? 
– Fakt. Ale powiem panu, że wielu Pola-
ków też mówi po polsku tak, że bez słow-
nika ani rusz.

– Jak to?
– Weź pan drakę o kopalnię Turów, co to 
mamy ją natychmiast zamknąć, bo nasz 
rząd wcześniej z Czechami gadać nie 
chciał.
– A oni się wkurzyli i podali nas do sądu, 
że ich trujemy – wiem, czytałem.
– Właśnie. I żeby się jakoś wytłumaczyć 
jeden wiceminister ogłosił, że jest po 
krzyku, bo mamy już z Czechami – uważaj 
pan: „ustną umowę ramową”. Pozostaje 
dogadać szczegóły i szlus.
– To co to znaczy po przetłumaczeniu, 
pana zdaniem? 
– To tyle znaczy, jak ja bym panu po-
wiedział, że mam ustną umowę ramową 
z księciem Williamem i księżną Kate, 
w sprawie udostępnienia mi przez nich 
Pałacu Kensington. Pozostaje tylko doga-
dać, czy prawe, czy lewe skrzydło.
– Przecież to nieprawda.
– Owszem, ale jak brzmi …

Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– radca prawny Marcin Kluś 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'WIDok z okNa

Każdy z nas ma swój widok 
z okna. Jedni go lubią, bo jest 
taki, jaki zawsze chcieli mieć, 
albo po prostu piękny, inni 
– niekoniecznie. A jeszcze inni 
wcale się nad tym nie zastana-
wiają i – wydawać by się mogło 
– nie przywiązują do niego wagi. 
Pozornie.

Na to, co widzimy za oknem, 
mamy umiarkowany wpływ. 
Oczywiście, kupując mieszka-
nie zwracamy uwagę, czy okna 
wychodzą na południe czy na 
inną stronę świata. Nierzadko 
uda się nam zrealizować marze-
nie o tym, czy w oddali widać 
piękny park z majestatycznymi 
drzewami i mnóstwem ptactwa, 

czy wodę – morze (ale to nie 
w Warszawie), jakiś staw lub Wi-
słę. Ale nawet najstaranniej za-
planowany i zrealizowany zakup 
nie gwarantuje sukcesu. W nie-
których parkach notorycznie 
spotykają się po nocach „wesołe 
gromadki”, chóralnym śpiewem 
i wesołymi okrzykami umilające 
sen okolicznych mieszkańców, 
z kolei blisko wody nie dość, że 
komary, to zwłaszcza w pogodne 
dni plażowicze i inni, złaknieni 
kontaktu z naturą, z przewagą 
drobnej dziatwy z rodzicami 
w ciągu dnia, zaś wyzwolonej 
młodzieży wieczorem.

Zgoda, nie wszędzie tak jest. 
Czasami dostajemy, nie zmienia-
jąc lokum, prezent od losu i za-
miast porośniętego chwastami 
i zdziczałymi chaszczami pola, 

pewnego dnia, po renowacji 
i wszelkich niezbędnych pra-
cach, widzimy schludny park, 
zadbany, ładnie ogrodzony i – co 
nie bez znaczenia – zamykany 
na noc, by nie kusił spragnio-
nych wrażeń oraz towarzystwa 
nocnych marków. Takich zmian 
w ostatnich latach pojawiło się 
sporo. To cieszy, bo nie tylko 
milej wyglądać przez okno, ale 
też można wyjść, usiąść na wy-
godnej ławeczce i spojrzeć na 
własne szyby z drugiej strony.

Jedni lubią swój widok z okna, 
inni nie. Bardzo często narze-
kamy, że psy szczekają i brudzą, 
że tramwaje hałasują, że samo-
chody psują powietrze spalinami 
itd. Skoro ktoś narzeka, pewnie 
ma powody. Nie każdemu z nas 
odpowiada to samo. Np. pół Pol-

ski woli rosół, drugie pół pomi-
dorową, a i tu są wyjątki. 

Moim zdaniem narzekanie na 
to, co mam za oknem wcale nie 
musi oznaczać, że mi to naprawdę 
przeszkadza. Bo może tak ogólnie 
życie mi doskwiera i na coś mu-
szę ponarzekać? Albo z natury 
jestem marudą? Gdyby to na-
prawdę przeszkadzało, można by 
na przykład postarać się o zmianę 
mieszkania. Ale czasem się 
nie chce, łatwiej ponarzekać…

I na to jest sposób: chcesz 
zmieniać świat, zacznij od siebie. 
Odwróć się od okna, spójrz na 
swoje mieszkanie. Czy tu jest na 
co ponarzekać? Bałagan – to po-
sprzątaj! Brzydko – pozmieniaj! 
Pusto – zaproś kogoś! Zawsze 
najlepiej zacząć od własnego 
podwórka.                            żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Kto i na jakiej zasadzie jest odpowiedzialny 
za szkodę wyrządzoną poprzez oderwanie 
się części budynku? 

Powyższą kwestię reguluje art. 434 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym 
za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części 
odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się bu-
dowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli 
w należytym stanie, ani z wady w budowie. 

Samoistnym posiadaczem, który może ponieść odpowiedzialność w opar-
ciu o ten przepis jest więc każdy, kto faktycznie włada budynkiem tak jak wła-
ściciel, chociażby nie przysługiwał mu formalny tytuł własności. 

Powyższe nie oznacza, że osoby nie będące posiadaczami samoistnymi (np. 
najemca, użytkownik, dzierżawca) nie będą odpowiadać za szkody wyrządzone 
w ww. sytuacji. Podmioty te mogą odpowiadać na podstawie innych przepisów 
w zakresie swojego zawinienia np. w stosunku do samoistnego posiadacza jeśli 
ten naprawił szkodę będącą skutkiem działań albo zaniechań najemcy budowli. 

Odpowiedzialność za szkodę, o której mowa w przytaczanym wyżej przepisie, 
oparta została na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że poszkodowany będzie musiał 
wykazać fakt posiadania samoistnego po stronie adresata roszczenia, nastąpie-
nie zdarzenia w postaci zawalenia się budynku lub oderwania jego części, szkodę 
oraz związek przyczynowy pomiędzy szkodą a tym zdarzeniem. Poszkodowany 
nie będzie miał jednak obowiązku wykazywania zarówno bezprawności dzia-
łania samoistnego posiadacza (np. właściciela budowli), jak również jego winy. 
Poszkodowany nie będzie miał także obowiązku wykazywania konkretnej przy-
czyny zawalenia się budowli lub oderwania się jej części. 

Z kolei posiadacz samoistny będzie mógł uwolnić się od odpowiedzialno-
ści, jeżeli wykaże tzw. przesłanki egzoneracyjne, tj. że zawalenie się budowli 
lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w na-
leżytym stanie, ani z wady w budowie, albo, że powyższe nastąpiło w wyniku 
siły wyższej bądź wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej. 

W Kodeksie cywilnym brak jest definicji budowli, z tych też względów zarów-
no w doktrynie prawniczej, jak i w orzecznictwie postuluje się przyjęcie potocz-
nego oraz szerokiego znaczenia tego słowa. Zgodnie z tym stanowiskiem przez 
budowle należy rozumieć wszelkie trwałe urządzenia, chociażby przejściowo 
połączone z gruntem i stanowiące wytwór pracy człowieka (np. budynki miesz-
kalne, użytkowe, mury, ogrodzenia itd.). Częścią budowli są natomiast wszystkie 
jej części składowe w postaci np. balkonów, balustrad, wind, słupów. 

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

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

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

797 703 503
Koszt połączenia wg taryfy operatora. Maksymalne RRSO 689 %

Nawet
do5000

Szybka
 decyzja

Minimum 

* 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

TAPICERCARIDENT
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

    501  089 898
      biuro@tadwil.pl   
   www.tadwil.pl

Ó sPraWaCH  
sPaDkoWYCH 

Ó skUPIE sPaDkóW 
Ó zakUPIE UDzIaŁóW 

W NIErUCHoMośCIaCH 
Ó zaMIaNIE  

NIErUCHoMośCI

pomoŻemY przY:

oFErUJEMY BEzPŁaTNĄ 
PoMoC PraWNĄ

Ó skUP 
Ó sPrzEDaŻ 
Ó zaMIaNa 

PośrEDNICTWo 
W oBroCIE 

NIErUCHoMośCIaMI
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– od jak dawna mieszka Pan 
na saskiej kępie? 

– Na Dąbrówki sprowadzi-
łem się w 1988 roku, kiedy 
to udało mi się odzyskać ten 
dom, który jest spadkiem po 
babci. Mieszkańcem War-
szawy jestem od urodze-
nia. Przyszedłem na świat 
na Puławskiej, w domu, 
który jest namalowany na 
tym obrazie – gospodarz 
wskazuje ręką drewnianą 
chałupę – obraz ten nama-
lował mieszkaniec Saskiej 
Kępy, mój wuj, Eugeniusz 
Chodkowski, zmarły dwa 
lata temu, syn malarza 
Wacława Chodkowskiego. 
Budowę domu na Dąbrówki 
zakończono w 1939 r. Kiedy 
byłem małym chłopcem, 
przychodziłem do babci 
i patrzyłem, jak pracowali 
murarze. Babcia dawała mi 
dziesięciogroszówki, które 
kładłem pod fundamenty. 
Monety leżą tam do dziś. 

– Jak wojna obeszła się z tym 
domem? 

– W 1939 r. uderzyła 
w niego bomba, a w 1941 r. 
pocisk, który zniszczył 
mieszkanie, piwnice. Ten 
bagnet, który należał do 336 
pułku piechoty, wykopałem 
w ogródku w 1940 r. Po woj-
nie dom odbudowano, ale 
czas zrobił swoje i budynek 
się sypie. Jest kryty papą 
i deskami. Trochę przecieka 
w narożniku. W rynnach 
rosną jakieś krzaki. Myślę 
o poważniejszym remoncie, 
także z zewnątrz – tynkowa-
niu, naprawianiu dachu. To 
jednak łączy się teraz z ol-
brzymimi kosztami. Mam 
tu trzech lokatorów. Miesz-
kają od czasu, gdy dom był 
kwaterunkowy. Jeden z nich 
nie płaci mi za czynsz od 
maja. Opłaty są zresztą 
niewielkie, ustalone urzę-
dowo – 600 złotych za metr 
kwadratowy powierzchni. 

Utrzymanie domu jest bar-
dzo kosztowne. 

– Jak się Panu mieszka na tej 
niewielkiej uliczce? 

– Bardzo dobrze. Jest tu 
w miarę cicho, świeże powie-
trze. Dookoła domu ogród, 
w którym czeka mnie sporo 
pracy. Czasem tylko menele, 
którzy w wąskim przejściu 
między tym pięknym drew-
nianym domem w stylu gó-
ralskim, który stoi naprze-
ciwko mojego domu a ulicą 
Walecznych piją tu piwo. 
Butelki i puszki wrzucają do 
ogrodu. Znacznie gorzej było, 
kiedy ambasada niemiecka 
wydawała wizy. Stały tu po 
nie tłumy. Zanieczyszczone 
były wszystkie klatki scho-
dowe. Ludzie traktowali je 
jak publiczne szalety. 

– Co Pana, jako mieszkańca 
saskiej kępy, denerwuje naj-
bardziej? 

– Stadion X-lecia, a wła-
ściwie funkcja, którą teraz 
pełni. Jest to największy ba-
zar we wschodniej Europie. 
Często zdarzają się strzela-
niny. Na Walecznych stoją 
samochody mieszkańców 
Wspólnoty Niepodległych 

WYWIADY 30-LECIA MIEszkaNIEC Nr 20/1992

maCiej piekarski

Maciej Paweł Piekar-
ski (ur. 21 października 
1932 w Warszawie, zm. 
14 czerwca 1999  w War-
szawie) – historyk sztuki, 
dziennikarz, publicysta, 
varsavianista, ojciec pi-
sarki i dziennikarki Mał-
gorzaty karoliny Piekar-
skiej. Źródło: wikipedia.pl

Piętrowy dom, pamiętający lepsze czasy, przy spo-
kojnej małej uliczce Dąbrówki na saskiej kępie. 
Czteropokojowe mieszkanie na piętrze, pełno ksią-
żek, obrazów i pamiątek rodzinnych zajmuje wraz 
z żoną dziennikarz i historyk – Maciej Piekarski. 

Państw, którzy przyjeżdżają 
tu handlować. Denerwują 
mnie też samochody, polskie 
i radzieckie, parkujące na 
chodniku na moście Ponia-
towskiego. Czasami trudno 
tędy przejechać w stronę 
centrum. Most w ogóle nie 
jest najszczęśliwiej zapro-
jektowany po remoncie. Ktoś 
bez wyobraźni wymyślił 
podwyższone torowisko. Już 
pierwszego dnia po otwarciu 
trasy była kraksa i wstrzy-

mano cały ruch z centrum 
na Saską Kępę, bo na moście 
nie można było zawrócić. 

Chociaż mieszkańcem Sa-
skiej Kępy jestem zaledwie 
od 4 lat, czuję się tu zado-
mowiony. Mieszka tu wielu 
moich krewnych. Do mojej 
prababki Przybytkowskiej 
należała bowiem znaczna 
część Saskiej Kępy. Pra-
babka miała osiem córek. Na 
wszystkie podzieliła posesje, 
one postawiły domy. Olgierd 

Budrewicz w „Sagach Ro-
dów Warszawskich” opisał 
barwnie moją prababkę, 
ciotki i kuzynki. 

rozmawiała: katarzyna orska

REKLAMA REKLAMA

27 zł
30

cena promocyjna !
39 zł

00

Redakcja „Mieszkaniec”, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, 
pn.-pt. 10.00-16.00, tel. 604 77 55 98. Odbiór osobisty: od 7.06 po wcześniejszym uzgodnieniu

UWAGA! W ZWIĄZKU Z DŁUGIM WEEKENDEM CZERWCOWYM PRZEDŁUŻAMY PROMOCJĘ  
DO 11 CZERWCA É 30% RABATU NA 30. URODZINY GAZETY           

*RABAT NA KAŻDĄ KOSZULKĘ. PROMOCJA TRWA OD 8.05 DO 11.06.2021 R. W DNIACH 2-6.06 REDAKCJA JEST NIECZYNNA. ZAMÓWIENIA INTERNETOWE BĘDĄ OBSŁUGIWANE OD 7.06.2021

które łączą ludzi

JAK OTRZYMAĆRABAT?  Wejdź do sklepu  www.pragaunited.pl 
wpisz kod promocyjny:  30URODZINY  przy finalizacji zakupu. Gotowe!
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Ciężcovidzi nam się hmm…
Dorośli, to pytanie jest skierowane do was: czy zastanawialiście się nad tym, jak 

ostatni czas widziany jest przez dzieci? 
Na początku wymieńmy może kilka zalet i wad, jakie w tym wszystkim widzą dzieci 

(wolimy, jak mówi się nastolatki, bo mamy 13 i 14 lat, ale dorośli wolą nazywać nas 
ciągle dziećmi, więc niech tak będzie). 

Myślimy, że jedną z najważniejszych zalet jest możliwość wyspania się. Przyznajmy, 
że każdy z nas lubi dłużej pospać. Daje nam to siłę na cały dzień, a do tego sprawia 
dużo przyjemności. Drugą, równie ważną sprawą jest to, że mamy więcej czasu, który 
możemy przeznaczyć dla rodziny. Poprzez spędzanie czasu w domu możemy przebywać 
dłużej wśród bliskich i pogłębiać nasze relacje z nimi. Ostatnią zaletą, którą chcemy 
wyróżnić, jest czas, którego nie tracimy na dojście i powrót ze szkoły, a fajne jest to, że 
podczas przerw możemy umyć zęby (nie trzeba się spieszyć z tym rano) czy zjeść obiad 
przygotowany przez mamę. 

Niestety wad jest więcej. Jedną z nich jest brak kontaktu z rówieśnikami, bo nie 
możemy porozmawiać ze sobą na przerwie czy pogadać, wracając razem ze szkoły. Je-
dynym środkiem komunikacji jest internet, tylko to pomaga w utrzymywaniu kontaktów. 
Można popisać lub porozmawiać z przyjaciółmi oraz zawrzeć nowe przyjaźnie. Brak 
kontaktu na żywo z rówieśnikami źle wpływa na naszą psychikę. Uważamy, że jest to 
jeden z najważniejszych powodów, dlaczego chyba wszyscy chcemy wrócić do szkół. 

Podczas izolacji brakuje nam przede wszystkim wyjść do kina czy na basen. Jedyną 
rozrywką, jaką możemy sobie zapewnić, jest spacer z psem lub z rodziną. 

Odkąd zaczęła się „kwarantanna”, dzieci mogą czuć się samotnie i monotonnie. 
Każdy dzień wygląda tak samo: dzień zaczynamy od pobudki, zazwyczaj wstajemy 
minutę lub dwie przed lekcją, podłączamy się, a w tym czasie przeglądamy ulubione 
media. Czasem zdarza się zaspać i podłączyć się na końcówkę lekcji. 

Jemy śniadanie, a na przerwie idziemy myć zęby. Na przerwie (a czasem na lekcji) 
jemy obiad, a po zakończeniu lekcji z wielką niechęcią piszemy wypracowanie z pol-
skiego. Zadań domowych, których nie trzeba odesłać, nie wykonujemy. Resztę dnia 
spędzamy na telefonie. 

Nasza aktywność fizyczna polega na wstaniu z łóżka, podejściu do komputera albo 
wyprawy do toalety czy kuchni. My na wuefie ani razu nie ćwiczyłyśmy, odkąd zaczęła 
się „kwarantanna”. Na szczęście zastąpiłyśmy to jazdą rowerem i skakaniem na tram-
polinie. Ale niektórzy całkiem wykluczyli ze swojego życia aktywności fizyczne. 

Nagłe rozpoczęcie nauki zdalnej było na pewno dla wszystkich wielką trudnością. 
Od początku „kwarantanny” poziom nauki znacznie spadł. Nauka zdalna i czas bez 
szkoły to mało wyciągniętej wiedzy z lekcji, ograniczony kontakt ze znajomymi, brak 
ruchu – to tylko niektóre z wad „kwarantanny”. 

Cieszmy się więc z powrotu do szkół oraz rozwijajmy naszą wiedzę.
A ogółem cała ta sytuacja nam się ciężcovidzi.

dzieCi mają Głos!
Psycholodzy, pedagodzy, 

nauczyciele, rodzice – wszy-
scy mają bardzo dużo do 
powiedzenia o tym, co prze-
żywają dzieci w czasie epi-
demii. Jak organizują sobie 
czas, czy izolacja wpływa 
na ich emocje, jak odbierają 
informacje o powrocie do 
szkół. My, dorośli, zawsze 
wiemy wszystko najlepiej. 
Czy aby na pewno? 

Dzisiaj jest Dzień Dziecka, 
więc postanowiliśmy oddać 

głos samym zainteresowa-
nym i wysłuchać, co dzieci 
mają do powiedzenia o pan-
demii, kwarantannie i nauce 
zdalnej. 

Masz kilka, kilkanaście 
lat i chcesz się podzielić 
swoimi odczuciami, wraże-
niami? Napisz do nas – opu-
blikujemy tekst na portalu, 
a wybrane w gazecie. Niech 
świat pozna Wasze zdanie. 
Dzieci mają głos! Zachę-
camy wszystkich do prze-

syłania swoich subiektyw-
nych odczuć i relacji z tego 
wyjątkowego czasu. 

Na początek relacja Nadii 
i amelki – nastoletnich przy-
jaciółek, które napisały do 
naszej redakcji. To ich list 
zainspirował nas, by udo-
stępnić łamy gazety i por-
tal do publikacji tekstów 
osób, które jeszcze nie mają 
dowodów osobistych, ale 
swoje zdanie i owszem.      

Jan Paśnik

REKLAMA REKLAMA
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UKS Orzeł z ul. Kawę-
czyńskiej 36, który od 28 
lat trenuje dzieciaki już od 
przedszkolaków, rozpacz-
liwie szukał pieniędzy na 
letni obóz sportowy dla swo-
ich podopiecznych. Nikogo 
nie trzeba przekonywać, że 
szczególnie teraz, po ponad 
roku pandemii, taki wyjazd 
jest ważny. Rodzice i pre-
zes klubu robili, co mogli: 
trwały licytacje piłek, róż-
nych przedmiotów, była 
zbiórka pieniędzy na zrzutce. 
Zebrano trochę ponad ty-
siąc złotych, a potrzebne było 
ok. 8 tys. zł. 

Wydawało się, że z wy-
jazdu już nic nie wyjdzie, bo 
klub nie ma dofinansowania 
ani z Miasta, ani z Dziel-
nicy. W tych czasach trudno 
też o sponsorów. Nasz apel 
o dzieciakach z „Orła”, które 
chcą wyjechać na obóz, prze-
czytał człowiek, który kocha 
sport i wie, że dla uśmie-
chu dziecka warto zrobić 
wszystko. 

Igor Łukasik, który wiel-
kim sentymentem darzy 
Pragę, bo tu ma swoje ko-

rzenie, stwierdził, że w życiu 
są chwile, kiedy zarobione 
pieniądze tak ważne dla 
dorosłych, dla dzieci przed-
stawiają inną wartość – dla 
nich to nie liczba banknotów 
w portfelu, a spełnione ma-
rzenia. I stało się!

To był szczególny mo-
ment, który poruszył wszyst-
kich (nawet nas, chociaż 
przez 30 lat istnienia gazety 
wzruszających chwil prze-
żyliśmy mnóstwo) – chwila, 
kiedy były siatkarz, a dzisiaj 
właściciel firmy IŁ Capital, 
Igor Łukasik, przyjechał na 
trening młodych piłkarzy 
z klubu „Orzeł” i przekazał 
im pieniądze na letni obóz 
sportowy. 

Nawet trudno powiedzieć, 
kto cieszył się najbardziej: 
prezes Dariusz Sadkowski, 
zawodnicy czy darczyńca, 
bo jego radość z tego, że może 
wspomóc małych sportow-
ców i przysłowiowy „błysk 
w oku” były widoczne już od 
chwili kiedy wszedł na mu-
rawę boiska. 

Piłkarze, którzy wcześniej 
odbywali spokojny, mia-

rowy trening, po informa-
cji o tym, że jednak jadą na 
obóz, nagle dostali powera, 
a w chwili kiedy dołączył 
do nich sam Igor Łukasik 
emocje sięgnęły zenitu. Co 
prawda piłka nożna to nie 
jest to, co Igor lubi najbar-
dziej, bo jego wielką pasją 
jest siatkówka (był profesjo-
nalnym siatkarzem, niestety 
kontuzja przerwała świetnie 
rozwijającą się karierę), jed-
nak z piłką do „nogi” radził 
sobie doskonale.

Uczniowski Klub Spor-
towy „Orzeł” w latach 1994–
2000 działał pod nazwą TPD 
Praga pod patronatem Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci. 
Od 2000 roku drużyna TPD 
przeistoczyła się w Uczniow-
ski Klub Sportowy „Orzeł 
Warszawa” z siedzibą przy ul. 
Kawęczyńskiej 36 i tak jest do 
teraz. Od początku prezesem 
klubu jest Dariusz Sadkow-
ski, chłopaków trenują: Piotr 
Krawczyk i Marek Cacko. 
Obecnie pod ich opieką jest 
35 młodych piłkarzy w wieku 
od 6 do 13 lat z Pragi Północ, 
Pragi Południe i Woli.  kB

marzenia się spełniają!
Młodzi piłkarze z klubu „orzeł” przekonali się, że trzeba wierzyć w marzenia, bo 
te potrafią się spełnić. Wystarczy spotkać na swojej drodze osobę, która wie, że 
zarobione pieniądze mają największą wartość wtedy, gdy dzięki nim można poda-
rować innym odrobinę radości i szczęście. szczególnie, jeśli są to dzieci. 

Igor Łukasik doskonale wie, że wśród młodych zawodników Uczniowskiego klubu sportowego „orzeł” z ul. kawęczyńskiej, może się kryć wielu przyszłych piłkar-
skich mistrzów. Wspólna gra na boisku z przyszłymi reprezentantami Polski to świetna zabawa w duchu sportowej walki. Piłkarze z praskiego klubu mają powody 
do dumy. ostatnio pokonali „Barcelonę” 4:0, a to świadczy o coraz wyższym poziomie i ogromnym zaangażowaniu wszystkich chłopców, trenerów i prezesa. 
Teraz, przy wsparciu i dopingu IŁ Capital, walczyć o sukcesy będą jeszcze wytrwalej.
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O tej inwestycji od dawna 
było słychać, jednak z po-
wodu kryzysu finansowego 
nie było ani konkretów, ani 
tym bardziej żadnych termi-
nów jej realizacji. Centrum 
Aktywności Międzypokole-
niowej na Białołęce – pierw-
sze w mieście miejsce, które 
ma integrować ludzi w róż-
nym wieku, w końcu nabrało 
realnych kształtów. Ruszyła 
procedura przetargowa na 
zaprojektowanie i wykona-
nie robót budowlanych pla-
cówki przy ul. Ceramicznej. 
Jest to możliwe dzięki do-
datkowym środkom przy-
znanym jakiś czas temu 
przez Radę Miasta.

– Początkowo zakła-
dana była tu budowa Domu 
Dziennego Pobytu dla Se-
niorów, jednak udało się 
rozszerzyć zakres inwesty-
cji. Dzięki temu powstanie 
całkiem nowa formuła pla-
cówki społecznej o otwar-
tym, międzypokoleniowym 
charakterze. Swoje miejsce 
znajdą tu zarówno senio-
rzy, jak i najmłodsze dzieci 
z Białołęki – mówi Anna 
Majchrzak, zastępca bur-
mistrza Białołęki, odpo-
wiedzialna m.in. za sprawy 
społeczne w dzielnicy. 

Na czym ma to polegać? 
Najstarsi mieszkańcy będą 
mieli opiekę przez 8 godzin 
dziennie i ciepłe posiłki oraz 

zapewnione atrakcje, rozwi-
jające ich zainteresowania, 
i co istotne w ich wieku, 
wezmą udział w zajęciach 
utrzymujących sprawność 
fizyczną. 

W placówce zaplanowane 
jest miejsce dla osób z nie-
pełnosprawnością intelektu-
alną i autyzmem. 

– Oprócz profesjonalnej 
opieki podopieczni będą mo-
gli uczestniczyć w zajęciach 
treningowych, przystoso-
wujących do samodzielno-
ści. Przestrzeń będzie za-
projektowana tak, aby nie 
było rozpraszających bodź-

ców, intensywnego światła 
– tak uciążliwych dla osób 
autystycznych – tłumaczy 
Marzena Gawkowska, 
rzecznik Urzędu Dzielnicy 
Białołęka. 

CAM wybudowany bę-
dzie w sąsiedztwie szkoły 
i przedszkola, a w samym 

ośrodku znajdzie się żłobek 
dla 150 maluchów. 

Wszystkie grupy wie-
kowe będą spotykać się 
m.in. w ogrodzie społecz-
nościowym, sensorycznym 
i na siłowni plenerowej.

Na działce, gdzie po-
wstanie Centrum, dzisiaj 
rosną drzewa, więc będzie 
konieczne ich wycięcie. Jak 
zapowiada białołęcki ratusz, 
wycinka zostanie ograni-
czona do niezbędnego mi-
nimum. 

– Dokładna liczba drzew 
do usunięcia zostanie okre-
ślona w dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej, 
którą przygotuje przyszły 
wykonawca. W zamian za 
wycięte drzewa zostaną na-
sadzone nowe – zapewnia 
Marzena Gawkowska.  ks

Twoje mieszkanie jest zadłużone? 
stanowi przedmiot zastawu lub innych zabezpieczeń?
została wszczęta procedura komornicza?

PoMoŻEMY W NEGoCJaCJaCH  
z WIErzYCIELaMI, oDDŁUŻaNIU

skUP – sPrzEDaŻ – zaMIaNa
PośrEDNICTWo W oBroCIE
NIErUCHoMośCIaMI

BEzPŁaTNa PoMoC PraWNa

  501 089 898     biuro@tadwil.pl     www.tadwil.pl
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szCzurołap potrzebnY  
od zaraz

Problem powraca jak bu-
merang. Mieszkańcy kamie-
nic na Pradze Północ co jakiś 
czas alarmują o szczurach, 
które pojawiają się w budyn-
kach. Wystarczy zbita szyba 
w piwnicznym okienku, aby 
gryzonie zadomowiły się na 
dobre i stały się zagrożeniem 
dla wszystkich lokatorów, bo 
inaczej nazwać nie można 
tych nosicieli wielu groźnych 
chorób.

Wśród nich specjaliści 
wymieniają m.in. go-
rączkę krwotoczną, któ-
rej wirusy są w szczu-
rzych odchodach. 
Zarażony człowiek 
ma gorączkę i docho-
dzi u niego do ostrej 
niewydolności nerek. 
Finalnie może dojść 
nawet do śmierci, jeśli 
w porę nie zostanie 
wdrożone leczenie.

Kolejna, równie niebez-
pieczna, bo bywa śmiertelna, 
jest histoplazmoza. Tę chorobę 
wywołują z kolei grzyby, 
również znajdujące się w od-
chodach. Wystarczy wdychać 
zanieczyszczone nimi powie-
trze i można się rozchorować. 
Objawy to m.in: mocny ka-
szel, gorączka. 

Jeśli dojdzie do ugryzienia 
przez szczura, jest ryzyko 
zakażenia szczurzą gorączką 

wywoływaną przez śru-
bowca małego (jest w ukła-
dzie oddechowym tych gry-
zoni). Objawy to wysypka, 
zapalenie stawów i gorączka. 
Ta choroba bardzo często jest 
trudna do zupełnego wyle-
czenia, powraca.

Kiedy zaobserwujemy 
u siebie osłabienie, go-
rączkę, straciliśmy na wa-
dze i mamy wysypkę, a jest 
obawa kontaktu ze szczu-
rami, lub byliśmy w miej-

scu, gdzie one bytują, ist-
nieje ryzyko, że zaraziliśmy 
się tyfusem plamistym. Tę 
chorobę, która w przypadku 
zaniedbania prowadzi do 
śmierci, przenoszą zarażone 
od szczurów pchły, więc jest 
najbardziej „roznoszona” ze 
wszystkich.

Mieszkańcy praskich ka-
mienic co jakiś czas zgła-
szają problemy. ZGN twier-
dzi, że reaguje na wszystkie 

zgłoszenia. Mało tego, walka 
z gryzoniami jest prowa-
dzona regularnie.

– W związku ze zgłasza-
nym problemem bytowania 
szczurów w piwnicach oraz 
śmietnikach przynależnych 
do praskich budynków, Za-
kład Gospodarowania Nie-
ruchomościami w Dzielnicy 
Praga-Północ od 1 kwietnia 
br. do 18 maja br. przepro-
wadził deratyzację wszyst-
kich podległych mu nie-

ruchomości – mówi 
Cezary Szajewski, 
Zastępca Dyrektora 
ds. Eksploatacji ZGN. 
– Ponadto, każdora-
zowo w przypadku 
otrzymywania zgło-
szeń od mieszkańców, 
deratyzacja jest przez 
ZGN natychmiast zle-
cana.

Czy to wystarcza? 
Skoro problem powraca, wi-
docznie nie. Niestety walka 
ze szczurami nie jest łatwa, 
bo to gryzonie bardzo inte-
ligentne. Otrucie ich zwy-
kłymi trutkami graniczy 
z cudem, bo stado wysyła 
najpierw „testera”, czyli naj-
młodszego albo najsłabszego 
ze wszystkich, aby zjadł na 
próbę. Dopiero później inni 
przystępują do uczty. 

Wiktoria Czupurek

dom, którY jednoCzY
seniorzy, maluchy i osoby niepełnosprawne, czyli 
międzypokoleniowa integracja w CaM na Białołęce.

Gorączka krwotoczna, histoplazmoza czy tyfus 
to groźne choroby, którymi można zarazić się 
od szczurów, a to te gryzonie są odwiecznym 
problemem kamienic na Pradze.

Hall wejściowy CaM

strefa wypoczynku

Plac zabaw dla dzieci

Wizualizacja UD Białołęka

Wizualizacja UD Białołęka

Wizualizacja UD Białołęka

A MOŻE 
NAD MORZE?

Komfortowe, w pełni wyposażone  
apartamenty dla 4-6 osób, blisko plaży.

KOŁOBRZEG    www.sunnyday.com.pl

Na Fali - ul. ul. Bałtycka 4 POD PAPUGAMI - ul. Bałtycka 4 SŁONECZKO - ul. Bałtycka 17B

zapraszamy do Kołobrzegu, do naszych apartamentów, do naszego świata, gdzie gość ma wziąć tylko 
dobry humor i walizkę, a resztą zajmiemy się my EKIPA SUNNY-DAY APARTAMENTY KOŁOBRZEG.

SERDECZNIE 

REZERWACJE  
NA LATO 2021

ZADZWOŃ! 
¥ 501-423-667   

CENA OD 100 ZŁ ZA DOBĘ ZA APARTAMENT
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MIEJsCa, W kTórYCH PoJaWIĄ sIę PoJEMNIkI:
n skrzyżowanie ul. Targowej z al. Zieleniecką,
n rondo Waszyngtona – po stronie Stadionu Narodowego,
n rondo Waszyngtona – u wylotu ul. Francuskiej,
n skrzyżowanie al. Waszyngtona z Międzynarodową – przy 

salonie samochodowym,
n skrzyżowanie al. Waszyngtona z ul. Grenadierów,
n rondo Wiatraczna – u wylotu al. Waszyngtona,
n rondo Wiatraczna – od strony centrum handlowego,
n rondo Mościckiego,
n ul. Grochowska przy Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe,
n skrzyżowanie ul. Grochowskiej z ul. Podskarbińską,
n pl. Szembeka od strony skrzyżowania ul. Grochowskiej 

z ul. Chłopickiego,
n skrzyżowanie ul. Grochowskiej z ul. Jubilerską od strony 

ul. Olszynki Grochowskiej,
n skrzyżowanie al. Stanów Zjednoczonych z ul. Saską,
n skrzyżowanie ul. Ostrobramskiej i ul. Zamienieckiej,
n skrzyżowanie ul. Łukowskiej i Zamienieckiej,
n skrzyżowanie ul. Łukowskiej i ul. Rodziewiczówny po 

stronie pętli,
n skrzyżowanie ul. Grochowskiej i ul. Międzynarodowej,
n skrzyżowanie ul. Międzynarodowej z ul. Zwycięzców,
n skrzyżowanie al. Waszyngtona i ul. Kinowej,
n skrzyżowanie al. Stanów Zjednoczonych i ul. Grenadierów

dzieLenie śmieCi  
na CzWoro

W 20 miejscach na Pradze Południe pojawią się 
pojemniki do segregacji śmieci. To efekt zwycię-
skiego projektu z budżetu obywatelskiego. 

„Kosze miejskie do se-
gregacji śmieci” – tak na-
zywa się projekt, który 
zyskał uznanie mieszkań-
ców Pragi Południe. Dzięki 
temu, już wkrótce, Zarząd 
Oczyszczania Miasta ustawi 
w dzielnicy 80 pojemników 
w 20 lokalizacjach, które 
umożliwią przechodniom 
dzielenie odpadów na: szkło, 
papier, metale i tworzywa 
sztuczne oraz bioodpady. 
Jeśli wszystko pójdzie zgod-

nie z planem, kosze zostaną 
ustawione na chodnikach do 
końca wakacji. ZOM podpi-
sał już umowę na ich dostar-
czenie. Koszt tej inwestycji 
to ponad 241 tys. zł.

Lokalizacje, gdzie znajdą 
się pojemniki, nie są przy-
padkowe. Wybrano miej-
sca, gdzie jest najwięcej 
pieszych, a jednocześnie 
będzie możliwość łatwego 
usuwania śmieci i dojazdu 
ekip porządkowych.  JP

Największy zielony li-
fting przeszła Saska Kępa. 
Ta kultowa, klimatyczna 
część Warszawy zazieleniła 
się jeszcze bardziej. 

Na ul. Francuskiej rozbru-
kowane zostało ponad 780 m 
kw. nawierzchni, a w miej-
scu, gdzie był zbędny beton 
pojawiło się niemal 9 tys. 
krzewów irgi, róż i lilaków. 
W sumie teraz jest ok. 2 tys. 
200 m kw. powierzchni ra-
bat. Są też trzy ogrody desz-
czowe z roślinami lubiącymi 
wilgoć (zbierają wodę desz-

czową stopniowo oddając ją 
do ekosystemu, są swojego 
rodzaju odwodnieniem). 

Przyjemniej zrobiło się 
również na ul. Saskiej. Pod-
czas remontu odcinka od 
al. Waszyngtona do skrzy-
żowania z ul. Zwycięzców 
zasadzone zostało 18 drzew 
( jesiony amerykańskie) 
i utworzone zostało 1418 m 
kw. rabat kwiatowych. 

– Roślinność zastąpiła 
zbędny beton w narożnikach 
skrzyżowań czy przy wjaz-
dach na posesje. Część krze-

zieLonY LiftinG praGi południe
zamiast zbędnego betonu, zieleń – tym kieruje się 
zarząd Dróg Miejskich, wykonując remonty dróg 
w całej Warszawie. Dzięki temu kilkanaście ulic 
w ubiegłym roku zmieniło swoje oblicze. Najwięcej 
udało się zrobić na Pradze Południe.

wów niestety nie przyjęła się 
i w ramach gwarancji zo-
stanie wymieniona na nowe 
na koszt wykonawcy. Ale to 
jedyny taki przypadek spo-
śród wszystkich „zielonych” 
inwestycji z zeszłego roku 
– wyjaśnia ZDM.

Na ul. Międzynarodowej 
z kolei zieleń okazała się 
sposobem na zaprowadzenie 
porządku nieopodal skrzy-
żowania z al. Waszyngtona, 
gdzie wielkim problemem 
było nielegalne parkowanie 
(przy dyskoncie spożyw-
czym i salonie samochodo-
wym, co stwarzało ogromne 
zagrożenie dla pieszych). 
Sprawę załatwiły traw-
niki w sześciu narożnikach 

przy zjazdach bramowych 
i ochronne barierki.

Również nielegalne parko-
wanie było problemem na ul. 
Sokolej, ale w tym przypadku 
zlikwidowano je przy okazji 
inwestycji ZDM, która kon-
centrowała się na zieleni.

– Skrzyżowanie przy sta-
cji PKP Warszawa Stadion 
przebudowaliśmy tak, aby 
dużą asfaltową powierzch-
nię wyłączoną z ruchu za-
stąpić roślinami, a przy oka-
zji zlikwidować nielegalne 
parkowanie na trawnikach. 
W sumie rozpłytowaliśmy 
650 m kw. powierzchni, na 
której – po zrekultywowaniu 
gleby – zasialiśmy trawę. 
Posadziliśmy też 7 platanów 

klonolistnych – wyjaśniają 
drogowcy.

To przykłady z Pragi Po-
łudnie, bo w tej dzielnicy, 
w ubiegłym roku, nowej 
zieleni pojawiło się najwię-
cej. Nasadzenia przy okazji 
remontu były też m.in. na 
rogu ulic Nowy Zjazd i Wy-
brzeża Kościuszkowskiego, 
u zbiegu ulic Modlińskiej 
i Płużnickiej czy ulic Kijow-
skiej i Brzeskiej.    alina Gruszka

Fot. ZDM

Fot. ZDM

Fot. ZDM

ul. Francuska

ul. saska

ul. sokola
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4 Do wysokiej szklanki z lodem wlać ły-
żeczkę soku cytrynowego, na to 2/3 soku 
z winogron czerwonych i 1/3 Sprita. Po-
dawać ze słomką, ozdobić „sprężynką” ze 
skórki cytrynowej.
4 Zmiksować 2 spore, dojrzałe truskawki, 
1 brzoskwinię bez skórki, 2 łyżeczki cukru 
i łyżeczkę soku z cytryny. Gdy gotowe, wy-
mieszać z lodem i sokiem jabłkowym (2/3 
soku). Podawać w kieliszku typu tulipan.
4 Dwie bardzo dojrzałe mandarynki 
obrać ze skórki, wyjąć pestki i zmiksować 
z 1/2 słodkiej śmietanki i 1/2 mleka. Prze-
cedzić do wysokiej szklanki.
4 Szampana bezalkoholowego niezbyt 
słodkiego zmieszać pół na pół z napojem 
energetyzującym i 4 łyżkami syropu Gre-
nadine. Podawać w wysokich kieliszkach 
typu flet.
4 Do 2/3 syropu wiśniowego dodać 3 ły-
żeczki soku limonkowego i napój energe-
tyzujący. Podawać w szerokich szklankach, 
z lodem.

4 Sok z żurawiny, z ananasa i syrop brzo-
skwiniowy zmieszać w równych propor-
cjach, wlewać wprost na kostki lodu w kie-
liszku typu tulipan.
4 Dojrzałego banana zmiksować ze słod-
ką śmietanką i kilkoma łyżkami mleka ko-
kosowego. Podawać zimne, w wysokiej 
szklance.
4 Surowe żółtko jajka zmiksować z lo-
dem, bardzo dojrzałą, obraną pomarańczą 
bez pestek (najlepiej – czerwoną), 1/2 ba-
nana i słodką śmietanką. Można ozdobić 
ziarenkami granatu; podawać w szerokim 
naczyniu o grubym dnie.
4 Zmiksować ze śmietanką dojrzałe, 
obrane owoce kiwi. W drugim naczyniu 
zmiksować wydrylowane wiśnie z 1/2 ba-
nana i gęstym syropem brzoskwiniowym. 
Wlewać ostrożnie, jednocześnie z dwóch 
brzegów do szerokiego, płaskiego kielisz-
ka – powstanie koktajl o dwóch odrębnych 
barwach w jednym naczyniu.

- Babciu, mówiłaś, że dzia-
dek nie szanuje twojej pracy 
i o ciebie nie dba. To dlacze-
go teraz kazał ci przestać 
odkurzać i odpocząć?
– Bo przez odkurzacz nie 
słyszy telewizora…

***
Przygotowania do egzaminu 
na prawo jazdy. Instruktor 
pyta kursantów:
– To skrzyżowanie równo-
rzędne. Tu jest samochód 
osobowy, na prawo – tram-
waj, stąd jedzie karetka 
na sygnale, a z przeciwnej 
– straż pożarna, też na 

sygnale. Kto przejedzie 
pierwszy?
– E, to jasne – mówi jeden 
z kursantów. – Motocykl!
– Coś pan!? Wyraźnie 
mówię, że jest osobowy, 
tramwaj, karetka i straż! 
Skąd tu się panu wziął mo-
tocyklista?!
– No właśnie! Też chciał-
bym wiedzieć, skąd się oni 
biorą!!!

***
Dyskoteka. Przystojny chło-
pak do dziewczyny stojącej 
pod ścianą: 
– Masz wolny ten taniec?
– Tak! Tak! Tak!!!
– Ok, to potrzymasz mi 
colę…

na luzie
ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Pyszna Józia

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

Do czego służy zamrażarka? Nie 
zawsze wykorzystujemy w pełni 
jej możliwości.
Nie chcesz tyć? Nie dojadaj! 
Zostaw na potem! Wiele ciast 
świetnie poddaje się mrożeniu, 
nawet jeśli to tylko jedna porcja: 
drożdżowe, pierniki, serniki, kek-
sy i wiele innych. Mrozić możesz 
biały ser, naleśniki i wiele zup.
Zamiast na siłę dokończyć sok, 
który został w kartonie, zamroź go 
w foremkach do lodu: świetny do-
datek do drinków i napojów! Ta-
kie „kostki lodu” można też robić 
z mocnej, wystudzonej gorzkiej 
kawy (superdodatek do szklanki 
coli!), herbaty, a także z rozma-
itych syropów, nie tylko z soków. 
Można też robić kostki lodu z wody, 
lecz z zamrożoną wewnątrz kostki 
maliną, porzeczką czy truskawką: 
zamrożone owoce czy świeże list-
ki mięty wkładasz do pojemnika 
do mrożenia lodu (każdy osobno), 
zalewasz zimną wodą, zamrażasz 
i gotowe! W drinku wygląda bar-
dzo dekoracyjnie.
Warto mrozić niewykorzystaną 
dziś, a pokrojoną natkę pie-
truszki, koperek czy nać selera 
zwłaszcza, że kolejne, małe por-
cje można dokładać do już za-
mrożonego woreczka foliowego. 
Potem pachną jak świeże!

Wesoły Romek

Relaks, tak potrzebny każdemu 
z nas. Przed czerwcowym długim 
weekendem warto wiedzieć o nim 
nieco więcej. 
n Słowo relaks pochodzi od łaciń-
skiego laxo, czyli rozluźniony, zaś 
przedrostek re oznacza powtórzenie 
czynności, stąd relaxo, czyli odprę-
żanie.
n Relaks to stan, w którym zmniej-
sza się napięcie mięśniowe, zwalnia 
i pogłębia oddech, a tętno i ciśnienie 
wyraźnie zwalniają. Zmienia się też 
aktywność naszego mózgu. W stan 
relaksu wprowadza nas odpoczynek, 

połączony z niezbyt forsownym spor-
tem lub przyjemną rozrywką, co po-
zwala nam uwolnić się od napięć. 
n Relaks to dobrze zaplanowany 
i dobrze zrealizowany wyjazd, ale 
też spokojna, niespieszna kąpiel, ulu-
biona muzyka, ciekawa książka czy 
rozmowa z kimś miłym, z kieliszkiem 
wina lub bez niego.
n Terminu tego używamy od począt-
ku ubiegłego wieku (wówczas był 
neologizmem), ale pamiętajmy, że bez 
dobrego relaksu trudno o dobre życie.
n Korzystając ze swobody i atrakcji 
długiego weekendu, postarajmy się 
nie zmarnować korzyści, jakie przy-
niesie nam relaks, złoszcząc się w po-
wrotnych korkach… 

ŚMIESZKANIEC RADY CIOTKI AGATY

WARTO WIEDZIEĆ

Ciekawska

  
 





  


 
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

Kontynuuj to, czym zajmowałeś się ostatnio. Bądź dokładny i systematyczny. Nie trać 
optymizmu i poczucia realizmu. Jeśli pojawią się problemy, spokojnie szukaj optymal-
nych rozwiązań. Wszystko wygląda lepiej, niż ci się wydaje.
Przypływ energii, który teraz odczuwasz, będzie początkiem zwiększonej aktywności 
w twoim życiu. Zabierzesz się za sprawy, które do tej pory leżały gdzieś w ukryciu. 
Chociaż z początku może nie być łatwo, to dasz sobie radę ze wszystkim. 
Masz spore szanse na to, aby tej wiosny poprawić swoją sytuację materialną. Możesz 
śmiało zacząć planować pewne posunięcia, zamiast dbać tylko o to, jak wytrwać do 
pierwszego. Sporą pomoc i dobrą radę możesz otrzymać od zaprzyjaźnionej Wagi.
Tempo, w jakim zaczniesz robić karierę, jest imponujące. Zostaniesz doceniony. 
Wszystkie okoliczności będą ci sprzyjać, nie powinieneś więc zmarnować ani chwili. 
Pieniądze zaczną do ciebie płynąć, ale pamiętaj, że „kto wiele ściga, mało dogoni”. 
Staraj się zawsze słuchać swego rozmówcy, nawet gdy nie podzielasz jego poglądów. 
Jeżeli nadarzy się okazja, wybierz się w krótką podróż – może okazać się owocna. Nie 
dąż zbyt szybko do celu, bo możesz się potknąć o mały kamyk.
Odczujesz przyjemny przypływ energii. To dobry czas na rodzinne wyprawy, ale nie do 
supermarketu, tylko za miasto. Niewykluczone, że otrzymasz sympatyczne zaproszenie 
od znajomych. A może wybierzesz się z przyjaciółmi do kina na nowy film?
Nadmiar energii możesz wyładować w pracy. Propozycje dodatkowego zarobku i różne 
finansowe okazje będą teraz do ciebie płynąć ze wszystkich stron. Wybieraj te najlep-
sze! Jeśli już się na coś zdecydujesz, to się tego trzymaj. 
Możesz teraz nawiązać ciekawe, nowe kontakty zawodowe oraz odświeżyć stare zna-
jomości. Może dzięki nim jakieś sprawy potoczą się szybciej albo uzyskasz potrzebne 
informacje lub weźmiesz udział w konferencjach lub innych służbowych imprezach. 
Może być nieco zamieszania, pośpiechu i irytacji, gdy zwalą się na głowę niechciane 
obowiązki. Ale nie ma powodów do obaw. Taki będzie tylko ten miesiąc, ale weekendy 
przyniosą relaks i odprężenie. 
Głowę będziesz miał pełną ciekawych pomysłów, a przy tym prostych i praktycznych, 
takich, co od razu dają się wcielić w życie. W sprawach sercowych nie pora się oszczę-
dzać. Tu stać cię na szczodrość. 
Życie nabierze rumieńców, otworzą się przed tobą nowe perspektywy. Możesz otrzy-
mać fantastyczną propozycję, miłe dowody sympatii lub wspaniały prezent. Powodze-
nie będzie sprzyjać prawie wszystkim Wodnikom. 
Ten miesiąc spędzisz ulgowo i na luzie. Skorzystaj z uroków tej sytuacji. Dodatkowe 
pieniądze przeznacz na przyjemności, na które długo czekałeś. W miłości mogą cię 
spotkać różne dziwne przypadki. Merlin

Krzyżówka Mieszkańca nr 11

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 15 utworzą końcowe hasło.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Gdy nasi goście są zmotoryzowani, za-
zwyczaj odmawiają picia trunków, pozo-
stając przy wodzie, sokach i napojach ga-
zowanych. Spróbujmy im zaproponować 
coś specjalnego – koktajle bezalkoholo-
we. Uwaga! Wszystkie składniki przed 
przygotowaniem muszą być oziębione!
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n Domofony, naprawa pralek, 
instalacje elektryczne.  
Tel. 601-93-68-05

n Gaz, HYDraULIka. 
NaPraWY, MoNTaŻ, 
PrzEróBkI – 24 H.  
TaNIo. TEL. 22 610-88-27, 
604-798-744

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. 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 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

róŻNE

n oPIEka NaD GroBaMI 
W WarszaWIE – TaNIo 
I soLIDNIE.  
TEL. 500-336-607

sPrzEDaM

n Maszynę do pisania 
walizkowa Łucznik z 1981 r. 
w bardzo dobrym stanie. Tel. 
22 810-35-28, 693-217-701

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

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 maga-
zynowanie 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

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

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

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-MarketTADEX 

 OPONY

  Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i
 
sprzeda¿ opon 

 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         
tel. 22 610 60 05

Informacje o szczegółach przetargu  
zawarte są na stronie internetowej spółdzielni  

www.miedzynarodowa.waw.pl

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

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

1. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na 
place zabaw przy ulicy Międzynarodowa 64/66 
i Międzynarodowa 58/60 A.

2. Remont budynku garażu podziemnego 
w zespole zabudowy mieszkaniowej 
„OSIEDLE ZWYCIĘZCÓW” w zakresie robót 
ogólnobudowlanych w Warszawie przy  
ul. Wandy 16.

3. Remont garażu podziemnego przy ul. Wandy 16.
4. Wymiana wewnętrznej instalacji zimnej,  

ciepłej wody i cyrkulacji w budynku Saska 48.

następne WYdanie 17.06.2021

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

REKLAMAREKLAMA

REKLAMA

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

MIESZKANIEC
GAZETA WARSZAWSKA

Gazeta mieszkańców Pragi Południe, Pragi Północ, Wawra, Rembertowa, Wesołej, Białołęki, Targówka. 
Redaguje zespół dziennikarzy przy współudziale mieszkańców. Redaktor naczelny: Barbara Nowosielska-Piszczyk. Redakcja: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, 

tel. 22 813-43-83, e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl, www.mieszkaniec.pl Wydawca: Grupa ST-ART, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 22 813-43-83.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Za treść ogłoszeń, listów i artykułów sponsorowanych (AS) Redakcja i Wydawca nie odpowiadają. 

FINaNsE

n PoŻYCzkI, CHWILóWkI. 
TEL. 517-861-459

kUPIę

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

MEDYCzNE

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

NaUka

n Matematyka, dojazd.  
Tel. 691-870-045

n Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu i komórki. 
Osoby starsze – promocja! 
Student. Tel. 533-404-404

NIErUCHoMośCI – kupię

n kupię mieszkanie Praga 
Południe. Tel. 693-562-148

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

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

UsŁUGI

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 
– osobiście Jacek Szpakowski. 
Tel. 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 kLIMaTYzaCJa, 
WENTYLaCJa, sErWIs 24 H, 
TEL. 604-771-096

n LoDóWEk NaPraWa.  
TEL. 602-272-464

n NaPraWa MaszYN Do 
szYCIa. DoJazD GraTIs. 
TEL. 508-081-808

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 Żaluzje, verticale, rolety, 
moskitiery – naprawy, pranie 
verticali. Tel. 22 610-54-19

UsŁUGI – komputerowe

n AAA Tani Serwis 
Komputerowy 18 zł/h 24h. 
Dojazd 0 zł. Tel. 506-480-505

UsŁUGI – Porządkowe

n Mycie okien.  
Tel. 500-840-519

n Pranie dywanów i mycie 
okien. Tel. 796-371-666

n Sprzątanie mieszkań.  
Tel. 730-379-101

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 naprawa, 
wymiana, Tel. 504-250-013

n Malowanie, tapetowanie, 
panele. Tel. 22 615-76-97, 
695-679-521

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

WYPoCzYNEk

n Wczasy dla Seniora 
– Krynica Morska – 8 dni od 
799 zł/os., Stegna – 8 dni od 
749 zł/os. Tel. 534-244-044, 
(22) 834-95-29 

CzYteLniku
masz CiekaWY temat, napisz do nas

redakCja@mieszkanieC.pL
 Gazeta mieszkanieC
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ił CapitaL – przeGrYWa ten, kto nie próbuje
„Pieniądz robi pieniądz, ale tylko wtedy, kiedy decyzje popiera wiedza i doświadczenie człowieka, 
który wie, jak te środki inwestować”. Prawda, że proste? Trudne bywa tylko (albo aż) znalezienie 
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

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

Igor Łukasik to profesjonalny  
siatkarz, którego kariera została 
nagle przerwana kontuzją. Pod-
trzymuje wciąż żywe kontakty 
z aktualnymi mistrzami świata. 
Sport nauczył go tego, że prze-
grywa ten, kto nie próbuje. Wola 
walki, konsekwencja, niezłomny 
charakter, podparta wykształce-
niem, kwalifikacjami oraz doświad-
czeniem wiara w sukces i szerokie 
kompetencje, pozwoliły mu wkro-
czyć z impetem w świat wielkich 
finansów. Włada biegle językiem 
angielskim oraz chorwackim, 
dzięki którym nawiązuje wiele nie-
zwykle interesujących kontaktów 
na świecie. Posiada potężne do-
świadczenie na międzynarodowym 
rynku nieruchomości. Jaki jest jego 
największy atut? Jest doskonałym 
negocjatorem: „Odważne decyzje, 
znajomość ludzi, otwartość i idąca 
z nim pod rękę umiejętność ko-
munikacji – to silna oręż w trudnej 
sztuce negocjacji. Nie tracąc nigdy 
celu z oczu mam pewność, że za-
wsze mogę zwyciężyć”. 

O tym, jak skuteczne są działa-
nia IŁ Capital najlepiej świadczą 

liczne projekty zakończone suk-
cesem: Sucha Marina w Gażenicy 
na Chorwacji, budowa osiedla 
w Zadarze – współpraca z Ja-
dran Invest, realizacja inwestycji 
budowlanej na wyspie Osljak, 
kooperacja z Cordia Manage-
ment 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 zdoby-
wały rynek lokalny i międzynaro-
dowy. Mamy wieloletnie doświad-
czenia oraz bogate kompetencje, 
dzięki którym zręcznie poruszamy 
się w branży na całym świecie. 
Rozpoczynaliśmy w Chorwacji 
oraz Dubaju, bardzo rozwojowych 
i dynamicznie działających sekto-
rach finansów i nieruchomości. 
Obrót wysokimi kwotami, bardzo 
duże inwestycje i ogromna odpo-
wiedzialność – mówi Igor Łukasik 
i podkreśla, że holding zajmuje się 
inwestowaniem środków z na-
stawieniem na wysoki zysk. Bez-
piecznie lokuje pieniądze klientów 

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 lokali-
zacjach w dużych miastach.

W każdym projekcie, bardzo 
ważna jest strategia dlatego za-
wsze analizowane są potrzeby 
klienta, indywidualne uwarunko-
wania. Wieloletnie doświadczenie 
na skomplikowanych rynkach 
międzynarodowych pozwoliło  
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, skra-
camy czas pozyskiwania środków 
na inwestycje, obchodzimy prze-
szkody i pokonujemy trudności – 
z nami finansowanie biznesu staje 
się proste i niezwykle intuicyjne. 
A wszystko to robimy z uwzględ-
nieniem twoich możliwości. Wy-
korzystaj nasz potencjał – mówi. 

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 zawiłych pro-
blemów prawnych, związanych 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 
finansowania od 1 do 24 miesięcy. Dokonujemy 
rzetelnej wyceny, płatności rozkładamy na do-
godne 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 finan-
sową, nieruchomości, 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? syn-
dyk, komornicy, banki – nie chowaj głowy w piasek. 
Wyjdź na prostą! opracujemy dla ciebie skuteczny 
plan restrukturyzacji twoich zadłużeń.

ELasTYCzNa oFErTa: 

Nie znajdujesz w naszej ofercie rozwiązania swoich 
problemów? skontaktuj się z nami, nasze możliwości 
sięgają o wiele dalej – na pewno możemy ci pomóc.


