
W numerze:
CO SŁYCHAĆ W WARSZAWIE 
Rembertów świętuje      str. 2
Bój o przedszkole       str. 3
Błonia w prokuraturze     str. 6
(Pro)mile nad Wisłą    str. 7
Pośmigać na narodowym str. 7
Na Zielonej Błotnołęce   str. 8
Kładką do szkoły      str. 8
Perła w ruinie       str. 8
Zabytek będzie dostępny  str. 9
Gdzie ta Praga?       str. 10
Święto inwalidów       str. 10
Gdy mokro 
w Wielką Niedzielę      str. 11
Zakochać się w alpace  str. 13
Nowocześniej w Falenicy  str. 13
Kto spotyka 
w Wawrze dzika..?     str. 13
KRONIKA POLICYJNA                str.  2
MIESZKAŃCY
Hubert Urbański       str. 12
ZAUŁKI HISTORII
Wielkanoc 
w dawnej Warszawie     str. 14
PULS MEDYCZNY
BORAMED 
– nie tylko rehabilitacja str. 18

Pralnia Chemiczna/ Magiel
Odbiór garderoby i bielizny od Klienta

Transport – GRATIS

Warszawa ul. Świecka 1
tel./fax 22 812-59-74; 602-333-737

pralnia@ekoprogram.waw.pl; www.profesjonalnapralnia.com.pl

Centrum Prania Dywanów i Wykładzin
 Kupno - Sprzedaż  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

   Zapraszamy  
T Lna ZES AWY UNCHOWE  

od 14 zł  
   Zadzwoń, zamów i odbierz
  


   

  

 Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18 
 (wejście od Fieldorfa)

Tel. 691-967-070;  
www.bistrogoclaw.pl

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

 Ceny imprez okolicznościowych
do uzgodnienia, menu 
dostosowane do indywidualnych 
potrzeb Klienta

A ZNAJDŹ NAS N

Gabinet Rehabilitacji, ul. Garwolińska 7 lok.79, Warszawa
  tel. 22 610 06 73, kom. 602 375 462
www.twarowski.net

LECZENIE
KRĘGOSŁUPA

 
 

   

   bezbolesne leczenie
   nowoczesna protetyka
 

uWAGA!   
  

 

 Promocyjna cena 
rkoron po celanowych

ina metalu  cyrkonie

G A B  I  N  E  T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 22 818-07-91
czynne 9-20, sobota 9-14

 natychmiastowe 
naprawy protez

REKLAMA REKLAMA

TARGI
MEDYCYNY

NATURALNEJ
I KOSMETYKI
21-22-23 kwietnia

piątek: 11.00-19.00
sobota: 10.00-19.00

  niedziela: 10.00-18.00  

ul. PIASECZYŃSKA 71
tel. 664 73 87 87

WARSZAWIANKA
HALA DOLNA

www.kameleon.targi.pl
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
PE£NY ZAKRES PRZEGL¥DÓW REJESTRACYJNYCH

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
 673-90-99

mieszkaniec.pl

WARSZAWA

STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
W E S O Ł A - Z I E L O N A



  
tel.
ul. Wspólna 49 obok Bomisu 

773-97-29 : 
0

0

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

sobota w godz. 800-150

: 
0

0

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

sobota w godz. 800-150regulacja zbieżności i geometria kół
badania rejestracyjne pojazdów do 3,5 t DMC i pojazdów z instalacją gazową

 
 
ELE GANC KIE LEKKIE OKU LA RY

SO CZEW KI KON TAK TO WE

LE KARZ OKU LI STA, BA DA NIE WZRO KU

 DU¯Y WYBÓR OPRAW

22 672-77-77
Al. Waszyngtona 44

przy Międzynarodowej

RABATY!

S T O L A R Z

www.meble-wierzbowski.pl
ul. Krypska 29 tel. 502 221 045, 514 074 404

NAPRAWA * WYRÓB
*RENOWACJA MEBLI

Zmartwychwstał 
Coraz bliżej Triduum Pas-

chalne, ważne dni w życiu Ko-
ścioła. Wielki Czwartek przypo-
mni nam Ostatnią Wieczerzę, 
radość wspólnego posiłku, ra-
dość pierwszej Eucharystii, ale 
pojawi się cień, pojmanie Pana 
Jezusa. Wielki Piątek to Męka 
i Śmierć naszego Pana. Wielka 
Sobota Pan spoczywa w grobie. 
W kościele słychać szelest prze-
suwanych butów, ludzi, którzy 
idą poświęcić pokarm i odwie-
dzić Pana w Grobie. 

A wszystko to prowadzi do 
niedzielnego poranka. Dzwony 
rezurekcyjne, różnokolorowe 
pisanki i bazie – to maleńka ra-
dość, wątła siostra niewysłowio-
nej radości, jaką się odnajduje 
po drugiej stronie Wielkiej Nocy. 
Jezus przeszedł przez ludzką 
śmierć i po zmartwychwstaniu 
poszedł dalej, w głąb innego 
życia. 

Każdy prędzej czy później 
musi przejść przez śmierć – jak 
przez bramę – do innego życia. 
Bogactwo, powodzenie, kariera 
przestają być ważne. Każdy z nas 
po tamtej stronie ma kogoś bli-
skiego, kochanego. Pamięć 
o nich jest we wspomnieniach, 
w modlitwie, często w samot-
ności. Podążamy w ich stronę 
przez wszystkie świąteczne i po-
wszednie dni. 

Cd str. 2

KOLOrOWYCH
ŚWIĄT
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„Mieszkaniec” to nie tylko papierowe, zadrukowane kartki, które oddajemy w Wasze ręce 
od 26 lat. To także wersja elektroniczna na naszej stronie internetowej mieszkaniec.pl
Od 1 kwietnia – również jesteśmy na Facebooku Gazeta Mieszkaniec. 
Zajrzyj, czytaj, polub nas! Działamy lokalnie – z bliska widzi się więcej.

POLub nAS nA FACebOOKu
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KRONIKA POLICYJNA
Włamywał się do Lexusów 

Policjanci z Wawra przez ponad 
dwa miesiące prowadzili docho-
dzenie wyjaśniające, kto włamuje 
się do lexusów. Okradziono dwa 
takie pojazdy, suma strat sięgnęła 
aż 300 tysięcy złotych. W końcu 
policjantom udało się namierzyć 
sprawcę – 39-letniego Michała M. 
Policjanci zabezpieczyli u niego 
narzędzia, które mogły służyć do 
popełniania przestępstw.

Próbowała wyłudzić kredyt 
Do komendy przy ul. Grena-

dierów dotarła informacja, o moż-
liwej próbie wyłudzenia kredytu. 
Policjanci podjęli obserwację pla-
cówki bankowej. I rzeczywiście, 
pojawiła się kobieta, która miała 
sfałszowane dokumenty o za-
robkach i zatrudnieniu. 37-letnia 
Justyna Ż. chciała wyłudzić 130 
tysięcy złotych. Została zatrzy-
mana.

Kradzież podczas przyjęcia
Podczas spotkania towarzy-

skiego skradziono kluczyki i do-
kumenty do samochodu bmw oraz 
karty kredytowe. Ofiara wskazała 
policjantom osobę, którą podej-
rzewa i te podejrzenia okazały 
się trafne. Policjanci zatrzymali  
41-letniego Dariusza S. i przed-
stawili mu zarzuty m.in. kradzieży 
kart bankomatowych i kradzieży 
z włamaniem do samochodu. 

Obrabował auto
Policjanci z Wesołej zostali 

zaalarmowani przez mieszkańca, 
który widział kręcącego się przy 
zaparkowanym samochodzie męż-
czyznę i podejrzewał, że próbuje 
włamać się do pojazdu. Funkcjo-
nariusze, po pościgu, zatrzymali 
36-letniego Marcina Z. Mężczy-

zna wybił szybę w samochodzie, 
zabrał panel z radiem. Trafił do 
policyjnej celi.

Tura po sklepach
Patrolowcy zostali skierowa-

ni na interwencję do jednego ze 
sklepów odzieżowych w centrum 
handlowym. Na miejscu okazało 
się, że ochrona ujęła kobietę, która 
próbowała ukraść odzież wartości 
400 złotych. Kobieta została uka-
rana mandatem karnym. 

Policjanci nadal obserwowali 
poczynania złodziejki. Wsiadła 
do samochodu, który prowadził 
mężczyzna. Patrolowcy zatrzy-
mali auto do kontroli i znaleźli 
w nim… sporą ilość nowych ko-
smetyków i ubrań pochodzących 
ze znanych sieciowych sklepów. 
Zostały ukradzione wcześniej. 
Anna S. i 35-letni Tomasz W. zo-
stali aresztowani.

Podawał się za policjanta
W Parku Skaryszewskim pe-

wien mężczyzna podszedł do cu-
dzoziemca, podał się za policjanta, 
zagroził deportacją i… zażądał 
700 złotych za odstąpienie „ od 
czynności”. Wziął 150 złotych, 
bo tylko tyle miał przy sobie ów 
cudzoziemiec. 

Po jakimś czasie cudzoziemiec 
spotkał „policjanta” w śródmieściu 
Warszawy. Od współrodaków do-
wiedział się, że padł ofiarą oszu-
sta, gdy więc zobaczył mężczyznę 
podszedł do niego i zażądał zwrotu 
pieniędzy. Ten oczywiście odmó-
wił, wiec cudzoziemiec wezwał 
patrol. 41-letni Adam K. usłyszał 
zarzut oszustwa. W przeszłości był 
już karany za podobne przestęp-
stwa i dokonywał ich w warun-
kach recydywy.

policja.pl

Dokończenie ze str. 1
Dlatego w naszych do-

ciekaniach dotyczących po- 
staci Jezusa Zmartwych-
wstanie stanowi punkt decy-
dujący.  Od Zmartwych-
wstania zależy to, czy Jezus 
tylko był, czy też również 
jest. Dla wielu z nas problem 
stanowi niepokój o perspek-
tywę Tamtego Świata. Jak 
można istnieć bez domu, 
bez skrzypiących schodów 
i poręczy, bez zasłon, a tak-
że bez rzeczy wśród których 
spędziliśmy całe swoje życie. 

Jezus zapewniał: „W do-
mu Ojca mego jest mieszkań 
wiele. Gdyby tak nie było to 
bym wam powiedział”. Uczy 
prorok Samuel: „nie tak bo-
wiem człowiek widzi jak widzi 
Bóg, bo człowiek patrzy na 
to, co widoczne dla oczu, Pan 
natomiast patrzy na serce”. 
Ma głęboki sens wezwanie 
Świętego Pawła: „postępujcie 
jak dzieci światłości. Owocem 
bowiem światłości jest wszel-
ka prawość i sprawiedliwość 
i prawda”. 

Kolejna Wielkanoc przesy-
ła nam pytanie: gdzie jest nasz 
skarb, gdzie jest nasze serce. 
I niech płynie wielkanocna 
pieśń: „Zwycięzca śmierci, pie-
kła i szatana wychodzi z grobu 
dnia trzeciego z rana”. 

Sympatycznej Redakcji 
„Mieszkańca”, Szanownym 
Czytelnikom Świąteczne Ży-
czenia. Niech Zmartwych-
wstały Pan błogosławi. 

Ks. Krzysztof Jackowski 
Proboszcz Matki Bożej 

Królowej Polskich 
Męczenników 

RembeRTóW ŚWIęTuje!

Wiązanką ulicznych, sto-
łecznych szlagierów przed 
rembertowskim Ratuszem 
rozpoczęły się obchody ju-
bileuszu. W poniedziałek,  
3 kwietnia, wesołe i cwa-
niackie piosenki wykonywa-
ła przebrana w stroje sprzed  
60 lat Trupa Teatralna War-
szawiaki. Pomiędzy utwo-
rami członkowie trupy opo-
wiadali anegdotki z dawnego 
Rembertowa.

– Moja babcia, jak po 
wojnie przyszli Ruskie, to 
schowała konia w swoim 
mieszkaniu – na pierwszym 
piętrze – żeby nie zabrali 
zwierzyny. Ale koń wyjrzał 
przez okno i zarżał. Zobaczył 
to sałdat i dawaj rusza do 
budynku po konia. A babcia 

złapała grabie i Ruskiego 
pogoniła… – lider trupy pod-
kreślał dzielność rembertow-
skich kobiet.

Koncert piosenek „okra-
szonych klawym komenta-
rzem” oglądali urzędnicy 
Ratusza, m.in. burmistrz 
Mieczysław Golónka i jego 
zastępca Marek Karpowicz, 
dzielnicowi radni  oraz grup-
ka mieszkańców.

– Panie, co się tu dzieje? 
– naszego reportera, który ro-
bił zdjęcia z występu, pytali 
przechodzący rembertowia-
nie. Gdy dowiadywali się, 
że dzielnica świętuje okrą-
głą rocznicę przyłączenia do 
Warszawy, to bardzo się dzi-
wili: – Nic na ten temat nie 
wiemy… 

Uliczny koncert był słabo 
rozreklamowany. – Szkoda, że 
impreza nie odbywa się w dzień 
wolny od pracy, bo wtedy 
znacznie więcej mieszkańców 
by przyszło – w kuluarach Ra-
tusza wymieniali uwagi dziel-
nicowi radni Barbara Burtniak 
i Marek Jarzęcki.

Władze Rembertowa za-
planowały w tym roku sze-
reg jubileuszowych działań. 
Miejmy nadzieję, że o tych 
wydarzeniach będzie gło-
śniej, bo jubileusz jest nobli-
wy, a mieszkańcy dzielnicy 
lubią uczestniczyć w różnego 
rodzaju imprezach. W „jubi-
leuszowym klimacie” będzie 
m.in. organizowane 4 czerw-
ca Święto Rembertowa.

W obchody aktywnie 
włączyły się tutejsze domy 
kultury. I tak „Wygoda” na 
przykład przeprowadza dwa 
konkursy – plastyczny „Rem-
bertów moje miasto” i foto-
graficzny „Migawki z Rem-
bertowa”. Zaś DK „Rem-
bertów” zapowiada m.in. 
historyczną grę terenową 
i Pierwsze Rembertowskie 
Dyktando pod okiem prof. 
Jerzego Bralczyka.

Rembertów został przyłą-
czony do Warszawy 3 kwietnia 
1957 r. Dla uczczenia jubile-
uszu, zaraz po wspomnianym 
koncercie przed Ratuszem, 
odbyła się w urzędzie uroczy-
sta sesja rady z historycznym 
wykładem Sławomira Szczoc-
kiego, kustosza Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie. ar

Przez cały bieżący rok Rembertów świętuje 
60-lecie przyłączenia do Warszawy. W tym 
tygodniu zainaugurowano obchody dzielnico-
wego jubileuszu.
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bój o pRzedszkole
Samorząd musi zagwaran-

tować miejsca w publicznych 
przedszkolach wszystkim 
dzieciom w wieku od 3 do  
6 lat. Wiadomo, że tych miejsc 
brakuje.

– Słyszałam, że Miasto ma 
dotować miejsca w prywatnych 
placówkach, ale tych też nie ma 
wiele. Przedszkola to nie prze-
chowalnia dzieci, a niestety, 
obecny problem zmusza wło-
darzy do podobnych rozwią-
zań – irytuje się Małgorzata 
Szumowska, mama trzyletniej 
Melanii.

Targówek w szatni
W dzielnicy Targówek jest 

1281 trzylatków. Dla 450 z nich 
brakuje miejsc w publicznych 
przedszkolach.

– Sytuację monitorujemy 
na bieżąco. W pięciu dzielni-
cowych przedszkolach zago-
spodarowujemy dostępne po-
wierzchnie, takie jak szatnie 
i sale rekreacyjne pod stworze-
nie kolejnych oddziałów przed-
szkolnych. Te działania dadzą 
możliwość przygotowania już 
we wrześniu kolejnych 125 do 
130 miejsc dla dzieci z grupy 
oczekującej. Sytuację popra-
wi również oddanie do użytku 
przedszkola przy ulicy Kuniec-
kiej dla 125 dzieci. Szacujemy, 
że na Targówku może zabraknąć 

około 300 miejsc. W najbliż-
szym czasie będą prowadzone 
rozmowy z placówkami pry-
watnymi odnośnie możliwości 
opłacenia przez Urząd miejsc 
dla trzylatków, które nie znajdą 
się na listach do przedszkoli pu-
blicznych – mówi rzecznik Tar-
gówka Rafał Lasota i podkreśla. 
– Problem z brakiem miejsc wy-
stąpił w związku z możliwością 
pozostawienia w przedszkolach 
dzieci sześcioletnich.

 
Pragi – jedna lepiej,  

druga gorzej
Urząd Pragi-Północ zapew-

nia, że w tej dzielnicy sytuacja 
wygląda znacznie lepiej. Na 
Pradze-Północ jest 13 publicz-

nych przedszkoli z 69 oddzia-
łami z 1659 miejscami oraz  
6 podstawówek, dysponujących 
miejscami dla 332 dzieci w wie-
ku przedszkolnym. W ramach 
prowadzonej rekrutacji dzielni-
cowe przedszkola mają przyjąć 
509 nowych przedszkolaków. 
Rzecznik tutejszego Ratusza, 
Karol Szyszko, mówi, że choć 
może nie wszyscy zostaną przy-
jęci do przedszkola pierwszego 
wyboru, to miejsc nie powinno 
zabraknąć. 

Problem z miejscami 
w dzielnicowych przedszkolach 
może też pojawić się na Pradze-
Południe.

– Na terenie dzielnicy za-
meldowanych jest 1830 trzy-
latków. Zwykle o miejsce w na-
szych przedszkolach ubiega się 
w rekrutacji około 80 procent 
ogółu. Zakładamy, że będzie-
my potrzebowali ok. 1500 

miejsc, a obecnie dysponujemy  
830 miejscami. Ta liczba na 
pewno wzrośnie, ponieważ do 
naszych przedszkoli uczęszcza 
1560 dzieci sześcioletnich, któ-
rych rodzice podejmą decyzję 
czy pozostawią swoje dzieci 
w przedszkolu, czy dane dziecko 
pójdzie do klasy I szkoły pod-
stawowej, czy też do oddziału 
przedszkolnego w szkole pod-
stawowej. Zwolnione miejsca 
zwiększą pulę miejsc dla trzy-
latków – tłumaczy Jerzy Gier-
szewski, rzecznik Pragi-Połu-
dnie. – Ponadto, aby zapewnić 
miejsca wszystkim chętnym 
dzieciom w wieku przedszkol-
nym zarząd tworzy dodatkowe 
miejsca w publicznych przed-
szkolach dzielnicy oraz zabiega 
o dodatkowe miejsca w placów-
kach niepublicznych. Obecnie 
trwa konkurs na pozyskanie 
dodatkowych 500 miejsc. 

Rembertów i Wawer  
sobie radzą

Z kolei w dzielnicy Rem-
bertów dla trzylatków w pięciu 
dzielnicowych przedszkolach 
będzie 177 miejsc oraz 3 dla 
dzieci z orzeczeniem o potrze-
bie kształcenia specjalnego. 

– W zależności od ilości de-
cyzji rodziców o pozostawieniu 
dzieci sześcioletnich w przed-
szkolach będą tworzone oddzia-
ły dla trzylatków i czterolatków. 
Możliwe, że będą też grupy mie-
szane – mówi rzecznik rember-
towskiego urzędu Katarzyna 
Roth-Sikorska. Dla maluchów 
powstanie w sumie 8 oddziałów 
(w tym jeden integracyjny). 

W dzielnicy Wawer przygo-
towanych jest ok. 1620 miejsc 
dla dzieci w 68 oddziałach 
przedszkolnych (w tym 5 no-
wych oddziałów – 3 w szkole 
podstawowej i 2 w przedszko-
lach). Dodatkowo w 12 oddzia-
łach przedszkolnych w szko-
łach podstawowych będzie 
dostępnych ok. 300 miejsc dla  
5- i 6-letnich dzieci. 

– Jeśli zaistnieją takie po-
trzeby, a rodzice wyrażą wolę, 

jesteśmy przygotowani do 
uruchomienia dodatkowych 
oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych. 
Również dyrektorzy szkół 
w dzielnicy Wawer, wzorem lat 
ubiegłych, mają ofertę eduka-
cyjną dla dzieci 6-letnich, które 
za zgodą rodziców zechcą zo-
stać uczniami klas pierwszych 
w szkole podstawowej – tłuma-
czy rzecznik dzielnicy Wawer 
Konrad Rajca.

Dyrektor Przedszkola nr 
264 w Marysinie, Hanna Wró-
blewska podkreśla, że w jej 
przedszkolu nie powinno być 
problemu z rekrutacją, bo w tym 
roku mają więcej miejsc dla 
trzylatków. 

– Otwieramy dodatkowy 
oddział, aby wyjść naprzeciw 
potrzebom, gdyż w pobliżu 
przedszkola rozbudowuje się 
osiedle. W sumie będzie to oko-
ło 70 miejsc. Nasze przedszko-
le jest wprawdzie duże, bo liczy  
9 oddziałów, ale mamy odpo-
wiednią kadrę, a rodzice chwa-
lą dobrą atmosferę – stwierdza 
pani dyrektor.

Anna Krzesińska

Trwa rekrutacja do przedszkoli. Rodzice, którzy 
chcą zapisać swoje dzieci, mają czas do 10 kwiet-
nia na elektroniczną rejestrację. Jest nerwowo!

Cezary Kozub
14 lat doświadczenia w protezowaniu 
słuchu, dyplom protetyka słuchu uzyskał 
na Politechnice Warszawskiej. Specjalista
w dziedzinie terapii szumów usznych oraz 
doboru nowoczesnych aparatów 
słuchowych. Trudne przypadki niedosłuchu 
stanowią dla niego wyzwanie. 

Anna Cierpicka-Świtkowska
20 lat doświadczenia w protezowaniu 
słuchu, absolwentka Wydziału Akustyki 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Specjalistka w dziedzinie 
protetyki słuchu. Profesjonalistka 
w zakresie dopasowania aparatów 
słuchowych u dzieci i osób dorosłych. 

Tomasz Staszewski
Protetyk słuchu z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie. 
Dyplom potwierdzający kwali�kacje uzyskał kończąc 
Medyczną Szkołę Policealną w Warszawie. Posiada 
uprawnienia do pracy honorowane w całej Unii Europejskiej. 
Stale podnosi swoje kwali�kacje. Wyjątkowo cierpliwy 
i systematyczny młody człowiek. Empatia i wyrozumiałość to 
jego cechy, a dążenie do perfekcji to jego zaleta. 

Marzena Surowiecka
11 lat doświadczenia w dziedzinie protetyki słuchu. Dyplom 
audioprotetyka uzyskała na Politechnice Warszawskiej. 
Komunikatywna, cierpliwa i w pełni kompetentna. 
Praca to jej pasja. Specjalistka zarówno w obsłudze 
dorosłych, jak i dzieci. Z powodzeniem realizuje najtrudniejsze 
zadania. Perfekcyjna we wszystkim co robi i ceniona przez 
najbardziej wymagających pacjentów.  

WYPOŻYCZ I PRZETESTUJ APARATY ZAUSZNE 
I WEWNĄTRZUSZNE ZA DARMO I BEZ KAUCJI

BEZPŁATNE TESTY
NA ZROZUMIENIE MOWY 

 

 

 

www.strefasluchu.pl

Warszawa, aleja Solidarności 53
(wejście od Jagiellońskiej, przy Metrze Wileńska)
Rejestracja:  22 404 64 64, 505 383 187

Warszawa, ul. Poborzańska 37
(róg ul. Rembielińskiej – przystanek Poborzańska)

Rejestracja: 22 831 10 31, 602 668 037

Przyjdź i sprawdź bezpłatnie, 
dlaczego słyszysz, ale nie możesz 
zrozumieć mowy?
Programujemy większość aparatów
słuchowych, również zakupionych 
w innych gabinetach
Nie możesz do nas przyjść? 
Zadzwoń i zamów wizytę domową

 
Przegląd 

i czyszczenie
aparatu

GRATIS

Diagnostyka: 
audiometria 

tonalna, 
audiometria 

mowy, 
tympanometria

Atrakcyjne raty 0% - od 69 zł miesięcznie

Bruno i Borys do Przedszkola „Akademia Króla Stasia” 
dojeżdżają z mamą w przyczepce rowerowej.

Piękny ogród z placem zabaw w Przedszkolu nr 166.
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Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Kobiecym okiem

Czasem warto spojrzeć 
wstecz, by dostrzec to, co mamy 
„przed nosem”. Choćby wielka-
nocny stół: niby jajka w majo-
nezie są te same, ten sam biały 
barszcz lub żurek z białą kieł-
basą, jajkiem i chrzanem, ale 
my jesteśmy już inni, niż przed 
laty. Inaczej, na przestrzeni lat, 
patrzyliśmy na ten sam stół wiel-
kanocny. 

Dawno temu (nie każdy 
pamięta te czasy), patrzyło się 
z udręką, ale i dumą na cudem 
„upolowaną” szynkę, na swoj-
ską, pachnącą kiełbasę, którą 
dla sąsiadów przywoził co roku 
od kuzyna ze wsi pan Heniek, na 
rodzinnie malowane pisanki. Ze 
wsi przywożono nawet chleb!

W latach 90. zawitał „za-
chód”: na stole przybyły czeko-
ladowe jajka i zające, były szynki 
i kiełbasy w cenie dostępnej dla 
każdej kieszeni, choć w jakości 
niekoniecznie dla każdego żo-
łądka; chleb jak wata, z ulep-
szaczami i spulchniaczami, 
jaja pachnące mączką rybną.

Dziś jest inaczej. Mamy 
wybór, tu w Warszawie, wędlin 
swojskich i masowych albo wy-
szukanych, kosztownych, na-
prawdę delikatesowych. To samo 
z jajami, ciastami, chlebem: zwy-
kłym, pszennym, razowym, na 
zakwasie… Prawdziwe bogac-
two, na każdą kieszeń znajdzie 
się coś ciekawego. Tylko chrzan 
wielkanocny ciągle ten sam…

Wraz ze zmianami nasze-
go stołu zmienia się poziom 
naszego zadowolenia z życia. 
Tak, ten parametr dobrego 
życia też od lat bada CBOS.

Okazuje się, że choć nie 
wszystko nam się podoba, po-
ziom zadowolenia z życia jest 
najwyższy od 1994 roku, gdy 
przeprowadzono pierwsze ba-
dania na ten temat. Uwierzycie, 
że w końcówce roku 2016 nie-
zadowolenie deklarował ledwie 
1% badanych, a 2% to „raczej 
niezadowoleni”?! To oznacza 

że tylko 3 osoby na sto uważa-
ją, że kiepsko im się wiedzie. 

Ogólnie zadowolonych 
za to jest trzy czwarte – aż 
76%! Ta tendencja utrzymu-
je się już drugi rok, a średnio 

zadowolony jest mniej wię-
cej co czwarty-piąty Polak.

Czyli – w porównaniu z okre-
sem sprzed ponad 20 lat, zmie-
niliśmy się bardzo. Być może 
mamy większe szanse i lepiej 
je wykorzystujemy, może jeste-
śmy bardziej świadomi swoich 
potrzeb, a świat wokół coraz 
lepiej umożliwia nam ich reali-
zację – skoro czyta ten felieton 
97% zadowolonych i bardzo 
zadowolonych z życia, a także 
3% zawiedzionych i rozczaro-
wanych, to – mimo wszystko  
– są powody do spokojnej ra-
dości.

Oczywiście, ankietowa-
nych pytano o wiele aspektów 
codzienności. Najważniejszym 
kryterium, jakie wskazywali, 
były perspektywy na przyszłość. 

Oby były jak najsłoneczniej-
sze, zwłaszcza u progu wiosny!  

żu

będzie pan 
zadowolony…

– Ledwom tu do pana przyżeglował… – Pan Kazimierz Główka 
usiadł obok pana Eustachego Mordziaka, kupca bieliźnianego 
z bazaru na pl. Szembeka, na jego „mostku kapitańskim”… 
Znaczy na ławeczce, która pełniła tę rolę, bo z niej pan Eusta-
chy ogarniał wzrokiem całe swoje gospodarstwo – od majtek na 
jednym krańcu straganu po biustonosze na drugim.
– Żonie nagle sałaty do obiadu się zachciało. – Tylko żeby była 
krucha! – wołała za mną, nawet jak już na schodach byłem. 
– Ale, jak widzę, do sałaty się pan nie ograniczył. – Pan Eusta-
chy spojrzał wymownie na siatkę, w której pan Kazimierz miał 
i młode kartofelki i truskawki. 
– A, to. Wie pan – kiedyś młode kartofle najwcześniej w czerw-
cu były, truskawki tak samo. Teraz kuszą człowieka cały rok. 
A człowiek słabość ma w sobie. Ja, dajmy na to, jak na tru-
skawki spojrzę, to zaraz dzieciństwo mi się przypomina. Mama 
znosiła je z bazaru całymi torbami, potem odrywała szypułki, 
polewała śmietaną, ja sypałem cukrem… Czy mogło być coś 
pyszniejszego? 
– Fakt, panie Kaziu. Nie mogło! Chyba, że pierwsze czereśnie 
prosto z drzewa.
– Pierwsze zawsze były na działkach na Gocławiu, pamięta pan? 
– Co mam nie pamiętać. Tyle razy gospodarze mnie stamtąd 
przeganiali, a kopów ile człowiek dostał?…
– Czasem tyłka noga sprawiedliwości dosięgała…
– Ale za to, jak się udało… Człowiek kładł się w trawie bacząc, 
żeby wiatr od wysypiska nie zalatywał…
– Ono było gdzieś w okolicy dzisiejszej ulicy Andersa, chyba?
– Czy Bora-Komorowskiego?… W końcu, co to dziś ma za zna-
czenie, który z tych bohaterów na śmieciach jest posadowiony, 
że tak powiem?

– Dla mnie ma. Wolałbym, żeby nie Anders. On tylko, nie 
z własnej winy, nie zdążył na pomoc mojej Warszawie, za to 
ten drugi…
– Szkoda gadać, panie Kaziu. Co było, to się nie odstanie… 
Wracając do czereśni – kładło się na ziemi, czereśnie pojada-
ło i godzinami można było patrzeć na samoloty, jak z aeroklu-
bu przy Wale Miedzeszyńskim wyciągały pod niebo szybowce. 
Potem je odczepiały i one jak ptaki krążyły po niebie. 
– Ja za to bardzo lubiłem skoczków oglądać. Wspinał się 
„kukuruźnik” po chmurach – hyc, hyc, z jednej na drugą, 
aż nagle jakby zatrzymywał się w miejscu, a z jego brzucha 
wypadały maleńkie sylwetki i leciały jak kamień w dół. Ale 
po chwili, niczym rozkwitające kwiaty, rozpościerały się nad 
nimi spadochrony… Piękne to były czasy, panie Eustachy, 
piękne…
– Powiem panu – biedniej było, to fakt, ale jakoś inaczej. 
– Fajniej?
– Może dlatego, że człowiek mniej się wszystkim martwił. Nie-
których zmartwień, to w ogóle nie znał.
– O, to, to! Kilka dni temu kolegę spotkałem. 
– Też emeryta?
– Nie, on jeszcze pracuje. – Coś taki markotny, pytam go.
– Wracam z rozmowy z moim dyrektorem.
– A po coś do niego lazł? O kłopoty się prosisz? 
– Podwyżkę chciałem dostać. – A któż to pana tak pragnie, 
zapytał mnie nie bez ironii w głosie, gdy powiedziałem mu, 
o co mi chodzi.
– Ostatnio interesują się mną aż trzy firmy na raz: elektrow-
nia, gazownia i wodociągi…
– I co on?
– On fik i leży. Myślałem, że na serce. A on tak ze śmiechu…  
– To nie są czasy dla zwykłych ludzi, panie Kaziu, nie są…
     Szaser

Co tam panie na Pradze...

To nie są czasy dla zwykłych ludzi

REKLAMA REKLAMA

PRAWNIK
RADZI'

 Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada.

Zawarłem umowę najmu lokalu użytkowego na czas określony 
2 lat. W umowie tej nie została zapisana możliwość wypowiedzenia 
umowy przed upływem terminu, na który została zawarta. Czy umowa 
w tym zakresie jest skuteczna?

Tak. Zgodnie z art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego, jeżeli czas trwania najmu 
jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem 
w wypadkach określonych w umowie. Zatem przepis ten przewiduje możliwość 
wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, jednakże tylko w przypadku, 
gdy strony umieszczą taką klauzulę w zawartej umowie. Przepis ten umożliwia 
stronom umowy najmu wprowadzenie klauzuli umożliwiającej każdej lub tylko 
jednej z nich wypowiedzenie stosunku najmu zawartego na czas oznaczony, 
z zachowaniem terminu umownego albo ustawowego, bądź nawet na wypo-
wiedzenie stosunku najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia. W razie 
jednak niezamieszczenia w umowie stosownego zapisu, wypowiedzenie umowy 
– przed upływem ustalonego terminu – będzie nieskuteczne. 

Powyższe nie oznacza jednak, że rozwiązanie umowy najmu lokalu w ta-
kiej sytuacji jest całkowicie wyłączone. Podstawą wcześniejszego niż pierwotnie 
ustalono terminu ustania stosunku najmu może być np. dodatkowe porozumie-
nie stron w tym zakresie na podstawie art. 3531 Kodeksu cywilnego (w ramach 
zasady swobody umów). W tym przypadku obie strony muszą się jednak zgodzić 
na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu. Kodeks cywilny przewiduje również 
zdarzenia, które wprost – na podstawie przepisów ustawowych – powodują roz-
wiązanie umowy najmu. Zdarzenia te wynikają z art. art. 664 § 2, art. 667 § 2 
i art. 672 Kodeksu cywilnego. 

Pierwszy z wymienionych przepisów dotyczy sytuacji, gdy w chwili wyda-
nia najemcy rzecz miała wady, które uniemożliwiały przewidziane w umowie 
używanie rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo 
otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli 
wady usunąć się nie dadzą. Art. 667 § 2 Kodeksu cywilnego mówi z kolei o sy-
tuacji, w której najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z prze-
znaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób 
albo gdy rzecz zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje ona narażona na utratę lub 
uszkodzenie. Z kolei art. 672 Kodeksu cywilnego przewiduje, że wynajmujący 
może wypowiedzieć najem bezzwłocznie, jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki 
z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności.

Jednocześnie należy pamiętać, że reguły wynikające z art. 673 § 3 Kodek-
su cywilnego doznają modyfikacji w art. 11 Ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w odniesieniu do 
najmu lokalu mieszkalnego. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu 

lokalu mieszkalnego zawartą na czas oznaczony 
tylko i wyłącznie z przyczyn wymienionych w tym 
przepisie, nawet wtedy, gdy przyczyny te nie zo-
stały wymienione w treści umowy. 

Ograniczenia wynikające z art. 11 w/w usta-
wy podyktowane są ochroną interesów lokatora. 
Z uwagi na zakres pytania, poruszenie tego wąt-
ku służy jedynie zasygnalizowaniu innej regulacji 
tematu rozwiązania umowy najmu w przypadku 
lokali mieszkalnych. 

Gabinet Podologiczny PODO POGOTOWIE  
– profesjonalne zabiegi dla nóg i stóp

Zwycięzców 48

Podo Pogotowie

ul. Zwycięzców 48, 03-938 Warszawa 
Zapisy: 690 917 444
E-mail: podopogotowie@gmail.com

ZabIEGI PIElęGnacyjnE:
l terapia wrastających paznokci
l usuwanie odcisków, modzeli,  

brodawek
l ozonoterapia
l terapia przeciwgrzybicza
l terapia owrzodzeń i trudno  

gojących się ran
l terapia pękających stóp
l usuwanie nadmiernych zrogowaceń
l redukcja obrzęków
l drenaż limfatyczny
l zabiegi parafinowe, borowinowe, 

solanki

l pedicure i manicure hybrydowy
l opieka podologiczna  

nad diabetykami 
l zaopatrzenie ortopedyczne 
l konsultacje podologa: badanie stóp, 

komputerowe dobieranie wkładek
l konsultacje fizjoterapeutyczne oraz 

rehabilitacja: płaskostopie, haluksy, 
palce młotkowate

 WIZyTy DOMOWE 
 (DOjaZD DO KlIEnTa)

PRZED ZabIEGIEM PO lEcZEnIU

OfERTa sPEcjalna Dla EMERyTóW!

Tadwil
NIERUCHOMOŚCI

Państwa mieszkanie 
jest zadłużone?
Stanowi przedmiot zastawu 
lub innych zabezpieczeń?
Została wszczęta procedura 
komornicza?
 
To nie Problem.
Pomożemy Państwu
w rozwiązaniu najtrudniejszych 
zagadnień prawnych.
oraz ewentualnego zakupu 
Państwa mieszkania.
 
Nasze usługi to:
• negocjacje z wierzycielami
• Porady Prawne
• oddłużanie
• Spłata zobowiązań
• Zamiana nieruchomości
• Pożyczki konsolidacyjne 
 pod zastaw nieruchomości
• Przekształcenie lokalu 
 lokatorskiego w odrębną 
 własność

 
Tadeusz Wilczyński

tel. kom. 501 08 98 98
biuro@tadwil.pl

www.tadwil.pl
P

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

HURT  DETAL
Metal-Market

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„Marysin Wawerski”  

w Warszawie, ul. Begonii 9 
ogłasza przetarg na najem

lokalu mieszkalnego nr 6 przy  
ul. Potockich 110.

Pow. użytkowa – 37,50 m kw. – 2 pokoje, 
kuchnia i łazienka z wc. – parter.

Proponowana cena najmu miesięcznie  
(bez mediów) 1000 zł.

Oferty należy składać do biura Spółdzielni  
– pok. nr 4 do 25.04.2017 r. do godz. 11:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.  
o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni.

Informacje pod nr 22 812 02 78
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Ostatnie mieszkanie  
w zakończonej inwestycji  

przy ul. Begonii 5

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„Osiedle Młodych” 

ul. Grenadierów 21
tel. 22 517 89 03

www.osiedle-mlodych.pl
sprzedaz@osiedle-mlodych.pl

l Lokal o powierzchni 100,56 m2 usytuowany  
na X piętrze z niepowtarzalnym widokiem  
na bujną zieleń Marysina Wawerskiego 

l Komórka lokatorka usytuowana  
także na X piętrze

REKLAMAREKLAMA

Każdy kto miał styczność 
z firmą windykacyjną wie, że za-
nim sprawa naszego zadłużenia 
zostanie skierowana na drogę po-
stępowania sądowego, przedstawi-
ciele wierzyciela będą wielokrotnie 
próbowali skontaktować się z nami 
telefonicznie, mailowo, listownie 
– nakłaniając do ugodowego roz-
wiązania sporu, co zazwyczaj leży 
wyłącznie w interesie tychże firm. 
W praktycznie każdym wezwaniu 
do zapłaty znajdziemy formułkę: 
„Niniejsze wezwanie jest ostatecz-
ne, w wypadku braku spłaty sprawa 
zostanie skierowana do właściwego 
sądu”, nie jest to niestety tylko for-
mułka, bowiem sprawa może bar-
dzo szybko trafić do sądu, a firmę 
windykacyjną będą reprezentowali 
profesjonalni pełnomocnicy.

O toczącym się postępowaniu 
przed sądem dłużnik dowiaduje się 
listownie, kiedy to Sąd Rejonowy lub 
Sąd Okręgowy (jeżeli kwota naszego 
zadłużenia jest wyższa niż 75 000 zł) 
doręczy nam odpis pozwu bądź nakaz 
zapłaty wraz z odpisem pozwu. Po 
pierwsze więc, aby móc w ogóle mó-
wić o bronieniu się w postępowaniu 
sądowym, bardzo istotne jest odbie-
ranie korespondencji z sądu. W tym 
miejscu należy zaznaczyć, że wbrew 
obiegowej opinii, odmowa odebrania 
pisma od listonosza jest niewskazana, 
gdyż kodeks postępowania cywilne-
go łączy z odmową przyjęcia pisma 
takie skutki jakby list został adresa-
towi doręczony z dniem odmowy.  

Takie pismo zostanie z odpowied-
nią adnotacją zwrócone do sądu, 
a pozwanemu bezskutecznie upły-
nie termin na wniesienie sprzeciwu 
(zarzutów) od nakazu zapłaty, odpo-
wiedzi na pozew lub zwyczajnie nie 
dowie się o wyznaczonym terminie 
rozprawy. Również niepodejmowa-
nie awizowanych pism z sądu może 
skutkować przyjęciem fikcji doręcze-
nia, a dla dłużnika utratą możliwości 
obrony swoich interesów, uprawo-
mocnieniem się wydanego przeciw 
niemu orzeczenia i skierowaniu spra-
wy do komornika. 

W sytuacji, gdy spór z firmą 
windykacyjną przeniesie się już 
na poziom sądu, kolejną rzeczą 
o której należy pamiętać jest kon-
trolowanie terminów. Bardzo czę-
sto w pismach, które otrzymamy 
od sądu zakreślony będzie termin, 
w którym powinna zostać podję-
ta jakaś czynność procesowa np. 
dwutygodniowy termin na wnie-
sienie sprzeciwu od nakazu zapłaty, 
w przypadku wniesienia tego sprze-
ciwu zakreślony przez sąd termin na 
uzupełnienie braków formalnych, 
termin na wniesienie odpowiedzi 
na pozew. Przekroczenie terminów 
może mieć daleko idące skutki np. 
odrzucenie naszego sprzeciwu, czy 
zwrócenie odpowiedzi na pozew, co 
w konsekwencji może spowodować 
pominięcie zgłaszanych przez nas 
zarzutów, twierdzeń i dowodów.

Dokonując pierwszej czynności 
procesowej, niezależnie od tego czy 

będzie to wniesienie sprzeciwu albo 
zarzutów od nakazu zapłaty, odpo-
wiedzi na pozew czy też stawienie 
się na wyznaczonym terminie roz-
prawy i ustne zajęcie stanowiska, 
powinniśmy rozważyć zgłoszenie 
zarzutu przedawnienia. Terminy 
przedawnienia ustalone są przez 
ustawodawcę w sposób sztywny 
i wynoszą co do zasady 3 lub 10 lat 
(ale mogą się też kształtować od-
miennie, w zależności od umowy, 
która stanowi podstawę roszczenia 
powoda). W przypadku wierzytel-
ności związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej obowią-
zuje krótszy, 3-letni termin. Dlatego 
w większości przypadków, gdy na-
szym przeciwnikiem procesowym 
jest bank lub firma windykacyj-
na przedawnienie nastąpi już po  
3 latach.

Przygotowując się do postę-
powania sądowego należy również 
przeanalizować dokumenty, które 
firma windykacyjna dołączyła do 
pozwu. Powinno sprawdzić się czy 
dokumenty zostały złożone w ory-
ginałach, czy zostały poświadczone 
za zgodność z oryginałem przez peł-
nomocnika reprezentującego drugą 
stronę. Warto również prześledzić 
czy wszystkie dokumenty, które 
zostały wymienione przez powo-
da we wnioskach dowodowych 
i załącznikach zostały faktycznie 
dołączone do pozwu, a także czy 
we wszystkich miejscach zgadzają 
się numery umów, imiona, nazwiska 
i pesele pozwanych. W przypadku 
masowego dochodzenia wierzy-
telności, którym zajmują się firmy 
windykacyjne nie trudno o pomył-
kę, która może pozwolić dłużnikowi 
uwolnić się od zobowiązania. 

Kolejnym krokiem jest spraw-
dzenie kto jest umocowany do 

działania jako organ reprezentowa-
nej jednostki organizacyjnej, czyli 
tego czy osoby podpisujące pozew 
lub pełnomocnictwo były do tego 
uprawnione. W tym celu należy 
odnaleźć podmiot, który jest po-
wodem w Krajowym Rejestrze Są-
dowym i zweryfikować, czy osoby 
wpisane jako uprawnione do repre-
zentacji pokrywają się z tymi, które 
faktycznie złożyły podpis oraz czy 
wystarczył podpis jednej osoby czy 
do ważności czynności konieczne 
było łączne działanie kilku osób.

Skutecznym sposobem obrony 
pozwanego jest również kwestiono-
wanie powództwa co do wysokości, 
zarówno w zakresie kwoty głównej 
jak i odsetek oraz podstaw i prawi-
dłowości ich wyliczenia, zwłaszcza, 
gdy widzimy, że materiał dowo-
dowy dotyczący tych kwestii jest 
niepełny lub niejasny. Istnieje duża 
szansa, że Sąd podzieli nasze sta-
nowisko i oddali powództwo jako 
nieudowodnione.

Aby móc natomiast w pełni 
skorzystać z praw jakie przysłu-
gują stronom w procesie, koniecz-
nie jest osobiste stawiennictwo na 
terminach rozpraw wyznaczonych 
przez Sąd.

W każdej sytuacji procesowej 
niezastąpioną pomocą może oka-
zać się oczywiście profesjonalny 
pełnomocnik, adwokat lub radca 
prawny. Istnieje również wiele 
miejsc (fundacji, stowarzyszeń) do 
których można zwrócić się w celu 
uzyskania pomocy przy formułowa-
niu pism procesowych. Często jed-
nak członkowie takich organizacji 
nie mogą reprezentować dłużnika 
przed sądem. (AS)

Adwokat Łukasz Jabłoński  
Kancelaria Prawna  

Powroźnik i Wspólnicy sp.k.

jak bRonIć sIę W sĄdzIe 
W spRaWIe o zapłaTę? 
kIlka Rad ekspeRTa.

Do sali obrad przyszło 
wielu mieszkańców zaintere-
sowanych urzędniczymi wyja-
śnieniami dotyczącymi sprze-
daży deweloperowi  miejskiej 
działki, która częściowo znaj-
duje się na zabytkowym, zielo-
nym terenie Kamionkowskich 
Błoni Elekcyjnych. 

– Zbulwersowani sprze-
dażą tej działki mieszkańcy 
zwracali się z prośbą o infor-
macje na ten temat, dlatego 
wystąpiliśmy o zwołanie nad-
zwyczajnej sesji informacyjnej 
– mówi radny Sławomir Ka-
linowski, szef opozycyjnego 
klubu PiS. 

Sprawa sprzedaży tej dział-
ki (przy ul. Stanisława Augu-
sta) już trafiła do prokuratury. 
Zawiadomienie złożyło Stowa-
rzyszenie Miasto Jest Nasze.

Podstawowym zarzutem 
jest brak zgody konserwatora 
zabytków na sprzedaż działki. 

– Takiej zgody nie było – 
mówił dziennikarzom przed 

dzielnicowym Ratuszem Jan 
Baran, koordynator MJN na 
Pradze-Południe. – Może to 
skutkować nieważnością umowy 
sprzedaży i zwrotem działki do 
Miasta. Brak konserwatorskiej 
zgody oznacza też, że urzędnicy 
przekroczyli swoje uprawnienia 
i powinni podlegać odpowie-
dzialności karnej.

 Miejscy urzędnicy ar-
gumentują, że taka zgoda 
nie była wymagana przy tej 
transakcji. Że potrzebna jest 
jedynie w przypadku sprze-
daży zabytkowego budynku, 
a nie obszaru. Szanse na zwrot 
działki do Miasta chyba nie są 
zbyt duże, gdyż według niepo-
twierdzonych informacji, teren 
ten już został odsprzedany ko-
lejnemu deweloperowi.

 – Żałuję, że ten obszar 
pójdzie pod deweloperkę za-
miast służyć mieszkańcom  
– konkluduje ze smutkiem  
inny radny PiS Marek Bor-
kowski. – Wcześniej, odno-
śnie tej działki, przewijały 
się koncepcje budowy domu 
kombatanta, parkingu wielo-
poziomowego, a nawet base-
nu. Teren ten miał być prze-
znaczony na cele publiczne.  

ar

błonIa 
W pRokuRaTuRze

Na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości  
w miniony piątek odbyła się nadzwyczajna sesja 
rady Pragi-Południe. Samorządowi urzędnicy 
musieli tłumaczyć się ze sprzedaży nierucho-
mości na Kamionku.
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REKLAMAREKLAMA

(PrO)mIle nad WIsłĄ
Już od kilku lat prawy brzeg 

warszawskiej Wisły, choć bez 
jakichkolwiek bulwarów, do-
równuje popularnością lewemu 
brzegowi. Obydwa są częstym 
terenem rekreacji. A zapewne, 
po ubiegłotygodniowym wy-
roku sądu potwierdzającym, że 
na wiślanych bulwarach i pla-
żach można spożywać napoje 
alkoholowe, miejsca te będą 
cieszyły się jeszcze większym 
zainteresowaniem.

Wyjaśniamy, że wyrok, 
o którym piszemy, dotyczy spra-
wy picia alkoholu na wiślanym 
bulwarze. Blisko dwa lata temu 
ekonomista Marek Tatała spro-
wokował właśnie taką sytuację. 
Za picie piwa nad Wisłą policjan-
ci chcieli ukarać go mandatem, 
ale Tatała go nie przyjął i sprawa 
trafiła do sądu.

Pod koniec marca tego roku 
okręgowa Temida stwierdziła, 
że prawo zabrania spożywania 
„procentów” konkretnie: na 
ulicach, placach i w parkach. 
Wśród tych miejsc nie wymie-
niono bulwarów, a nie można 
uogólniać (co się potocznie 
czyni), że zabronione jest picie 
„w miejscach publicznych”. 
Sąd uniewinnił Marka Tatałę.

Zarówno policja, jak i Straż 
Miejska zapowiadają, że nadal 

będą karać za picie na nadbrze-
żach Wisły, gdyż w Polsce nie 
obowiązuje prawo precedenso-
we. Jednak można przypusz-
czać, że funkcjonariusze będą 
to robili już z mniejszym entu-

zjazmem, a chętni do spożycia 
„małego jasnego” w pięknych, 
nadwiślanych okolicznościach 
przyrody, będą się czuli bardziej 
swobodnie.

Właśnie, to te piękne oko-
liczności przyrody przyciągają 
mieszkańców nad Wisłę. Zaś 
wrażenia estetyczne w znacznej 
mierze zależą od tego, czy na 

nadbrzeżach jest czysto. A z tym 
najlepiej nie jest… Potwierdza 
to efekt (na zdjęciu) kilkugo-
dzinnego oczyszczania wiślanej 
plaży przez ludzi związanych 
ze Stowarzyszenie Geocaching 
Warszawa.

– To była pierwsza akcja 
sprzątania w ramach projektu 
Czysta Wisła, który do końca 
roku robimy razem z Zarządem 
Zieleni – wyjaśnia „Mieszkań-

cowi” geokeszer Krzysztof Kal-
wasiński. – Celem projektu jest 
utrzymanie naszego największe-
go skarbu, Wisły, w czystości. 

Słowo „skarb” nie bez ko-
zery pojawia się w wypowiedzi. 
Geokeszerzy nazywani są „łow-
cami skarbów”. 

– Najkrócej ujmując, zaba-
wa w geokaching polega na po-

szukiwaniu skrytek, skarbów za 
pomocą GPS – mówi Krzysztof 
Kalwasiński. – Ale robimy też 
akcje takie, jak ta. 

Więcej o istocie geokeszin-
gu można przeczytać w inter-
necie.

W marcu grupa sprzątała 
sasko-kępski odcinek Wisły. 
Uczestnicy czyszczenia mówią, 
że najwięcej było butelek, szkła, 
kapsli, różnego rodzaju plasti-
ków. Zdarzały się chemikalia 
samochodowe, odkryto również 
dwa duże wysypiska odpadów 
komunalnych. Zapytani, jak 
można poprawić stan czysto-
ści nad Wisłą, odpowiadają, że 
potrzeba więcej koszy na śmie-
ci i to nie tylko w miejscach 
„zagospodarowanych”, ale 
wszędzie tam, gdzie przycho-
dzą ludzie. Czyli na przykład 
przy wydeptywanych, dzikich 
ścieżkach.

Tę uwagę przekazujemy 
warszawskiemu Ratuszowi. 

– Będziemy dostawiać ko-
sze – zapewnia Alicja Zającz-
kowska ze stołecznego Zarzą-
du Zieleni. – Remontujemy 
specjalne „beczki” na śmieci, 
które staną na bulwarach i pla-
żach. Aczkolwiek, obawiam się, 
że po wyroku w sprawie Marka 
Tatały, śmieci nad Wisłą będzie 
jeszcze więcej. Ale jesteśmy na 
to przygotowani i te najczęściej 
odwiedzane przez mieszkańców 
miejsca będziemy sprzątali dwa 
razy dziennie.

Adam Rosiński

Wiosna. W cieplejsze dni i wieczory rozkwitają wi-
ślane nadbrzeża. Wypełniają się także mieszkań-
cami spragnionymi relaksu, odpoczynku, towarzy-
skich spotkań…

W kwietniu 
ruszył kolejny 
sezon Kartingo-
wy Narodowy. 
Przy naszej are-
nie sportu, od 
strony ul. Siwca, 
można poczuć 
smak adrenaliny 
i „wiatr we wło-
sach”. Chociaż z tym drugim, 
to tak nie do końca, gdyż pę-
dząc w gokarcie trzeba mieć 
na głowie kask, który zapewni 
bezpieczeństwo.

Można jazdę gokartem po-
traktować wyłącznie w katego-
rii rekreacyjnej. Ale można też 
jako wstęp do naprawdę świa-
towej kariery. Przykładem jest 
nasz maestro czterech szybkich 
kółek – Robert Kubica, który 
zanim zaczął zwyciężać w For-
mule 1, ścigał się na torach kar-
tingowych. I aż sześciokrotnie 
zdobył w tej dyscyplinie tytuł 
Mistrza Polski.

Tor kartingowy w Warsza-
wie przygotowany jest zarów-
no na rodzinne popołudnia, jak 
i firmowe imprezy integra-
cyjne. Dzieci w wieku 8-9 lat 
mogą samodzielnie jeździć na 
specjalnych gokartach Junior. 
Młodsze pośmigają jako pa-
sażerowie w dwuosobowych 

maszynach. Jest też oferta 
dla maluszków – „Mini-tor 
z Mini-gokartami”. W takich 
samochodzikach mogą jeździć 
dzieci już w wieku 2 lat!

Na dorosłych fanów tej 
rozrywki i tego sportu czeka-
ją nowoczesne gokarty firmy 
CRG o mocy 10 KM. Jazda 
taką maszyną zdecydowanie 
podnosi poziom adrenaliny, 
a emocje są jeszcze większe, 
gdy rywalizuje się z innymi 
gokardzistami. Tym bardziej, 
że dochodzi presja czasu – na 
torze przy stadionie czas prze-
jazdu liczony jest z dokładno-
ścią do 0,001 sekundy!

Kartingowy Narodowy 
ruszył 1 kwietnia i będzie 
działał przez najbliższe mie-
siące. Szczegółowe infor-
macje dotyczące tej atrakcji 
można znaleźć m.in. na stronie  
www.kartingowynarodowy.pl 

ram

poŚmIgać 
pRzy naRodoWym…

Berlin ma swój Kartland. Czeska Praga fanta-
styczny tor na Arenie Praha. Do kartingowego 
wyścigu stolic dołączyła Warszawa. Z torem 
przy PGE Narodowym.

      
       

 

oferujemy: 
 łóżka  materace  szafy  komody

 biurka  witryny  stoły  krzesła

 wykonujemy meble na wymiar klienta

*Na wszystkie meble standardowe znajdujące się na stronie internetowej.

|www.meblesosnowe.eu  e-mail: meble@meblesosnowe.eu

MEBLE Z DREWNA

5%OBOWIĄZUJE
RABAT*

Warszawa, ul. Płowiecka 25 
(róg Świeckiej) 
tel./fax 22 815 35 98
Czynne: pon. – pt.: 10.00 – 18.00 
sobota: 10.00 – 14.00

* USŁU GI
* Na roż ni ki wg. wy mia rów klien ta
* Ma te ria ły obi cio we
War sza wa, ul. Kryp ska 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
0-691-75-50-50

TAPICER

TADEX 
 OPONY

  Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  

i sprzeda¿ opon 
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         tel. 22 610 60 05

  OKNA ROLETY
OKNA PCV – rabat 40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
   Maty bambusowe    Żaluzje    Verticale 

ul. Patriotów 237 tel. 615-40-40, tel. 698-684-133  
e-mail: biuro@oknamaro.pl      www.oknamaro.pl

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

       Z tym KUPONEM rabat na rolety 10%   

Pyrylandia Sp. z o.o.
Firma o ugruntowanej pozycji na rynku z branży elektronicznej,  

w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko:

Monter / Serwisant Urządzeń Elektronicznych
Miejsce pracy: Warszawa/Wawer 
Region: mazowieckie
Zakres obowiązków:

samodzielne montowanie, uruchamianie oraz naprawy sprzętu specjalistycznego•	
szkolenia techniczne•	
nadzór nad funkcjonowaniem maszyn oraz analiza awaryjności•	
przegląd, konserwacja sprzętu oraz naprawy u klienta•	

Wymagania: 
wykształcenia technicznego o profilu elektronicznym •	
umiejętności manualne – montaż urządzeń, lutowanie, szczególnie SMD itp.•	
predyspozycje do pracy serwisowej – umiejętność analizy sytuacji,  •	
odporność na stres, orientacja na realizację zadań, dokładność
prawa jazdy kat B•	
znajomość technologii montażu elektronicznego  •	
i mechanicznego stosowana przy produkcji urządzeń elektronicznych
doświadczenie w montażu i serwisu urządzeń elektronicznych•	
wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacyjnych•	
sporządzanie raportów i dokumentacji z wykonanych prac•	

Oferujemy:
umowę o pracę•	
stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej•	
pracę w miłym zespole•	
wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia•	

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji: 
biuro@pyrylandia.com.pl lub kontakt telefoniczny: 693 846 714 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)”

kołdry od 45 Zł

artykUły pościelowe,  
piżamy, obrUsy, ręcZniki.

ul. Bora Komorowskiego 3 D,
Otwarte pn.-pt.godz.10-19,sob. 9-13

Tel. 793-129-744

 
  

- wystarczy
dowód osobisty

  
- gotówka

w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

 
   skup  sprzeda¿

    sim-locki

    akcesoria
    naprawy

   
 CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311, 
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333-23-11; 0501 51 66 60

e-mail: sklep@krasphone.pl

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

www.krasphone.pl

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

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZYJMUJEMY ZAPISY  

NA ABONAMENTY 
NA SEZON LETNI!
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z mIasTa zapRoszenIa dla mIeszkaŃCóW
n CENTRUM PROMOCJI KULTURY  
PRAGA-POŁUDNIE, ul. Podskarbińska 2
(zaproszenia i bilety na wydarzenia można rezerwować 
telefonicznie pod numerem: 22 277-08-20)
6.04. godz. 18.00 – „Wspólny mianownik” – spotkanie 
z wietnamską poezją śpiewaną i polską liryką miłosną; 
8.04. godz. 12.00 – Fantastyczne CPK; 11.04. godz. 18.00 
– koncert „I znów zakwitły jabłonie, czyli nadchodzi 
wiosna i miłość”; 12.04. godz. 17.00 – „Relacje. Podziw 
dla Szekspira i rudowłosych kobiet. Prerafaelici”; 19.04. 
godz. 17. 00 – „Relacje. Ojciec i syn. Stanisław Witkiewicz 
i Stanisław Ignacy Witkiewicz”; 20.04. godz. 19.00  
– Czwartek Ceramiczny; 22.04. godz. 11.00 – „Ucieczka 
przez siedem komnat” – popularno-naukowy pokaz dla 
dzieci; godz. 12.00 – Fantastyczne CPK; 23.04. godz. 
12.00 – koncert „Komeda Komedzie”; godz. 17.00  
– „Podwieczorek z muzyką kameralną”; 24.04. godz. 
17.00 – Festiwal „Rozwiń Talent” 2017; 26.04. godz. 11.00  
– „Trzej bracia Chrum” – spektakl i dla dzieci; godz. 
17.00 – „Relacje Ojciec i syn. Jacek i Rafał Malczewscy”;  
godz. 19.00 – Klub Mola Książkowego;
n Plac gen. Piotra Szembeka
8.04. godz. 14.00 – Wiosenno-wielkanocny piknik rodzinny 
– warsztaty i występy artystyczne, godz. 16.00 – koncert 
„Pieśni Mazowsza leśnego” – w wykonaniu jazzowym 
i tradycyjnym.
n PROM KULTURY SASKA KĘPA, ul. Brukselska 23
9.04. godz. 15.00 – film „Horror 
w wesołych Bagniskach”; 10.04. 
godz. 19.00 – Rejsy po literaturze i nie 
tylko: Krystyna Dąbrowska; 11.04. 
godz. 17.00 – Teatr Twojej Wyobraźni 
„Tam gdzie rosną poziomki”; 12.04. 
godz. 19.00 – Wernisaż wystawy 
fotografii Rolanda Bertami; 20.04. 
godz. 18.00 – „Akwarele 100 +”; 
wystawa Romana Filipowicza; godz. 
11.00 – „Gospodarka pasieczna 
dawniej i dziś”; 23.04. godz. godz. 
17.00 – Tangowe impresje, godz. 18.00 – pokaz tanga oraz 
lekcja kroków, godz. 19.00 – potańcówka; 24.04. godz. 
19.00 – Teresa Drozda przypomina: Edward Dziewoński.
n KLUB KULTURY SENIORA, ul. Pawlikowskiego 2
7., 14., 21.04. godz. 10.00 – szachy; godz. 11.00 – „Makijaż 
oka – różne etapy”; godz. 12.00 – „Sól i cukier – biała 
śmierć”; 9.04. godz. 16.00 – koncert „U stóp Krzyża”; 
11., 18., 25.04. godz. 10.00 – brydż; 13.04. godz. 12.00  
– „Święta Wielkanocne w Indiach oraz Święto Holi”; 19.04. 
godz. 12.00 – Ludzie estrady: „Nasi” Francuzi. O piosence 
francuskiej; 20.04. godz. 12.00 – „Z Albionu na Kresy. 
Brytyjczycy na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej”; 
godz. 12.00 – „Metody zwalczania szkodników bezpieczne 
dla środowiska”; 23.04. godz. 16.00 – „Piosenki z dawnych 
lat”; 26.04. godz. 12.00 – „Moja Grecja”.
n OŚRODEK KULTURY W DZIELNICY WESOŁA, 
ul. Starzyńskiego 21
6-7.04. godz. 9.00 – Przegląd Młodych Talentów „Artystyczna 
Wesoła”; 9.04. godz.17.00 – „Tradycje wielkanocne” 
– pokaz slajdów Anny Jóźwiak oraz warsztaty; 21.04. 
godz.11.50 – „Muzyczne pogawędki” – koncert Filharmonii 
Narodowej dla dzieci; 22.04. godz.16.00 – „Chłopiec 
z tonącej wyspy” – warsztaty plastyczne dla dzieci; 23.04. 
godz. 17.00 – „Dopóki ziemia kręci się” – koncert piosenek 
Bułata Okudżawy w wyk. Wiesława Kowalskiego.
n OŚRODEK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH 
„POGODNA” – WESOŁA, ul. Jana Pawła II 25
8.04. godz. 16.00 – „Chłopiec z tonącej wyspy” – warsztaty 
plastyczne dla dzieci; 8.04. godz. 18.00 – „Światło 
i cień” – wystawa rysunków i malarstwa Ewy Küng oraz 
prac Urszuli Bucholtz Stefaniak; 21.04. godz. 10.50  
– „Muzyczne pogawędki” – koncert Filharmonii Narodowej 
dla dzieci; 22.04. godz. 13.00 – Klub Miłośników Gier 
Planszowych; 23.04. godz. 16.00 – „Czarownica u dentysty” 
– przedstawienie dla dzieci.
Na wszystkie wymienione imprezy jest wstęp wolny.
Więcej na www.mieszkaniec.pl/zaproszenia

W poniedziałek, 10 kwiet-
nia, mija siódma rocznica 
katastrofy lotniczej pod Smo-
leńskiem, w której zginęło  
96 osób. Wśród nich urzędu-
jący Prezydent RP Lech Ka-
czyński z Małżonką, a także 
osoby bliskie „Mieszkańco-
wi”, m.in. Paweł Wypych, 
Kasia Doraczyńska, Stefan 
Melak, Piotr Nurowski, gen. 
Wojciech Lubiński. 

Uroczystości upamięt-
niające ofiary tragedii mają 
w tym roku charakter pań-
stwowy. Prezydent RP An-
drzej Duda złoży o godz. 
13.10 wieniec przed po-
mnikiem Ofiar Katastrofy 
Smoleńskiej na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach, 
a o 16.30 wystąpi przed Pa-
łacem Prezydenckim. 

Rocznicę upamiętnią tak-
że władze Warszawy. Uro-
czystość, przed pomnikiem 
na Wojskowych Powązkach, 
rozpocznie się o godz. 8.10, 
wprowadzeniem wojskowej 
asysty honorowej i wysta-
wieniem posterunku hono-
rowego. Po wspólnej eku-

menicznej modlitwie nastąpi 
złożenie wieńców.

***
W końcu jest szansa, że 

na Białołęce zapanuje spo-
kój i skończą się dyskusje, 
kto ma prawo zasiadać w jej 
zarządzie. 

4 kwietnia Naczelny Sąd 
Administracyjny oddalił ka-
sację wyroku złożoną przez 
Miasto, a to oznacza jedno 
– prawowitym burmistrzem 
Białołęki jest Jan Mackie-
wicz. Jego zastępcami nato-
miast Marcin Adamkiewicz 
i Łukasz Oprawski. 

Zarząd deklaruje, że nie 
planuje żadnych siłowych 
rozwiązań przy przejęciu 
stanowisk. Liczy, że w koń-
cu dojdzie do porozumienia 
z władzami Miasta, bo to od 
nich tak naprawdę zależy 
dalsze postępowanie urzędu-
jących jeszcze burmistrzów. 
Jak wyrok komentuje Jan 
Mackiewicz?

– NSA potwierdził, że je-
stem burmistrzem, a moimi za-
stępcami są Łukasz Oprawski 
i Marcin Adamkiewicz. Teraz 

musimy w sensowny sposób 
przejąć obowiązki w Ratuszu. 
Od 5 kwietnia rozpoczniemy 
rozmowy i zaczniemy doma-
wiać wszystkie kwestie – tłu-
maczył tuż po ogłoszeniu wy-
roku burmistrz. 

***

W najbliższą sobotę,  
8 kwietnia, mieszkańcy będą 
mogli sprawdzić swoją kon-
dycję w Wiosennym Teście 
Coopera. Impreza odbędzie 
się na bieżni przy Techni-
kum Łączności im. prof.  
J. Groszkowskiego (al. Sta-
nów Zjednoczonych 24). 
Impreza rozpocznie o godz. 
10.00. 

Test Coopera polega na 
zmierzeniu, jaką odległość 
człowiek może przebiec (ew. 
przetruchtać lub przejść)  
w 12 minut. Organizatorzy 
zapraszają też dzieci do lat 
10 na sześciominutowy test 
Mini-Cooper’ek. 

Szczegóły imprezy moż-
na znaleźć m.in. na interneto-
wej stronie Zespołu Szkół Nr  
37 im. Agnieszki Osieckiej. 

***
10 kwietnia br. w godzi-

nach 10.00-18.00 pracownicy 
Urzędu Skarbowego Warsza-
wa-Wawer będą pełnili dy-
żury w siedzibach urzędów 
dzielnic Rembertów, Wawer 
i Wesoła, aby ułatwić miesz-
kańcom złożenie rocznego 
rozliczenia podatku docho-
dowego za rok 2016.

Ponadto w dniach 27-28 
kwietnia br. urząd skarbowy 
Warszawa-Wawer będzie 
czynny w godz. 8.00-18.00.

***

Pierwsze Dyktando War-
szawskie zakończone! W so-
botę 25 marca, w szranki sta-
nęło pół tysiąca osób. Pałac 
Kultury pomieścił wszystkich! 
Tekst przygotował prof. Jerzy 
Bralczyk, przewodniczący 
jury, wybitny językoznawca. 

Zwycięzcą w niełatwej 
i pełnej pułapek konkuren-
cji okazał się Michał Gniaz-
dowski, zaś w wąskim gronie 
osób wyróżnionych przez ju-
rorów znalazła się nasza re-
dakcyjna koleżanka, Elżbieta  
Golińska. 

(ab, eg, ar, um)

Wiemy już, że miasto do-
gadało się z PKP i jak zapew-
niają władze spółki i władze 
dzielnicy, wejście na cmentarz 
będzie możliwe już pod koniec  
2019 roku. 

– W 2019 roku planujemy 
rozpocząć przebudowę linii ko-
lejowej biegnącej wzdłuż ulicy 
Starzyńskiego – poinformował 
Karol Jakubowski z zespołu 
prasowego PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. – W ramach tych 
prac ma zostać wybudowane 

na wysokości ulicy Namysłow-
skiej przejście pieszo-rowerowe 
o wymiarach 3,5 m wysokości 
i ok. 5 m szerokości. 

Takie rozwiązanie umożliwi 
swobodne i bezpieczne dojście 
do cmentarza cholerycznego 
mieszczącego się pomiędzy trze-
ma liniami kolejowymi. Obecnie 
trwa postępowanie przetargowe 
na wybór wykonawcy prac. 
Same prace na linii oraz przy 
budowie przejścia planujemy 
zakończyć w 2019 roku. 

 Miasto oraz Dzielnica Pra-
ga Północ deklarują przejęcie 
co najmniej terenu mogiły i doj-
ścia (od przejścia pod torami) 
oraz wygrodzenia przejętego 
terenu.

Na razie na teren cmentarza 
można dostać się nielegalnie, ry-
zykując życiem lub mandatem, 
gdyż umiejscowiony jest między 
trzema torami i brak do niego le-
galnego dojścia.      MKP

zabyTek będzIe dosTępny
Wielokrotnie pisaliśmy o jedynym w Warszawie 
niedostępnym zabytku, czyli cmentarzu chole-
rycznym. Dla miłośników historii miasta mamy 
dobrą wiadomość: cmentarz będzie dostępny dla 
zwiedzających. Wprawdzie dopiero w 2019 roku, 
ale dobre i to. 

WIOSENNY FESTYN RODZINNY
Universam, ul. Kinowa róg Waszyngtona

ZAPRASZAMY
22 kwietnia, godz. 11:00

W programie wiele atrakcji:
ZABAWY I WARSZTATY DLA DZIECI,  

konkursy z nagrodami, rabaty na zakupy.

REKLAMA REKLAMA
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Z okazji nadchodzących  
Świąt Wielkanocnych  

wielu radosnych chwil,  
serdecznych spotkań rodzinnych  
oraz wszelkiej pomyślności życzy  

Klub Radnych  
Razem dla Białołęki  

oraz  
Stowarzyszenie  

Razem dla Białołęki.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„GOCŁAW – LOTNISKO”  

UL. ORLEGO LOTU 6 

OGŁASZA PRZETARG 
NIEOGRANICZONY

NA WyBóR WyKONAWCy NA 
REMONT 23 SZT. BALKONóW 
W BUDyNKU MIESZKALNyM 

WIELORODZINNyM PRZy 
UL. TATARKIEWICZA 3

W WARSZAWIE.

Szczegóły na stronie internetowej 
Spółdzielni

www.smgl.com.pl

Na Facebooku powstał 
profil „Zielona Błotnołęka”, na 
którym w sarkastyczny sposób 
przedstawiają to, co spędza im 
sen z powiek, czyli... wszech-
obecne błoto.

„Witamy na Błotnołę-
ce, miejscu, gdzie szczęśliwi 
mieszkańcy zrezygnowali 
z utwardzonych dróg na rzecz 
błotnistych potoków” – czy to 
wymaga komentarza? Raczej 
nie... Dlatego rezygnujemy 
z wielkich opisów, najlepiej 
o profilu opowiedzą zamiesz-
czane na nim informacje i ko-
mentarze.

– Drodzy Zielono-Błotno-
łęczanie chwilkę mnie nie było, 
ale to nie znaczy, że moja miłość 
do błota osłabła. Dziś „umoru-
sałem” auto, buty i DZIECKO 
w błocie na jedynym parkingu 
przed szkołą!!! ZAPRASZAM 
na darmowe peelingi błotne 
Wasze auta i buty!!! Parking 
przy szkole na Kobiałce! – pi-
sze pomysłodawca strony Rafał 
Mroczek, przedstawiając błotne 
widoki sprzed szkoły.

Śmiech przez łzy to także ko-
mentarze innych mieszkańców. 

– Ja dzisiaj mojej córce 
pokazałam zdjęcia z Błotno-

łęki. Spytała: „Mamo, kto to 
wrzuca na FB”. Odpowiadam 
zatem kto i pytam: „A co? To-
bie nie przeszkadza to błoto?”. 
A córa na to: „Mnie, a skąd, 
nie przeszkadza. Ja lubię nasze 
błotko. Jest super!”. Jestem 
dumna z postawy mojej córki! 
Prawdziwe błotnołęckie dziec-
ko! – pisze Ewa, a Agnieszka 
dodaje, że jej dziecko już od  
3. roku życia ma wpajane błot-
nołęckie wartości i jak ją spy-
tać, gdzie mieszka, to mówi, 
że na „dziurawej”. – My miesz-
kańcy Głębockiej cieszymy się 
z każdej nowej dziury w tym 
okropnym asfalcie i szczyci-
my błotnymi poboczami bez 
chodników.

Nie brakuje też weekendo-
wych sąsiedzkich propozycji 
spędzania wolnego czasu.

– Może wspólnie w weekend 
potarzamy się drodzy sąsiedzi 
w błotku? Przepraszam – chcia-
łam napisać pobiegamy..? – 
pyta Ewa, a Rafał odpowiada: 
– Ależ my się tarzamy codzien-
nie! A jak już nie mamy siły, 
to bierzemy nasze samochody 
i jeździmy nimi tak długo, aż 
nie będzie widać, w jakim są 
kolorze.

Nina Miętus

Mieszkańcy Zielonej Białołęki, zmęczeni dra-
matycznym stanem dróg w ich okolicy, posta-
nowili w krzywym zwierciadle pokazać swoją 
rzeczywistość. 

na zIelonej błoTnołęCe
Białołęka

REKLAMA REKLAMA

W nowej podstawówce 
(przewidzianej już na osiem 
klas) będzie się uczyć ok. ty-
siąca uczniów w 37 oddziałach 
klasowych. Łącznie zaplanowa-
no13 sal dla klas I-IV, 9 sal dla 
klas V-VI, 15 sal dla klas VII-
VIII – wszystkie z zapleczami.

– Na zebraniu informa-
cyjnym organizowanym przez 
Stowarzyszenie Moja Białołęka 
w sprawie tej inwestycji pojawi-
ło się wiele pytań, związanych 
z rozpoczęciem prac budowla-
nych. Zarząd Dzielnicy planuje 
ogłosić przetarg na wykonawcę 
na przełomie marca i kwietnia. 
Planowany termin zakończe-
nia budowy szkoły to wrzesień 
2018. Z dużym niepokojem pa-
trzę na wąski czas przeznaczony 
do wykonania budowy i zapo-
wiedziałam monitorowanie wy-
konania harmonogramu prac 
– mówi radna Agnieszka Bo-
rowska. W okolicy przybywa 
nowych bloków, trwa budowa 

kolejnych etapów osiedla Zie-
lona Dolina.

Mieszkańcy interesują 
się także lokalizacją wejść do 
szkoły, miejsc w których moż-
na zatrzymać samochód, aby 
wysadzić dziecko przed szko-
łą, parkingami. W odpowiedzi 

na wcześniejsze zgłoszenia, 
w szkole pojawi się strefa 
„Kiss and Ride”, czyli „Pocałuj 
i Jedź”.  Do szkoły będą wejścia 
od ul. Verdiego dla uczniów 
z osiedli Zielona Dolina oraz 
od ul. Ruskowy Bród.

W tej szkole zaplanowano 
dość oryginalne rozwiązanie. 
Sam budynek ma się znaleźć 

naprzeciwko osiedla Zielona 
Dolina. A po przeciwnej stro-
nie – przy ul. Ruskowy Bród, 
ma powstać zaplecze sportowe 
z boiskami. Aby uczniowie 
mogli bezpiecznie się prze-
mieszczać ze szkoły na boiska, 
nad ulicą zostanie wybudowa-
na kładka dla pieszych. 

– Na terenie sportowym 
planuje się trzy boiska o róż-
nych wielkościach. Jest też 
część działki niezagospoda-

rowanej z możliwością prze-
znaczenia na rozbudowę za-
plecza, w miarę możliwości 
dostępnych środków, filii Bia-
łołęckiego Ośrodka Sportu, 
bądź Białołęckiego Ośrodka 
Kultury, czy Ośrodka Pomocy 
Społecznej – tłumaczy radna 
Borowska. 

Klara Bartuszek

U zbiegu ulic Verdiego i Ruskowy Bród planowa-
na jest budowa nowej szkoły. W chwili obecnej 
trwa projektowanie. Czego możemy spodziewać 
się po nowej inwestycji?

kładkĄ do szkoły

Białołęka, ul. Leśnej Po-
lanki. Tu znajduje się jedna 
z perełek (a właściwie jej po-
zostałości) – Willa Topolanka.
Niestety od jakiegoś czasu ten 
obiekt popada w coraz większą 
ruinę. Dewastowany jest nie tyl-
ko budynek, ale też ogrodzenie. 
Na działce panuje jeden wielki 
bałagan. 

Mieszkańcy są oburzeni. 
Choć oficjalnie mówi się, że 
willa powstała na początku  

XX wieku, to biorąc pod uwagę 
przekazy ustne, mamy do czy-
nienia z jednym z najstarszych 
zachowanych obiektów mu-
rowanych Białołęki. Niestety 
„zachowany” nabiera coraz 
smutniejszego wyrazu.

– Pomimo składanych wie-
lokrotnie deklaracji, m.in. przez 
władze dzielnicy, o konieczności 
podjęcia działań w uzgodnieniu 
z konserwatorem, mających na 
celu uratowanie tego obiektu, 
mamy do czynienia z postępu-
jącą w dramatycznym tempie 
jego dewastacją. A przecież 
w obowiązującym planie miej-
scowym jest wpisany jako obiekt 
przeznaczony do stałej adapta-
cji – mówi Jan Mackiewicz, 
prezes Stowarzyszenia Razem 
dla Białołęki. – Zabytków mamy 
w okolicy jak na lekarstwo i dla-
tego szczególnie boli to, że tak 
urokliwie położony, w otoczeniu 
pomników przyrody obiekt od-
chodzi powoli w niebyt.

O sypiącym się zabytku, od 
jakiegoś czasu, jest bardzo gło-
śno w mediach społecznościo-
wych. Mieszkańcy publikują 

mnóstwo zdjęć i ubolewają nad 
budynkiem, który mógłby być 
przecież jedną z prawdziwych 
wizytówek Białołęki. Wszyscy 
zgodnie podkreślają, że w całej 
sprawie najbardziej przeraża 
bezczynność władz dzielnicy.

Co na to wszystko białołęcki 
ratusz? Urzędnicy przyznają, że 
Willa Topolanka jest w opłaka-
nym stanie. Budynek już jakiś 
czas temu, kiedy przejmował go 
ZGN, był częściowo zawalony. 
Wcześniej mieszkali tam ludzie, 
którzy zostali wykwaterowani ze 
względu na zły stan zabytku. 

– Zarząd Dzielnicy długo 
zastanawiał się, co zrobić z wil-
lą. W końcu jest decyzja. Bur-
mistrz Ilona Soja-Kozłowska 
wystąpi do ZGN o przygotowa-
nie ekspertyzy. Z niej dowiemy 
się, w jakim dokładnie stanie 
jest budynek i jaki byłby koszt 
ewentualnego remontu – mówi 
Marzena Gawkowska, rzecz-
niczka białołęckiego urzędu 
dzielnicy i dodaje: – Przypomi-
namy też, że Willa Topolanka 
nie jest wpisana do rejestru, 
tylko do ewidencji zabytków.

Historia Topolanki póki, 
co jest przytłaczająca, ale są 
w dzielnicy też miejsca, które 
udaje się ratować przed zapo-
mnieniem. 

Do takich należy chociaż-
by budynek biblioteki przy  
ul. Ambaras 12. Ten stary obiekt 

z lat 30-tych, ratuje stowarzy-
szenie Białołęka Dworska. 
Działacze za symboliczną 
kwotę wydzierżawili od dziel-
nicy budynek i próbują dopro-
wadzić go do porządku. A pracy 
jest wiele.

– Zaczęliśmy od posprzą-
tania terenu. Podpisaliśmy już 
umowę na dostawę prądu, chce-

my to miejsce udostępnić dzie-
ciakom z drużyny harcerskiej. 
Na razie jest ciężko. Wszystko 
robimy własnym sumptem. 
Mamy też środki z budżetu par-
tycypacyjnego, dzięki którym 
uda się zrobić sporo, ale to wciąż 
kropla w morzu potrzeb – mówi 

Tomasz Zamorski ze stowarzy-
szenia i dodaje, że mieszkańcy 
zrobią wszystko, by ten zabyt-
kowy budynek doprowadzić do 
porządku i stworzyć w nim dom 
harcerski.

Można? Jak widać można, 
wystarczy tylko chcieć. Topo-
lanka nie miała tyle szczęścia. 

NM

peRła W RuInIe
Są w mieście jeszcze takie miejsca, które pamię-
tają odlegle czasy naszych przodków. Zabytkowe 
budynki nieraz udaje się ratować. Dla niektórych 
jednak jest za późno.

Budynek biblioteki Foto Google Street View
Willa Topolanka

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawa + szkła + robocizna 
 (sph. od -4.0 do  +4.0 dpr.)
Warszawa, ul. Majdańska 7

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

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

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  
 soczewki do pracy biurowej

   soczewki fotochromowe 
TRANSITIONS

Pracujemy pon.-pt. 9-19
sobota od 9 do 13
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Pełnych spokoju i ciepła 

Świąt Wielkanocnych,

spotkań w rodzinnym gronie,

aby Zmartwychwstały Chrystus

był źródłem pokoju 

i żywej nadziei

Wesołego Alleluja!

Życzy

Rada i Zarząd Dzielnicy 

Praga-Północ 

m.st. Warszawy 

Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych 
wielu radosnych chwil,

serdecznych  
spotkań rodzinnych

oraz
wszelkiej pomyślności

życzą

Rada i Zarząd Dzielnicy 
Wawer m.st. Warszawy

Z okazji Świąt 
Wielkanocnych życzymy 
wszystkim mieszkańcom 
wszelkich łask Bożych, 
pogodnych i zdrowych 

świąt, oraz pomyślności  
w życiu osobistym.

Radni Prawa i Sprawiedliwości
Praga Południe

ŚWIęTo InWalIdóW

W Polsce przez dziesiątki 
lat bycie inwalidą było po-
strzegane jako coś krępującego 
i wstydliwego. Na szczęście ta 
tendencja się zmienia. Przecież 
nikt nie zostaje inwalidą z wła-
snej woli. A w wielu przypad-
kach inwalidą zostają ludzie 
służący Ojczyźnie…

Inwalidzi wojenni od daw-
na honorowani są przez rządy 
i kraje. Mamy w Warszawie, 
na Żoliborzu, plac Inwalidów, 
który powstał 1923 r. dla upa-
miętnienia tych, którzy doznali 
trwałego uszczerbku na zdro-
wiu w czasie I wojny świato-
wej. Mamy w Paryżu kościół 
i pałac, które tworzą słynny 
kompleks Les Invalides. Jego 
początki sięgają drugiej poło-
wy XVII wieku. W grobow-
cach kompleksu pochowano 
wielu francuskich marszałków, 
admirałów i generałów. Spo-

częły tam też prochy cesarza 
Napoleona Bonaparte.

Zaś na początku drugiej 
połowy XX wieku, na po-
ziomie międzynarodowym, 
zostało ustanowione święto – 
Światowy Dzień Inwalidów. 
Przyczynkiem tego święta nie 
były działania wojenne, ale po-
żar w jednej z francuskich ko-
palń, w którym zginęło ponad 
260 górników (z 12 krajów), 
a wielu, na skutek obrażeń, 
zostało inwalidami. 

W Polsce to święto obcho-
dzone jest od 1959 r. 

– Zazwyczaj przypada 
na trzecią niedzielę marca 
– wyjaśniała na południo-
wopraskim spotkaniu Teresa 
Bugajska-Nyc z Polskiego 
Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów. – Gdy na 
wiosnę budzi się nowe życie 
i nowe nadzieje…

Na tegoroczne uroczystości 
PZERI Oddz. Praga-Południe 
wybrał Dzielnicowe Centrum 
Promocji Kultury. W części 
oficjalnej imprezy wyróżnio-
no kilka zasłużonych dla tej 
społeczności osób. Związko-
wymi odznaczeniami prezes 
oddziału rejonowego Janusz 
Czyż, wraz ze wspomnianą 
szefową oddziału okręgowego 
Teresą Bugajską, uhonorowa-
li: wiceburmistrza Pragi-Po-
łudnie Piotra Żbikowskiego, 
naczelnik dzielnicowego 
wydziału zdrowia Iwonę Jaś-
kiewicz-Wyrębską, szefową 
biura podróży Prima Tour 
Bożenę Szymczyk, działaczy 
PZERI Annę Kubaszewską 
i Waldemara Nyca oraz szefo-
stwo CPK, dyrektor Barbarę 
Gebler-Wasiak i jej zastępcę 
Mirosława Salacha. Podzię-
kowano także burmistrzowi 
Pragi-Południe Tomaszowi 
Kucharskiemu i wiceburmi-
strzowi Michałowi Wieremiej-
czykowi. 

Po tych wyróżnieniach na 
scenę wyszło szefostwo CPK. 

– Chciałam wszystkim ze 
Związku, ale też z Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, gorąco 
i serdecznie podziękować, gdyż 
dzięki państwa głosom i stara-
niom, nasze Centrum Promocji 
Kultury, jako jeden z czterech 
domów kultury w całej War-
szawie, otrzymało zaszczytny 
certyfikat „Miejsce Przyjazne 
Seniorom” – mówiła dyrektor 
Wasiak.

Magda K.

Pod koniec marca, w południowopraskim Cen-
trum Promocji Kultury, świętowali inwalidzi,  
renciści i emeryci. W sali widowiskowej CPK 
zgromadziło się prawie 200 osób.

gdzIe Ta pRaga?
To kolejny spacer zorga-

nizowany przez grupę prze-
wodników „Praska Ferajna”, 
którzy tego dnia stawili się 
w komplecie. Pieszą wyciecz-
kę poprowadzili wspólnie Karol 
Bulski, Mariusz Prządak i Ja-
rek Spacerolog Praski. Jej data  
– 1 kwietnia – sprzyjała żartom 
i dowcipom. 

– Gdyby Państwo musieli 
komuś wytłumaczyć, gdzie ta 
Praga jest, to co by Państwo 
powiedzieli? Na wschód od 
Warszawy, wiele kilometrów 
od niej, przynajmniej mentalnie. 
Oczywiście, teraz to się zmienia, 
ale osoby z lewego brzegu Wi-
sły czasami nawet mówią, że „to 
Azja, tu się nie jeździ, że strach 

i noże w powietrzu latają”. My 
będziemy Państwu udowadniać, 
oczywiście żartem, że to prawda 
– podkreślił z uśmiechem Jarek 
Spacerolog Praski. 

Uczestnicy spaceru usły-
szeli zatem szereg zabawnych, 
ale także ciekawych anegdotek 
m.in. o neonie z napisem ZOO, 
znajdującym się przy ówcze-

snym komisariacie rzecznym 
MO, o bazarze, synagodze, 
dwóch pomnikach autorstwa 
rzeźbiarza Andrzeja Renesa – 
ks. Ignacego Skorupki przed 
bazyliką katedralną (na zdjęciu)
i warszawskiej kapeli podwór-
kowej u zbiegu ulic Floriańskiej 
i ks. I.Kłopotowskiego czy nie-
bieskich aniołach. 

Przewodnicy wyjaśnili też, 
jak to jest z tymi „smutnymi mi-
siami”. Otóż badany był poziom 
stresu i tak naprawdę jedyną nie-
dogodnością dla tych niedźwie-
dzi jest to, że zamiast trawiastego 
wybiegu jest tam beton. 

Kwietniowy program też 
jest bogaty. Już w najbliższą 
sobotę, 8 kwietnia, odbędą się 

dwie wycieczki. 
Jedna, rowerowa, 
rozpocznie się o go-
dzinie 11 na peronie 
przystanku kolejo-
wego w Zielonce 
(trasa przez Ossów 
i Wołomin do Ko-
byłki). Druga, piesza 
– podczas, której bę-
dzie można poznać 
historie najpiękniej-
szych kamienic Pragi  
– o godz. 15 przy  
ul. Targowej 41 (róg 
ul. Kępnej).

Z kolei w nie-
dzielę, 9 kwietnia, 

odbędzie się wycieczka piesza po 
Otwocku – początek o godzinie 
15 przed stacją kolejową Otwock, 
od strony postoju taksówek.

– Wycieczki nie są bileto-
wane, ale jeżeli ktoś uzna, że 
oprowadzający zasługują na na-
piwek, to przyjmiemy go z uśmie-
chem – mówią przewodnicy.

AnKa

Pierwszy, upalny dzień tego roku to idealny moment na spacer po Pradze. 
Chętnych, aby posłuchać praskich historii, nie brakowało. A wszystko zaczę-
ło się przy słynnych niedźwiedziach, które spacerują po kamiennym wybiegu 
i patrzą na mknące aleją Solidarności auta. 
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Wielkanoc! Dawniej inaczej, 
mimo wszystko, świętowali możni, 
a inaczej biedota. Wielki Post był 
jakby „w domach niezasobnych, 
większy” gdzie tłustości i mięsiwa 
gościły nader rzadko. Ale to biedota 
radośnie uczestniczyła w tradycyjnym 
obrządku „grzebania żuru i śledzia” 
wielkopostnego: była to zemsta 
nad uprzykrzonym, postnym 
jadłem. Pogrzeb żuru i śledzia 
przybierał różne formy. Dosłow-
ne – wynoszenia tych potraw 
z domu i zakopywania w ziemi 
(śledzia czasami wieszano na 
drzewie). Przenośne – tłuczono 
brudnymi garami (z resztkami 
jadła, sadzy, popiołu) o framugi 
drzwi i okien domów tak, aby je 
ubrudzić.

Wróćmy jednak do naszych 
świąt. Wielki Tydzień to czas 
bardzo szczególny, a w nim – 
Wielki Czwartek. Poranna Msza 
Krzyżma, podczas której odna-
wiane są przyrzeczenia kapłań-
skie, święcenie nowych olejów, 
używanych do namaszczania 
chorych, a także bierzmowa-
nych czy chrzczonych… Jesz-
cze więcej wiernych gromadzi 
wieczorna, uroczysta Msza Wieczerzy 
Pańskiej, podczas której gaśnie wiecz-
na lampka, a z ołtarza zabierany jest 
krzyż, mszał i świece. Tabernakulum 
też pozostanie puste i otwarte. 

Niezwykłą symbolikę ma zwy-
czaj umywania nóg przez kapłana 
podczas mszy. To odwieczny symbol 
posłuszeństwa i bezgranicznie ofiar-

nej służby. Przywołuje też pamięć 
o Ostatniej Wieczerzy, kiedy to Jezus 
umywał stopy swoim uczniom i osu-
szał je czystym płótnem, dając przy 
tym apostołom ważną lekcję pokory, 
wiary i oddania.

Wielki Piątek. Wielka cisza. Bo-
lesne zwycięstwo umęczonego na 

krzyżu Jezusa. Obowiązuje post ści-
sły, a w kościołach wierni uczestniczą 
w nabożeństwach Drogi Krzyżowej. 

Nadchodzi Wielka Sobota! W do-
mach rwetes, w kuchni aż wszystko 
furkocze, zaś na osobnym stoliku 
przygotowywana jest święconka: 
ozdobny koszyczek, ustrojony buksz-
panem, czasem bluszczem i kwiatusz-

kami, a w nim – symbole wielkanocne, 
które za chwilę, na wspólnym stole, 
wraz z innymi koszyczkami, poświę-
ci ksiądz dobrodziej: jajo na twardo, 
barwna pisanka, korzeń chrzanu, 
chleb, sól, pieprz, kawałek mazurka 
i wielkanocnej babki. Do tego odro-
bina kiełbaski czy szyneczki, piętka 
chleba, jak komu dyktuje rodzinna 
tradycja. 

Dawniej, w domach możnych, 
święconkę przygotowywano usta-

wiając na największych stołach 
w salonie wszystko to, co bę-
dzie spożywane podczas świąt, 
a wokół nich wielkie kosze ze 
swoim jadłem ustawiali wło-
ścianie, tłocząc się wstydliwie 
w kącie i miętosząc z nieśmia-
łością zdjęte z uszanowania 
czapki, aż ksiądz dobrodziej 
wszystko szczodrze kropidłem 
poświęci, a dziedzic poczęstuje 
każdego wieśniaka kieliszkiem 
wódki i kawałkiem kiełbasy. 
Tego też dnia, w większych 
miastach, gromadnie chadza-
no „na groby”, odwiedzając 
w ciszy i modlitwie, w różnych 
kościołach, symboliczne Gro-
by Pańskie, z figurą uosabiają-
cą zdjętego z krzyża Jezusa na 
marach.

Wielka Niedziela: podczas 
Rezurekcji sakrament wrócił już 

na ołtarz, a my – wracamy z kościo-
ła na wielkanocne śniadanie. Każdy 
znajdzie na pięknie zastawionym stole 
to, co lubi! Zanim przyjdzie czas ra-
dosnych psot – Wielki Poniedziałek 
i śmigus dyngus, obserwujmy nie-
dzielną aurę.

Kto wie, może się sprawdzi?
Katarzyna Jasiek

Gdy mokro w Wielką Niedzielę, rok na sucho się ściele… 
Zobaczymy, co przyniesie tegoroczna, wielkanocna aura  
i czy przysłowie się sprawdzi! 

gdy mokRo W WIelkĄ nIedzIelę…

Życzymy Państwu,  

aby nadchodzące Święta Wielkanocne  

przepełnione były spokojem, miłością i odpoczynkiem.  

Życzymy, by radosny dzień Zmartwychwstania Pańskiego 

przyniósł ze sobą nadzieję na lepsze jutro, a piękno 

powracającej do życia przyrody niech stanie się natchnieniem 

w Państwa codziennym życiu, dając spokój i siłę.  

Optymizm i radość niech nas nie opuszczają przez cały rok. 

Życzymy Państwu miłości.  

Tej codziennej, rodzinnej, spełnionej.  

Z ufnością patrzmy w przyszłość! 

Wesołego Alleluja!

Rada i Zarząd 

Dzielnicy Praga-Południe 

m.st. Warszawy
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Mieszkańcy

Hubert uRbaŃskI 
Fo

t. 
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a 
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Dzieciństwo wspomina 
z sentymentem. Wychowywał 
się na 37 mkw. – Na tej prze-
strzeni żyliśmy we czwórkę: 
mama, tata, ja i dziadek. Dzia-
dek sam zajmował jeden pokój, 
bo był po zawale – wspomina.

Nie byli bogatą rodziną  
– mieli dużego fiata 125p, ale 
wiele rzeczy było kompletnie 
poza ich zasięgiem. Dlatego, 

tym bardziej cieszy Huberta 
fakt, że bez wsparcia rodziny, 
bez znajomości i układów do-
szedł do tego miejsca, w którym 
dziś się znajduje. Chociaż nie da 
się ukryć, że droga do szczytu 
była wyboista.

 Hubert uczęszczał do war-
szawskiego XIX LO im. Po-
wstańców Warszawy. To wła-
śnie w tamtym czasie wpadł na 

pomysł, aby zacząć studiować 
filologię indyjską. I stało się tak, 
jak to sobie zamarzył. Dostał 
się na Wydział Orientalistyki 
na Uniwersytet Warszawski. 
Szybko okazało się jednak, że 
ten kierunek nie jest dla niego. 
Dlatego też rozpoczął studia na 
Wydziale Aktorskim Państwo-
wej Wyższej Szkoły Teatralnej. 
Niestety i te studia przerwał 
w 1994 roku.

Po odejściu z uczelni zwią-
zał się z Radiem Zet. Następnie 
pracował w Radiu Kolor. Przez 
rok prowadził także audycje 
w Tok FM. 

Swoją przygodę z telewi-
zją rozpoczął od prowadzenia 
programu „Antena” w telewi-
zji publicznej. Bardzo szybko 
zauważył go Polsat i zapropo-
nował rolę gospodarza teletur-
nieju „Piramida”. Następnie 
posypały się propozycje z TVN. 
Z tą stacją związał się na dłużej, 
bo aż na 11 lat. W tym czasie 
był gospodarzem takich pro-
gramów jak: „Jestem jaki je-
stem”, „Dla ciebie wszystko”, 
„Wyprawa Robinson”, „Taniec 
z gwiazdami” oraz teleturnieju 
„Milionerzy”.

Kiedy teleturniej „Milio-
nerzy” zdjęto z anteny znów 
związał się z TVP i poprowadził 
show „Bitwa na głosy” i „The 
Voice of Poland”. Widzowie 
mogli zobaczyć go również 
w „Pytaniu na śniadanie”. 

Aż tu nagle, praktycznie 
z dnia na dzień, zabrakło dla 
niego pracy w jakiejkolwiek 
telewizji. 

– Nie wiem nawet, jak to 
działa, że jestem, a potem mnie 
nie ma. Pracuję w TVN i nagle 
nie ma tam dla mnie pracy. Pra-
cuję w TVP2 i któregoś dnia tam 
też nie ma dla mnie pracy. Bez 
żadnego racjonalnego uzasad-
nienia – zdradził rozżalony. 

Na szczęście trafił do ra-
dia RMF FM i telewizji TTV. 
A rok temu wystąpił w pro-
gramie TVN „Agent-Gwiaz-
dy”, w którym był tytułowym 
Agentem. A teraz ponownie 
prowadzi w TVN teleturniej 
„Milionerzy”.

Jego życie prywatne, po-
dobnie jak zawodowe, również 
było pełne wzlotów i upadków. 
Hubert był dwukrotnie żona-
ty. Z pierwszego małżeństwa 
ma córki – Mariannę i Kry-
stynę, a z drugiego – Stefanię  
i Danutę. 

Pierwsze małżeństwo za-
kończyło się, chociaż nikt na-
wet nie przypuszczał, że tak się 
stanie. Razem z Urszulą tworzył 
bowiem związek szczęśliwy 
i harmonijny. Widocznie były 
to tylko pozory. Miłość zakoń-
czyła się rozwodem. 

Podobnie stało się z jego 
małżeństwem z Julią Chmiel-
nik. Ten związek także prze-
szedł do historii, chociaż ich 

dom od zawsze był kojarzony 
z ciepłem i radością. 

Hubert swoją drugą żonę po-
znał w 2008 roku w Krakowie. 
Właśnie tam nagrywał odcinki 
„Milionerów”. Ich romans po-
czątkowo owiany był tajemnicą. 
Ale para zakochała się w sobie 
od pierwszego wejrzenia. Szyb-
ko doczekali się też pierwszego 
dziecka. Po narodzinach ma-
leństwa postanowili się pobrać. 
Ich ślub odbył się w Krakowie. 
Uwielbiali to miasto, ale zdecy-
dowali się na przeprowadzkę 
do Warszawy. Zamieszkali na 
Mokotowie w ekskluzywnym 
apartamencie. Niedługo potem 
na świat przyszła ich druga cór-
ka. Byli przeszczęśliwi. 

– Jesteśmy dwoma jabł-
kami. Nie jakimiś połówkami. 
Dwa jabłka tego samego ga-
tunku, dobrze do siebie pasu-
jące – komentował wtedy swój 
związek Hubert. 

Wszyscy dostrzegali zmia-
nę, którą przeszedł. Prezenter 
zrezygnował z luksusowych 
gadżetów, którymi się otaczał 
i stał się innym, lepszym czło-
wiekiem. 

Niestety idylla nie trwała 
długo. Pojawiły się zawodowe 
problemy. Do nich dołączyła 
śmierć ojca, którą dziennikarz 
bardzo przeżył. Wszystko to za-
ważyło na losach małżeństwa. 

– Nigdy nie byłem religij-
ny, ale kiedy moja była żona 

poprosiła o ślub kościelny, ku 
zdumieniu wszystkich, któ-
rzy mnie znali, powiedziałem 
„tak”. I ożeniłem się z kobietą, 
która przed ołtarzem przyrzeka-
ła, że będzie ze mną na dobre 
i na złe, a w najtrudniejszym 
chyba momencie mojego życia 
powiedziała: „Mam tego dosyć, 
radź sobie sam”. To jest takie 
uczucie, jakby się człowiek zde-
rzył z rozpędzonym pociągiem. 
A do tego złość na siebie, że się 
tego wcześniej nie widziało. To 
jest tak, jakbyś nagle obudziła 
się obok swojego męża, spojrza-
ła mu w oczy i zobaczyła w nich 
kogoś obcego, takiego Hanni-
bala Lectera. Uświadamiasz so-
bie wtedy z przerażeniem, że on 
cały czas tam był – podsumował 
swoje drugie małżeństwo. 

I tak, w październiku 2013 
roku, po czterech latach małżeń-
stwa, rozwiódł się ponownie.

Na szczęście czas leczy 
rany. Hubert otrząsnął się już po 
wszystkich niepowodzeniach 
i stanął na nogi. Zawodowo 
nareszcie jest dobrze, tak jak 
bywało dawniej, a i w życiu pry-
watnym dziennikarz odzyskał 
upragniony spokój. Ma świet-
ny kontakt ze swoimi córkami. 
Ostatnio jego najstarsza latorośl 
otrzymała od niego w prezencie 
mieszkanie. Wszystko wróciło 
na właściwe tory, a Hubert znów 
uśmiecha się tak jak dawniej. 
I oby tak zostało!   (ad)

Urodził się w Polsce, ale jego mama jest Bułgarką. 
Rodzice Huberta Urbańskiego poznali się w Bułga-
rii, kiedy tata był na wycieczce zakładowej. Hubert 
swoje drugie imię – Kirył – zawdzięcza dziadkowi. 

REKLAMA REKLAMA

Szanowni Państwo, Mili Sąsiedzi

Życzę by Święta Wielkanocne  
sprzyjały rozwojowi duchowemu,

budowały zgodę,  
ład rodzinny i społeczny

oraz  
pomnażały radość płynącą  

ze zmartwychwstania 
Pańskiego.

Życzy  
Małgorzata Wypych

Poseł na Sejm RP
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Okazuje się, że aby poznać 
te egzotyczne zwierzęta, wcale 
nie trzeba jechać do dalekiej 
Ameryki Południowej, ani od-
wiedzać zoo. 12 kwietnia będzie 
je można spotkać w… Szkole 
Podstawowej nr 138 im. J. Hor-
sta w Warszawie. Tam właśnie, 
w wawerskim Międzylesiu przy 
ul. Pożaryskiego 2, odbędzie się 
pokaz alpakoterapii.

Na taki pomysł wpadła 
dyrektor placówki Joanna Wi-
chowska.

– Jesteśmy szkołą integra-
cyjną i szukamy różnych terapii 
– mówi dyrektor „Mieszkańco-
wi”. – Świetnie nam się spraw-
dzała dogoterapia, więc spróbu-
jemy też alpakoterapii. 

Alpaki pani dyrektor zobaczy-
ła w Wawrze. W czasie spaceru 
z psem. Zaczęła zgłębiać temat 
i okazało się, że całkiem nieda-
leko powstał Ośrodek Psychote-
rapii Dzieci i Młodzieży „Kopar-
ka”, za którego płotem spacerują 
sobie te egzotyczne zwierzęta.

– Pierwszy raz zobaczyłem 
alpaki na dniu uczelni w SGGW 
i się w nich zakochałem…  
– przyznaje psycholog Przemek 
z „Koparki”. 

I nie ma się co dziwić, bo 
jak się nie zakochać, gdy takiej 
alpace spojrzy się prosto w jej 
wielbłądzie, niby malowane di-
sney’owską kreską oczy…

Okazało się, że na Pomorzu 
alpaki są hodowane i wykorzy-
stywane w terapii dziecięcej. 
Pod koniec lipca ubiegłego roku 
do „Koparki” trafiły pierwsze 
dwie alpaki. – To zwierzęta stad-
ne i lepiej kupować je parami 
– mówi pan Przemek i zdradza, 

że koszt zakupu parki jest po-
równywalny z ceną małego sa-
mochodu. W planach ma zakup 
kolejnych dwóch zwierząt.

Obecnie w Wawrze miesz-
kają jasnobrązowy Natan 
i ciemnobrązowy Kazik (na 
zdjęciu). Alpaki, które mają 
dopiero przyjechać do ośrodka 
są aktualnie szkolone, aby ła-
twiej i praktyczniej można było 
z nimi prowadzić terapię. 

To zwierzęta inteligentne, 
ale płochliwe. Łatwo zaprzy-
jaźniają się z ludźmi. Kontakt 
z alpakami, czy to podczas zaba-
wy, czy ćwiczeń z ich udziałem, 
pomaga dzieciom, a dla tych ze 

specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi jest formą terapii moto-
rycznej i behawioralnej.

Dyrektor Wichowska roz-
waża co zrobić, jeśli faktycznie 
na kwietniowe spotkanie przyj-
dzie zbyt wiele osób. 

– Po prostu wpuścimy 
określoną liczbę osób – de-
klaruje dyrektor i dodaje, że 
na spotkanie obowiązują za-
pisy. Pokaz zajęć z udziałem 
alpak i uczniów odbędzie się 
na przyszkolnym terenie. rosa

Na portalu społecznościowym Facebooku ponad 
4 tysiące internautów zadeklarowało chęć uczest-
nictwa w wiosennym spotkaniu z alpakami. 

zakoCHać sIę W alpaCe
Wawer

– W przyszłym roku po-
wstaną w naszej dzielnicy trzy 
kulturoteki – na osiedlu Wawer, 
w Radości i właśnie w Falenicy 
– wyjaśnia Konrad Rajca, rzecz-
nik dzielnicowego Ratusza. We 
wtorek, 28 marca, na projekt 
i budowę tego ostatniego obiek-
tu władze dzielnicy podpisały 
umowę z wykonawcą. 

– Ta kulturoteka chyba bę-
dzie najbardziej widowiskowa 
– w centralnym punkcie Fale-

nicy, przy trasie wlotowej do 
Warszawy na linii otwockiej 
– będziemy mieli obiekt, który 
pomieści kilka prężnie działa-
jących podmiotów, m.in.: To-
warzystwo Kulturalne, Towa-
rzystwo Miłośników Falenicy, 
Radę Osiedla Falenica – wy-
mieniał burmistrz Łukasz Je-
ziorski. – W tym budynku będą 
mogły być realizowane oddolne 
inicjatywy, pomysły lokalnych 
aktywistów.

W trzykondygnacyjnym 
budynku będzie się mieściła 
biblioteka, sala multimedial-
na, czytelnia, kawiarenka, pra-
cownie plastyczne, muzyczne 
i techniczne. Teren wokół kul-
turoteki zostanie zagospodaro-
wany, aby zapewnić okolicz-
nym mieszkańcom możliwość 
aktywnego wypoczynku. Po-
wstaną tu skate park i ścianka 
wspinaczkowa. A na sztucznej 
skarpie umiejscowiona zosta-
nie letnia czytelnia i widownia 
plenerowa dla sceny.

Zapytany przez „Miesz-
kańca” wykonawca oszacował, 
że na plac budowy powinien 

wejść po wakacjach. Inwesty-
cja ma być gotowa pod koniec 
przyszłego roku. Zaś już za 
kilka miesięcy rozpoczną się 
zmiany sąsiedniego terenu 
– przebudowa falenickiego 
targowiska. Władze dzielnicy 
zapewniają, że ta inwestycja 
będzie etapowana, tak, aby nie 
uniemożliwiać mieszkańcom 
robienia zakupów. Powstanie 
ponad 80 lokali handlowo-
usługowych. 

– To bardzo aktywne miej-
sce, przyjeżdżają tu na zakupy 
zarówno mieszkańcy Wawra, 
jak i okolicznych miejscowo-
ści. Naszym założeniem, a tak-
że władz Warszawy i wicepre-
zydenta Michała Olszewskiego 
jest, aby nie przerywać tutejsze-

go handlu, choć zapewne, ja-
kieś problemy będą… – słyszy-
my w wawerskim Ratuszu.

W planach Dzielnicy jest 
także przeniesienie aktualnie 
ukrytego wśród roślinności 
przed domem handlowym 
„Fala” pomnika, tablicy upa-

miętniającej bohaterskich żoł-
nierzy tutejszej bitwy z wrze-
śnia 1939 r. Pamiątkowa tabli-
ca, w porozumieniu z Towarzy-
stwem Miłośników Falenicy, 
ma zostać wyeksponowana 
właśnie przy kulturotece.

Magda Kato

W najbliższych latach zmieni się ważny frag-
ment centrum Falenicy. Przy zbiegu ul. Wal-
cowniczej i Patriotów powstanie nowoczesna 
kulturoteka.

noWoCzeŚnIej W FalenICy

REKLAMA REKLAMA

„To prawdziwa inwazja dzi-
ków!” – pisze do naszej redakcji 
pani Barbara z Miedzeszyna. 
Dodaje, że mieszkańcy boją 
się chodzić na spacery po lesie: 
„Praktycznie nie ma dnia, żeby 

nie spotkać się z dzikami oko 
w oko. Najwyraźniej odławianie 
jest nie dość skuteczną formą 
ograniczania populacji. A rady 
typu – wycofuj się spokojnie – 
będą skutkowały, ale do czasu…”.

Monika Niżniak ze stołecz-
nej Straży Miejskiej potwierdza, 
że z roku na rok rośnie liczba 
zgłoszeń dotyczących dzików 
i innych dzikich zwierząt. Co 
jest tego przyczyną?

– Warszawa się rozrasta 
i wchodzimy na ich naturalne 
żerowiska i miejsca bytowania – 
mówi „Mieszkańcowi”. – Poza 
tym, to inteligentne zwierzęta 
i szybko się uczą, że w mieście 
łatwo znaleźć żerowisko, choć-
by w postaci niezabezpieczonej 
altanki śmietnikowej.

Winni więc jesteśmy my 
sami. Często też za sprawą 
źle pojmowanej empatii. Na 
przykład, gdy widzimy małe 
warchlaczki, które wyglądają 
bardzo sympatycznie, to je do-
karmiamy w nieodpowiednich 
miejscach. Coraz bliżej miej-

skiej zabudowy. A dzikie świn-
ki przyzwyczajają się do łatwo 
osiągalnego pokarmu.

Na szczęście w ostatnich la-
tach nie odnotowano przypad-
ku skutecznego zaatakowania 
człowieka przez odyńca lub 
lochę. Dużą liczbę dzikowych 
interwencji potwierdzają dane 
miejskiego Eko Patrolu – poza 
psami i kotami, których siłą rze-
czy w Warszawie jest najwięcej, 
dziki znajdują się wśród ssaków 
na czwartym miejscu spraw, 
którymi w ubiegłym roku mu-
sieli się zajmować funkcjona-
riusze. 

Choć trzeba przyznać, że 
część interwencji Eko Patrolu 
wygląda bardzo sympatycznie. 
Choćby jak ta z połowy marca, 
gdy przy ul. Skalnicowej roz-
dzieliła się dzicza rodzinka. 

Tata z mamą przeszli przez uli-
cę a stadko 12 warchlaczków 
bało się wejść na jezdnię. Eko 
Patrol pomógł połączyć się ro-
dzinie…

Regulowanie populacji 
dzików w stołecznych lasach 
leży w kompetencji jednost-
ki budżetowej Lasy Miejskie 
– Warszawa, która prowadzi 
odłów tych zwierząt. Na terenie 
stolicy znajdują się 43 odłow-
nie (9 z nich jest w Wawrze). 
Odłownia, to najprościej tłuma-
cząc taka drewniano-metalowa 
konstrukcja w formie zagrody 
z systemem zapadni, do której 
zwabia się dziki. 

– Nasi pracownicy jeżdżą 
codziennie i w odłowniach roz-
rzucają karmę dla dzików, aby 
je nęcić – mówi Robert Strąk, 
kierownik działu ds. Ochrony 
Zwierzyny z Lasów Miejskich 
– Warszawa. Wyjaśnia też, że 
odłowione dziki, na podstawie 

porozumienia z Polskim Związ-
kiem Łowieckim, wywożone 
są do ośrodków hodowli zwie-
rzyny. Najbliższy taki ośrodek 
oddalony jest od stolicy o ok. 
180 km, tak że dziki raczej nie 
powinny wrócić do stołecznych 
lasów. Gdy odłownia spełni 
swoje zadanie, to jest przeno-
szona w inne miejsce. 

– Dzięki odłowom staramy 
się utrzymywać populację dzi-
ków na stałym poziomie. Ostat-
nie zimy były łagodne, dziki nie 
mają naturalnych wrogów, na 
przykład wilków, a to powo-
duje, że dzików faktycznie jest 
dużo – dodaje Robert Strąk 
i potwierdza to, o czym wcze-
śniej mówiła Monika Niżniak, 
że dokarmianie tych zwierząt 
zdecydowanie wpływa na ich 
częstsze bytowanie niedaleko 
obszarów zamieszkałych przez 
ludzi. 

Ada M.

W Wawrze, jednej z najbardziej zielonych dziel-
nic Warszawy, można spotkać różne zwierzęta. 
Ostatnio niepokój mieszkańców wzbudzają zbyt 
częste spotkania z dzikami. 

kTo spoTyka W WaWRze dzIka..?

Podpisanie aktu w tzw. terenie, czyli w miejscu, na którym 
będzie realizowana inwestycja. 
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Zapraszamy: pon.-pt. 1100-2000, sob. 900-1400

ul. PŁOWIECKA 27 (blisko Marsa)

tel. 731 224 464
e-mail: koliberek.karmy@gmail.com
z tym ogłoszeniem RABAT 8%

Święta poprzedzała palmo-
wa niedziela, w którą religijny 
obrzęd w kościołach zaczynał 
się gregoriańskim śpiewem Col-
legerunt. W trakcie śpiewu jeden 
z księży (najczęściej proboszcz, 
chyba że tusza mu to uniemożli-
wiała) wjeżdżał do kościoła na 
grzbiecie osiołka. Czasem za-
stępowano go figurką Jezusa na 
drewnianym osiołku na kołach. 
Po dotarciu pod bramę świąty-
ni, jadący na osiołku lub prowa-
dzący figurkę kapłan trzykrotnie 
uderzał krzyżem w zamknięte 
drzwi świątyni. W tym czasie 
część śpiewaków znajdowała 
się wewnątrz kościoła, a część 
na zewnątrz i tak śpiewając pro-
wadzili swoisty dialog. 

Ksiądz Jędrzej Kitowicz 
w „Opisie obyczajów za pano-
wania Augusta III” wspomina, 
że w czasach saskich w Wiel-
ki Czwartek w kolegiacie św. 
Jana, gdy biskup celebrował 
uroczystą Mszę św., to podczas 
tego nabożeństwa król umy-
wał nogi dwunastu starcom. 
Zwyczaj ten pochodził jeszcze 
z czasów średniowiecza. 

Podobno w Wielki Piątek 
August II i Maria Józefa uczest-
niczyli wraz z dziećmi w odpra-
wianej w kolegiacie Liturgii 
Męki Pańskiej. Następnie „po 
zaprowadzeniu Chrystusa Pana 
do grobu, pomodliwszy się nie-
co, królestwo powracali z fami-
lią swoją do pałacu. Po obiedzie 
królowa z córkami przyjeżdżała 
znowu do fary, gdzie przykład-
nym nabożeństwem odklęczaw-
szy godzinę przed grobem po-
wracała do pałacu, a czasem 

nawiedzała te groby: u Refor-
matów, u Panien Sakramentek, 
u Karmelitek i u Wizytek”.

Od zawsze warszawiacy 
ogromne znaczenie przywią-
zywali do odwiedzania grobów, 
a proboszczowie warszaw-
skich kościołów prześcigali się 
w tym, by zadziwić wiernych. 
Często w wystrojach grobów 
przedstawiano sceny ze Starego 
lub Nowego Testamentu, jak np. 
ofiarę Abrahama 
czy wrzucenie Jó-
zefa do studni, ale 
przede wszystkim 
to, co dotyczyło 
męki pańskiej, 
czyli scenę ukrzy-
żowania lub żoł-
nierzy rzymskich 
pilnujących grobu 
Chrystusa. 

W XVI i XVII 
wieku istniał zwy-
czaj trzymania 
wart przez żołnie-
rzy aż do rezurek-
cji. Na przykład 
w kolegiacie przy 
grobie Chrystusa 
stali drabanci kró-
lewscy, a u Sakra-
mentek na Nowym 
Mieście konni ar-
tylerzyści. Dbano o wyciszenie, 
by jak wspomina Kitowicz „ża-
den bęben żołnierski lub kapela 
nie dała się słyszeć, stosując się 
do smutku kościelnego, który 
Kościół katolicki na pamiątkę 
śmierci Chrystusowej w te dni 
oznacza”.

W Wielką Sobotę przed za-
częciem rezurekcji, „śpiewano 

(…) pieśni u grobu o Męce Pań-
skiej lub o Najświętszej Pannie 
Bolesnej, albo też po niektórych 
kościołach kapela lub jaki lutni-
sta przegrywał symfonie”. 

Do 1963 roku Rezurekcję 
odprawiano między zacho-
dem słońca w Wielką Sobotę 
a wschodem słońca w Niedzielę 
Wielkanocną. Sobór Watykań-
ski II w dniu 4 grudnia 1963 
roku uchwalił, by odbywała się  

w zupełnych ciemnościach, 
ale Mszę Rezurekcyjną należy 
skończyć przed świtem niedzie-
li. Większość parafii wybiera 
niedzielę przed świtem. 

Rezurekcja wyglądała po-
dobnie jak w naszych czasach, 
czyli przenoszono Najświętszy 
Sakrament wyjęty z Grobu Pań-
skiego w procesji trzykrotnie 

okrążającej wnętrze świątyni 
lub teren przykościelny. Kie-
dy król przebywał w mieście 
zawsze asystował w rezurekcji 
z królową lub sam. 

Jeszcze w XVIII wieku 
odnotowano zwyczaj wielka-
nocnego strzelania. Wtedy to 
msze rezurekcyjne przesunięto 
z nocy na poranek. To palenie 
ze strzelb oraz wiwatówek 
ogłaszające Zmartwychwsta-
nie Pańskie, miało budzić świat 
do życia. 

Zwyczaj stosowano jesz-
cze przed wojną. Szczególnie 
lubowano się w podkładaniu 
petard na torach tramwajowych. 
W 1909 roku „Kurier Warszaw-

ski” pisał: „Na ulicy 
Marszałkowskiej około 
godz. 6 po poł. przed 
domem No. 112 pod 
kołami tramwaju elek-
trycznego wybuchła 
petarda”. 

Zwyczaj przetrwał 
drugą wojnę światową. 
Na szczęście dla tram-
wajów i torów oraz 
ku rozpaczy domoro-
słych pirotechników, 
w święta w okresie po-
wojennym nie chodziły 
tramwaje, a jak je już 
puszczano, to jeździły 
niezwykle rzadko. Po-
wodem były właśnie 
petardy. To dlatego 
Express Wieczorny 
w 1947 roku donosił: 
„Brak tramwajów po 

rezurekcji uniemożliwił mło-
dzieży podkładanie petard”.

Petardy przygotowywano 
w domu. Czasem dochodziło 
do mniejszych lub większych 
nieszczęść. W 1909 roku „Ku-
rier Warszawski” relacjonował, 
że „jakiś wyrostek wywołał wy-
buch petardy, która jemu same-
mu ciężko oparzyła twarz i wy-

biła zęby”, a w 1946 roku „Życie 
Warszawy” pisało, że „obywatel 
W. Bogucki zamieszkały Krypska 
23 wybuchem większego ładunku 
pozbawił lokatorów domów przy 
Krypskiej 23, 25, 20 i 19 zarów-
no szyb jak i ram okiennych”. 

W Wielką Sobotę oprócz 
wiwatowania chodziło się też 
ze święconką. Święcono jaj-
ka, babki, kiełbasy oraz pieprz 
i sól. Mieszczanie święconki 
przygotowywali na ozdobnych 
talerzach, bo kiedyś święconkę 
w koszyki pakowano tylko na 
wsiach. Tego dnia obowiązywał 
post i dopiero w Wielką Nie-
dzielę koło południa zasiadano 
do wielkanocnego śniadania. 

Poniedziałek Wielka-
nocny to czas śmigusa-dyn-
gusa, który jest połączeniem 
dwóch dawnych obyczajów. 
Ten pierwszy był symbolem 
wiosennego oczyszczenia 
i polegał na smaganiu (śmiga-
niu) wierzbowymi gałązkami, 
a drugi – rodzajem wykupu 
przed polewaniem wodą. Po-
chodzi zresztą prawdopodobnie 
od niemieckiego słowa dingen, 
czyli wykupywać się. Tego dnia 
oblewano się wodą. Tradycyj-
nie polewanie powinno było 

zakończyć się w południe. 
W Warszawie mieszczanie 
i szlachta oblewała się częściej 
perfumami niż wodą. Po wojnie 
modne były jajeczka do pole-
wania i pistolety na wodę, ale 
na skutek prób stworzenia spo-
łeczeństwa bezklasowego zwy-
czaje wiejskie przeniknęły do 
miasta, dlatego lano się tak, jak 
na wsiach. Głównie na ulicach, 
ale ganiano też z wiadrami po 
osiedlach. 

Na początku lat 70. poja-
wili się agresywni oblewacze, 
chlustający na spacerowiczów 
wodą z wiader. Bywało, że sta-
wali z wiadrami na przystan-
kach i wylewali z nich wodę do 
zatrzymujących się tramwajów 
czy autobusów. W latach 80. 
i 90. w Wielki Poniedziałek 
pustoszały ulice. 

Ponieważ na początku XX 
wieku za oblewanie wodą do 
tzw. suchej nitki wprowadzono 
mandaty, traktując to jako wy-
bryki chuligańskie, więc dziś 
znów wracamy do polewania 
się jajeczkami i pistoletami na 
wodę. A warszawskie modnisie 
mogą wybrać poranny śmigus- 
-dyngus perfumami. 
Małgorzata Karolina Piekarska

Zaułki historii Krzyżem w drzwi, petardą pod koła, wiadrem do tramwaju 

WIelkanoC W daWnej WaRszaWIe
Wielkanoc to święto Zmartwychwstania Pańskiego, a także święto wio-
sny, budzącego się po zimie życia i odrodzenia. Dla chrześcijan to naj-
bardziej radosne święto w kalendarzu liturgicznym, bo to męka pańska 
zapewniła wierzącym zbawienie wieczne. Jak przez lata obchodzono 
w Warszawie Wielkanoc? 

Michał Elwiro Andriolli, Dyngus, 1882.

Staropolskie święcone  Rys. Józef Polkowski, XIX w.
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S.M. „Międzynarodowa” Warszawa, ul. Międzynarodowa 44
ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie remontu elewacji pawilonu  
Międzynarodowa 62 i Zwycięzców 48.

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:

wymianę poziomów wewnętrznej kanalizacji
w piwnicy w budynku Brazylijska 3, 3 A

Informacje o szczegółach przetargu zawarte są  
na stronie internetowej Spółdzielni www.miedzynarodowa.waw.pl
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Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki nr 6/2017: „Kto myśli, to wymyśli” 
– książkę wylosowała p. Czesława Jurkiewicz. Po odbiór zapraszamy do 
redakcji (z dowodem tożsamości) do 14 kwietnia 2017 r.

Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

W lesie niedźwiedź zawsze bardzo doku-
czał zajączkowi. Gdy ten wczesną wiosną 
złowił złotą rybkę, za nic nie chciał jej 
wypuścić.

– Musisz spełnić trzy życzenia! Inaczej idziesz na patel-
nię– groził zając.
– Trudno – rzekła rybka. – Ale jestem małą rybką, mogę 
spełnić tylko jedno. Jakie?
– Hm… Wiesz co? Właśnie budzi się z zimowego snu 
nasz niedźwiedź. Może być jedno życzenie, ale to, które 
najpierw wypowie miś.
Wybrali się pod gawrę, a tam zły niedźwiedź wyłazi na 
świat, przeciąga się zaspany i mówi:
– Niech mnie nawet piorun strzeli, byleby tylko było sło-
neczko…

***
Słoń i mrówka, skrajnie wyczerpani, idą przez rozprażo-
ną pustynię.
– Pić mi się chce – jęczy słoń.
– Odwagi – mówi mrówka. – Jak dojdziemy do tamtego 
wzgórza, dam ci łyk wody z mojej manierki!

RADY
CiotKi
AGATY

W zasadzie w Wielkim Tygo-
dniu porządki są zakończone. 
Ale nie zawsze! Jeśli nie, czas 
najwyższy!
u Jak się do nich zabrać? Najła-
twiej wyznaczać sobie małe cele, 
np. na najbliższą godzinę, a potem 
na następną i na kolejne. Prościej 
zmobilizować się do pokonania 
małej przeszkody, a potem kolejnej, 
niż mierzyć się od razu z całą, zwa-
listą górą. 
u Od kiedy zacząć? Od zaraz! 
Czemu nie?
u W jaki sposób? Przygotuj to, co 
będzie ci potrzebne: ścierki, płyny, 
pasty itp. Każde bez wyjątku po-
mieszczenie sprzątaj wedle zasady 
„od drzwi krok po kroku wokół 
pomieszczenia aż znów dojdziesz 
do drzwi”, wówczas niczego nie 
ominiesz. Czyli – sukcesywnie, idąc 
„po ścianie”. Dziel to na etapy, za-
czynając od żyrandola. Każdą część 
pomieszczenia sprzątaj od góry 
w kierunku podłogi, by nie nabru-
dzić na obszary już sprzątnięte. Na 
koniec – podłoga, zawsze od okna 
w kierunku drzwi.
Wreszcie wieszamy czyste firanki, 
układamy dekoracje świąteczne 
i – gotowe!

Niewiele osób podchodzi do świąt bez zastanawiania się, 
jak nie przytyć. Pod rozwagę, kilka ciekawych przykładów.
Ó Co zawiera w sobie 100 kalorii? Orientacyjnie, rzecz jasna.

 – 35 g (malutka garstka) smażonych frytek, mała parówka, mały kawałek  
mazurka, około 1/3 popularnego batona Snickers, szklanka coli, nieco więk-
sza – słodzonego soku, garstka chipsów, kulka lodów (sorbety mają o wiele  
mniej kalorii); 
 – 2 niewielkie jabłka, 2 średnie papryki surowe, mała garstka orzechów włoskich, 
duża różyczka brokułów lub niemal pół kilo marchwi, 5 solidnych łyżek jogurtu 
bez dodatków, kilka kiwi lub mandarynek, pół szalenie zdrowego avocado.
Ó Polecamy menu lekkie, z sałatkami skrapianymi cytryną lub octem winnym, bez 
tłustych kiełbas i innych, tuczących wędlin, z dużą ilością czystej wody, herbat, 
a jeśli kawa, to bez wysokoprocentowej śmietanki. 
Ó Jaja? Oczywiście! Z tym tylko, że żółtko jest o wiele, wiele bardziej kaloryczne, 
niż białko. Ciekawska

Wesoły Romek

zaJrzYJMY do KUCHNi

Merlin
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Składniki:
CIEMNA WARSTWA   
170 g daktyli suszonych ekologicznych 
100 g mąki owsianej bezglutenowej eko   
50 g kakao bio    
20 g oleju kokosowego 

PRZEPIS NA PYSZNE CIASTO JAK OREO  
BEZ PIECZENIA, JAJEK, MLEKA I GLUTENU

Wszystkie składniki na ciemną warstwę mie-
szamy i miksujemy blenderem. Zmiksowaną 
masę wkładamy do lodówki na ok. 2 godzi-
ny. Identycznie postępujemy ze składnikami 
potrzebnymi na warstwę jasną. Po upływie  
2 godzin wyjmujemy ciemną masę i wykła-
damy ją na blaszkę o średnicy ok. 12 cm.  
Następnie na ciemną warstwę wykładamy  
jasną warstwę. I... gotowe!

Zdrowo i smacznie! 
WSZYSTKIE SKŁADNIKI NA ZDROWE 
CIASTO OREO MOżNA NABYĆ 
W SKLEPIE EKOLOGICZNYM
ORGANICZNY RAJ
ul. Kwiatkowskiego 12B Warszawa
Tel. 508 005 003
Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek 9:00 – 19:00
sobota – 8:00 – 15:00
KONKURENCYJNE CENY
www.organicznyraj.pl

Jesteś człowiekiem energicznym, silnym, przedsiębiorczym i uparcie dążysz do celu, dlatego 
w najbliższym czasie masz szansę na korzystny interes. Na zdrowie i sprawność fizyczną nie bę-
dziesz narzekać, a wiosenne spacery poprawią kondycję. Przedświąteczne dni spędź koniecznie 
z rodziną, wspólne porządki, a potem świętowanie pozwolą odrobić familijne zaległości. 
Wśród gwaru, który panuje w twoim życiu zawodowym, przydałby się krótki odpoczynek. Święta 
Wielkiej Nocy umożliwią ci to, drogi Byku. Na pewno te miłe momenty przeżyjesz z najbliższymi. 
Uważaj na wagę! Przecież jesteś smakoszem świątecznego jedzenia. W ferworze zakupów pilnuj 
portfela, bo pieniądze mogą cię za szybko opuścić...
Żyjesz wśród ciągłych zmian. Obracasz się w wirze spraw i dlatego często zaniedbujesz to, co jest 
najważniejsze. W domu już panują przygotowania do Wielkanocy. Włącz się w nie! Wiosna doda ci 
energii i wigoru. Najlepiej będzie to wykorzystać przy trzepaniu dywanów i pomocy przy noszeniu 
zakupów. Wdzięczność rodziny masz zapewnioną. 
Jesteś rodzinny i pracowity, więc nie powinno być kłopotów z zapędzeniem cię do pracy związanej 
ze świąteczną wizytą bliskich. Tę Wielkanoc na pewno będziesz miło wspominać. W pracy raczej 
nie będziesz miał większych problemów, ale czujność nie zaszkodzi. Warto przyjrzeć się uważnie 
zachowaniom kolegów z firmy. Może jesteś zbyt prostolinijny. 
Wiosenna pogoda i zmienne temperatury raczej ci nie sprzyjają. Z upragnieniem czekasz na świąteczną 
przerwę. Zaniedbujesz nieco pracę, ale dzięki temu więcej czasu poświęcasz rodzinie. Z jednej strony 
nie jest to dobre, ale ostatnio zbyt często nie widywałeś się z najbliższymi. Postaraj się włączyć do 
wielkanocnych przygotowań, bo z natury nie jesteś zwolennikiem pomagania bez wołania o pomoc.
Twoje zdolności manualne i artystyczne przydadzą się przy malowaniu pisanek i przystrajaniu 
koszyka. Świąteczny stół w twoim domu na pewno będzie wyglądał pięknie.
Postaraj się zaprosić jak największą część rodziny, której tak dawno nie widziałeś. Przyda ci się 
mała przerwa od codziennych obowiązków. Jedz z umiarem. Świąteczne pyszności będą cię kusić, 
ale lepiej nie kupować po świętach ubrań w większym rozmiarze. 
Nadchodzące dni będą okazją do poprawienia sytuacji finansowej. Warto zagrać w totolotka! Po-
myśl też o wybraniu się na ciekawą wyprawę na łono natury. Będzie też okazja do spotkania się 
z dawno niewidzianym przyjacielem. Wolne świąteczne chwile wykorzystaj na spacery z rodziną 
i znajomymi. Jedno jest pewne – nie będziesz się nudzić w te świąteczne dni. Zainwestuj tylko 
w kapok na lany poniedziałek.
Te święta spędzisz w rodzinnym gronie, ale nie zabraknie ci okazji do ciekawych spotkań i space-
rów. Ważne jest, abyś zachował umiar w jedzeniu i piciu, ale najważniejsze jest poczucie humoru! 
Po świętach nie zapomnij o wypełnieniu zobowiązań, bo od tego mogą zależeć twoje plany na 
najbliższe miesiące.
Ciesz się nadchodzącą wiosną i częściej wychodź na zieloną trawkę. Zacznij pracować nad swo-
ją kondycją i pomyśl o bardziej aktywnym wypoczynku. W przedświątecznym rozgardiaszu nie 
wściekaj się, jeżeli coś nie zostanie zrobione tak, jak ty chcesz. Nie każdy może być takim ide-
ałem, jak ty.
W pracy jak zwykle sporo zajęć, w życiu osobistym bez większych zmian, ale nachodząca wio-
sna nastraja cię optymistycznie i snujesz przeróżne marzenia. Nadchodzące święta postaraj się 
spędzić w miłym i radosnym nastroju. Uważaj też przy polewaniu się wodą, bo przeziębienie 
murowane, ale możesz zaszaleć ze świątecznym jedzeniem!
Bierz witaminy, ubieraj się w miarę do pogody, a uda ci się przywitać wiosnę w zdrowiu i dobrej 
kondycji. Nastrój możesz sobie poprawić udając się na przedświąteczne zakupy. Nie przesadzaj 
też z porządkami, we wszystkim wskazany jest umiar i zdrowy rozsądek. We wszystkim oprócz 
miłości, a od zakochania jesteś jeden krok...
Wspaniały nastrój psują ci wizje generalnego sprzątania mieszkania, jakie przed tobą roztacza 
rodzina, a więc do dzieła. Poprawiaj swoją kondycję trzepiąc chodniki, myjąc okna i pastując 
podłogi. Przy tym pamiętaj, że nic tak nie podnosi na duchu, jak pozytywne podejście do tego, co 
robisz. W święta będziesz miał za to okazję do małego wypoczynku i dobrej zabawy. Po świętach 
los szykuje ci niespodziankę. Od ciebie zależy, czy cię ucieszy.

H O R O S K O P

JASNA WARSTWA
100 g płatków migdałowych eko
75 g wiórków kokosowych bio
40 g ksylitolu lub erytrytolu
50 g mleka kokosowego eko
30 g oleju kokosowego
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ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137

tel./fax 22 610-02-17
kom. 602-26-26-75
C A Ł O D O B O W O

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

ul. Floriańska 2 - Filia
 ul. Rechniewskiego 14 (kościół św. Patryka)

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

KONKURENCYJNE CENY

Redaguje zespół dziennikarzy przy współudziale mieszkańców. Redaktor naczelny:  Barbara Morawska-Nowosielska. Sekretarz 
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niezamówionych nie zwracamy. Za treść ogłoszeń, listów i artykułów sponsorowanych (AS) Redakcja i Wydawca nie odpowiadają. 

DAM PRACĘ

n opiekunek do osób star-
szych. Wola, Śródmieście, 
Praga. 13 zł brutto/h, umowa 
zlecenie. Zgłoszenie osobiście 
Stanów Zjednoczonych 68 
Fundacja Zdrowie lub tel. 22 
672-79-27 od 10-15. Chętnie 
50+. Darmowe szkolenia.

n Zatrudnimy opiekunki i opie-
kunów osób starszych. Praca na 
terenie Grochowa, od zaraz.  
Tel. 609-497-889

n Zatrudnimy opiekunki, opiekunki 
środowiskowe i inne z doświadcze-
niem w opiece nad seniorami  
i niepełnosprawnymi.  
Tel. 669-980-003

FINANSE

n Chwilówki, pożyczki.  
Tel. 536-436-667

n PoŻYCZKi inkaso City do 
2000 zł. Tel. 792-307-229 

n Pożyczki pozabankowe, chwi-
lówki. Tel. 536-436-667

n Pożyczki w 24 h (także z komor-
nikiem). Tel. 790-564-948 

KUPIĘ

n A A A Antyki wszelkie za gotów-
kę oraz znaczki, monety, medale. 
Tel. 516-400-434

n A Antyki, monety, znaczki, 
książki, meble, obrazy, platery. 
Płacę gotówką.  
Tel. 22 253-38-79, 601-235-118

n Skup książek, każda ilość, 
wszystkie dziedziny – dojazd. 
Tel. 666-900-333

MEDYCZNE

n Alkoholowo-narkotykowe odtru-
cia, esperal.  
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37

NAUKA

n Fizyka, matematyka – matury, 
studenci. Dojeżdżam, dr.  
Tel. 793-507-212

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

n Pomoc i nauka w obsłudze kom-
putera, internetu i komórki. osoby 
starsze – promocja! Student.  
Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI – Sprzedam

n bezpośrednio 2 przyległe do 
siebie działki budowlane z możliwo-
ścią podziału na 4 działki w nowym 
Koniku gm. Halinów.  
Tel. 728-925-966

n Działka budowlana, uzbro-
jona 1266 m2, okolice Dębe 
Wielkie, cicha i spokojna okoli-
ca, cena za m kw. 35 zł – super 
okazja. Tel. 502-267-936

NIERUCHOMOŚCI – Zamienię

n 52 m kw. własnościowe 
(Grochów) ii piętro bez windy na 
mniejsze ok. 30 m kw na parterze 
lub z windą (Grochów lub Wawer). 
Tel. 505-019-066

PRACA

n opieka niemcy legalnie.  
Tel. 725-248-935

PRAWNE

n Adwokat Wojciech lipka przyj-
muje już w Kancelarii Adwokackiej 
na Grochowie przy ul. Grenadie-
rów 12. Sprawy karne, cywilne, 
rodzinne, spadkowe (umowy, 
odszkodowania, rozwody, alimenty, 
nieruchomości, inne).  
Tel. 500-175-857
n Doradca Podatkowy – porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, darowi-
zny, aukcje, nieujawnione dochody. 
Warszawa Praga-Południe.  
Tel. 22 672-34-34, 604-095-656, 
www.podatki-doradca.pl
n Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy cywilne, 
karne, rodzinne, spadkowe, rozwo-
dy. Wawer-Anin ul. Ukośna.  
Tel. 22 613-04-30, 603-807-481
n Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. al. Waszyngtona 146 
lok. 212 (wejście jak do Agencji 
rynku rolnego). Kancelaria została 
przeniesiona z Universamu Gro-
chów. Tel. 509-959-444,  
www.kancelariaosica.pl 

RÓżNE

n OPIEKA NAD GROBAMI  
W WARSZAWIE – TANIO I SOLIDNIE. 
TEL. 500-336-607

SPRZEDAM

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

ZAMÓW W INTERNECIE: www.mieszkaniec.pl  
MAILEM: reklama@mieszkaniec.pl

TRANSPORT

n AAA wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp., sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, małe 
rozbiórki z załadunkiem. Tanio. 
Tel. 721-002-710

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

n Transport – przeprowadzki – 
samochód o wymiarach 3,9 dł./2,0 
wys. – kontener, kraj, zagranica, 
konkurencyjne ceny.  
Tel. 502-904-764

TURYSTYKA

n mAZUrY 7 Dni oD 540 ZŁ  
Z WYŻYWieniem, JeZioro, lAS, 
KAmerAlnie. Tel. 89 621-17-80, 
www.szczepankowo.pl

USŁUGI

n A A Tani Serwis Komputerowy 
Dojazd i Ekspertyza 0 zł.  
Tel. 504-617-837

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

n Agent PZU ubezpieczy auto, 
mieszkanie, dom, wakacje.  
Tel. 602-275-303

n Anteny indywidualne, zbiorcze, 
monitoring, naprawa rTV. najwyż-
sza jakość usług. Ul. igańska 32. 
Tel. 604-506-278, 22 813-60-33

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

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

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

n Czyszczenie Karcherem dywa-
nów, wykładzin, tapicerki.  
Tel. 694-825-760

n Czyszczenie tanio, profesjonalnie 
– dywanów, materacy, tapicerki. 
Tel. 502-928-147

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

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

n ELEKTRYCZNE.  
TEL. 504-618-888

n Futra – kożuchy, odzież 
skórzana – usługi miarowe, 
przeróbki, wszelkie naprawy,  
ul. Zamieniecka 63.  
Tel. 22 610-23-05

n Gaz, hydraulika – 24h, 
naprawa pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, uprawnienia 
gazowe. Tel. 22 610-18-53, 
662-065-292
n GAZ, HYDRAULIKA. NA-
PRAWY, MONTAż, PRZERÓBKI 
– 24 H. TEL. 22 610-88-27, 
604-798-744

n Hydrauliczne, gazowe, solidnie. 
Tel. 22 610-81-21, 607-773-106
n HYDRAULICZNE.  
TEL. 504-618-888

n Hydrauliczno-gazowe.  
Tel. 505-65-85-23

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

n Hydraulika, wod. kan.-gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazowe, 
kominiarskie. Uprawnienia.  
Tel. 694-747-213
n Klimatyzacja, wentylacja, oddy-
mianie – montaż, projektowanie, 
serwis 24 h, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, doradz-
two techniczne, szybkie terminy 
realizacji, gwarancja.  
Tel. 502-904-708

n KSIĘGOWOŚĆ DLA FIRM.  
TEL. 606-763-006

n Księgowość.  
Kontakt: 505-553-045.
n LODÓWEK NAPRAWA.  
TEL. 22 842-97-06, 602-272-464

n Lodówki, pralki, telewizory  
– naprawa. Tel. 694-825-760

n Ocieplanie domów.  
Tel. 660-473-628

n odbieram zużyty sprzęt agd, 
złom, makulaturę. Sprzątanie 
piwnic i strychów. Wywóz 
mebli. Tel. 22 499-20-62

n Opieka w domu, godzinowo lub 
całodobowo. Tel. 504-099-089

n PANELE, UKŁADANIE.  
TEL. 504-618-888

n PrAlKi nAPrAWiAm  
– emerYCi 50% TAnieJ.  
Tel. 22 672-95-50, 503-846-135

n Pralki, lodówki – naprawa.  
Tel. 502-562-444, 603-047-616

n rolety antywłamaniowe i napra-
wy. Tel. 602-228-874

n rolety dzień-noc.  
Tel. 514-165-445

n rolety, żaluzje, verticale, rolety 
antywłamaniowe – produkcja, 
naprawa. Tel. 602-228-874

n STOLARZ – SZAFY, ZABUDO-
WY, GARDEROBY I PAWLACZE.  
TEL. 602-126-214

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

n Usługi hydrauliczne.  
Tel. 722-373-050

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

USŁUGI – Budowlane

n Usługi: koparko-ładowarką  
– wykopy, niwelacje, wyburzenia, 
młot – kucie. Konkurencyjne staw-
ki. Tel. 502-904-764
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 Całoroczne dbanie o nagrobki. 
Tel. 664-676-664
n Pranie dywanów, wykładzin, 
mebli tapicerowanych. osobiście. 
Tel. 512-247-440

USŁUGI – Remontowe

n Cyklinowanie 3x lakierowanie. 
Super tanio. Wymiana listew, 
reperacja. Tel. 662-745-557

n Glazura, hydraulika, malowanie. 
Tel. 518-562-380

n Glazura, hydraulika, malowanie. 
Tel. 606-181-588

n MALOWANIE, TAPETOWANIE, 
GLAZURA. GŁOWACKI.  
TEL. 504-618-888

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

n remonty kompleksowo i solidnie. 
Tel. 501-868-930, 502-218-778, 
www.remonty4u.pl

n Układanie, cyklinowanie, reno-
wacja starych podłóg.  
Tel. 663-51-17-71

WYPOCZYNEK

n Wypoczynek dla Seniorów  
w Krynicy morskiej. Kwiecień 24.04-
-30.04 cena 549 zł/os. majówka 
24.04-07.05 cena 1199 zł/os. maj 
08.05-21.05 cena 1249 zł/os. infor-
macje i zapisy: ul. marszałkowska 
81 lok. 25. Tel. (22) 834 95 29

ZWIERZĘTA

n GABINET WETERYNARYJNY 
FREDEK, GOCŁAW, UL. F. ZNANIEC-
KIEGO 8. TEL. 22 672-07-75

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

AMABILIS
ZAKŁAD 

POGRZEBOWY
SŁUŻYMY POMOCĄ  

CAŁĄ DOBĘ
tel. 667 130 899

ul. Komandosów 14
04-485 Warszawa-Rembertów

www.amabilis.pl
e-mail: krystianpieniak@vp.pl

  obsługa pogrzebu  
na wszystkich cmentarzach

 finansowanie w ramach zasiłku ZUS
 duży wybór trumien, urn, wieńców 
 eksportacje zmarłych całą dobę  

na terenie całego kraju
 szybkie terminy pogrzebów i kremacji

 darmowy i całodobowy  
dojazd mobilnego biura

 niskie ceny

Uzdrowiciel 
z Filipin
Rufino Santiago Palitayan
Przywraca życiodajną energię, usuwa 
blokady energetyczne. Wprowadza 
harmonię do organizmu; wycisza sys-
tem nerwowy, wzmacnia i regeneruje 
układ immunologiczny.
Uznany za jednego z najskuteczniej-
szych filipińskich uzdrowicieli klasy 

międzynarodowej, niosący pomoc, nadzieję i zdrowie w wie-
lu krajach m.in. Filipinach, Japonii, Belgii, Francji, Szwajcarii, 
Egipcie, Holandii, Niemczech, Grecji, teraz ponownie w Polsce. 
Jego niezwykła moc uzdrawiania skumulowana w dłoniach wy-
tworzona przez ogromną charyzmę, intensywną koncentrację, 
medytację, modlitwę i stan religijnej żarliwości likwiduje wszel-
kie blokady, wzmacnia naturalne siły obronne organizmu przez 
co skutecznie 
Pomaga w leczeniu wielu SchoRzeń:

nowotworowych• 
deformacji kręgosłupa i narządów ruchu  • 
(zmiany reumatyczne, zapalenie stawów)
układu krążenia, nadciśnienia• 
chorobach kobiecych (torbiele, cysty, mięśniaki)• 
prostaty• 
tarczycy• 
migreny, epilepsji• 
organów wewnętrznych (serca, wątroby, nerki,  • 
trzustki, problemów hormonalnych)
problemach dermatologicznych (wrzody, alergie)• 

Zapisy i informacje pod numerem telefonu:
22 658 17 12 oraz 604 12 12 46 w godzinach 10 – 18

Gabinet Centrum Terapii Naturalnej, Warszawa, ul. Słupecka 9  
(przy pl. Narutowicza)
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CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810-87-32

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 Wybielanie 
 RTG na miejscu
poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

RATALNIE . com.p l  RATY ! ! !

    ZL E C E N I E  B Ó L U  
gabinet lekarski 

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog

Zapraszam Pacjentów z bólami:
  kręgosłupa, stawów (barkowych, biodrowych, kolanowych, 

nadgarstków, drobnych stawów rąk)  głowy,
  z reumatoidalnym zapaleniem stawów  bólach po przebytym 

półpaścu,
  cukrzycy),
 w chorobach nowotworowych (w różnych stadiach choroby),
  w  w schorzeniach neurologicznych (SM, po udarze 

mózgu),
  neuralgią nerwu trójdzielnego  oczekujących na leczenie 

operacyjne (ortopedyczne, neurochirurgiczne, chirurgiczne) 
 jak też i po operacjach.

NIE MUSI  BOLEĆ !
   ul. Widok 10, Warszawa-Śródmieście 

    informacje i zapisy: tel. 730 266 030

Zapraszamy  
na konsultacje  

Neurolog 
dziecięcy

Neurochirurg

ul. Meissnera 7
(Gocław)

tel. 22 266 88 90
www.vita-med.pl zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 50 zł

Poniedziałek
9°°-12°° 

16°°-18°°
Środa

www.jaskra.org

• Poradnia jaskrowa
• Poradnia okulistyczna• Poradnia zeza
• Gabinet zabiegowy

WARSZAWA

REKLAMA REKLAMA

boRamed – nie tylko rehabilitacja!

To tu znajdziecie świet-
nych ortopedów. Doktorzy 
Maciej Michalec i Witold Si-
korski nie tylko skrupulatnie 
zajmą się każdym dorosłym 
pacjentem, lecz także każdy 
z nich ma uprawnienia do 
wykonywania USG ortope-
dycznego, a wiadomo, że apa-
ratura w BORAMEDzie jest 
najwyższej próby i spełnia bar-
dzo wyśrubowane standardy. 
Bezpieczna dla pacjenta, daje 
obraz, z którego doświadczony 
ortopeda może wyczytać bar-
dzo wiele. Na tę pomoc można 
liczyć nawet w soboty!

BORAMED to nowocze-
sna aparatura diagnostycz-
na, spełniająca nawet bardzo 
wyśrubowane wymagania.  
Dr Joanna Sawicka jest zna-
komitą specjalistką w dziedzi-
nie radiologii, są też specjaliści 
od radiologii dziecięcej. Warto 
sprawdzić, które badanie wy-
maga uprzednich przygoto-
wań pacjenta, a które nie!

Osobna grupa pacjentów, 
to osoby z coraz częstszymi 
problemami reumatologicz-
nymi. Tu potrzebny jest na-
prawdę skuteczny specjalista, 
by umożliwić powrót do nor-
malnego życia, a zwłaszcza 
– ulżyć cierpieniom. Dwie 

wspaniałe panie doktor, Olga 
Bujakowska i Katarzyna Ka-
mińska-Stachniak, niezwykle 
zaangażowane w swoją pracę, 
dzięki doświadczeniu oraz in-
dywidualnemu podejściu do 
pacjenta, słyną ze skuteczności. 
Nic dziwnego, że każda z nich 
pracuje także w szpitalu o nie-
zwykłej, ponad półwiecznej re-
nomie – Wojskowym Instytucie 
Medycznym na ul. Szaserów. 
To zobowiązuje! 

Oczywiście, w BORA- 
MEDzie jest również chi-
rurgia (także dziecięca) czy 
neurologia. To tylko niektóre 
z ponad 20 dziedzin medycy-
ny, dla których warto odwie-
dzić BORAMED. Dziedzin 
niezwykle ściśle współpra-
cujących z tutejszą wielokie-
runkowo wyspecjalizowaną 
rehabilitacją, od opieki nad 
ciężarnymi i noworodkami, 
przez wszelakie dolegliwości 
i choroby wieku młodzieńcze-
go i dojrzałego, aż po seniorów 
– dolnych ograniczeń wieku 
brak, a poza tym nie ma tu 
przypadłości wstydliwych czy 
krępujących, bo każda z nich 
jest traktowana po prostu jak 
kolejny przypadek, a poprawa 
– zauważalna czasem nawet po 
1-2 zabiegach!

Polska rehabilitacja rozwija 
się bardzo dynamicznie. Chęt-
nie korzystamy z możliwości, 
jakie przed nami otwiera, nie 
godząc się już na niespraw-
ność czy ograniczenia rucho-
we „bo tak być musi”. Wcale 
nie musi! W dodatku nie zaj-
muje to wiele czasu, a poprawa 
kondycji, zniknięcie bólu, który 
męczył wiele lat, odzyskanie 
poczucia własnej godności, 
gdy znikną wstydliwe, krę-
pujące dolegliwości – to jest 
bezcenne!

W ubiegłym roku weszła 
w życie ustawa o zawodzie fizjo-
terapeuty, jednoznacznie definiu-
jąca go jako samodzielny zawód 
medyczny. Dobrych standardów 
i wysokiego poziomu usług 
pilnuje Polskie Towarzystwo 
Fizjoterapii, Krajowa Izba Fi-
zjoterapeutów, Stowarzyszenie 
Fizjoterapia Polska i nie tylko. 
Można mieć pewność, że je-
steśmy w naprawdę dobrych, 
profesjonalnych rękach.

Zdaniem fizjoterapeuty 
z BORAMEDu, Kamila Gur-
guna, mocną stroną polskiej 
fizjoterapii jest poziom fizjo-
terapeutów wykształconych 
w Polsce. Są cenieni w krajach 
zachodnich, a polska fizjote-
rapia rozwija się dynamicz-
nie. Pan Kamil to jeden z wie-
lu szczęściarzy, dla których 
praca jest ich pasją, pokrywa 
się z jego zainteresowaniami, 
przez co praca z pacjentem, 
a także ciągła nauka, rozwi-
jająca kompetencje, to przy-
jemność. Należy podkreślić, 
że to osteopata, dla którego 
najważniejsze w pierwszym 
kontakcie z pacjentem jest 
znalezienie pierwotnej przy-
czyny dolegliwości, a nie tyl-
ko dokuczliwego jej objawu. 
Wówczas efekty terapii mogą 
być długotrwałe. 

– To szczególny zawód, nie-
rozerwalnie związany z pomocą 
innym. Nie ma mowy o satys-
fakcji, jeśli nie przynosimy 
ulgi pacjentowi. Moim zda-
niem sukces to zniesienie bólu, 
usprawnianie czy zatrzymanie 
postępującej dysfunkcji. Sukces 
zawodowy osiąga się tu powoli 
z dużą pokorą. Medycyna to nie 
matematyka, tu nie zawsze dwa 
plus dwa równa się cztery – do-
daje fizjoterapeutka pani We-
ronika Dziemianowicz. – Je-
den z najcięższych przypadków, 
z jakimi miałam do czynienia, 
to pacjentka już niemłoda, po 
wypadku komunikacyjnym: 
ciężkie obrażenia ciała, m.in. 
złamanie spiralne kości udowej, 

bóle odcinka szyjnego, zabu-
rzenie czucia i siły mięśniowej, 
znaczna opuchlizna kończyn 
dolnych, osłabione odruchy 
nerwowo-mięśniowe, zawroty 
głowy, drętwienie rąk oraz za-
burzenia równowagi podczas 
chodzenia. Drobiazgowa ana-
liza tego przypadku pozwoliła 
na właściwy proces leczenia 
i regeneracji, ale pacjentka 
odzyskała sprawność funkcjo-
nalną i motoryczną! Tak trudne 
przypadki zdarzają się rzadko, 
częściej są to nabyte w wyniku 
urazu lub wrodzone dysfunkcje 
mięśniowe lub kostno-stawowe 
w różnych obszarach ciała. 
Barki, ramiona, stawy kola-
nowe, biodrowe czy skokowe 
mogą wrócić nawet w 100% 
do sprawności, jeśli dostaną 
odpowiednie wsparcie!

To prawda. Tu, w BO-
RAMEDzie można uzyskać 
konkretną pomoc, nakiero-
waną na przyczyny i źródła 
problemów zdrowotnych. 

Zespół, złożony z wysokiej 
klasy specjalistów, dzieli się 
specjalizacjami: jedni rehabi-
litują kręgosłup i nasze kończy-
ny, inni trwale niwelują proble-
my typowo kobiece, dotyczące 
pań bardzo młodych, jak też 
znacznie starszych (zawsze są 
ciekawe zniżki dla seniorów!), 
niemowląt i dzieci, jeszcze inni 
– panów w każdym wieku i ich 
krępujących nieraz, typowo 
męskich problemów, a kolej-
ni – osób aktywnych ruchowo, 
w tym sportowców. 

BORAMED – tu szukaj 
pomocy rehabilitantów także 
w wielu problemach z prawi-
dłowym funkcjonowaniem 
fizjologii organizmu czy… 
w migrenie!

A jeśli trudno ustalić przy-
czynę, a dotychczasowe tera-
pie tylko uspokajały problem 
na jakiś czas, trzeba zamó-
wić w BORAMEDzie wizy-
tę u osteopaty. To najlepsza, 
skuteczna droga! (AS2017)

Wśród wielu specjalności BORAMEDu, włącznie 
z tak rzadkimi, jak pulmonologia, hepatologia, 
hematologia czy bardzo poszukiwana dietetyka 
na wysokim poziomie, szczególną uwagę zwra-
camy dziś na nasz układ kostno-stawowy, ściśle 
współpracujący z mięśniami. 

Boramed Centrum  
Medyczne 

ul. Bora-Komorowskiego 
21 lok. 307 

(wejście w pasażu  
handlowym) 

tel. 22 250 15 77 
 

Boramed  
REHABILTACJIA 

ul. Fieldorfa 10 lok.315 
(wejście w pasażu  

handlowym) 
tel. 22 250 15 77 

 
www.boramed.pl

Kamil Gurgun Weronika Dziemianowicz

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„GOCŁAW – LOTNISKO”  

UL. ORLEGO LOTU 6 

OGŁASZA PRZETARG 
NIEOGRANICZONY

NA RENOWACJę ŚCIAN 
ZEWNęTRZNyCH 

BUDyNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO PRZy 

UL. UMIńSKIEGO 24 W WARSZAWIE.

Szczegóły na stronie internetowej 
Spółdzielni

www.smgl.com.pl

    

 technik szerokopasmowej komunikacji 
elektronicznej   !- nowy zawód !! 
 technik informatyk,
 technik teleinformatyk,
 technik telekomunikacji 

 
 monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

 

TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI  im. prof. J. Groszkowskiego

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  im. A. Osieckiej  

 klasa artystyczna 

Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł  N R  37
Al. Stanów Zjednoczonych 24 www.zs37.waw.pl

KANDYDATÓW do „Łączności” zapraszamy na dzień otwarty

25 kwietnia 2017, godz. 17.30 - wejście od ul. Afrykańskiej
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