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W okresie epidemii 
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Padają mity
Ileż to mitów i prawd powszech-

nych padło przy okazji epidemii? 
Okazało się, że to nie matury wy-
wołują kwitnienie kasztanów, że 
może być maj, może pachnieć 
Saska Kępa, a ślubu nie będzie, na-
wet Poczta Polska deklaruje, że jest 
w stanie dostarczyć 30 mln listów 
poleconych do rąk własnych, a nie 
awiz do skrzynek…

Czy da się w takim razie coś 
wiarygodnie zaplanować? Wa-
kacje? Czy już ktoś wie, jak będą 
wyglądały? Czy pójdziemy na pla-
żę, za przeproszeniem, w gaciach, 
ale w maseczkach na twarzy? (od 
lat mamy jednak już wprawę w wy-
znaczaniu terenu wolnego od wiru-
sów w postaci parawaningu). A jak 
żyć bez koncertów discopolowych 
na letnich festynach? Jak celebro-
wać mistrzostwo Polski Legii, kiedy 
nie będzie można zrobić zadymy na 
Starówce?

Zastany świat naprawdę odcho-
dzi w niepamięć jak śmigusowe 
wybryki na chodnikach i w autobu-
sach. Co się z tego narodzi? Kwit-
nienie czego wywołają matury? 
Nie wiem jednak, czy chciałbym to 
wszystko wiedzieć, bo nowy świat 
zmierza drogą na skróty, a kto skró-
tami wędruje ten w domu nie no-
cuje – że tak inteligentnie zakończę, 
pokazując, że i gazetowy mądrala 
też w tym wszystkim się pogubił. 
A Czytelnicy? 

tomasz Szymański
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bez wiaduktu do końca roku

Zgodnie z zapowiedziami ruszył remont wiaduktu wzdłuż ul. Ostrobramskiej na Przyczółku Grochowskim. Nikt nie spodziewał 
się tego, jak bardzo będzie uciążliwy dla mieszkańców już chwilę po tym, jak się rozpoczął. czytaj na str. 3

 
   skup  sprzeda¿

   
 sim-locki

    akcesoria

    naprawy

    CH Szembeka
ul. Zamieniecka 90 paw. 311
czynne pn.-pt. 9.30-18.00

tel. 22 333-23-11, 501 51 66 60

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

www.krasphone.pl

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „REDOM” ul. Walecznych 76

tel./fax (22) 617-23-33, tel. 693-377-081
e-mail: redom@redom.pl, www.redom.pl

WYKONUJE:
 renowację tapicerki i stolarki 

mebli stylowych i współczesnych 
  
 

   nowe meble na wymiar (wersalki, 
tapczany, fotele, naro¿niki, stela¿e itd.) 

      p³yt meblowych zabudowy z
i meble uzupe³niaj¹ce

Zapraszamy: w godz. 800-1730,  sob. 900-1300
   POSIADAMY WYBÓR TKANIN I TRANSPORT
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KRONIKA POLICYJNA
WyŁadOWaŁ Się Na RadiOWOZiE

Policjanci z wozu patrolowego zatrzymali 
na Pradze Południe 28-latka, który szedł 
ulicą bez maseczki na twarzy. Banalna in-
terwencja zakończyła się sporą awanturą 
– młody mężczyzna najpierw zaczął ucie-
kać, a kiedy go zatrzymano, wpadł w szał, 
trudno go było obezwładnić, skopał ra-
diowóz uszkadzając jego fragmenty. Cały 
swój wybuch podsumował stwierdzeniem, 
że „przynajmniej sobie ulżył.

aKCja jaK KRymiNaŁU
Policjanci z północnopraskiej grupy 
„Skorpion”, zajmującej się złodziejami 
samochodów, zatrzymali na Woli trzech 
mężczyzn: 24-, 37- i 38-latka, którzy 
ukradli Lexusa i ubezpieczani przez BMW 
(też kradzione) próbowali tymczasowo 
ukryć auta na jednym z wolskich parkin-
gów podziemnych. Akcja przypominała tę 
znaną z filmów gangsterskich i, jak mówią 
policjanci, była „dynamiczna”. Wszyst-
kich mężczyzn zatrzymano, samochody 
wróciły do właścicieli.

POdPaLiLi aUtO Na…  
StaCji BENZyNOWEj

Na Pradze Północ dwóch młodych męż-
czyzn (21 l. i 22 l.) podpaliło samochód 
zaparkowany na… stacji benzynowej. 
Gaszeniem auta zajęli się najpierw straż-
nicy miejscy, potem strażacy. Policjanci 
przejrzeli monitoring i okazało się, że to 

właśnie dwaj mężczyźni oblali auto ben-
zyną i podpalili. Policjanci odnaleźli ich 
kilka przecznic dalej, byli pijani, a jako po-
wód wendetty podali konflikt sąsiedzki.

UdERZyŁ W Wiatę i UCiEKŁ
Na ul. Grochowskiej, przy skrzyżowaniu 
z Międzyborską, kierowca volkswagena 
golfa zderzył się z audi, po czym uderzył 
w wiatę przystanku tramwajowego, która 
przewróciła się na stojący na przystanku 
tramwaj. Kierowca golfa uciekł z miejsca 
zdarzenia, zostawiając z rozbitym samo-
chodzie dwoje rannych pasażerów. Na 
szczęście szybko został zatrzymany – nie-
daleko, na rondzie Wiatraczna. Okazało się, 
że był pijany, miał 1,5 promila alkoholu.

WPadŁ dEaLER NaRKOtyKOWy
Południowoprascy policjanci, zajmujący 
się przestępczością narkotykową, zatrzy-
mali 30-letniego mężczyznę, który był po-
dejrzewany o rozprowadzanie „dragów”. 
Okazało się, że w bieliźnie i skarpetkach 
miał ukryty biały proszek, a przeszukanie 
w domu wykryło ponad 150 gram kokainy, 
mefedron, marihuanę.   policja.waw.pl

REKLAMAREKLAMA

Uczniowie, których rodziny korzy-
stają z pomocy Ośrodków Pomocy 
Społecznej, nie odczuli przerwy 
spowodowanej wstrzymaniem zajęć 
w szkołach i przedszkolach – pomoc 
w postaci żywności ciągle otrzy-
mywali. Gorzej wyglądała sytuacja 
z dziećmi, które na co dzień dostawały 
posiłki w stołówkach. Problem wbrew 
pozorom zrobił się duży, bo chodziło 
o niemal 5 tysięcy uczniów. 

Władze miasta znalazły rozwiąza-
nie. Jednym z nich są ciepłe posiłki 
przygotowywane co dwa dni przez 
kuchnie szkolne. Rodzice odbierają 
je ze szkół. Tak właśnie jest na Pradze 
Północ, o czym informowaliśmy w po-
przednim numerze. Tam dzieci, poza 
przygotowywanymi w szkole posił-
kami, dostają też raz w tygodniu paczki 
z artykułami spożywczymi.

Druga opcja to wydawane raz w ty-
godniu większe paczki żywnościowe, 
w skład których wchodzą półprodukty 
niezbędne do przygotowania ciepłego 
posiłku w domu. I tak jest na Pradze 
Południe. Rodzice odbierają je w wy-
branym przez siebie dniu. Koszt paczki 

wynosi ok. 50 zł. Lista 
produktów została opra-
cowana przez koordyna-
torkę miejskiej kampanii 
„Wiem, co jem” po kon-
sultacji z dietetykami.

– W naszej dzielnicy 
wydawanie paczek żywnościowych 
odbywa się we wtorki i czwartki, 
od godz. 14.00 do 17.00, oczywiście 
w uzgodnieniu z rodzicami. Przez 
pierwsze dni najwięcej dzieci skorzy-
stało z paczek żywnościowych. Wydano 
222 paczki dla uczniów i 50 paczek dla 
przedszkolaków – informuje Urząd 
Dzielnicy Praga-Południe.

Pomoc otrzymują również dzieci 
z Wawra. W trzech szkołach podsta-
wowych są wydawane dla nich paczki 
żywnościowe. 

– Pomocą są objęci również ucznio-
wie z kilku innych okolicznych szkół. 
Paczki żywnościowe zawierają pro-
dukty potrzebne do zrobienia gorących 
posiłków i są wydawane raz w tygo-
dniu. Dyrektorzy szkół mogą też kiero-
wać potrzebujące rodziny do wsparcia 
przez Wawerski Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej, gdzie rodzice mogą skorzystać 
ze wsparcia finansowego na dożywia-
nie – mówi Aleksandra Słowińska, 
rzecznik Urzędu Dzielnicy Wawer.

Na Białołęce paczki z żywnością 
można odebrać we wtorek lub czwar-
tek w dwóch szkołach podstawowych: 
112 i 355. Produkty, z których w do-
mach przygotowywane są posiłki, 
powinny wystarczyć na pięć dni (tak 
jak było w normalnym czasie zajęć lek-
cyjnych). Tutaj jednak Dzielnica poszła 
krok dalej. Dyrektorzy szkół zapytali 
rodziców za pośrednictwem Librusa, 
czy ktoś w ostatnim czasie nie znalazł 
się w trudnej sytuacji i nie potrzebuje 
dodatkowego wsparcia właśnie w po-
staci żywności. Okazało się, że taka 
pomoc jest bardzo potrzebna. Skorzy-
stało z niej już kilkanaście osób.

Klara Bartuszek

Miasto dożywia dzieci
Kiedy z powodu epidemii zamknięto placówki oświatowe, 
wstrzymany został miejski program dożywiania dzieci. 
Po miesiącu przerwy powrócił, ale w nowej odsłonie do-
stosowanej do obecnych realiów. Uczniowie otrzymują 
pomoc w postaci paczek. 

Fot. UD Praga-Południe
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ul. Sapieżyńska 3
(Centrum Medyczne

Bonifratrów,gab. nr 14)
02-215 Warszawa

wizyty proszę 
umawiać telefonicznie
tel. kom. 510 905 474

ul. Poborzańska 37
(róg ul. Rembielińskiej,

przystanek Poborzańska)
03-368 Warszawa

pn.– pt. 9.00–18.00, sob. 9.00–13.00
tel. 22 831 10 31, tel. kom. 602 668 037

al. Solidarności 53
(wejście od Jagiellońskiej,

przy Metrze Wileńska)
03-402 Warszawa

pn.– pt. 9.00–17.00
tel. 22 404 64 64

tel. kom. 505 383 187

al. Jana Pawła II 32
(niedaleko Hali Mirowskiej,

róg Elektoralnej)
00-141 Warszawa

pn.– pt. 9.00–17.00
tel. 22 400 11 66

ul. Chałubińskiego 8
(obok oddziału NFZ,

przy sklepie rehabilitacyjnym)
00-613 Warszawa

pn.– pt. 8.00–14.00
tel. kom. 512 656 816

www.strefasluchu.pl

W czasie epidemii wiele osób zrezygnowało z dbania 
o słuch, odkładając tę tak ważną kwestię zdrowotną 
na później. 

A teraz, kiedy wszyscy w przestrzeni publicznej nosimy 
maseczki, czytanie z ruchu ust jest niemożliwe, więc pro-
blemy ze słuchem doprowadzają bardziej niż kiedykolwiek 
do braku kontaktu z bliskimi. Nie z powodu samego wirusa, 
a z obawy, że nie słysząc, chory nie będzie w stanie poradzić 
sobie w różnych sytuacjach w przestrzeni społecznej. 

W ostatnich miesiącach niedosłuch stał się barierą nie 
do pokonania. Zapomnieliśmy, że  dobrze dobrany aparat 
słuchowy pozwala na swobodne funkcjonowanie w każdej 
sytuacji. I paradoksalnie to właśnie teraz dużo szybciej i ła-
twiej można załatwić wszelkie formalności związane z do-
finansowaniem zakupu takiego aparatu. Wystarczy telefo-
niczna konsultacja laryngologiczna i specjalista wystawi 
zlecenie drogą elektroniczną. To duże udogodnienie.

Później czeka nas dobór odpowiedniego aparatu. Wiele 
osób zacznie zastanawiać się czy znajdzie miejsce, które 
jest otwarte, gdzie specjaliści pomogą w wybraniu i dopa-
sowaniu urządzenia. 

Cały czas, nieprzerwanie, otwarte są  salony firmy Strefa 
Słuchu. Teraz jednak działają według bardzo restrykcyj-
nych wytycznych Europejskiego Stowarzyszenia Protety-
ków Słuchu.

Wszystkie gabinety przed wizytą pacjenta są poddawane 
dezynfekcji. W salonie może przebywać tylko jedna osoba, 
personel przyjmuje w rękawiczkach, maseczkach lub przy-
łbicach. 

 – Pilnujemy ścisłych zasad sanitarnych. Wizyty planu-
jemy tak, aby pomiędzy nimi wszystko zostało odkażone. 
Wiemy, że część osób może mieć problem z dojazdem, 
dlatego, dla ułatwienia w tym szczególnie trudnym cza-

sie, zapłacimy za dojazd do nas taksówką – mówi Ce-
zary Kozub, dyplomowany audioprotetyk Strefy Słuchu.  
– Jest też możliwość wizyty w domu pacjenta. Trzeba do 
nas zadzwonić i się umówić, przyjedziemy na miejsce – 
dodaje.

Czas jest bardzo ciężki i większość z nas zastanawia się 
nad wydaniem każdej złotówki, na zdrowiu jednak oszczę-
dzać nie można. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów, Strefa Słuchu w czasie epidemii oferuje nieopro-
centowane raty.

Zatem tak szybko, bezpiecznie i tanio nie było jesz-
cze nigdy. Dofinansowanie załatwiamy przez telefon, do 
protetyka jedziemy taksówką (za którą on zapłaci), albo 
prosimy o przyjazd do domu. Mamy dobrze dobrany apa-
rat, w bezpiecznych warunkach, przyjaznej atmosferze 
i dostępnej cenie. Wszystko po to, by nie tracić kontaktu 
z otoczeniem.

Jeśli jednak  
wolisz pozostać  

w domu  
– umów wizytę 

domową

Wizyty  
pacjentów  
planujemy  

w bezpieczny  
sposób

Stosujemy 
rękawiczki 
ochronne

Używamy  
maseczek 

oraz przyłbic  
ochronnych

Gabinety i sprzęt 
medyczny 

dezynfekujemy 
przed i po każdej 
wizycie pacjenta

Po aparat 
przyjedź  
do nas  

taksówką na 
nasz koszt

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

Bezpieczny dobór aparatów słuchowych
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stanie technicznym i wyma-
gał pilnego remontu, a właści-
wie postawienia go od nowa. 
Jak opisywał Zarząd Dróg 
Miejskich, jego nośność była 
utrzymywana dzięki zastoso-
waniu tymczasowych podpór. 
Konstrukcja wymagała jednak 
kompleksowej modernizacji. 
Jej zakres obejmuje m.in. wy-
mianę płyt obiektu, częściową 
wymianę korpusu przyczół-
ków, skrzydeł, ścian zaplecz-
nych i podpór pośrednich. 
Pojawią się nowe urządzenia 
dylatacyjne, krawężniki, balu-
strady i bariery ochronne oraz 
system odprowadzania wód 
opadowych. Nowy wiadukt ma 
posłuży mieszkańcom kolejne 
kilkadziesiąt lat. Cała inwesty-
cja ma kosztować ok. 9 mln zł 
i zakończyć się w połowie grud-
nia tego roku. Mamy nadzieję, 
że już teraz prace pójdą bez żad-
nych zakłóceń.   Nina Miętus

REKLAMAREKLAMA

Dokończenie ze str. 1
Zaczęło się zgodnie z planem. 

30 kwietnia, ok. godz. 22, wy-
łączono z ruchu północną 
jezdnię ul. Ostrobramskiej 
(prowadzącą w kierunku cen-
trum) na odcinku od ul. Mię-
dzyborskiej do Kinowej. Ruch 
na jezdni prowadzącej w kie-
runku Wawra odbywał się bez 
utrudnień. Zmiany w organiza-
cji ruchu zostały wprowadzone 
już na wcześniejszym odcinku 
trasy i zaskoczenia nie było. 
Drogowcy rozpoczęli rozbiórkę 
starego wiaduktu.

awaryjne wyłączenie
W nocy okazało się jednak, że 

konieczne jest wyłączenie ruchu 
na Al. Stanów Zjednoczonych, 
czego nie było w planach.

– Wykonawca przebudowy 
wiaduktu na ul. Ostrobram-
skiej zgłosił nam w nocy pilną 
potrzebę wyłączenia ruchu pod 
wiaduktem. Ze względów bez-
pieczeństwa podczas rozbiórki 
wiaduktu do końca tygodnia 
ruch pod nim na obydwu jezd-
niach al. Stanów Zjednoczonych 
jest wstrzymany – poinformował 
1 maja Zarząd Dróg Miejskich.

Mało tego, aby jak najszyb-
ciej przywrócić ruch na tej waż-

bez wiaduktu do końca roku
nej ulicy, prace w czasie majo-
wego weekendu prowadzone 
były w trybie 24-godzinnym! 
A to oznaczało jedno: ogromny 
hałas bez przerwy w całej oko-
licy! Mieszkańcy, którzy w tym 
roku ze względu na epidemię 
najczęściej długi weekend spę-
dzali w domach, zostali ska-
zani na kilkudniową katorgę, 
bo inaczej nie można nazwać 
dźwięków dochodzących zza 
okien: młoty pneumatyczne, 
koparki, ciężarówki i inny 
ciężki sprzęt. W końcu, w po-
niedziałek 4 maja, sytuacja 
powróciła do „normy”, czyli 
stanu jaki był wcześniej zapo-
wiadany. 

czona z ruchu, czyli nie można 
pojechać ani w kierunku al. Sta-
nów Zjednoczonych, ani w kie-
runku ul. Kinowej). Pozostali 
kierowcy powinni pojechać  
w ul. Grenadierów.

Również na ul. Grenadierów, 
między ul. Ostrobramską a al. 
Stanów Zjednoczonych, został 
wytyczony dodatkowy pas dla 
autobusów – mogą się nimi po-
ruszać pojazdy Warszawskiego 
Transportu Publicznego, tak-
sówki, pojazdy MTON (Miej-
ski Transport Osób Niepełno-
sprawnych) i motocykle. Obok 
buspasa są nadal dwa pasy 
ruchu – po jednym w każdym 
kierunku. Wyjazd z ulic po-

objazdy
Wprowadzone są objazdy: al. 

gen. B. Wieniawy-Długoszow-
skiego (Trasa Siekierkowska) 
lub ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 
do Wału Miedzeszyńskiego. 
Od skrzyżowania z ulicami Za-
mieniecką i gen. A.E. Fieldorfa 
„Nila” na północnej jezdni  
ul. Ostrobramskiej (czyli w kie-
runku centrum) jeden z pasów 
ruchu zamieniono w buspas. 
Kierowcy indywidualni mają 
do dyspozycji jeden pas. 

Od skrzyżowania z ul. Gre-
nadierów i Poligonową prosto 
jest możliwy wyłącznie dojazd 
do ul. Międzyborskiej (dalej 
jezdnia jest całkowicie wyłą-

przecznych na ul. Grenadierów 
(z wyjątkiem ul. Majdańskiej) 
jest możliwy tylko w prawo. 

Wiadukt od noWa
Węzeł na Przyczółku Gro-

chowskim to część Trasy Ła-
zienkowskiej, wybudowana 
jeszcze w latach 70. ubiegłego 
wieku. Obiekt był w fatalnym 

Fot. Luka&M
aro
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Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

W czasie koronawirusa istnieje obowiązek zakrywa-
nia ust i nosa. W jakich sytuacjach ludzie nie muszą 
wykonywać tego obowiązku, aby nie narazić się na 
negatywne konsekwencje prawne?

Sytuacja w tym zakresie ulega zmianie wraz ze stanem 
epidemii. Aktualnie, powyższe kwestie reguluje Rozporzą-

dzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie obowiązuje przede wszystkim w następujących 
przypadkach:

1. pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba 
albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, do ukończenia 4 roku życia, albo osoby 
zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;

2. dziecka do ukończenia 4. roku życia;
3. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych 

zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu 
umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym 
zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 

UWAGA: nie jest konieczne okazywanie dokumentu (orzeczenia lub zaświadczenia) 
potwierdzającego w/w ograniczenia;

4. osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, 
zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wy-
konującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania; 

5. kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samocho-
dowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu 
zbiorowego albo organizator tego transportu bądź przedsiębiorca wykonujący działal-
ność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewniają oddzielenie kierującego od 
przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność z ludźmi;

6. kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze;
7. sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
8. osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności 

publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub 
socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;

9. sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport na terenie obiektów, dopuszczo-
nych do użytku na tym etapie epidemii;

10. osoby przebywającej na terenie lasu;
11. jazdy konnej.
Dodatkowo odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji 

lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie 
usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia. Odkrycie ust i nowa jest także dopusz-
czalne w przypadku umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.

PRAWNIK
RADZI'NaRESZCiE maj!

Ech, pojechać na majówkę 
w wesołym towarzystwie, cieszyć 
się bliskością przyrody, zapachem 
świeżej trawy, szelestem młodych 
listków poruszanych łagodnym wie-
trzykiem, pluskaniem wody o brzeg 
jeziora, zachwycającym śpiewem 
ptaków. A potem, zmęczeni słoń-
cem, świeżym powietrzem, zaba-
wami i pysznym jedzeniem wra-
camy z naręczami pachnącego bzu 
lub bukietem traw.

Maj to zdumiewający miesiąc 
– eksplozja zieleni, potem szalone 
barwy kwiatów, wiosenne burze 
i przepiękne, romantyczne wie-
czory. Słowiki!

Mówią, że na wiosnę najlepiej 
przytulać się całym sobą do pni 

drzew i chłonąć energię, którą 
teraz właśnie przekazują nam naj-
mocniej. Może i tak, ale fakt faktem 
– przytulanie nie tylko do drzew 
świetnie robi każdemu z nas, od 
seniora rodu po najmłodszych, nie 
zapominając o psach, kotach i in-
nych domowych stworkach. Może 
z wyjątkiem rybek.

Maj… Czasem nie trzeba nigdzie 
wyjeżdżać (choć teoretycznie już 
trochę wolno), wystarczy balkon, 
lecz umiejętnie urządzony. Zamiast 

suszarki czy sznurków do wiesza-
nia bielizny oraz paru rzeczy, które 
„przydadzą się kiedyś”, zieleń. 
W doniczkach, skrzynkach, starych 
koszykach czy niepotrzebnych już 
misach, dzbankach, czajnikach… 
Sprawdzi się tu wiele odmian ni-
skich goździków w intensywnych 
kolorach, niektóre bratki, maciejka 
– co kto lubi. Niekoniecznie trzeba 
wydawać for tunę na sadzonki. 
Wiele roślin znakomicie urośnie 
z nasion, jak choćby nie pachnąca, 

lecz ozdobna pnąca fasola, portu-
laka czy pnąca lub niska nasturcja.

No tak, powie ktoś. Ale przecież 
to trzeba podlewać, a jest susza 
i zalecenie, by oszczędzać wodę.

Jestem zwolenniczką oszczędza-
nia wody, ale to przemysł zużywa  
¾ wody wodociągowej, a go-
spodar s t wa domowe t y lko 
ok. 10 proc.! 

Skoro tak, to nasze oszczędno-
ści będą naprawdę kroplą w morzu. 
Raczej zwracają uwagę na ekologię, 
niż są ratunkiem na suszę. Ale i tak 
warto podlewać na balkonie wodą 
„z odzysku kuchennego”, czyli po 
gotowaniu i studzeniu jaj, po płu-
kaniu warzyw i owoców – pomy-
słów jest wiele. Byle była bez soli 
i chemii. 

Jest maj. Będzie pięknie!  żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...
PRZyjaźń W maSECZCE

– Nareszcie! – wykrzyknęli niemal jednocze-
śnie panowie Eustachy Mordziak, kupiec bie-
liźniany na pl. Szembeka i pan Kazimierz Głów-
ka, emeryt zaopatrujący się na tym bazarze od 
lat. Radość spowodowana była faktem, że pa-
nowie po raz pierwszy od marca mogli zoba-
czyć się i pogadać. Wiadomo – koronawirus 
wszystkim wywrócił życie do góry nogami. 
Kontaktowali się więc tylko przez telefon. 
– Żebym pana nie znał, panie Kaziu, to bym 
nie poznał. 
– A i ja pana w pierwszej chwili rozpoznałem 
tylko po miejscu, które pan tu zajmuje. Dopie-
ro potem dotarło do mnie, że pan, to pan – na 
żywo i w kolorze. 
– To przez maseczki. Chyba jeszcze długo 
będą nam towarzyszyć. 
– Tak w każdym razie zapowiada ten minister, 
co to ma wory pod oczami.
– Miałem kiedyś kolegę z takimi worami, ale 
on od czego innego miał.
– A skąd pan wie, od czego ma pan minister?

– Mówią, że z niewyspania. Znaczy – nie śpi, 
tylko haruje po nocach.
– Może? Ale, ale. Rozmawialiśmy ostatnio 
o maseczkach – że można na tym teraz nieźle 
zarobić. No i widzę, że na bazarze już pełno re-
klam jest. Nawet jednego gościa widziałem, co 
to z wyglądu sądząc wszystkim już handlował, 
ale maseczkami to chyba nigdy. Tymczasem 
siedział na zydelku i pięć różnych wzorów miał 
rozłożonych. 
– Szyte?
– Nie wiem, czy na miarę, ale chyba szyte. 
Ktoś już kasę tłucze. A pan, panie Eustachy?
– Jak na mnie, to za duża konkurencja jest. Ja 
jestem mały kupiec detaliczny, nie dam rady. 
Zresztą rynek wypełnił się prawie natychmiast. 
Teraz maseczki robi każdy i ze wszystkiego. 
Ostatnio pan prezydent pokazał się w masecz-
ce z ręcznika kuchennego.
– Z ręcznika?
– No, tak. Papierowego. Bardzo gustownie mu 
to ktoś spiął zszywaczem, gumką za uszy zła-
pał. Nawet fajnie wyglądał.
– Bo to przystojny gość jest. Ale faktycznie 

– normalny kupiec takiej konkurencji rady 
nie da. 
– Panie Kaziu, maseczek przez chwilę tylko 
nie było, a teraz – jakie pan chcesz. Z Chin, 
z Wietnamu, domowej produkcji, produkcji 
rzemieślniczej, artystycznej…
– Artystycznej?
– A jaka rozmowa?! Sam widziałem maseczki 
specjalnie szyte dla młodych na ślub – pod 
garnitur, pod suknię ślubną, z perełkami, z bły-
skotami, nawet z kamieniami Swarovskiego.
– Niesamowite.
– Niesamowite, niesamowite. Znakiem tego, to 
nie jest interes dla takiego szaraka jak ja, co to 
tylko na zupę chce zarobić. 
– Takie życie, panie Eustachy. 
– A słyszał pan, jak przyszedł facet do oku-
listy?
– Nie. Zresztą gdzie, jak z domu się nie rusza-
łem?
– To słuchaj pan: Przychodzi klient do okulisty. 
– Okulary poproszę. – Do czego?
– Do widzenia.
– Do widzenia…    Szaser
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Otwarcie nowej stacji plano-
wane jest w maju. Dokładnej 
daty jeszcze nie znamy, ale na 
pewno będzie to w najbliższym 
czasie. W czasie epidemii trudno 
przewidzieć atrakcje, jakie uda 
się zapewnić z tej okazji, ale na 
pewno będzie darmowa kawa, 
z której sieć słynie, dodawana 
do każdego tankowania. Będą 
też specjalne upusty. 

Przygotowania idą pełną parą 
i to dobra wiadomość dla kie-
rowców, którzy w końcu w dro-
dze do pracy w centrum, będą 
mogli wygodnie nalać paliwo 
do swoich samochodów.

Stację Circle K otwiera War-
szawska Spółdzielnia Handlowa 
„Fala”. Dlaczego właśnie pod 
tym szyldem?

– W 2011 roku otworzyliśmy 
pierwszą stację, wówczas jesz-
cze Statoil. Wybór był oczywi-
sty, bo chodziło przede wszyst-
kim o jakość paliwa, na tym 
zależało nam najbardziej. I to 
był dokonały pomysł, co teraz 

z perspektywy lat możemy po-
twierdzić. Dlatego przy drugiej 
stacji nawet się nie zastanawia-
liśmy – będzie Circle K (jak wia-
domo, w 2017 roku stacje Statoil 
zmieniły nazwę na Circle K) 
– mówi Michał J. Nejfeld, kie-
rownik Wydziału Marketingu 
Warszawskiej Spółdzielni 
Handlowej „Fala” i dodaje, że 
w planach jest trzecia stacja na 
terenie Wawra, ale o jej lokali-
zacji Spółdzielnia poinformuje 
w późniejszym terminie.

Paliwo tankować trzeba, więc 
punkty oferujące jego sprzedaż, 
radzą sobie na rynku lepiej lub 
gorzej. Czym jednak wyróżniają 
się miejsca popularne wśród 
kierowców, takie jak to, działa-
jące już 9 lat w Wawrze u zbiegu 
Ochoczej i Patriotów? Miejsca, 
w których powiedzenie „jadę 
na stację paliw” wielokrotnie 
oznacza więcej, niż tylko nala-
nie paliwa do zbiornika?

Zacznijmy od samego tan-
kowania. Jakość na Circle K 

jest niepodważalnym atutem, 
tym bardziej, że w zależno-
ści od potrzeb mamy wybór 
różnych paliw. Zaczynając od 
podstawowej benzyny miles95 
po milesPLUS 95 benzyna, 
czyli paliwo uszlachetnione 
pakietem dodatków, przezna-
czonych do poprawy wydaj-
ności i sprawności silnika. 
W opcji PLUS jest również 
olej napędowy. Oczywiście 
nie może zabraknąć LPG Su-
praGaz (PN-EN 589), jest to 
produkt przeznaczony do za-
silania pojazdów z instalacją 
LPG, przystosowanych do spa-
lania tego typu paliwa. Klienci 
tankujący SupraGaz LPG na 
stacjach Circle K mają pewność 
zakupu najwyższej jakości au-
togazu umożliwiającego eko-
nomiczną i bezpieczną eksplo-
atację pojazdu w każdych wa-
runkach (szczegóły dotyczące 
paliw w ramce obok).

Poza tankowaniem, na stacji 
możemy odkurzyć auto, spraw-

Fala na stacji. stacja na Fali

już w maju na ul. Lucerny 3/11 zostanie otwarta stacja paliw Circle K – gwarancja 
jakości w dobrej cenie. Czy można chcieć więcej? można i wiedzą o tym ci wszyscy, 
którzy od kilku lat tankują samochody u zbiegu ul. Ochoczej i Patriotów, bo tam działa 
pierwsza ze stacji otwarta przez Warszawską Spółdzielnię Handlową „Fala”, również 
pod szyldem Circle K. i właśnie to miejsce pokazało, że stacja paliw to coś więcej niż 
same dystrybutory z paliwem.

Benzyna miles® 95 – zawiera pakiet dodatków uszlachetniających, które zabezpieczają silnik Twoje-
go samochodu przed tworzeniem się osadów oraz pomagają w bardziej wydajnym spalaniu paliwa. 
Używane regularnie, wpływają w sposób bezpośredni na obniżenie zużycia paliwa i spadek emisji 
dwutlenku węgla, jak również innych, szkodliwych produktów spalania.

Benzyna milesPLUS® 95 zawiera modyfikator tarcia, który pozwala wydobyć z silnika większą 
moc, a także detergenty utrzymujące silnik w czystości. Inhibitory korozji dodawane do paliwa, chro-
nią silnik przed korozją i zużyciem, przedłużając jego żywotność. Czystszy i bardziej wydajny silnik to 
więcej energii do jazdy, a jednocześnie obniżone do 3 proc. zużycie paliwa. 

Olej napędowy miles® diesel – zawiera pakiet dodatków uszlachetniających, które zabezpieczają 
silnik Twojego samochodu przed tworzeniem się osadów oraz pomagają w bardziej wydajnym spalaniu 
paliwa. Używane regularnie, wpływają w sposób bezpośredni na obniżenie zużycia paliwa i spadek 
emisji dwutlenku węgla, jak również innych, szkodliwych produktów spalania. 

Olej napędowy milesPLUS® diesel zawiera detergenty i środek poprawiający liczbę cetanową. Pali-
wo o większej liczbie cetanowej, z każdym skokiem tłoka w cylindrze, spala się lepiej i dokładniej, co 
przekłada się na lepsze osiągi i szybszą reakcję na wciśnięcie pedału gazu. Dzięki inhibitorom korozji 
dodawanym do paliwa milesPlus® diesel, silnik jest lepiej chroniony przed korozją i żużyciem. Czyst-
szy i bardziej wydajny silnik to więcej energii do jazdy przy obniżonym zużyciu paliwa i ograniczonej 
emisji spalin.

LPG SupraGaz (PN-EN 589) jest to produkt przeznaczony do zasilania pojazdów z instalacją LPG, 
przystosowanych do spalania tego typu paliwa. Głównymi składnikami autogazu są węglowodory 
alifatyczne – propan i butan. Jako pierwsza firma paliwowa na polskim rynku Circle K wprowadził 
samoobsługę przy tankowaniu autogazu. Samodzielne tankowanie LPG jest już możliwe na ponad  
240 przygotowanych technicznie stacjach Circle K w całym kraju.

dzić ciśnienie w kołach i je uzu-
pełnić. Zrobimy również zakupy, 
bo sklep jest wyjątkowo dobrze 
zaopatrzony. Mało tego, jest tu 
kolektura Toto Lotka. Jednym 
z atutów Circle K, o którym mó-
wią wszyscy stali bywalcy, jest 
kawa. Takiej nie znajdzie się na 

żadnej innej stacji. A jak do tego 
wszystkiego dołożymy jeszcze 
przemiłą obsługę, to czy można 
wyobrazić sobie lepsze miejsce 
to zatankowania samochodu?

– Jakość obsługi jest bardzo 
ważna i nie są to puste słowa tak 
często w dzisiejszych czasach 

nadużywane. Kilka lat temu 
nasza stacja była druga w Eu-
ropie właśnie pod kątem jakości 
obsługi. To bardzo duże wyróż-
nienie, z którego jesteśmy dumni 
i robimy wszystko, by wciąż 
utrzymywać ten poziom – pod-
kreśla Michał J. Nejfeld. 

PaLiWa CiRCLE K

REKLAMAREKLAMA
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Park Żerański, szczególnie teraz w czasie rekordowej su-
szy, jest bardzo potrzebny. a kiedy wiele inwestycji staje 
pod znakiem zapytania, niepokój mieszkańców o jego 
realizację rośnie z dnia na dzień.

Co robimy z wodą z przydo-
mowych basenów, kiedy trzeba 
ją wymienić? Podlewamy 
trawę, grządki albo zużywamy 
ją do mycia chodników czy al-
tanek. Płacimy za każdy metr 
sześcienny wody, dlatego nie 
marnujemy tego, co można wy-
korzystać ponownie. W końcu 
to nasze ciężko zarobione 
pieniądze. I właśnie o tym 
pomyślał Jacek Wachowicz, 
wiceprzewodniczący Rady 
Dzielnicy Praga-Północ, po 
jednej z rozmów, dotyczących 
basenu przy ul. Jagiellońskiej, 
który w czasie epidemii jest 
zamknięty, a zanim wejdą do 
niego pływacy, konieczna bę-
dzie wymiana wody. 

– Mamy suszę. Każda kropla 
wody powinna być teraz na-
prawdę szanowana, bo zapowie-
dzi specjalistów nie napawają 
optymizmem. Z jednej strony 
mówimy o tym kataklizmie, 
a z drugiej – za chwilę z miej-

skich pływalni do kanalizacji 
miałoby trafić ok. 25 tys. m sześć. 
wody? Tyle mniej więcej w kry-
tych basenach w Warszawie jest 
wody – mówi Jacek Wachowicz, 
prezes stowarzyszenia Kocham 
Pragę. – Pomysł był prosty, żeby 
wzorem przydomowych base-
nów, zużyć wodę powtórnie do 
jakiś celów, a nie ją zmarnować. 
Musimy wszyscy racjonalnie 
wykorzystywać wodę.

Pomysł pomysłem, ale wyla-
nie czy wypompowanie wody 
z basenu w ogródku, a z pły-
walni to już poważniejsza kwe-
stia. Pomogli strażacy, użyczając 
pompy, która ma przepustowość 
1000 l (1 m3) na minutę i okazało 
się, że pozornie banalny pomysł 
(na który nikt do tej pory nie 
wpadł), szybko zyskał poparcie, 
choć w pierwszej chwili nieco 
zaskoczył wszystkich.

Zakład Oczyszczania Miasta 
długo się nie zastanawiał nad 
tym, czy skorzystać z propo-
zycji Pragi Północ. 

– 1300 km warszawskich ulic 
każdego tygodnia sprzątanych 
jest na mokro. Nawet przy za-
miataniu jezdni używa się wody, 
która zrasza szczotki, minimali-
zując tym samym zapylenie. Ko-
rzystając z inicjatywny Dziel-
nicy Praga-Północ, do mycia 
ulic wykorzystywana jest woda 
z basenu znajdującego się przy 
ul. Jagiellońskiej. Względy kon-
serwacyjno-sanitarne wyma-
gają okresowej wymiany wody 
w basenach i zwyczajowo trafia 
ona do sieci kanalizacyjnej. Tym 
razem woda została przepom-
powana do zmywarek i zużyta 
do umycia ulic znajdujących 
się po praskiej stronie miasta. 
Takie powtórne wykorzystanie 
wody to jedno z działań, które 
może korzystnie wpływać na 
łagodzenie obecnej sytuacji 
hydrologicznej – podkreśla 
ZOM, a Jacek Wachowicz na 
tym nie poprzestał, bo kiedy 
pierwsze litry wody z basenu 
zaczęły myć praskie ulice, on 
wziął próbki i zapytał Zarząd 
Zieleni, czy woda nadaje się 
do podlewania zieleni, która 

cierpi na jej brak. Okazało się, 
że w basenie przy ul. Jagielloń-
skiej woda była ozonowana i jej 
skład jak najbardziej pozwala 
na to, by wykorzystywać ją te-
raz do nawadniania trawników 
i podlewania nasadzeń, a tych 
na Pradze jest sporo.

Pomysł chwycił. Radny za-
chęca spółdzielnie mieszka-
niowe do korzystania z baseno-
wej wody, bo ta jeszcze w nim 
jest. Przykład z Pragi Północ 
biorą sąsiednie gminy, m.in. 
Wołomin. A Jacek Wachowicz 
tłumaczy, że gdyby wszystkie 
odkryte baseny w Warszawie 
poszły tym śladem, można 
byłoby zaoszczędzić nawet 

0,25 mln zł rocznie. Ile byłoby 
to w skali kraju? Na pewno 
kwota ogromna, a do tego mnó-
stwo wody zostałoby po prostu 
uratowane. O tym Wachowicz 
planuje przekonać Ministra 
Środowiska.

– Patrząc na sukces tej akcji, 
chciałbym, aby wprowadzono 
przepisy, które zobowiążą 
wszystkie samorządy do tak 
racjonalnego gospodarowania 
wodą z basenów. Dlatego wła-
śnie napisałem do ministerstwa. 
Liczmy wspólne pieniądze jak 
swoje własne, a przede wszyst-
kim szanujmy każdy litr wody! 
– podkreśla Jacek Wachowicz.

Wiktoria Czupurek

 Efekty betonowania miasta 
oraz ograniczania powierzchni 
zieleni widzimy na każdym 
kroku i są one wręcz opłakane. 
Przeciwdziałanie suszy i walka 
ze zmianami klimatu domi-
nują dziś w debacie publicznej. 
Miasto rezygnuje z koszenia 
trawników, sieje kwietne łąki. 
Czynione są małe kroki, aby 
choć odrobinę poprawić fatalną 
sytuację. 

Są jednak miejsca, o które 
trzeba było zadbać już kilka 
lat temu. Jak wynika z danych 
Zakładu Klimatologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego oraz 
Instytutu na rzecz Ekorozwoju, 
już w 2016 roku Żerań był jedną 

z największych wysp ciepła 
w Warszawie. 

Patrząc na okolice Kanału 
Żerańskiego nasuwa się jedno 
pytanie: co poszło nie tak? Ko-
lejne wycinki po kilkadziesiąt, 
a nawet kilkaset drzew, wreszcie 
ta największa – ponad 5 tysięcy 
drzew wycięto pod budowę ga-
zociągu.

Mieszkańcy z przeraże-
niem przyglądali się kolejnym 
padającym pniom i w końcu 
wzięli sprawy w swoje ręce. 
Zaczęli walkę o powrót zieleni 
w miejsce, gdzie jeszcze przed 
laty była ona tu nieodłącznym 
elementem. Dzięki warszaw-
skiemu Zarządowi Zieleni 

ten park jest naprawdę 
potrzebny!

sprawa wreszcie ruszyła. Naj-
pierw była wizja, później kon-
kurs architektoniczny, wreszcie 
koncepcja i przyznane dzięki 
wsparciu miejskich radnych 
środki na realizację Parku Że-
rańskiego. 

Dziś formalnie nic nie stoi 
już na przeszkodzie, aby wy-
marzony przez wielu mieszkań-
ców park stał się faktem. Pod 
koniec kwietnia br. prezydent 
Rafał Trzaskowski podpisał 
zarządzenie o nabyciu ostatniej 

z brakujących działek. Wydaje 
się więc, że jesteśmy na ostat-
niej prostej.

Z ratusza płyną jednak – za 
pośrednictwem mediów – za-
powiedzi o cięciu inwestycji, co 
w połączeniu z brakiem oficjal-
nych informacji budzi niepokój 
mieszkańców. Jak podkreślają, 
środki na zagospodarowanie te-
renów nad Kanałem Żerańskim 
są ujęte w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej na lata 2020–23 
i taki też powinien być harmo-
nogram tej inwestycji – mającej 
kluczowy wymiar w zapowia-
danej przez władze Warszawy 
walce ze zmianami klimatu. Nie 
można też zapomnieć o tym, 
iż przywrócenie zieleni nad 
Kanałem Żerańskim było jed-
nym z głównych zobowiązań 
związanych z kontrowersyjną 
inwestycją gazociągu.  KaSa

dowody na poszanowanie wody
Woda z basenu przy jagiellońskiej, zamiast trafić do 
kanalizacji, jest wykorzystywana do podlewania i my-
cia ulic. 

WySPy CiEPŁa
Wyspy ciepła w Warszawie 
to, jak sama nazwa wskazuje, 
miejsca gdzie jest najcieplej. 
Powodem takich anomalii 
jest m.in. wiele betonowych 
powierzchni, duży ruch. We 
wspomnianych badaniach 
z 2016 r., za największą wyspę 
ciepła uznano Śródmieście. 

z        Gazeta mieszkaniec
czy wirus znika 

z Fruwających rękawiczek?!
Chyba już wszyscy przyzwy-

czailiśmy się do tego, że przed 
wejściem do sklepu mamy 
obowiązek zakładania jedno-
razowych rękawiczek. Niektó-
rzy mają je ze sobą, przynoszą 
z domu, inni korzystają z folio-
wych, oferowanych przy wej-
ściach do marketów. Robimy 

zakupy, później wyrzucamy. 
Prosto, higienicznie. Jest ład 
i porządek, wszyscy klienci są 
zabezpieczeni przed wirusem. 
I o to przecież chodziło, ale… 
o tym, że nie do końca zawsze 
wszystko działa jak należy 
napisała do nas na fb Gazeta 
Mieszkaniec, Agnieszka:

Na wejściu najczęściej w dużych sklepach jest to dobrze zor-
ganizowane. Wchodzisz, stoi płyn do dezynfekcji „jakiejś tam” 
jakości. Nie wnikam, bo mam swój zawsze przy sobie, podobnie 
jak i rękawiczki. Tak czy inaczej wszystko jest. Zakładasz ręka-
wiczki i robisz zakupy. Moim zdaniem, oddzielne, dodatkowe 
rękawiczki powinny być jeszcze do pieczywa w marketach, ale 
to inna kwestia. Po odejściu od kasy pakowanie toreb do wóz-
ków i wyjazd na zewnątrz. Tam zdejmowanie foliowych ręka-
wiczek. Machnięcie ich do kosza i zabranie siatek, pójście do 
samochodu. Wystarczy maleńki wiatr, a wszystkie te rękawiczki 
fruwają po całej okolicy, co widać na zdjęciu przy jednym 
z marketów sieci, która ma w nazwie czerwonego robala (żeby 
nie było lokowania produktu ani antyreklamy). I teraz pytanie: 
czemu to wszystko ma służyć? Ten wirus znika z tych rękawiczek 
fruwających po okolicy?! Czy nie można tych foliówek wyrzucić 
przed wyjściem ze sklepu?!
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–  Mamy suszę. Każda kropla wody powinna 
być teraz naprawdę szanowana –  mówi 

pomysłodawca projektu jacek Wachowicz.
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Zaczęło się kilka tygodni temu od jednej pizzy. dzisiaj, 
dzięki wielkiej chęci pomagania zaledwie kilku osób, 
medycy z Pragi Południe codziennie dostają świeże po-
siłki, a właściciele knajpek wsparcie w formie promocji. 
Sąsiedzka pomoc niejedną ma twarz, ale ta zaskakuje 
rozmiarem i zaangażowaniem.

Co firmy dostają w zamian? Pro-
mocję w mediach społecznościo-
wych. Jednak wszyscy po prostu 
chcą pomagać i wszyscy robią to 
za darmo.

Sąsiedzka pomoc działa 
sprawnie, ale każda kolejna 
osoba, która chce dołączyć jest 
bardzo mile widziana.

– Szukamy osób, które chcą 
zaangażować się w pomoc dla 
medyków z Pragi Południe, 
zaoferować swoje usługi lub 

produkty. Chętnie podzielimy 
się doświadczeniem z inicjato-
rami działań kierowanych do 
innych placówek, również w in-
nych dzielnicach – tłumaczą 
wolontariusze. Kontakt z nimi 
poprzez fb Wsparcie Medyków 
i Restauracji – Widzialna Ręka

Pełną listę osób, które zaan-
gażowane są w akcję można 
znaleźć na naszej stronie www.
mieszkaniec.pl

Alina Gruszka

REKLAMAREKLAMA

Na początku była Widzialna 
Ręka Praga-Południe. Mniejsza 
i większa pomoc koordynowana 
na portalu społecznościowym 
przez Kubę. To właśnie tam 
po rozmowie ze znajomym ra-
townikiem medycznym Ewa 
napisała post o tym, że przy-
dałoby się zawieźć posiłek do 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Grenadierów 34 dla medyków. 
Bardzo szybko zareagowała 
pizzeria VERO. I to był wła-
śnie ten „pierwszy raz”. Nato-
miast na początku epidemii, na 
swoim osiedlu na Saskiej Kępie, 
Marcin porozwieszał kartki, że 
chętnie pomoże sąsiadom. Du-
żego odzewu nie było. Dlatego 
napisał również na fb post, że 
może ugotować 15 zup dzien-
nie i obdarować nimi potrzebu-
jących. I tak od słowa do słowa 
(a właściwie, dosłownie rzecz 
ujmując: od postu do postu), 
dogadali się i zaczęli działać. 

Dlaczego postanowili wspie-
rać akurat medyków? Dosko-

nale pamiętają, jak jeszcze 
przed epidemią, to właśnie ci 
ludzie ratowali życie ich i naj-
bliższych. A teraz ich praca, 
trud i wysiłek jest jeszcze waż-
niejszy. Narażają swoje życie, 
po to, by walczyć o innych. 

Przy okazji chcieli również 
wspomóc lokalną, praską ga-
stronomię, która przechodzi 
bardzo trudne chwile. Knajpki, 

bary i restauracje, które jeszcze 
niedawno wszyscy kochaliśmy, 
teraz stoją na skraju przepaści.

Początek jednak był w domo-
wej kuchni. Marcin, tak jak zade-
klarował, zakasał rękawy i przy 
pomocy swojego 3-letniego 

synka Frania i ogrom-
nym wsparciu żony, 
codziennie gotował 
zupę. Najpierw za 
swoje pieniądze. Póź-
niej znajomi z wa-
rzywniaka przywieźli 
50 kg warzyw. Za ja-
kiś czas emerytki za-
częły kupować jedno-
razowe opakowania. 

– Pomoc zaczęła 
się nakręcać. Dołą-
czają kolejni znajomi. 
Tomek z żoną, Domi-
nika, Kasia, która 
piecze fantastyczne 

to oni karMią naszych Medyków
ciasta. Teraz już gotujemy na 
zmianę. Nad wszystkim czuwa 
Kama, dzięki której wiem, co 
i jak mam robić – śmieje się 
Marcin, a Ewa dodaje, że za-
częło się właśnie od tych „Mar-
cinowych” zup, a po jakimś cza-
sie w akcję włączały się kolejne 
restauracje.

– Teraz jest łatwiej. Zaczy-
naliśmy w chwili, kiedy były 
najostrzejsze zakazy, więc 
naprawdę nie było łatwo, ale 
udało się! Dzisiaj dwa razy 
dziennie dostarczamy posiłki do  
SOR-ów w Szpitalu Grochow-
skim i na Niekłańską oraz do 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
przy ul. Grenadierów. Włączają 
się kolejne osoby, które np. zaj-
mują się dowozem, następne 
knajpki oferujące jedzenie. 
Jedne jednorazowo, inne na 
stałe – mówi Ewa.

Kontaktem z całym „gastro-
nomicznym światem” z dziel-
nicy zajmuje się Magda. To ona 
potrafi dokonać cudu i namówić 
restauratorów oraz firmy cate-
ringowe do udziału w tej wyjąt-
kowej akcji. Pisze maile, dzwoni. 
Dzięki temu medycy dostają za-
równo dania kuchni polskiej, jak 
i bałkańskiej, pizze czy kanapki 
– przekrój jest naprawdę duży. 

Oni pomagają:
STACJA GROCHÓW, MIĄŻSZ, PAN BAO 
BRAZYLIJSKA, VOLVO, DIETIFIC, 105 PIZZA 
GOCŁAW, PIEROGARNIA MIŃSKA 4/6, 
BAŁKAN GRILL, BISTRO 8 STOLIKÓW, 
TAVERNA PATRIS, EATME, VERO PIZZA, KLUB SOSNOWY
Wszyscy działają pro bono. Logo: Brandy Design, pomoc prawna przy licencji: 
mec. Natalia Bartsch
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Cała historia ma już 19 lat, 
bo Sieczna znajduje się na miej-
scowym planie z 2001 r. i każdy, 
kto kupował tu mieszkanie 
kilka lat później, spodziewał 
się jej budowy w najbliższych 
kilku latach. 

Przez 10 lat mieszkańcy osie-
dli położonych na wschód od 
ul. Głębockiej byli skazani na 
dojazd przez ul. Lewandów, co 
oznaczało nadrabianie 2–3 kilo-

metrów w każdą stronę i stanie 
w korku na ul. Głębockiej. Sytu-
ację nieco poprawiła budowa ul. 
Kartograficznej. Nie rozwiązała 
ona jednak problemu braku ko-
munikacji zbiorowej, ponieważ 
mieszkańcy ul. Siecznej, a wła-
ściwie bloków tak oznaczonych, 
bo przecież ulicy nie było, do 
najbliższego przystanku ko-
munikacji miejskiej mają nawet 
ponad 1500 m. 

Była petycja mieszkańców 
Lewandowa, stanowiska Rady 
Dzielnicy, wiele pomysłów, kil-
kukrotnie inwestycja pojawiała 
się w finansowych planach mia-
sta. Ale piętrzyły się problemy.

– Przy dużym nacisku spo-
łecznym, w końcu w 2015 r. 
przyznano 10 mln zł na budowę 
ul. Siecznej. Niestety, wówczas 
się nie udało. Mieszkańcy do 
dzisiaj wspominają dziwną sytu-

droga przez Mękę

ację – ci sami radni, którzy niby 
zabiegali o powstanie Siecznej, 
zagłosowali za jej opóźnieniem 
i przeniesieniem środków na 
inne inwestycje. Obecny Zarząd 
skutecznie wynegocjował z de-
weloperem pozyskanie gruntu 
pod budowę ul. Siecznej w ra-
mach I etapu, dzięki temu frag-
ment ulicy do os. Lewandów 
Park I i III teraz w końcu powstał 
– wspomina Danuta Zaleska, 
dzisiaj radna Stowarzyszenia 
Razem dla Białołęki, która przed 
laty jako mieszkanka, działając 
społecznie, walczyła właśnie 
o powstanie tej drogi.

I etap ul. Siecznej to odcinek 
o długości ok. 370 metrów, od 
ronda na Głębockiej w kierunku 
Marek. Jezdnia o szerokości 6 m 
z chodnikami i ścieżką rowe-
rową jest oświetlona 31 słupami 
ze światłem LED. 

– Nasze prace są prowadzone 
w koordynacji z budową kanału 
sanitarnego oraz wodociągu 
– realizowanymi na zlecenie 
MPWiK. Planowany termin za-
kończenia tego etapu inwestycji 
to 30 czerwca – mówi Marzena 
Gawkowska, rzecznik Urzędu 
Dzielnicy Białołęka i dodaje, że 
budowa II etapu będzie możliwa 
dopiero po przyznaniu przez 
Radę m.st. Warszawy dodat-
kowych środków. A do dzisiaj 
pieniędzy nie ma.

Czy i kiedy pieniądze na 
dokończenie budowy Siecznej 
zostaną przyznane? Niestety te-
raz, w dobie panującej epidemii 
i cięć budżetowych jest to jedną 
wielką niewiadomą. 

– Jest jednak dobra wiado-
mość mieszkańców. Po latach 

perturbacji Zarząd Dzielnicy 
podpisał umowę z inwestorem 
prywatnym w na budowę ul. 
Konik Polny. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, ulica 
powstanie w 2023 roku – mówi 
Danuta Zaleska. 

Mikołaj Mikos

REKLAMAREKLAMA

Sieczna to ulica na Zielonej Białołęce, która zanim powsta-
ła, doczekała się bardzo długiej i bogatej historii. i to jesz-
cze nie koniec, bo jej fragment właśnie ukończono, ale kie-
dy wybudowana będzie reszta, tego wciąż nie wiadomo.

Redakcja „Mieszkaniec”
ul. Grenadierów 10 

04-062 Warszawa
pn.-pt. 10.00-16.00

tel. 698-676-886

które łączą ludzi

pragaunitedsklep internetowy: www.pragaunited.pl

5 wzorów
damskie i męskie

od S do XXXL
2 kolory

cena

Odbiór osobisty
po wcześniejszym uzgodnieniu
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ZAMÓW W INTERNECIE:
www.mieszkaniec.pl/reklama/ogloszenia-drobne/ 

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

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

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

KONKURENCYJNE CENY

MIESZKANIEC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Gazeta mieszkańców Pragi Południe, Pragi Północ, Wawra, Rembertowa, Wesołej, Białołęki, Targówka. 
Redaguje zespół dziennikarzy przy współudziale mieszkańców. Redaktor naczelny: Barbara Nowosielska-Piszczyk. Zdjęcia: Leszek Pogorzelski. Redakcja: ul. Grenadierów 10, 
04-062 Warszawa, tel. 22 813-43-83, e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl, www.mieszkaniec.pl Wydawca: PWU VARIA ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 22 810-64-12. 
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PRaCa

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

PRaWNE

n Adwokat Kamila Osica-Mi-
ładowska, sprawy cywilne, 
lokalowe, rodzinne, spadkowe, ad-
ministracyjne i inne. Al. Waszyng-
tona 146 lok. 212. Kancelaria 
została przeniesiona z Universamu 
Grochów.  
Tel. 509-959-444,  
www.kancelariaosica.pl. 

n Adwokat Wojciech Lipka przyj-
muje już w Kancelarii Adwokackiej 
na Grochowie przy ul. Grenadie-
rów 12. Sprawy karne, cywilne, 
rodzinne, spadkowe (umowy, od-
szkodowania, rozwody, alimenty, 
nieruchomości, inne).  
Tel. 500-175-857

n Doradca Podatkowy – kon-
trole podatkowe i sprawdzające, 
porady, wszystkie podatki, spadki, 
darowizny, aukcje, nieujawnione 
dochody.  
Tel. 22 672-34-34, 604-095-656, 
www.podatki-doradca.pl

RÓŻNE

n OPiEKa Nad GROBami 
W WaRSZaWiE – taNiO  
i SOLidNiE. tEL. 500-336-607

n Wyprzedaż domowo-garażowa. 
Tel. 508-019-723

SPRZEdam

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

tRaNSPORt

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

aUtO-mOtO – Kupię

n Autoskup każdy cały, uszkodzo-
ny, klasyki. Tel. 696-800-500

dam PRaCę

n Zatrudnię krawcowe, szwaczki, 
chałupniczki od zaraz.  
Tel. 601-226-735

FiNaNSE

n Pożyczki do 2000 zł!  
Bez zbędnych formalności! 
InkasoCity. Tel.  
792-307-229, 514-059-096

KUPię

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

n antyki, znaczki pocztowe, 
monety, odznaczenia.  
tel. 22 253-38-79, 601-235-118

n Kupię książki płyty winylowe. 
Dojazd do klienta.  
Tel. 798-631-511 

mEdyCZNE

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

NaUKa

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

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

NiERUCHOmOŚCi – Kupię

n Kupię mieszkanie. Gotówka.  
Tel. 505-052-641

NiERUCHOmOŚCi – Sprzedam

n Sarbinowo koło Mielna nad 
morzem ośrodek 90 miejsc.  
Tel. 577-410-005

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

USŁUGi

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

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

n Czyszczenie Karcherem  
dywanów, wykładzin, tapicerki.  
tel. 694-825-760

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

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

n domofony, naprawa pralek, 
instalacje elektryczne.  
tel. 601-93-68-05

n ELEKtRyCZNE iNStaLaCjE 
NOWE, WymiaNa – UPRaWNiE-
Nia. tEL. 504-618-888

n GaZ, HydRaULiKa.  
NaPRaWy, mONtaŻ,  
PRZERÓBKi – 24 H. taNiO.  
tEL. 22 610-88-27,  
604-798-744

n HydRaULiCZNE iNStaLaCjE, 
REmONty. tEL. 504-618-888

n Hydrauliczne, gazowe, solidnie. 
Tel. 22 610-81-21, 607-773-106

n HydRaULiK.  
tEL. 502-031-257

n Hydraulika wod. kan.-gaz., pie-
ce – naprawy, przeglądy gazowe 
i kominiarskie. Uprawnienia.  
Tel. 694-747-213

n Klimatyzacja, wentylacja, 
oddymianie – montaż, projek-
towanie, serwis 24 h, sprzedaż 
urządzeń, kompleksowa obsługa, 
doradztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwarancja. 
tel. 502-904-708

n LOdÓWEK NaPRaWa.  
tEL. 22 842-97-06, 602-272-464

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

n NaPRaWa maSZyN  
dO SZyCia. dOjaZd GRatiS. 
tEL. 508-081-808

n PaNELE, UKŁadaNiE.  
tEL. 504-618-888

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

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

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

n StOLaRZ – SZaFy,  
ZaBUdOWy, GaRdEROBy  
i PaWLaCZE.  
tEL. 602-126-214

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

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

n Złota rączka, elektryka, 
składanie mebli.  
Tel. 503-150-991

USŁUGi – Budowlane

n ROLEty.  
tEL. 514-165-445

n ZaBUdOWa BaLKONÓW.  
tEL. 514-165-445

USŁUGi – Komputerowe

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

USŁUGi – Porządkowe

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

n Sprzątanie mieszkań, pranie 
dywanów i mycie okien.  
Tel. 796-371-666

USŁUGi – Remontowe

n Adaptacje, glazura, hydraulika, 
malowanie. Tel. 606-181-588

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

n maLOWaNiE, taPEtOWaNiE. 
GŁOWaCKi.  
tEL. 504-618-888

n Malowanie, tapetowanie.  
Tel. 501-028-073, 22 566-17-16

n OKNa – NaPRaWy,  
dOSZCZELNiENia.  
tEL. 787-793-700

n Remonty kompleksowo  
i solidnie. Tel. 502-218-778,  
www.remonty4u.pl

n REmONty KOmPLEKSOWO. 
GŁOWaCKi. tEL. 504-618-888

n Rolety. Tel. 514-165-445

Dostarczymy je razem z gazetą  
Oferujemy insertowanie ulotek w całości lub części nakładu. 

PrzeDsiębiOrcO, masz ulOtki reklamOwe? 
chcesz, aby DOtarły DO szerOkiegO grOna klientów? 

więceJ inFOrmacJi: 
zaDzwOŃ  Û 22 813-43-83 

naPisz  reklama@mieszkaniec.pl

REKLAMA

S.M. „Międzynarodowa” Warszawa ul. Międzynarodowa 44  
ogłasza przetarg nieograniczony na: 

1. Doposażenie budynku w instalację ciepłej wody i cyrkulacji  
w budynku Waszyngtona 38 A.

Informacje o szczegółach przetargów zawarte są  
na stronie internetowej Spółdzielni www.miedzynarodowa.waw.pl

REKLAMA

REKLAMA

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

PrzyjMujeMy rezerWaCje na LaTO 2020
¥ 501-423-667   www.sunnyday.com.pl

A MOŻE NAD MORZE? SPECJALNA OFERTA!

KOŁOBrzeG

APARTAMENT POD PAPugAMi

APARTAMENT SŁONECZKO APARTAMENT AZuRE PREMiuM
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Z przemyśleń Dziadka: Jeżeli 
na drodze życia spotkałeś ko-
bietę swoich marzeń, to o po-
zostałych marzeniach możesz 
już śmiało zapomnieć…

***
Gdy iluzjonista wyciąga 
z kapelusza królika lub pęk 
kwiatów, to jest po prostu 
sprytna sztuczka. Ale kiedy 
kobieta wyciągnie ze swej 
torebki to, czego właśnie 
potrzebuje, to po prostu cud!

***
Dziadek do wnuka: − W życiu 
nie zdołasz zerwać z hazardem!
Wnuk: − A założysz się?

***
Wnuk: − Dziadku, kto to jest 
psychiatra?
Dziadek: − Jest to człowiek, 
który za pieniądze zadaje ci 
dziesiątki pytań, tych samych, 
które żona zadaje ci za darmo.

***
Dziadek: − Nie czytaj tych 
świństw! To Biblia uczy nas 
kochać!
Wnuk: − Wiem, dziadku! Ale 
Kamasutra uczy, jak!

na luzie
ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Pyszna Józia

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

Dlaczego powinniśmy jeść 
jabłka: 
n nawadniają nasz organizm, 
ponieważ w 86 proc. zawierają 
wodę; 
n ułatwiają przyswajanie wapnia; 
n „chrupanie” jabłek jest masa-
żem dziąseł; 
n wypełniają żołądek, likwidując 
uczucie głodu; 
n działają moczopędnie; 
n zjedzone przed położeniem się 
spać pomagają zasnąć; 
n wzmacniają organizm, zawie-
rają bowiem mikroelementy i wi-
taminę C; 
n upieczone w piekarniku z do-
datkiem miodu łagodzą kaszel; 
n obniżają poziom cholesterolu; 
n wpływają korzystnie na układ 
pokarmowy, zawierają bowiem 
pektynę, która wchłania produkty 
nieprawidłowej przemiany; 
n leczą zaparcia i biegunki. 

Wesoły Romek

Natura obdarzyła kota doskonałym 
wzrokiem, który jest mu niezbędny 
podczas nocnych polowań. Wzrok 
kota jest sześć razy ostrzejszy od 
wzroku człowieka. Zwierzęciu wy-
starczy nawet odrobina światła, by 
mogło doskonale widzieć. Bez tru-
du orientuje się w terenie, nawet 
wtedy, gdy nam się wydaje, że jest 
zupełnie ciemno. Swego właściciela 
potrafi kot rozpoznać z odległości 
ponad stu metrów. Kocie oko jest 
wyposażone w warstwę odblaskową, 

która wychwytuje i odbija promienie 
świetlne. W podobny sposób działa-
ją fosforyzujące znaki drogowe: roz-
błyskują, gdy padnie na nie światło 
przejeżdżającego samochodu. Źreni-
ce kota mają kształt elipsy. W ułam-
ku sekundy reagują na każdą, nawet 
najmniejszą zmianę oświetlenia 
– niczym przesłona aparatu fotogra-
ficznego. 

ŚMIESZKANIEC RADY CIOTKI AGATY

WARTO WIEDZIEĆ

Ciekawska

 Jednogarnkowe 1: w garnku o grubym dnie 
zrumień cebulę, może być na smalcu. Dodaj ziem-
niaki w niegrubych plastrach, posól, posyp roz-
marynem, przykryj i podsmażaj około 10 minut. 
Potem odkryj, dodaj niewielką cukinię w półpla-
sterkach, 1–2 pomidory lub 1–2 łyżki koncentra-
tu, siekany ząbek świeżego czosnku. Mieszając, 
duś 10 minut. Posyp grubo koperkiem, podawaj 
z kleksem gęstej śmietany, wymieszanej z chrza-
nem. Uwaga! Można potrawę przygotować wcze-
śniej i wziąć na piknik, owiniętą w kocyk, by ją 
tylko podgrzać, powinna jednak wówczas być 
znacznie krócej przygotowywana.

 Jednogarnkowe 2: cebulę w plasterkach pod-
smażyć na oleju, dodać ziemniaki w plasterkach lub 
niedużej kostce, energicznie zrumienić. Wsypać ko-
lorowe papryki, krojone w paski, fasolkę szparago-
wą (może być mrożona), marchewkę w słupkach, 
do tego sól, pieprz, oregano, bazylia, tymianek, 
papryka ostra mielona, czosnek. Dusić 10 minut. 
Podlać koncentratem pomidorowym zmieszanym 
z pół szklanki piwa. Zagotować, odstawić. Po dzie-
sięciu minutach zjadać ze smakiem.

 Jednogarnkowe 3: Jak wyżej, cebule podsmaż 
z ziemniakami w większą kostkę. W drugim garnku 
podsmaż włoszczyznę krojoną w słupki lub w kost-

kę. Gdy rumiane, połącz, dodaj grzyby w paskach 
(pieczarki lub suszone namoczone i podgotowa-
ne), liść laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz. Wrzuć 
2–3 ogórki kiszone, pokrojone w drobną kostkę, 
duś wszystko do miękkości, przykryte. Zapraw gę-
stą śmietaną, posyp natką. Znakomite!

 Śmietankowe: kartofle obrać, ugotować na 
parze. Gdy prawie miękkie, pokroić (ostrożnie, bo 
gorące!) w kostkę, przełożyć do garnka do zapieka-
nia, podlać słodką, wysokoprocentową śmietanką, 
dobrze osolić po wierzchu, posypać rozmarynem 
(najlepiej świeżym) i czarnym pieprzem. Zapiec 
do miękkości. Pozostała śmietanka jest znakomita 
bazą do sosu, łączona z wywarem spod pieczeni 
lub zwyczajnie, z czosnkiem i odrobiną mąki.

 Kolorowe kluski: ugotować ziemniaki, mar-
chew (połowę wagi ziemniaków), małą cebulkę. 
Ostudzić, zemleć, dodać jajo i tyle mąki, żeby 
ciasto dobrze się wyrobiło. Formować kluski (jak 
śląskie czy kopytka), gotować w osolonym wrząt-
ku. Świetne do gulaszu albo same, kraszone bocz-
kiem smażonym z cebulką. 

Ziemniaki – ostatni czas! Póki jeszcze są 
te polskie, zeszłoroczne, możemy z nich 
korzystać ku uciesze podniebienia. Warto!

Krzyżówka Mieszkańca nr 9

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 13 utworzą końcowe hasło.
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H O R O S K O P

m Baran
21.03-21.04

n Byk
22.04-21.05

o Bliźnięta
22.05-21.06

p Rak
22.06-22.07

q Lew
23.07-23.08

r Panna  
24.08-23.09

s Waga  
24.09-23.10

t Skorpion  
24.10-23.11

u Strzelec  
24.11-22.12

v Koziorożec  
23.12-20.01

w Wodnik  
21.01-19.02

x Ryby  
20.02-20.03

W sprawach biznesowych wykażesz się sporą dawką entuzjazmu wdrażając nowy pomysł. 
W tej kwestii liczysz na pełne zrozumienie u szefa. W uczuciach, jak zwykle wykazujesz się 
zbytnią gwałtownością, co nie uosabia zbyt przychylnie do ciebie wybranki serca. Wykaż więcej 
delikatności i taktu… 
Czasami masz chwile zwątpienia, czy to wszystko wytrzymasz – ten codzienny kołowrót, biega-
ninę i ciągły brak czasu. Spokojnie – dasz sobie radę, jesteś silniejszy, niż myślisz. W przyrodzie 
wiosna aż pachnie, a ty już myślisz o miłych chwilach spędzonych gdzieś na łonie natury. 
Małe radości i smutki będą ci towarzyszyły przez majowe dni. Nie martw się, że ominie cię coś 
wspaniałego. Mały przypływ gotówki poprawi ci humor i sprawi, że na świat spojrzysz wesel-
szymi oczyma. Wykaż się większą inicjatywą w sprawach sercowych i wtedy może się okazać, 
że ta wiosna będzie ważna w twoim życiu. 
Teraz jest sprzyjająca pora na załatwienie spraw, a tych możesz mieć kilka naraz. Skoncentruj się 
na załatwieniu najważniejszych. Będzie ci dopisywała kondycja psychiczna i fizyczna, a sukces, 
jaki odniesiesz będzie długo procentował. 
Musisz się zmobilizować i przepędzić lenistwo, które cię chwilowo ogarnęło. Pamiętaj o święcie 
bliskiej ci osoby i nie zapomnij kupić prezentu. Notuj sobie wszystko w kalendarzu, bo ważne 
daty wylecą ci z głowy. Teraz najważniejszy jest porządek i rozsądek, ale w uczuciach warto 
pozwolić sobie na małe szaleństwo… 
Ostatnio brakuje ci odrobiny fantazji. Pewnie jest to wynikiem wiosennego przemęczenia i spadku 
odporności organizmu. Musisz koniecznie zadbać o swoją kondycję. Przejażdżki rowerem na pew-
no ci w tym pomogą. W sprawach sercowych bez zmian, ale ta stagnacja jest całkiem miła. 
Rzuć w kąt stare urazy i zacznij realizować swoje zamiary. W pracy nie daj się wciągnąć w małe 
gierki i rozgrywki. Trzymaj rękę na pulsie w sprawach biznesowych, a na pewno zakończą się 
sukcesem. W sprawach uczuć postaw na lekkość, pierwszy zachwyt, pierwsze zauroczenie. 
W sprawach zawodowych błyśniesz znajomością biznesu i ludzkiej psychiki. W najbliższym 
czasie może zakończyć się to sukcesem finansowym. W sprawach domowych nie powinno być 
większych komplikacji i twoje kontakty z najbliższymi będą się układały jak najlepiej. 
Możliwe, że zanosi się na miłość od pierwszego wejrzenia. Na razie daj sobie trochę czasu 
i skup się na swoich emocjach. W życiu zawodowym będzie sporo nowych spraw do załatwie-
nia, tutaj wykażesz się swoją błyskotliwością i darem przewidywania. 
Pamiętaj, że nie warto zachowywać się zbyt nieroztropnie. Lepiej przemyśleć coś dwa razy, niż 
potem żałować niepotrzebnie wypowiedzianych słów. Opanowanie jest cnotą – pamiętaj o tym. 
Daj drugiej stronie szansę i pozwól sobą pokierować. 
Okoliczności będą cię skłaniać do zajmowania się sprawami, które dawniej odłożyłbyś na póź-
niej lub powiedział sobie „to nie dla mnie”. Zadania są bardziej ambitne, wymagające większej 
samodyscypliny i przezwyciężania własnych słabości i lenistwa. Dobrze mieć wśród bliskich 
kogoś, kto w sytuacji kryzysowej dobrze poradzi. 
Plany, jakie czynisz wobec swoich bliskich, niekoniecznie muszą się udać. Postaraj się teraz 
skupić tylko na pracy, a na efekty nie będziesz musiał długo czekać. Natomiast w sprawach 
sercowych pozwól sobie na wiosenny zawrót głowy… Merlin
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