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www.stacjastacja.pl 22 613-13-00 

MartWe centruM
Widziałem wizualizacje, jak 

ma się zmienić Marszałkow-
ska – podoba mi się. Widzia-
łem nową Chmielną – super. 
Przyjaźnie dla pieszych, go-
rzej dla zmotoryzowanych. 
Jednak – myślę sobie – te 
nowe aranżacje to za mało, 
by śródmieście zaczęło żyć. 
Centrum Warszawy to teraz 
biurowce i knajpy. I (słabe) 
sklepy, bo te głównie się prze-
niosły do galerii handlowych. 
Mieszkańców coraz mniej, 
bo życie w śródmieściu stało 
się trudne. Dudniące knajpy 
pod oknami, wrzeszczące 
towarzystwo nad głową, bo 
w miejsce sąsiadów powstały 
„apartamenty na wynajem”, 
gdzie imprezka trwa całą noc. 
Nie ma sklepów spożyw-
czych, bo bardziej opłacają 
lunch bary dla pracowników 
korporacji, a mało kto wydoli 
na horrendalny czynsz (no 
bo Śródmieście). Więc życie 
tu istnieje przed 9, około 13 
(posiłek) i do 18. Potem cen-
trum pustoszeje, aż wleją się 
barowi turyści. I to latem.

Najlepsze aranżacje nie-
wiele w tym zmienią. Potrzeb-
na jest kompleksowa WIZJA. 
Wiem, że bardzo trudno ją 
stworzyć. Ale bez niej bę-
dziemy mieli martwe miasto 
w najbardziej reprezentatyw-
nej jego części.

tomasz Szymański
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UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
Kupno - Sprzedaż
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

 
 

   

  
  
 

   
  

Szwedzka 37

czynne 9-20
Tel. 22 818 07 91 

 Protezy elastyczne

 Cyrkonowe 
korony i mosty

 Implanty

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY

EKSPRESOWA
NAPRAWA PROTEZ!

kocięta  
czekają na dom

Zastanawiacie się nad kupnem kota? nie kupujcie 
– adoptujcie! W Schronisku na Paluchu na nowe 
domy czeka aż 50 kocich maluchów.

dokończenie nA STR. 2

maluj, ukryj, znajdź

#kamienieWarszaWa – zabaWa, która łączy nie tylko rodziny, 
ale całe społeczności, na dobre przyjęła się W mieście. całe 
rodziny ozdabiają kamienie, Wyruszają, aby je schoWać, 
a później szukać koloroWych „skarbóW” pozostaWionych 
przez innych mieszkańcóW.  czYTAJ nA STR. 3

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-Market

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
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kronika Policyjna
POMógŁ nIePrZYtOMneMu

Kiedy dzielnicowy sierż. szt. Mateusz Zając z komisariatu na 
Umińskiego jechał do pracy, na wysokości ulicy Banacha za-
uważył grupę osób, pochylającą się nad leżącym mężczyzną. 
Ponieważ jest studentem I roku pielęgniarstwa, zatrzymał sa-
mochód i podjął działania ratunkowe. Okazało się, że 60-letni 
mężczyzna upadł na chodniku i miał drgawki. Policjant wezwał 
też na miejsce pogotowie i do momentu przyjazdu zespołu ra-
townictwa zajął się poszkodowanym.

KraDZIOnY MOtOcYKL WYStaWIOnY na SPrZeDaż 
Na jednym z portali internetowych „ktoś” wystawił na sprze-
daż skradziony przed miesiącem motocykl. Funkcjonariusze 
zaplanowali zasadzkę: wspólnie z okradzionym udali się na spo-
tkanie ze sprzedającym. 37-letni mężczyzna, chcący sprzedać 
motocykl, został przez funkcjonariuszy zatrzymany, a pojazd 
wrócił do właściciela. Prowadzone śledztwo ma wyjaśnić, czy 
sprzedający był paserem, czy zarówno złodziejem i paserem.

ZagInęŁa naD BaLatOneM
72-letnia kobieta wyszła na 
spacer z psem w okolice Je-
ziorka Balaton na Gocławiu. 
Gdy okazało się, że nie wróciła 
do domu, nie ma z nią kon-
taktu, a pies samotnie błąka 
się po okolicy, rodzina zawia-
domiła policję. Policjanci roz-
poczęli poważne poszukiwania, angażując w to także policjantów 
z wydziałów kryminalnych. Po pół godzinie odnaleziono ją na 
brzegiem jeziorka. Kobieta wróciła już szczęśliwie do domu. 

KraDŁa W DrOgerII
Policjanci z komisariatu przy ulicy Mrówczej w Wawrze zo-
stali wezwani na interwencję do drogerii. Pracownicy ochrony 
wskazali im kobietę, która, jak twierdzili, kilka dni wcześniej 
była już u nich w sklepie i wówczas ukradła produkty o łącznej 
wartości ponad 800 zł. Policjanci zatrzymali 35-latkę. Docho-
dzenie potwierdziło obserwację pracowników ochrony. Kobie-
cie zostały więc postawione zarzuty kradzieży. 

policja.waw.pl
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domnych, kilkumiesięcz-
nych czworonogów znajduje 
tu ratunek w okresie od 
maja do października. Teraz 
w stołecznym schronisku jest 
już 50 maluchów w wieku od 
ok. 3 do 8 tygodni. Niektóre 
jeszcze muszą być karmione 
butelką, część je już samo-
dzielnie. 

– Kocięta będą się najle-
piej rozwijać, gdy otrzymają 
indywidualną opiekę. Pra-
cownicy schroniska starają 
się jak mogą, ale przy takiej 

liczbie zwierząt, nie mogą 
dać im wszystkiego, co ofe-
ruje stały dom. Dlatego 
szczególnie teraz schro-
nisko zachęca do adopcji 

maluszków. Wszystkie koty 
do adopcji można lepiej po-
znać na stronie internetowej 
schroniska – mówi Monika 

Beuth-Lutyk, rzecznik 
Urzędu Miasta. 

Adoptować kocięta można 
codziennie (od godz. 12 do 
godz. 17). Musimy pamiętać 
o zabraniu transportera. Aby 
zaoszczędzić czas na miej-
scu, warto mieć ze sobą już 
wypełnioną ankietę, którą 
można pobrać ze strony in-
ternetowej. Oczywiście wy-
pełnimy ją również w schro-
nisku. Wszystkie formal-
ności załatwia się w ciągu 
jednego dnia.   nina Miętus

kocięta czekają na dom

Dokończenie ze str. 1
Co roku o tej porze do 

schroniska trafia mnóstwo 
maleńkich kociąt. Setki bez-

Ważne, aBY 
DecYZJa O aDOPcJI 

BYŁa naPraWDę 
PrZeMYśLana!

W Weekendy skm-ką na Plażę!

Dotarcie do popular-
nego, podwarszawskiego 
akwenu będzie możliwe 
ze stacji Warszawa Gdań-
ska dzięki linii S3, której 

wybrane kursy zostaną 
wydłużone do i z Radzy-
mina przez Nieporęt.

W kierunku Radzy-
mina odjazdy zaplano-

wano na godz.: 9:02, 10:43, 
12:59, 14:49, 16:57 i 18:51. 
W przeciwnym kierunku, 
pociągi będą odjeżdżały 
z Radzymina o godz.: 

10:15, 12:25, 14:30, 16:31, 
18:34 i 20:46.

Podróż ze stacji War-
szawa Gdańska do Niepo-
rętu trwa ok. 30 min.  KB

ZtM uruchomiło weekendowe połączenia 
Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM), dzięki którym 
wygodnie dojedziemy nad Zalew Zegrzyński. 
Pociągi mają kursować w soboty i niedziele, 
przez całe wakacje – do 29 sierpnia. 
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Ładowarka gratis do zakupu  
dwóch aparatów sŁuchowych

   aparaty słuchowe    ostrobramska 126/u2   
  04-026 warszawa

 biuro@akademiaslyszenia.pl  
 www.akademiaslyszenia.pl    tel. 517 224 111

Nadeszło lato, a razem z nim upały. Jako firma 
specjalizująca się w aparatach słuchowych wie-
my, że w taką temperaturę czy niepogodę trud-
no jest podjąć decyzję o wizycie w gabinecie 
protetyka słuchu.

Podobnie było, kiedy wybuchła pandemia ko-
ronawirusa. Wiele osób młodszych i starszych 
nie wychodziło z domu, wszyscy ograniczyli-
śmy kontakty z innymi ludźmi.

Rok temu, starając się odpowiadać na potrzeby 
i oczekiwania pacjentów mimo ciężkich wa-
runków na świecie, staraliśmy się zapewnić im 
opiekę protetyka słuchu. Wprowadziliśmy do 
oferty WIZYTY DOMOWE* 

Posiadamy stanowisko mobilne, dezynfekowa-
ne po każdym pacjencie. Dzięki temu możemy 
zbadać słuch i dopasować aparat słuchowy 
u każdego w domu!!!

Wystarczy do nas zadzwonić i się umówić:

Jak wygląda wizyta doMowa?
  Należy do nas zadzwonić pod podany wyżej 
numer.
  Przeprowadzamy krótki wywiad, rozmawia-
my o pacjencie i jego potrzebach.
  Umawiamy się na dogodny termin.
  Przyjeżdżamy na miejsce i przechodzimy 
przez całą procedurę badania słuchu i doboru 
aparatu słuchowego.
  Wypożyczamy aparat słuchowy na kilka dni 
na przetestowanie za darmo.
  Umawiamy się na drugą wizytę w celu do-
strojenia aparatów słuchowych.

caŁy zespóŁ akadeMii sŁyszenia Jest 
zaszczepiony przeciwko covid-19.

Pełna oferta na stronie
www.akademiaslyszenia.pl
 
* Promocja „0 zł na wizytę domową” obowiązu-
je do 31.08.2021 za okazaniem kuponu z gazety 
„Mieszkaniec”.  
Standardowa cena 150 zł.

kupon proMocyJny  
„0 zŁ za wizytę doMową”

 wizyta domowa za 0 zł
 badanie słuchu w twoim domu i testowanie 

aparatu słuchowego zupełnie za darmo!
wytnij kupon i pokaż go  

w trakcie wizyty domowej.

UPAŁY, PANDEMIA, 
APARATY SŁUCHOWE

bADANIE SŁUCHU 
W TWOIM DOMU

  517 224 111

 koszt wizyty 0 zŁ     
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JaK MaLOWaĆ?
n Przed malowaniem kamień warto umyć 
i osuszyć.
n Żeby ozdobić kamień możesz użyć farb 
akrylowych, mazaków, tuszu, wszystkiego 
czym masz ochotę malować! Nie zapo-
mnij utrwalić obrazka WODOODPORNYM  
LAKIEREM.
n Na odwrocie kamienia napisz #kamienie-
warszawa i swój kod pocztowy.
n Nie naklejaj nic na kamień, nie chcemy 
narażać zwierzaków.
gDZIe SZuKaĆ/gDZIe cHOWaĆ?
n Kamienie możesz chować w ogólnodo-
stępnych miejscach, takich jak parki, place 
zabaw lub charakterystyczne punkty w mie-
ście. Mogą być położone „na widoku” lub 
być troszkę bardziej ukryte.

n Znalezione kamie-
nie ukryj ponownie 
dla innych poszu-
kiwaczy. Jeśli jakiś 
wyjątkowo Cię zauro-
czy, możesz go zatrzymać. Świetnym pomy-
słem jest POŁOŻENIE SWOJEGO KAMYKA 
W MIEJSCU ZNALEZIONEGO.
n Nie zapomnij zrobić zdjęcia znalezionym 
kamieniom i opublikować go na grupie #ka-
mieniewarszawa, najlepiej wraz z miejscem 
znalezienia. Autorowi na pewno będzie bar-
dzo miło go tu zobaczyć.
n Jeśli dodajesz post informujący, że ukry-
wasz kamyki oznacz go # z nazwą dzielnicy, 
w której będzie można go znaleźć np. #pra-
ga poludnie, a także przybliżonym miejscem 
ukrycia.

maluj, ukryj, znajdź

Kiedy trzy lata temu na fb 
pojawiła się grupa „kamienie 
Warszawa”, niewiele osób 
wiedziało, o co w tym cho-
dzi. Dzisiaj do społeczności 
należy 1,5 tys. osób, a doli-
czając do tej liczby dorosłych 
zaangażowanych w zabawę 
młodszych członków rodzin, 
wszystkich jest przynajmniej 
dwa, trzy razy tyle. 

Pomysł do Warszawy prze-
niosła Joanna Ławicka, której 
spodobała się, podpatrzona 
na jakiejś zagranicznej gru-
pie na fb, zabawa łącząca nie 
tylko rodziny, ale całe lokalne 
społeczności. Stwierdziła, 
że warto zobaczyć na ile to 
chwyci u nas, bo samo to, że 
dzięki kamykom dzieciaki 
chcą wychodzić z domu, to 

niebywały sukces w dzisiej-
szych czasach.

O co w tym chodzi? Ma-
lujemy na kamyku dowolny 
wzorek (specjalistami są 
dzieci, bo ich wyobraźnia 
jest niebywała), podpisujemy 
#kamieniewarszawa. Później 
trzeba to utrwalić np. lakierem 
akrylowym. Po wyschnięciu 
kamyk zanosimy w dowolne 
miejsce (warto zrobić fotkę 
danej lokalizacji) i informu-
jemy o tym na grupie na fb 
dołączając zdjęcia.

Osoba, która znajdzie 
owy kamyk, wrzuca zdjęcie 
na grupie i przekłada w inne 
miejsce. I tak to się kręci. 
Osób jest coraz więcej, więc 
zabawa robi się coraz cie-
kawsza.

Na początku jednak, 
3 lata temu, tak nie było. To 
dopiero od niedawna trwa 
kamykowe szaleństwo.

– Chyba to trochę „suk-
ces” pandemii i lock downów. 
Ludzie zapragnęli wyjść na 
powietrze, place zabaw były 
zamknięte, inne miejsca dla 
dzieci również. Często sły-
szałam, że dzięki kamieniom 
dzieci chcą chętniej i na dłu-
żej wychodzić na spacery 
– mówi Joanna Ławicka. – 
Coraz więcej osób włączyło 
się w zabawę i dzięki temu 
pojawiało się mnóstwo na-
prawdę pięknych kamieni. 
Zdarzają się nawet wyścigi, 
kto pierwszy zdobędzie dany 
kamyk – śmieje się Joanna. 

Klara Bartuszek

Co roku ponawiane są apele o nie pozosta-
wianie w samochodach małych dzieci oraz 
zwierząt i co roku zdarzają się przypadki, 
kiedy komuś się wydaje, że „on tylko na 
chwilkę wyskoczy do sklepu”, „przez mo-
ment nic się nie stanie”… Problem w tym, że 
ta „chwilka” czy „moment” trwające kilka 
minut, w czasie upału dla pozostawionego 
w aucie malucha może być tragiczna w skut-
kach, bo temperatura wewnątrz może na-
grzać się do kilkudziesięciu stopni.

– Musimy o tym pamiętać nie tylko przez 
zwykłą, ludzką odpowiedzialność, ale rów-
nież dlatego, że zobowiązuje nas do tego 
prawo. Jeśli zachowamy się bezmyślnie 
i nieodpowiedzialnie, musimy liczyć się 
z odpowiedzialnością karną, a także ze 
zniszczonym samochodem – służby mają 
prawo w takich sytuacjach wybić szybę 
w aucie, aby uratować życie i zdrowie 
pozostawionych w nim ludzi i zwierząt 
– przypomina Straż Miejska.         ag

W uPały auto to Piekarnik

Samochód pozostawiony w nasłonecznionym 
miejscu dla każdego żywego stworzenia zamienia się 
w rozgrzaną pułapkę, a temperatura wewnątrz może 

osiągnąć nawet 80 stopni celsjusza.
ZanIM ZaMKnIeSZ autO – uPeWnIJ SIę,  
że nIKOgO nIe ZOStaWIaSZ W śrODKu!

W czasie upału zamknięty samochód zamienia się w piekarnik. Wystarczy na 
kilka minut zostawić w nim dziecko lub zwierzę, by na ratunek było za późno…

Miasto szaleje na punkcie nowej zabawy „ka-
mienie Warszawa”, dzięki której całe rodziny 
spacerują, by znaleźć pomalowane przez in-
nych kamyki.

KrótKa InStruKcJa ZaBaWY
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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

zapraszaMy do:
 Poradni POZ dla dorosłych  i dzieci

 Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

 Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla Dorosłych

 Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci  i Młodzieży

 Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej 
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

przychodnia Jest przystosowana dla osób  
niepeŁnosprawnych

przychodnia przy styrskiej 44 jest czynna od poniedziałku  
do piątku od 8.00 do 20.00, tel. 22 610-72-52

w przychodni przy styrskieJ 44 opiekę Medyczną 
na wysokiM pozioMie znaJdą caŁe rodziny 
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MOrDerStWO W afeKcIe 
– No to mistrzostwa mamy z głowy?… 
Eustachy Mordziak zapraszającym ge-
stem wskazał panu Kazimierzowi Główce 
jego ulubiony zydelek. To dziwna para 
– kupiec tutejszy i stały klient bazaru na 
pl. Szembeka, Kazimierz Główka, emeryt. 
Spotykali się z okazji zakupów, ale poznali 
się przez to jak łyse konie. Było oczywiste, 
że w porze Mistrzostw Europy tematem 
numer jeden była królowa polskich serc 
kibicowskich, piłka. 
– Powiedz pan, panie Kaziu, jak to jest, że 
kobit piłka nożna nie bierze w ogóle. 
– A jeśli to na ogół w okresie narzeczeń-
stwa, że tak powiem. Panie, jak już zagną 
na kogoś parol, gotowe są do najwięk-
szych poświęceń, choćby i do intereso-
wania się Achillesem Lewandowskiego.
– Moja Krysia dopytywała nawet wtedy, 
na czym ten cały spalony polega… 

– A teraz pyta?
– A co pan?! „Ścisz to, bo wytrzymać nie 
można” – tyle ma do powiedzenia w trak-
cie meczu. 
– No i o tym mówię. 
– Ale jak tak można? 
– Bo kobity trzeźwo myślące są. Dla nich 
facet zawsze o wiele pożyteczniej spędza 
czas z dzieckiem na placu zabaw niż przed 
telewizorem i podskakiwaniu na fotelu. 
I powiem panu więcej, one robią wszyst-
ko, żeby na ich wyszło! Trzeba naprawdę 
wielkiego hartu ducha, żeby dla świętego 
spokoju nie zostawić naszych orłów na 
pastwę losu. 
– Moja Krysia zawsze wtedy źle się czu-
je. – Co ci jest, pytam? – Nic, nic, oglą-
daj sobie. Nie zwracaj na mnie uwagi… 
Po chwili, wie pan – na ogół w sytuacji 
podbramkowej (i to pod naszą bramką): 
– Zrobiłbyś mi herbaty… 
Idę do kuchni. Nasi ustawiają mur. Woda 
wrze. Wlewam do kubka, tamci ładują taką 

petardę, że za chwilę Szczęsnemu ręce po-
łamie. Wylałem wrzątek, poparzyłem rękę, 
klnę w duchu na czym świat stoi. Szczęsny 
rżnie niewiniątko… Wycieram wodę ze 
stołu, niosę, siadam. Nasi atakują… Idą 
prawą stroną: Bereszyński do Modera, Mo-
der zagrywa na drugą stronę (Szpakowski 
bredzi, że „diagonalnie”) do Jóźwiaka, ten 
w pełnym biegu centruje do… 
– W kuchni, w kredensie są moje proszki 
na ból głowy, przynieś, bo już nie wytrzy-
mam.
– I wtedy to pan nie wytrzymuje? Ja pana 
rozumiem, panie Eustachy i przed każdym 
sądem zaświadczę, że to było w afekcie… 
Na dodatek świadomie sprowokowanym 
przez ofiarę.… 
– Na szczęście odpuściło mnie panie Ka-
ziu, bo nasi oczywiście nie strzelili. Niby 
dlaczego mieliby strzelać i zdobywać 
bramki? Przecież najważniejsze jest samo 
uczestnictwo. Niech inni wygrywają, nasi 
stworzeni są do wyższych celów.  Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'tOnIeMY? tO nIe MY!

Nie tak dawno temu garde-
roba czteroosobowej rodziny 
cała mieści ła się w tr zy-
drzwiowej szafie i było jeszcze 
miejsce na półki z pościelą itp. 
W domu na prąd było żelazko, 
radio, czasem telewizor oraz 
odkurzacz czy elek tryczna 
suszarka do włosów oraz 
pralka Frania. Były w domach 
lodówki, ale mało kto wie, że 
nie wszystkie na prąd – wtedy 
funkcjonowały jeszcze takie na 
gaz, dziś znane tylko w wersji 
turystycznej. A to przedwo-
jenny produkt firmy Electrolux, 
działający w oparciu o wynala-
zek z 1876 roku! 

Dziś? Wielka lodówa, pralka, 
telewizor, komputery, laptopy, 

telefony, golarki, mikrofale, 
prostownice, lokówki, grille, 
piekarniki, odkurzacze, klimy, 
nawilżacze, pochłaniacze, 
oczyszczacze… Sieć gniazdek, 
kontaktów, rozgałęziaczy.

Podłogi, a więc i stropy więk-
szości naszych domów są ob-
ciążone ponad miarę, jak nigdy. 
Przybyło mebli i wyposażenia, 
a jedyne, czego zwykle mamy 
zdecydowanie mniej to książki, 
choć i tak wiele domów funkcjo-
nuje bez ani jednej. No, może 
poza książeczką mieszkaniową 
czy oszczędnościową…

Są ludzie, którzy lubią mi-
nimalizm i chwała im za to. 
W domu dbają o to, by mieć tylko 
naprawdę niezbędne sprzęty 
i wyposażenie, bez modnego 
dziś tzw. „gadżeciarstwa”. Ale 
większość nadal uwielbia gro-

madzić przedmioty, nieustannie 
wymieniać je na coraz nowsze 
i nowsze, starych się pozbywa-
jąc lub przeciwnie, magazynu-
jąc je w domu i upychając je, 
gdzie tylko się da.

Pewna siedemdziesięciopię-
ciolatka, sama z mężem w czte-
rech pokojach (ponad 70m²) 
skarżyła się, że tak mają ciasno 
w domu, że do szaf nie da się 
szpilki wetknąć. Jak się kiedyś 
mieścili tam z trójką dzieci (już 
samodzielnych)?! No i usłyszała 
radę: pozbądź się wreszcie sta-
rych ciuchów i rzeczy nie uży-
wanych od lat!

Posłuchała i relacjonowała 
zdumiona, ileż się o samej so-
bie dowiedziała! Sukienka ze 
ślubu Stefana, bardzo droga 
i za ciasna, ale może się kiedyś 
w nią zmieści (Stefan za rok 

obchodzi złote gody). Komplet 
ohydnych szklanek od cioci 
Heni ma też ponad 30 lat. Stosy 
papierów z poprzedniej pracy, 
śmieci bez znaczenia. Szesna-
ście ściereczek z PRLu i tyleż 
brzydkich ręczników, „bo kie-
dyś się przyda”. Dziesiątki blu-
zek, sukienek z krempliny (brrr), 
bouclé, itp. z jedną tylko dziurką 
do zacerowania lub za ciasnych, 
i to o kilka rozmiarów. Stare le-
karstwa, zżółkłe bandaże, jakieś 
aparaty fotograficzne, wazoniki, 
„pamiątki z gór”, sterty szpar-
gałów!

Toniemy pod górami nie-
potrzebnych rzeczy, starych 
telefonów i innej elektroniki, 
ubrań, wspomnień nikomu nie-
potrzebnych.

Ciebie to nie dotyczy?!
Ej, nie wierzę…  żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Czy możliwe jest zasiedzenie mojego 
udziału we własności działki przez wujka, 
który jest drugim współwłaścicielem?

Obecnie w orzecznictwie nie budzi wątpliwo-
ści, że zasiedzenie udziałów we współwłasności jest dopuszczalne, ale w prak-
tyce jest bardzo trudne do wykazania.

Na wstępie należy zaznaczyć, że zasadniczym sposobem współposiadania 
jest władanie całą rzeczą wspólną, w zakresie, który nie wyłącza takiego wła-
dania wspólną rzeczą przez pozostałych współwłaścicieli. O współposiadaniu 
mówimy również wtedy, gdy przedmiot współwłasności pozostaje w admini-
strowaniu jednego ze współposiadaczy, wykonującego te czynności w imieniu 
wszystkich pozostałych, lub gdy rzecz znajduje się w zarządzie osoby trzeciej, 
lub została wydzierżawiona przez współwłaścicieli osobie trzeciej. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przepisy kodeksu cywilnego regulujące 
instytucję zasiedzenia (art. 172 k.c. i dalsze) i posiadania, współwłaściciel 
żądający zasiedzenia udziału innego współwłaściciela powinien udowodnić, 
że rozszerzył zakres swego samoistnego posiadania ponad realizację upraw-
nienia określonego w art. 206 k.c. i w sposób widoczny, wyraźny dla innych 
współwłaścicieli uzewnętrznił tę zmianę. Konieczne jest zatem, żeby wykazał 
konkretne fakty potwierdzające rzeczywiste przejęcie praw i obowiązków po-
zostałych współwłaścicieli w sposób pozwalający im dostrzec zmianę. 

Istotne jest, że w sprawach o zasiedzenie udziałów wyłączone jest do-
mniemanie prawne, że ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest jej posiadaczem 
samoistnym. (art. 339 k.c.)

Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń stwierdził, że o samoistnym 
posiadaniu współwłaściciela nieruchomości, nie przesądza sam fakt samo-
dzielnego wykonywania uprawnień, ponoszenia ciężarów związanych z nie-
ruchomością, a nawet pokrywanie przez niego kosztów remontu lub moderni-
zacji budynku oraz, że nie każdy remont świadczy o posiadaniu właścicielskim 
całej nieruchomości przez współwłaściciela wyłącznie dla siebie i jego woli 
odsunięcia od praw do niej innych współwłaścicieli. 

Dla przykładu Sąd Najwyższy podał również, że okolicznością korzystną 
dla osoby zasiadającej udział może być podejmowanie samodzielnych decyzji 
dotyczących znacznych remontów i zmian w przedmiocie współwłasności.

Podkreślić należy, że współwłaściciel który wyłącznie administruje nie-
ruchomością wspólną z poszanowaniem uprawnień innych współwłaścicieli 
w stosunku do tych udziałów zawsze będzie współposiadaczem zależnym 
(brak możliwości zasiedzenia) i to bez względu czy pozostali współwłaściciele 
swoje uprawnienia wykonują. 

Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, 
spadkowych, odszkodawczych, dotyczących „umów frankowych” i karnych.

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
OKULARY TYLKO 49 ZŁ

Oprawa + szkła + robocizna 
(sph. od – 4.0 do +4.0 dpr.) 

HURTOWNIA OPTYCZNA 
OPTA SUN

Warszawa, ul. Majdańska 7
Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE
TYLKO 199 zł
„Trzy w Jednym” (dal, komputer, czytanie)

Sfera –2 do +3,0
Dodatek do bliży 1– 3

Rejestracja u optometrysty 
¥ 534 044 333

BADANIE WZROKU

TYLKO 60 zł
PRZEZ SPECJALISTĘ – OPTOMETRYSTĘ

Pracujemy pon.-pt. 10-18 
sobota od 9 do 13

* USŁU GI
* Narożniki wg wymiarów klienta     
* Ma te ria ły obi cio we
Warszawa, ul. Krypska 52/54

     przy GRO CHOW SKIEJ 179
(pa wi lon po go to wia we te ry na ryj ne go)

Za kład prze nie sio ny z ul. Zna  niec kie go 8

Tel. 22 612-53-88
691-75-50-50

TAPICER

Program promocji zdrowia finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy

Rozpoczyna się kolejna edycja  
Aktywnego Seniora w Szpitalu Praskim!

Dla wszystkich mieszkańców stolicy, którzy ukończyli 60. rok życia, Pre-
zydent m.st. Warszawy przygotował w Szpitalu Praskim specjalną ofertę: 
bezpłatny pakiet zajęć pod okiem fizjoterapeuty/rehabilitanta. 

Na chętnych czekają:
 16 spotkań (po 45 minut każde) przeznaczonych na ćwiczenia 

w grupie (cykl trwa dwa miesiące, spotkania 2 razy w tygodniu)
 Porady dotyczące zdrowego stylu życia

Serdecznie zapraszamy!
Zapisy: senior@szpitalpraski.pl

AKTYWNY SENIOR 60+ 
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„konoPacyk” już W Wakacje
tegoroczny Dzień Dziecka z pewnością przejdzie do historii Domu Kultury 
„Praga” jako wyjątkowy, bo właśnie 1 czerwca DK otrzymał klucze do Pała-
cyku Konopackiego przy Strzeleckiej 11/13. Pozostało przygotowanie wnętrz 
do zajęć, które mają rozpocząć się już w wakacje. 

XIX-wieczny „Konopa-
cyk” w niczym nie przy-
pomina zrujnowanego bu-
dynku sprzed lat. Dzisiaj 
to wizytówka Pragi, która 
zachowała zabytkowy cha-
rakter, ale ma nowocześnie 
zaprojektowane wnętrza 
i wyposażenie. Wkrótce 
będą się w nim odbywały 
warsztaty i wydarzenia. 

– „Ksawery Konopacki 
– historia nieznana” to 
pierwszy projekt, który 
tu zrealizujemy. Chcemy 
przybliżyć postać bardzo 
ważną dla Pragi Północ 
– twórcę tego miejsca. 

Stworzymy archiwum 
społeczne, będą spotka-
nia z osobami związa-
nymi z historią pałacyku. 
Ogłosimy też konkurs na 
portret Konopackiego. 
Najlepsze prace pokażemy 
w formie grafiki na elewa-
cji budynku – zapowiada 
Klaudyna Desperat z Domu 
Kultura Praga. 

Katarzyna Sołtys, dyrek-
tor DK, podkreśla, że ważne, 
iż udało się połączyć historię 
z nowoczesnością. W miej-
scu, gdzie Ksawery Kono-
packi półtora wieku temu 
zintegrował społeczność, 

teraz też powstanie prze-
strzeń, w której mieszkańcy 
będą realizowali swoje po-
mysły. Będzie to twórczość 
nowatorska, eksperymen-
talna – taki jest pomysł na 
to miejsce.

– Ma ono z jednej strony 
uzupełniać nasze możliwo-
ści, które stwarzamy w do-
tychczasowej siedzibie, 
wzbogacając naszą ofertę 
m.in. o nowocześnie wypo-
sażone fab-laby, ogród czy 
salę widowiskową, a z dru-
giej – poszerzać horyzont 
naszych działań – mówi Ka-
tarzyna Sołtys.  Jan Paśnik

MATERIAŁ INFORMACYJNY UD PRAGA-POŁUDNIE

Stanowisko nr 4/XXIX/2021
RADY DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE 

M.ST. WARSZAWY z dnia 8 czerwca 2021 r.
w 190. rocznicę ogłoszenia „Konstytucji dla Europy, jako ustawy mającej zapobiec wojnom”

Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego

Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy popiera Stanowisko Rady Warszawy, 
w sprawie uczczenia 190. rocznicy ogłoszenia „Konstytucji dla Europy”.

Sto dziewięćdziesiąt lat temu, 3 maja ogłoszono „Konstytucję dla Europy, jako ustawę 
mającą zapobiec wojnom”. Jej autorem był Wojciech Bogumił Jastrzębowski, Wielki patriota, 
uczestnik powstania listopadowego, w tym bitwy pod Olszynką Grochowską w obronie War-
szawy. Jest on osobą nieodłącznie związaną z historią dzielnicy Pragi-Południe.

Dzieło Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego przedstawia wizję Europy bez wojen, bez 
wewnętrznych granic, z jednolitym prawem i ze wspólnymi organami. Europy tworzonej przez 
przedstawicieli wolnych narodów kontynentu. W historii europejskiej myśli politycznej jest to pro-
jekt najśmielszy i zarazem najbardziej profetyczny.

Wspólnota Europejska, dziś Unia, jest w niemałej części realizacją tej wizji, jej kon-
kretnych postulatów. Projekt Jastrzębowskiego wyprzedził rzeczywistość i nadal w pewnych 
punktach ją wyprzedza. Europejczycy, nawet nie znając tekstu Jego Konstytucji, pogłębiając 
stopniowo jedność Europy, wpisali się w ducha tego projektu.

Polacy od chwili odzyskania niepodległości z radością włączyli się w to dzieło. Hasło po-
wrotu do Europy żyło w ich świadomości w czasach zniewolenia. Dziś nasze miasto oraz nasz 
kraj mogą być dumne ze swojego rodaka. Mogą nadal inspirować się jego myślą o pokojowej 
i sprawiedliwej Europie.

Rada Dzielnicy Praga-Południe apeluje do Burmistrza Dzielnicy, o uczczenie 190. 
rocznicy ogłoszenia „Konstytucji dla Europy”. Przypominajmy mieszkańcom i mieszkankom 
Pragi-Południe, mieszkańcom naszego kraju, że Polacy zawsze marzyli i mówili o tworzeniu 
wspólnej Europy. Oby przedstawione w dziele Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego uniwer-
salne i aktualne także dziś wartości i idee, takie jak: prawo do wolności, życia w pokoju oraz 
zachowania własnej tożsamości przyświecały nam oraz przywódcom narodów europejskich.

na zdjęciu: Olgierd Łukaszewicz w mundurze powstańca listopadowego, kolportującego broszurę 
z projektem „Konstytucji dla europy”.                                                                                   fot. Katarzyna Kaczmarska

rada dzielnicy  
jednym głosem

25 lutego 2017 r., podczas obchodów rocz-
nicy Bitwy Grochowskiej, zaprezentowano 
widowisko w reżyserii Olgierda Łukaszewi-
cza, poświęcone Wojciechowi Bogumiłowi 
Jastrzębowskiemu, który na polu tej bitwy 
pojął, że tylko zjednoczenie narodów może 
przynieść Europie pokój. W efekcie napisał 
„Konstytucję dla Europy”. Trzeba było jednak 
czasu, byśmy zrozumieli, jak ważne i prorocze 
były słowa tego myśliciela, w efekcie czego 

Sejmik Województwa Mazowieckiego ogłosił 
rok 2021 rokiem Jastrzębowskiego. 

Warto zapamiętać, że to na terenie naszej 
dzielnicy doszło do narodzin myśli, która 
wyprzedziła unijne zamysły Roberta Schu-
mana. Cieszę się, że radni Pragi-Południe 
stworzyli i jednogłośnie poparli tak ważne 
stanowisko. 

Tomasz Kucharski
Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe

Udział w zajęciach zor-
ganizowanych na wakacje 
dla dzieci mieszkających 
w Warszawie jest bezpłatny, 
ale rodzice płacą za posiłki 
(opłata dzienna 10 zł) oraz 
za opiekę (10 zł za dzień). 
Uczniowie, którzy w ciągu 
roku szkolnego korzystają 
ze zwolnienia z opłat za 
obiady, w czasie tych zajęć 
również skorzystają z tej 
możliwości.

Na czym to polega? 
Tak jak co roku, również 
w te wakacje, funkcjonują 
Feryjne Placówki Eduka-
cyjne (FPE), które przez 
pięć dni w tygodniu, w go-
dzinach od 7 lub 8 do 16 
albo 17, zapewniają opiekę 
nad najmłodszymi dziećmi. 
Teraz w Warszawie jest 
160 FPE, które w czasie 
9-tygodniowych turnu-
sów oferują ponad 35 tys. 
miejsc.

Co istotne, w 11 szkołach 
specjalnych zaplanowano 
w tym roku 635 miejsc dla 
dzieci i młodzieży z niepeł-
nosprawnościami.

Zostało jeszcze ponad 
10 tys. wolnych miejsc, jed-
nak z minuty na minutę sytu-
acja się zmienia, dlatego ak-
tualny stan trzeba sprawdzać 
na stronie: warszawa-latow-
miescie.pzo.edu.pl. Tam 
znajdziemy też szczegóły na 
temat zapisów, które trwają 
przez całe wakacje.

W FPE dla dzieci zostaną 
zorganizowane zajęcia 

sportowe, rekreacyjne, edu-
kacyjne, artystyczne. Po-
nadto w ramach akcji „Lato 
w Mieście” planowane są 
również aktywności poza 
placówkami – wycieczki, 
lekcje muzealne czy zajęcia 
na pływalniach.

Jak co roku, w domach 
kultury, ogniskach pracy 
pozaszkolnej, ogrodach 
jordanowskich, Ośrodkach 
Sportu i Rekreacji czy bi-
bliotekach, została przygo-
towana oferta zajęć specja-
listycznych, w sumie ponad 
tysiąc aktywności –  ok. 500 
artystycznych, ponad 200 
edukacyjnych i 300 sporto-
wo-rekreacyjnych. 

W ofercie „Lata w Mie-
ście” nie zabraknie atrakcji 
przygotowanych przez part-
nerów społecznych. Orga-
nizacje pozarządowe będą 
prowadziły m.in. warsztaty 
naukowe, zajęcia z zakresu 
edukacji kulturalnej, zajęcia 
terenowe oraz zajęcia edu-
kacyjne, ogólnorozwojowe 
i sportowe. 

Wiktoria czupurek

lato miejskich dzieci
Wycieczki, zajęcia sportowe, plastyczne – ofer-
ta atrakcji w ramach akcji „Lato w Mieście” jest 
w tym roku szeroka. Są wolne miejsca, a zapisy 
trwają całe wakacje.

Fo
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W tym roku mija 70 lat 
od przyłączenia Wawra 
do Warszawy i z tej 
okazji Urząd Dzielnicy 
wprowadził sporo no-
wości, aby ułatwić ko-
munikację z mieszkań-
cami i przypomnieć im 
lokalną historię.

Wprowadzony został 
m.in. znak graf iczny 
#mójWawer, w ramach 
projektu powstał nowy 
portal www.mojwawer.pl  
opowiadający historię 
Wawra i pokazujący jego 
naturalne i charaktery-
styczne miejsca. Na bu-
dynku urzędu dzielnicy 
pojawił się również neon 

nawiązujący do warszaw-
skiej historii neonów oraz 
mural, w którym zawarte 
zostały wszystkie ele-
menty ważne dla miesz-
kańców ujęte w postaci 
symbolicznej mapy (na 
zdjęciu). Mapa przedsta-
wia podział na 12 osiedli, 
a w nich lasy, zwierzęta, 
świdermajery, rodziny 
oraz takie budynki, ta-
kie jak Centrum Zdrowia 
Dziecka, kościół w Ze-
rzniu czy Kulturoteka 
w Falenicy. Mural z mapą 
odsłonięto w poniedzia-
łek, 21 czerwca. Miejsca, 
które zaznaczono na ma-
pie nie są przypadkowe.

WaWer – 70 lat W WarszaWie
najmłodsi mieszkańcy Warszawy nawet nie 
wiedzą, że kiedyś Wawer nie był częścią 
stolicy. Został przyłączony do Warszawy 
w 1951 r., a kolejna ciekawostka to fakt, że 
w latach 1960-1994 obszar Wawra stanowił 
część dzielnicy Praga-Południe. 

– Zapytaliśmy, z czym 
kojarzy się mieszkańcom 
Wawer. Najczęściej poja-
wiała się zieleń, pociągi, 
natura, osiedla, Centrum 
Zdrowia Dziecka, świder-
majery. Właśnie na tych 
symbolach oparta zo-
stała nowa identyfikacja 
graficzna dzielnicy, więc 
znalazły się też na muralu 
– tłumaczy burmistrz 
Norbert Szczepański.

Nowy mural znaj-
dziemy na południowej 
ścianie budynku urzędu, 
czyli dokładnie naprze-
ciwko muralu namalo-
wanego przez Dawida 
Ryskiego przy Żegań-
skiej 2 C. 

– Murale są coraz czę-
ściej wykorzystywane 
w przestrzeni miejskiej, 
a te wawerskie mają 
podkreślać tożsamość 
wawerczyków, którzy 
mieszkają tu od pokoleń, 
a także prezentować cha-
rakterystykę dzielnicy 
nowym mieszkańcom. 
Oba murale wykonane 
zostały przy użyciu farb 
fotokatalitycznych, które 
pomagają oczyszczać 
powietrze z tlenku azotu 
i innych szkodliwych 
substancji – podkreśla 
Aleksandra Słowińska, 
rzecznik Urzędu Dziel-
nicy Wawer.  

alina gruszka
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    CH Szembeka
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      biuro@tadwil.pl   
   www.tadwil.pl
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Koniec sezonu drużyna 
zakończyła sportowo, roz-
grywając klubowy turniej 
„MINI EURO 2021”. Za-
wodników podzielono na 
drużyny biorące udział jak 
w prawdziwym EURO. 
Zwycięzcą tego specyficz-
nego turnieju została repre-
zentacja Anglii, na drugim 
miejscu Polski, a na trzecim 
Słowacji. Tak więc Polska 
wypadła lepiej niż na oficjal-
nych mistrzostwach.

Boiskowe potyczki mło-
dych piłkarzy obserwował 
radca prawny Wojciech 
Adamowicz – przedstawiciel 
firmy IŁ Capital, należącej do 
byłego siatkarza Igora Łuka-
sika. To właśnie on wspiera 
zawodników UKS Orzeł 
Warszawa, wierząc, że wśród 
nich są przyszli reprezentanci 
Polski na arenie międzyna-
rodowej, którzy za kilka lat 
sprawią, że polska drużyna 
nie tylko wyjdzie z grupy, 
ale też zostanie wreszcie mi-
strzem Europy. 

W czasie turnieju obecny 
był też Naczelnik Wydziału 
Sportu i Rekreacji dla Dziel-
nicy Praga-Północ Krzysztof 
Celiński, który sportowcom 
pogratulował spektakular-
nych sukcesów i życzył uda-
nych wakacji, a w rozmowie 
z nami zapewnił, że dziel-
nica będzie coraz mocniej 
kłaść nacisk na edukację 
sportową, zwłaszcza naj-
młodszych mieszkańców 
prawobrzeżnej Warszawy. 
Rozgrywki oglądał też Ra-
dosław Dawidziuk, Kanc-
lerz Wyższej Szkoły Me-
nedżerskiej, którego sport 
najmłodszych niezwykle 
cieszy. To włwaśnie WSM 
udziela siedziby klubowi 
i wspiera jego działalność od 
20 lat. Na imprezie nie mo-
gło zabraknąć naszej redak-
cji, reprezentowanej przez 
wydawcę Annę Morawską. 
Bo przecież „Mieszkaniec” 
od dawna wspiera najmłod-
szych, praskich futbolistów 
i zawzięcie im kibicuje. 

Po zakończeniu turnieju 
zwycięzcy otrzymali pu-
chary i medale, zaś najlepszy 
bramkarz i asysta pamiąt-
kowe statuetki. Najlepszym 
zawodnikiem klubu okazał 
się Cyprian Cieszkowski, 
który wraz z Michałem 
Zduńczykiem oraz Paw-
łem Gromkiem z grupy B 
wyjedzie do Energylandii. 
Nie zapomniano o gościach 
honorowych, którzy rów-
nież otrzymali pamiątkowe 
statuetki, a wszystko za to, 
że wspierają najmłodszych 
piłkarzy prawobrzeżnej War-
szawy, wierząc, że gdy doro-
sną rozsławią miasto. 

Wszyscy zawodnicy UKS 
Orzeł Warszawa otrzymali 
koszulki Legii Warszawa, 
w których pozowali do 
wspólnego zdjęcia w towa-
rzystwie zaproszonych go-
ści. Na koniec na wszystkich 
czekał… grill, bo przecież 
po wysiłku dobrze jest się 
posilić. 

Klub UKS Orzeł War-
szawa cały czas czeka na 
młodych i zdolnych chłop-
ców z roczników 2007 
i młodszych, którzy chcie-
liby rozwijać się sportowo, 
a może w przyszłości zostać 
zawodowymi sportowcami. 

Małgorzata Karolina Piekarska

Polska Wygrała ze słoWacją... na mini euro 2021
Młodzi piłkarze z uKS Orzeł Warszawa zakończyli 
sezon 2020-2021. Sezon był trudny, bo pandemia 
dała się wszystkim we znaki. także młodym piłka-
rzom. Jednak w mijającym sezonie, drużynie udało 
się zdobyć 1. miejsce w rozgrywkach na targówku 
i 3. miejsce w rozgrywkach w Konstancinie. 

Wszyscy zawodnicy uKS Orzeł Warszawa w koszulkach Legii Warszawa pozowali do wspólnego zdjęcia w towarzystwie zaproszonych gości.

Od lewej: Kanclerz Wyższej Szkoły Menedżerskiej radosław Dawi-
dziuk, naczelnik Wydziału Sportu i rekreacji dla Dzielnicy Praga-
Północ Krzysztof celiński, radca prawny Wojciech adamowicz 
– przedstawiciel firmy IŁ capital.

REKLAMA REKLAMA
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– rozumiem. Własny styl, 
własne środki wyrazu – to dą-
żenie każdego artysty. ale tu 
i ówdzie padały uwagi, że nie-
wątpliwie inspiracją dla Pana 
był Disney – Mickey Mouse, pies 
Pluto, Miś Jogi itd. czy tak jest? 

– Nie, w żadnym przy-
padku. Powiem coś innego, 
Niemcy, dla których ilustro-
wałem książeczki, niekiedy 
mówią „twoje rysunki to 
takie brzydactwa”. W tym 
powiedzeniu nie chodzi 
o brzydotę moich rysunków, 
ale o to, że Disney bardzo 
„wysładza” swoje postacie, 
moje zaś są bardziej dra-
pieżne, ostrzejsze.

– Stary jestem, ale nie widzę 
w nich nic drapieżnego, raczej są 
zabawne, pełne życia, humoru. 

– Tę drapieżność łagodzę 
właśnie tymi cechami, o któ-
rych Pan mówi. 

– Skoro miałyby być już dra-
pieżne to powinien Pan rysować 
komiksy pełne grozy. 

– Robiłem. Głównie daw-
niej dla „Szpilek”, ale nie 
było tego wiele. Pokochałem 
ilustrację książek dla dzieci.

– rysunek trzeba dostoso-
wać do treści, a więc korelować 
swoją twórczość z twórczością 
autora.

– Tak rzeczywiście jest. 
A skoro Pan o tym sam 

nie wspomina, to powiem 
Czytelnikom, że Panu, pa-
nie Stanisławie wie także 
ilustrowałem książeczkę 
dla dzieci. Były to „Opo-
wiastki dla Kubusia”, wy-
dane przez KAW w Gdań-
sku. Czyż nie słychać nic  
o wznowieniu? 

– nie wiem. ale dziękuję za 
to, że Pan o tym wspomniał. 
Lubimy rysunki z tej książeczki 
i ja i wnuk. 

– Więc to były autentyczne 
opowiastki dla wnuczka? 

– Oczywiście. Dziś to już 
chłop wyższy ode mnie. 

– No, ale rosną nowe poko-
lenia dzieci. Dla nich warto 
pisać i wznawiać to, co się 
podobało ich poprzedni-
kom. 

– racja. ale to sprawa wy-
dawców. a oni robią tak, jak Pan 
powiedział na początku: wydają 
tanio, oszczędnie, więc bez 
rysunków albo na licencjach. 
ale zostawmy to, bo zamiast 
wywiadu z Lutczynem prowa-
dzonego przez goszczurnego, 
będziemy mieli wywiad z gosz-
czurnym prowadzony przez Lut-
czyna. co Pan teraz robi? 

– Pracuję. Mówiłem, że 
na szczęście mam pracę i to 
sporo. 

– Właściwie do tej pory mó-
wimy wyłącznie o ilustracjach 
do książek, ale przecież ma Pan 

w dorobku inne dzieła, wystawy 
itd. czy tak? 

– Powiem, że nie zawsze 
było mi łatwo i nie wszędzie 
miałem zwolenników. To 
normalne, zwłaszcza jeśli 
chodzi o samouka jakim 
jestem, bo nie kończyłem 
Akademii Sztuk Pięknych. 
Talent, praca, szczęście, upór 
– to cechy, które sprawiają. 
że istnieję jako plastyk, ry-
suję, mam odbiorców. A co 
do innych prac, poza ilu-
stracjami, to przypomnę 
moje „Poprawki do historii” 
– czyli ilustrowaną historię, 
w której np. Mieszko do-
biera się do Dąbrówki i są 
inne takie „wyimki” z histo-
rii. Ale w gruncie rzeczy ja 
jestem użytkowcem i godzę 
się z tym, żeby uprawiać 
zawód służebny wobec od-
biorcy. Głównie pracuję na 
zlecenia: ktoś u mnie coś za-
mawia, a ja muszę się temu 
podporządkować. I robię 
to najlepiej jak umiem. Ale 
przyznam, czasem myślę, 
żeby zrobić coś dla siebie, 
na własne życzenie i dla wła-
snej przyjemności. W ciągu 
ostatnich pięciu lat zdołałem 
zaledwie dwukrotnie nama-
lować coś dla siebie. No, ale 
cóż, żyć trzeba, a żeby żyć 
– trzeba zarabiać, po prostu 
pracować.

– to trochę przyziemne Jak 
na artystę.

– To jest po prostu życie. 
Ale i z takiego życia można 
czerpać satysfakcję i ja ją 
w pełni czerpię. Miałem 
także wystawy indywidu-
alne w krajach ościennych, 
łącznie z Niemcami (wów-
czas jeszcze RFN), uczestni-
czyłem w kilku wystawach 
zbiorowych. A teraz od 19 
maja zapraszam do Muzeum 
Karykatury na wystawę mo-
ich prac. 

– Dziękujemy, przyjdziemy. 
życzymy powodzenia! 

rozmawiał: 
Stanisław goszczurny

WYWIADY 30-LECIA MIeSZKanIec nr 10/1995

edWard lutczyn 

edward Lutczyn (ur. 
8 czerwca 1947 w Hep-
penheim) – polski artysta 
plastyk o charaktery-
stycznej kresce. Znany 
z rysunków satyrycznych, 
karykatur i ilustracji oraz 
plakatów, zarówno skie-
rowanych do najmłod-
szych, jak i do dorosłych. 
Zajmuje się także m.in. 
projektowaniem plakatów, 
pocztówek, okładek płyt. 
Zilustrował przeszło 130 
książek, jego prace były 
wystawiane wielokrotnie 
w Polsce i za granicami 
kraju. Wielokrotny laure-
at złotej, srebrnej i brązo-
wej szpilki. Źródło: wikipedia.pl

Już widzę uśmiechnięte buzie dzieci na dźwięk tego nazwiska! Któż bowiem nie 
zna nieco pyzatych, zawsze zabawnych i niezmiennie sympatycznych postaci 
rysowanych przez tego artystę! Ma więc edward LutcZYn – artysta mieszka-
jący na Pradze Południe, a właściwie w samym centrum Saskiej Kępy, bardzo 
wielu zwolenników i wiele, bardzo wiele jest dzieci, a także dorosłych, którzy go 
nie tylko akcpetują, ale i bardzo lubią. 

– Od kiedy jest Pan mieszkań-
cem Pragi Południe? 

– Od 1983 roku, a więc 
od dwunastu lat. Przedtem 
byłem mokotowianinem, 
a jeszcze wcześniej, przez 
30 lat krakowianinem. Kra-
ków zresztą pozostał moją 
miłością, bo nie można nie 
kochać tego miasta. Ale to 
nie umniejsza mojej sympa-
tii dla Saskiej Kępy. To dobre 
miejsce. Blisko do Ronda 
Waszyngtona, blisko do Wi-
sły, a równocześnie cicho, 
spokojnie, słowem – jest mi 
tu dobrze. 

– Jest Pan ulubieńcem szcze-
gólnie dzieci. 

– Mam nadzieję, że tak 
jest. Kocham dzieci i robię 
wszystko, żeby moje rysunki 
im się podobały, dawały ra-
dość i uśmiech. 

– Dziedziną, w której zdobył 
Pan szczególną popularność 
jest ilustrowanie książek. Ile ich 
Pan zilustrował? 

– Specjalnie nie liczyłem, 
ale z pewnością ponad sto. 
Ale muszę powiedzieć, że 
teraz chyba minęły czasy ta-
kiego masowego ilustrowa-
nia książek. Niestety, czasy 
się zmieniły, rynek wydaw-
niczy się „rozklekotał”, ory-
ginalna ilustracja kosztuje, 
a wydawca oszczędza. Mamy 

też takie zjawisko, że obec-
nie często latwiej i taniej jest 
kupić licencję na rysunki na 
Zachodzie niż zamówić ory-
ginalne u naszego twórcy. 

– Miejmy nadzieję, że to przej-
ściowe. rynek się unormuje, zaś 
dzieci jak kochały pyzate posta-
cie Lutczyna, tak będą je kochać 
nadal… 

– Dziękuję, to miła per-
spektywa, tylko kiedy to 
nastąpi? 

– Wróćmy do rzeczywisto-
ści. Jeśli ilustrowanie książek 
tak podupadło, to co zostało 
artyście takiemu jak Pan, który 
głównie to robił? 

– W miejsce ilustrowania 
książek wchodzi, a nawet już 
weszła reklama, która potrze-
buje dużo, bardzo przyciąga-
jących odbiorcę rysunków. 
Tyle, że to przesunięcie ku 
reklamie odbywa się kosz-
tem artystycznej ilustracji, 
zwłaszcza książek dla dzieci. 

– Pan to chyba kocha? 
– Uwielbiam. W ogóle ko-

cham swój zawód, a rysowa-
nie dla dzieci szczególnie. 

– Panie edwardzie, pańskie 
rysunki są tak charaktery-
styczne, że nie sposób nie roz-
poznać, że to Lutczyn. 

– Zgadza się. Robię 
wszystko, aby tak właśnie 
było.

REKLAMA REKLAMA

A MOŻE 
NAD MORZE?

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

KOŁOBRZEG    www.sunnyday.com.pl
REZERWACJE  

NA JESIEŃ 2021
ZADZWOŃ! 

¥ 501-423-667   

CENA OD 100 ZŁ ZA DOBĘ ZA APARTAMENT

na Fali - ul. bałtycka 4 pod papugaMi - ul. bałtycka 4

sŁoneczko - ul. bałtycka 17b

SERDECzNIE 
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.
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PreZYDent MIaSta StOŁecZnegO WarSZaWY
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 784, ze zm.), art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 
t.j.), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiato-
wym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, j.t.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. 
o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817, j.t.), 

Z a W I a D a M I a M,
o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza Dzielnicy Białołęka działają-
cego z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, złożony 26.03.2021 r., w spra-
wie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w dzielnicy 
Białołęka m.st. Warszawy, polegającej na: „rozbudowie drogi publicznej ulicy 
Mochtyńskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wraz z infrastrukturą drogową 
oraz budową kanału technologicznego” na działkach ewidencyjnych nr:
• dz. ew. nr 133 (część), 123/4, 123/5 (powstałe z podziału działki ew. nr 

123/1), 125/1, 125/2 (powstałe z podziału działki ew.  nr 125), 127/1, 127/2 
(powstałe z podziału działki ew. nr 127), 129/1, 129/2 (powstałe z podziału 
działki ew. nr 129), 131/1, 131/2 (powstałe z podziału działki ew. nr 131), 
z obrębu 4-16-05, 

• dz. ew. nr 36/1, 36/3 (powstała z podziału działki ew. nr 36/2); 91/1 (część); 
57/3, 57/4 (powstałe z podziału działki ew. nr 57); 86/10, 86/11 (powstałe 
z podziału działki ew. nr 86/4); 58/1; 87/1; 59/1; 88/1; 60/3, 60/4 (powstałe 
z podziału działki ew. nr 60/1); 61/1; 89/12; 90/1; 90/2 (część); 90/7; 62/1 
(część); 64/1, 64/2 (powstałe z podziału działki ew. nr 64); 74/1, 74/2 (po-
wstałe z podziału działki ew. nr 74); 88/9 (powstała z podziału działki ew. nr 
88/7); 65/1, 65/2 (powstałe z podziału działki ew. nr 65); 66/1, 66/2 (po-
wstałe z podziału działki ew. nr 66);  72/1, 72/2 (powstałe z podziału działki 
ew. nr 72); 73/1, 73/2 (powstałe z podziału działki ew. nr 73); 87/8 (powstała 
z podziału działki ew. nr 87/5); 76/1, 76/2 (powstałe z podziału działki ew. nr 
76); 77/1, 77/2 (powstałe z podziału działki ew. nr 77); 78/1, 78/2 (powstałe 
z podziału działki ew. nr 78); 79/3 (powstała z podziału działki ew. nr 79/2); 
80/1, 80/2 (powstałe z podziału działki ew. nr 80); 81/1 (powstała z podziału 
działki ew. nr 81); 82/4 (powstała z podziału działki ew. nr 82/3); 83/8 (po-
wstała z podziału działki ew. nr 83/1); 83/2, 83/10 (powstała z podziału działki 
ew. nr 83/3); 83/7; 84/7, 84/8 (powstałe z podziału działki ew. nr 84/1); 
85/1, 85/2 (powstałe z podziału działki ew. nr 85); 89/18, 89/19 (powstałe 
z podziału działki ew. nr 89/1) z obrębu 4-16-11

nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jed-
nostki samorządu terytorialnego m. st. Warszawy to działki:
• z obrębu 4-16-05 o numerach ewidencyjnych 123/4, 123/5, 125/1, 125/2, 

127/1, 127/2, 129/1, 129/2,  131/1, 131/2; 
• z obrębu 4-16-11  o numerach ewidencyjnych 36/1, 36/3, 57/3, 57/4, 

86/10, 86/11, 60/3, 60/4, 64/1, 64/2, 74/1, 74/2, 88/9, 65/1, 65/2, 66/1, 
66/2, 72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 87/8, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 78/1, 78/2, 
80/1, 80/2, 81/1, 82/4, 83/8, 83/2, 83/10, 83/7; 84/7, 84/8, 85/1, 85/2, 
89/18, 89/19. 

Zawiadamiam jednocześnie o zawieszeniu postępowania w dniu 28 maja 
2021 r. na wniosek Inwestora z dnia 27 maja 2021 r. 
Stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wnio-
sków i zastrzeżeń w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury i Bu-
downictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel.:  
0-22 44 38 285, pokój nr 404 B, w godzinach poniedziałek 8-16, czwartek  
14-16, do czasu wydania decyzji, nie krócej niż 14 dni od dnia ukazania się 
obwieszczenia w prasie lokalnej. 

PreZYDent MIaSta 
StOŁecZnegO WarSZaWY

Z a W I a D O M I e n I e 
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.), art. 10 i 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), art. 92 
ust. 1 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 511 ze zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju 
Miasta Stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1817), 

zawiadamia się,
o wszczęciu postępowania na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy, złożonego 
w dniu 8 kwietnia 2021 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, polegającej 
na budowie i rozbudowie drogi gminnej ul. Inowłodzkiej 
Inwestycja drogowa będzie realizowana na terenie działek:
• z obrębu 4-07-10 o nr 82/11 (wydzielona z działki ewid. nr  82) oraz nr 58
• z obrębu 4-07-11 o nr 22/3 (wydzielona z działki ewid. nr  22), 23/3 (wydzie-

lona z działki ewid. nr 23), 24/5 (wydzielona z działki ewid. nr  24/2),
• z obrębu 4-07-16 o nr 2/1 (wydzielona z działki ewid. nr  2) oraz nr 1.
W ramach przedmiotowej inwestycji istnieje obowiązek:
1. przebudowy innej drogi publicznej ul. annopol drogi powiatowej na terenie 

działek:
• z obrębu 4-07-10 o nr 59/2, 
• z obrębu 4-07-16 o nr 11,  

2. budowa trasy tramwajowej 
3. przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu na działkach:

• z obrębu 4-07-10 o nr 79, 57,
• 4-07-16 o nr 10

Działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem do-
konania przebudowy innych dróg publicznych (art. 11f ust. 1 pkt 8 ppkt g ww 
ustawy) z obrębu 4-07-10 o nr 59/2, z obrębu 4-07-16 o nr 11,  
Inwestor we wniosku wskazał nieruchomości lub ich części, które planowane 
są do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy:
• działki z obrębu 4-07-11 o nr ewid.: 22/3 (wydzielona z działki ewid. nr 22), 

23/3 (wydzielona z działki ewid. nr 23), 24/5 (wydzielona z działki ewid. nr 24/2),
• działka z obrębu 4-07-10 o nr ewid.: 82/1 (wydzielona z działki ewid. nr 82),
• działka z obrębu 4-07-16 o nr ewid.: 2/1 (wydzielona z działki ewid. nr 2),
Stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków  
i zastrzeżeń w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Architektury i Budow-
nictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel.:  
0-22 44 38 282, pokój nr 404 A, w godzinach poniedziałek 8-16, czwartek 
14-16, do czasu wydania decyzji, nie krócej niż 14 dni od dnia ukazania się 
obwieszczenia w prasie lokalnej.

Zdaniem autorów pety-
cji, basen odkryty na tere-
nie Targówka, to niezwykle 
potrzebna inwestycja, która 
znacząco podniesie jakość 
życia mieszkańców i byłaby 
ratunkiem w upalne mie-
siące dla tych, którzy spę-
dzają je w mieście – szcze-
gólnie ważna dla rodzin 
z małymi dziećmi.

– Zdajemy sobie sprawę, 
że inwestycja ta pociąga 
za sobą wielkie koszty, ale 
uważamy, że warto je po-
nieść. (…) To inwestycja, 
która zlikwiduje wielkie za-
późnienie infrastrukturalne 
w naszej dzielnicy i stworzy 
ważne i potrzebne  miejsce 
dla lokalnej społeczności. 
Prawobrzeżna część War-
szawy z niewiadomych 
przyczyn nie ma wielu 
podstawowych inwestycji 
miejskich – piszą autorzy 

i podkreślają, że basen od-
kryty na Targówku byłby 
pierwszym takim obiektem 
na prawym brzegu Wisły.

Czego oczekują miesz-
kańcy? Twierdzą, że mają 
stosunkowo prosty pomysł 
na sfinansowanie pływalni, 
ale potrzebny jest teren.

– Bardzo więc prosimy 
jako mieszkańcy i podat-
nicy, aby Urząd Dzielnicy 
Targówek stworzył „mapę 
drogową”, pokazującą, 
jak można zrealizować tę 
inwestycję. Prosimy o wy-
znaczenie potencjalnej 
lokalizacji basenu, możli-
wości jego finansowania, 
warunki rezerwacji odpo-
wiednich środków w bu-
dżecie Warszawy itp. – czy-
tamy w „Petycji w sprawie 
budowy basenu odkrytego 
w dzielnicy Targówek 
w Warszawie”.

Brzmi pięknie, ale czy 
tak naprawdę taka inwesty-
cja warta miliony w naszym 
klimacie ma sens? Targó-
wek, który ma dwa baseny 
kryte: Polonez i Muszelka, 
jest i tak w dobrej sytuacji, 
w porównaniu z innymi 
dzielnicami. 

Pomysł mimo wszystko 
ciekawy, więc może władze 
dzielnicy spojrzą na niego 
przychylnym okiem?

– Baseny odkryte po-
wstają przy aquaparkach 
– wtedy ich budowa ma sens. 
Płacenie ogromnych pie-
niędzy za oddzielny obiekt 
tego typu, który jest użytko-
wany tylko ok. 3 miesięcy 
w roku, a przez pozostałe 
9 ponoszone są koszty jego 
utrzymywania – to byłaby 

niegospodarność. Basen 
odkryty to nie wykopanie 
dziury w ziemi i zalanie jej 
wodą, to cała sieć instala-
cji, ogrom pracy i środków 
finansowych potrzebnych 
zarówno do jego budowy, 
jak później w czasie eks-
ploatacji. Nikt nie pozwala 
sobie na takie wyrzucanie 
pieniędzy, bo do tego by 
się to sprowadziło, czego 
przykładem są chociażby 
dawne baseny po prawej 
stronie Wisły. Nasi miesz-
kańcy mają do dyspozycji 
dwie kryte pływalnie, które 
są modernizowane, udo-
skonalane odpowiednio do 
ich potrzeb – mówi Rafał 
Lasota, rzecznik Urzędu 
Dzielnicy Targówek. 

Mikołaj Mikos

Z dnia na dzień przybywa podpisów pod petycją 
za budową basenu odkrytego na targówku. czy 
jest szansa na budowę pierwszej takiej pływalni 
w tej części Warszawy?

marzenie o basenie

Ośrodek Moczydło

Jego widok z pewnością 
zadziałał lepiej niż mocna 
kawa, bo kiedy dzwoniła 
po pomoc do Ekopatrolu na 
nr 986, w jej głosie od razu 
strażnik miejski wyczuł 
duże zdenerwowanie. 

Funkcjonariusze poje-
chali do mieszkania przy ul. 
Wrzesińskiej na Pradze Pół-
noc, a w tym czasie sprytny 
wąż zniknął. 

Na dowód, że nie był on 
jedynie porannym przewi-
dzeniem ani sennym kosz-
marem, kobieta pokazała 

nagranie, które wcześniej 
zrobiła telefonem. 

Po dokładnym przejrze-
niu mieszkania okazało się, 
że gad ułożył się w schowku 
na pościel i… śpi. Niestety, 
długo nie pospał w tym przy-
tulnym miejscu, bo zmie-
niono mu lokum. Ekopatrol 
odłowił nieproszonego go-
ścia, który trafił do Centrum 
CITES na terenie ZOO. Tam 
specjaliści stwierdzili, że 
wąż to lancetogłów mleczny, 
zwany także wężem królew-
skim. Nie jest jadowity.    KS

Wizyta Węża króleWskiego

Międzylesk i Szpital 
Specjalistyczny przecho-
dzi modernizację, na którą 
czekał niemal 30 lat. Wciąż 
trwają prace w części gi-
nekologicznej. Gotowy na-
tomiast jest oddział no-
worodków z oddzielnymi 
salami intensywnej terapii 
i sala patologii noworodka. 
Są też miejsca dla mam.

Do użytku oddany jest 
oddział położniczy z blo-
kiem porodowym. Szpital 

planuje rocznie przyjmować 
ok. 2000 nowonarodzonych 
maluchów i liczba ta ma się 
sukcesywnie zwiększać.

Tak wysokim pozio-
mem warunków socjalnych 
i sprzętu wysokiej klasy 
mogą poszczycić się naj-
lepsze placówki w kraju. 
Samorząd województwa 
mazowieckiego finansuje 
remont i doposażenie od-
działu ginekologiczno-po-
łożniczego oraz noworod-

kowego w ramach polityki 
prorodzinnej.

– Dzięki prowadzonym 
przez nas inwestycjom 
młode mamy nie tylko 
otrzymują specjalistyczną 
pomoc, ale przede wszyst-

kim mogą ten czas spędzić 
w komfortowych i bezpiecz-
nych warunkach zarówno 
dla nich, jak i ich nowo 
narodzonych dzieci – mówi 
marszałek Adam Struzik. 

Klara Bartuszek

W „międzylesiu” oddział dla 
noWorodkóW już Po remoncie

Międzyleski Szpital Specjalistyczny ma naj-
nowocześniejsze w kraju oddziały noworodko-
wy i położniczy. Zakończył się remont oddziału 
noworodków. 

aż trudno sobie wyobrazić przerażenie miesz-
kanki Pragi Północ, która spostrzegła w swoim 
mieszkaniu pełzającego, nieproszonego gościa. 

Fot. Straż Miejska
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✓dziecinnie proste: gotowy spód bisz-
koptowy posmaruj lekko ogrzanym, by 
łatwiej się rozprowadzało, masłem orze-
chowym lub kremem czekoladowym. Na 
to połóż warstwę waniliowego serka ho-
mogenizowanego. Ozięb całość. Gdy zimne 
– na wierzchu ułóż całe, opłukane i również 
zimne truskawki bez szypułek. Polej je tę-
żejącą galaretką, koniecznie truskawkową. 
Można też przygotować ciasto w tortow-
nicy – wówczas dobrze, by warstwa gala-
retki nad ciasno ułożonymi truskawkami 
tworzyła gładką powierzchnię. Znakomite 
i aromatyczne, zwłaszcza na zimno!
✓dla dorosłych: dwie szklanki mocno 
dojrzałych, lecz jędrnych truskawek do-
kładnie opłucz, po czym zmiksuj z 1/2 l 
słodkiego szampana lub wina musują-
cego. Wszystkie składniki powinny być 
bardzo zimne. Wlej do pucharków, do 
każdego dodaj kulkę lodów waniliowych, 
udekoruj świeżą, przekrojoną na pół tru-
skawką i listkiem świeżej mięty.
✓wytworne: plastry schabu lub polę-
dwiczki wieprzowe leciutko rozbij, skrop 
octem balsamicznym (nie innym!), posyp 
solą i świeżo mielonym pieprzem, wstaw 
do lodówki. Po 2-3 godzinach wrzuć je na 
patelnię z rozgrzaną oliwą, usmaż tak, jak 

lubisz i odłóż na przygotowany, ogrzany 
talerz; przykryj szczelnie folią aluminiową, 
by nie stygły. Do pozostałości po smaże-
niu dodaj 1/4 l bulionu (ostatecznie może 
być z kostki), 2 łyżki octu balsamicznego, 
4-5 łyżek miodu (niekoniecznie musi być 
płynny), 3 łyżeczki cukru brązowego, ko-
niecznie trzcinowego. Zagotuj mocno 
mieszając, by połączyć składniki i gotuj 
na bardzo dużym ogniu, aż zredukujesz 
sos do 1/3 początkowej objętości. Wów-
czas wrzuć całe truskawki (bez szypułek, 
bardzo świeże i bardzo dojrzałe), zagotuj, 
polewaj gotowe mięso. Świetne z ryżem, 
koniecznie posypane świeżą bazylią i ty-
miankiem, z przewagą bazylii.
✓staroświeckie: ugotuj makaron – 
najlepiej łazanki, uszka, krajanka lub mu-
szelki. Truskawki niestarannie rozgnieć 
widelcem. Polej nimi ostudzony makaron, 
a na wierzch każdej porcji połóż czubatą 
łyżkę serka waniliowego. Zamiast serka 
można użyć sosu czekoladowego! Kto 
lubi i musi, niech sobie dosłodzi. Kto się 
odchudza, niech pamięta o serkach light 
i da więcej truskawek a mniej makaronu. 
Smacznego!

Trzy starsze panie siedzą 
sobie na ławeczce i roz-
mawiają o swoich dzie-
ciach: – Mój Arturek jest 
dla mnie taki dobry… Co 
roku zabiera mnie z ro-
dziną na Hel, pod namiot. 
Dba, żebym odpoczęła no 
i po prostu lubi ze mną 
być – chwali się pierwsza.
– No tak, faktycznie to 
dobry dzieciak. Ale po-
wiem pani, że moja Kinga 
jest lepsza: w lecie zabiera 
mnie do Sopotu, w zi-

mie – do Krynicy… Robi 
mnóstwo zdjęć z każdego 
wyjazdu i obwiesza nimi 
dom, żeby móc cały czas 
na mnie patrzeć – odpo-
wiada druga.
– Hm… – dodaje z dumą 
trzecia pani. – Kiedy tak 
was słucham to widzę, że 
moja Agnieszka jest naj-
lepsza. Aż trzy razy w ty-
godniu jeździ na wizyty do 
psychologa, płaci mu 200 
zł za spotkanie, a wszyst-
ko to po co? Po to, żeby 
cały czas rozmawiać z nim 
tylko o mnie!!!

na luzie
ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Pyszna Józia

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

Upał, wiatr, człowiek spły-
wa potem. Jak w tych wa-
runkach wyglądać na osobę 
elegancką i zadbaną? 
n Strój: nie bójcie się lnu! To, 
że łatwo się gniecie dodaje mu 
swoistego szyku i – wierzcie mi 
– na pierwszy rzut oka widać, 
czy to zagniecenia z poprzed-
niego dnia czy „dzisiejsze”. 
Upały nie sprzyjają strojom 
obcisłym i dopasowanym. 
Znacznie więcej chłodu dadzą 
nam ubrania luźne, swobodne, 
przewiewne.
n Fryzura: lato lubi krótsze 
włosy, przez które muska nas 
wiatr, powodując szybsze 
i lepsze chłodzenie organizmu. 
Ostrożnie z żelami i lakierami 
do włosów, choć są i takie, 
które chronią przed szkodli-
wym dla włosów działaniem 
promieni słońca. Osoby 
wrażliwe i starsze koniecznie 
powinny pamiętać o nakryciu 
głowy w słoneczne dni.
n Perfumy i dezodoranty: 
unikaj zapachów intensyw-
nych. Sprawdzaj, czy zapach 
twojego dezodorantu nie kłóci 
się z perfumami – upał wzmac-
nia parowanie skóry i wszyst-
ko pachnie intensywniej…

Wesoły Romek

Letnie miesiące, pełne barw i aro-
matów, zachęcają do kuchni pełnej 
nowych smaków i zapachów. War-
to o nich wiedzieć nieco więcej na-
wet, jeśli używamy ich od lat…
n Miso – brązowa, bardzo gęsta 
pasta, popularna w japońskiej 
kuchni. Sporządzana ze sfermen-
towanej soi (ew. pszenicy lub ryżu), 
drożdży, soli, rewelacyjnie sma-
kuje w zupie miso-shiru, sosach, 
a w kuchni polskiej to świetny do-
datek np. do młodej kapusty, szat-
kowanej grubo i duszonej z pęcz-
kiem dymki i pęczkiem kopru. 
Niezależnie od tego, czy to miso 
słone, słodkie, owocowe czy ostre,  

zawiera mnóstwo białka, witamin 
i mikroelementów.
n Garam masala – po hindusku 
„gorąca mieszanka” – to kompozycja 
prażonych, a potem miałko zmielo-
nych ziół i przypraw, m.in. kolendry, 
kminu rzymskiego (z rodziny selero-
watych), kardamonu, goździków, chili, 
pieprzu i wielu innych. Używana do 
sosów, mięs, warzyw, lecz najczęściej 
– smażonych. Znakomite wzbogace-
nie smaku ryżu i kaszy!
n Sambal oelek to rodzaj ostrego 
sosu, tradycyjnie przyrządzanego 
z miażdżonych i ucieranych w moź-
dzierzu papryczek chili razem z solą, 
pieprzem i octem winnym. Niezwy-
kle popularny w Holandii (w wielu 
odmianach), godny polecenia np. 
do ryb!

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

W najbliższym czasie nie wybieraj się w dalszą podróż, bo może spotkać cię niemiła 
niespodzianka. W sprawach osobistych wszystko ułoży się po twojej myśli i poczujesz, 
że mogą się spełnić najskrytsze marzenia.
Postaraj się skupić na sprawach najważniejszych dla ciebie. Koło fortuny obraca się na 
twoją korzyść, a w sprawach uczuć jesteś na dobrej drodze do zdobycia wybranej oso-
by. Jest lepiej niż przewidywałeś. Korzystaj z każdej wolnej chwili i ciesz się życiem.
Czy uda ci się otrzymać upragniony awans zależy tylko od ciebie. W domu możesz 
spodziewać się niespodziewanej wizyty kogoś z rodziny. Jeżeli chcesz dokonać w tym 
miesiącu poważniejszych zakupów to wstrzymaj się, bo gotówka będzie ci potrzebna.
W najbliższym czasie czeka cię ciekawe spotkanie. Może ono mieć duży wpływ na 
dalsze twoje plany. Nie zapominaj także o sprawach bieżących. Koniecznie wybierz się 
na zakupy i spraw sobie nowy ciuch dla poprawienia humoru.
Miałeś ostatnio sporo zajęć, ale jest szansa, że wreszcie będziesz mógł odpocząć. Spo-
tkaj się z przyjaciółmi. Duża dawka humoru i śmiechu jest zawsze potrzebna. Sprawy 
zawodowe mają się dobrze, podobnie jak twoje finanse, o które dbasz.
Nieoczekiwana propozycja od pewnej tajemniczej osoby wprawi cię w stan lekkiego 
oszołomienia. Będziesz czuł się zdopingowany do dalszych działań i uda Ci się załatwić 
wiele spraw, które wydawały się „nie do przeskoczenia”. 
W pracy może cię spotkać miła niespodzianka pod postacią podwyżki, a w sprawach 
sercowych przyjemne zawirowania. Nie zapominaj o najbliższych i korzystając z każdej 
wolnej chwili szukaj z nimi nowych wrażeń w ciekawych miejscach.
Drzemie w tobie żądza przygód, czynów i dalekich podróży, jednak pohamuj trochę te 
zapędy i staraj się wyciszyć. W sprawach sercowych miłe chwile mogą cię spotkać 
z osobą spod znaku Koziorożca lub Ryb. Może być początek dłuższego związku.
Twoje pogodne usposobienie i wrodzony optymizm będą pomocne w przezwyciężaniu 
trudności, które mogą się zdarzyć. Będzie to czas przejściowy, bo już niedługo możesz 
mieć możliwość zdobycia większej gotówki i dalszego awansu w pracy. 
Pomimo różnych przeciwności, twój nastrój będzie pełen optymizmu. Postaraj się, aby 
codzienne obowiązki zanadto nie ucierpiały z tego powodu. W sprawach zawodowych 
wykaż więcej taktu i staraj się słuchać tego, co mówią inni. 
Nastrój ci się poprawi i będziesz z nadzieją patrzeć w przyszłość. To dobry czas na 
działanie! Trudna sprawa, na której zakończeniu bardzo Ci zależy będzie miała szanse 
na szczęśliwy finał. 
Możliwe, że zawrzesz ciekawą znajomość, która odmieni twoje życie. Staraj się nie 
przeoczyć niczego. Uważaj także, aby nie pogrążyć się w chaosie. Nie zapominaj, że 
letnie wieczory sprzyjają romantycznym spacerom i kolacji we dwoje… Merlin

Krzyżówka Mieszkańca nr 13

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 13 utworzą końcowe hasło.

Sezon na truskawki w pełni! Cieszmy się 
więc nimi, póki można.

4 5 6 71 2 3 9 10 11 12 138
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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 Maszyna do pisania Olivetti. 
Rower damka 28 „Laura” Romet. 
Koń drewniany na biegunach. 
Tel. 601-202-700

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

tranSPOrt

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

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

n Transport – przeprowadzki 
– samochód o wymiarach 

nastęPne Wydanie 22.07.2021

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

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. 

Zarząd SM „Przyczółek Grochowski” z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Ostrzyckiej 2/4 informuje, że 

POSIaDa DO WYnaJęcIa 
lokal użytkowy o pow.uż 35,0 m2  

usytuowany w parterze budynku mieszkalnego  
przy ul. cyrklowej 4 w Warszawie.

Możliwość obejrzenia po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym 22 810 40 73 w.3 

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. Remont ciągów pieszych z ułożeniem nawierzch-
ni z kostki betonowej przy budynkach Brazylij-
ska 3,3A, Saska 48. 

2. Przełożenie chodnika o nawierzchni z kostki beto-
nowej przy budynku Międzynarodowa 38/40A. 

3. Renowacja balustrady balkonów w ilości 200 szt. 
w budynku Międzynarodowa 32/34A.

4. Remont budynku garażu podziemnego w ze-
spole zabudowy mieszkaniowej „OSIEDLE ZWY-
CIĘZCÓW” w zakresie robót ogólnobudowlanych 
w Warszawie przy ul. Wandy 16.

ZaWIaDOMIenIe O WSZcZęcIu POStęPOWanIa
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

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

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie 
Spółka akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, reprezentowanego 
przez pełnomocnika, złożony dnia 26 maja 2021 r., w sprawie o ustalenie loka-
lizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej 
DN 100 L= ok. 100m oraz sieci kanalizacyjnej DN 0,2m L=ok. 100m wraz 
z odcinkami sieci do granic nieruchomości w drodze dojazdowej do ul. Orcho-
wieckiej na dz. nr ew. 27/4 z obr. 4-04-24, dz. nr ew. 2/7, 46/38, 46/37 z obr. 
4-04-22 na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Pouczenie
Osoby, które są stroną postępowania mogą złożyć swoje uwagi i wnio-
ski w terminie 14 dni (licząc od dnia dokonania zawiadomienia) za po-
średnictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców do Wydziału Architektury  
i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka oraz zapoznać się ze złożoną dokumenta-
cją w Wydziale, ul. Modlińska 197.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogło-
szenia w prasie, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka (ul. Modlińska 197, Warszawa) – licząc 
od ostatniej daty ukazania się zawiadomienia.

Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne
Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 100 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

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

Warszawa ul. Grenadierów 51/59

autO-MOtO SPrZeDaM
n Toyotę Auris 1, 4–4D 2012 r. 
162tys. Tel. 511-923-091 

autO-MOtO – Kupię
n Części Fiat 125p i inne auta 
PRL-u: Fiat 126 p, Syrena, 
Warszawa. Tel. 503-401-501

fInanSe
n POżYcZKI, cHWILóWKI. 
teL. 517-861-459

Inne
n Zagubiono bilet 
nr 07303251011 na nazwisko 
Józef Berent.

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

MOtOrYZacJa
n Skup aut wszystkich.  
Tel. 503-401-501

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

nIerucHOMOścI  
– Mam do wynajęcia

n Mieszkanie 75m, 3-pokojowe 
od 1 sierpnia br.  
Tel. 22 617-27-20

n Pokoje 2, 3 osobowe 
– 550 zł/m-c/osobę.  
Tel. 601-350-289

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 

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 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, 
uSŁugI gaZOWe.  
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 KLIMatYZacJa, 
WentYLacJa, SerWIS 24 H, 
teL. 604-771-096

n LODóWeK naPraWa.  
teL. 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 Pomoc drogowa.  
Tel. 513-606-666

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 Zabiorę nieodpłatnie książki, 
gazety. Tel. 796-371-666

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

uSŁugI – Budowlane

n Rolety. Tel. 514-165-445

n Zabudowa balkonów.  
Tel. 514-165-445

uSŁugI – Komputerowe

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

uSŁugI – Porządkowe

n Pranie dywanów i mebli 
tapicerowanych. Mycie 
okien. Tel. 796-371-666

n Pranie dywanów, mebli 
tapicerowanych. Osobiście.  
Tel. 512-247-440

n Sprzątanie mieszkań.  
Tel. 730-379-101

uSŁugI – remontowe

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 
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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

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. 

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

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.


