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POPLąTANIE 
Z POMIESZANIEM

Strasznie zapętliliśmy się 
w podziale na „my” i „oni”. 
Jak „nasi” otwierają most czy 
dają dodatek drożyźniany, to 
dbają o człowieka (nie to co 
„oni”). Jak most otwierają 
„oni” lub „tamci” wypłacają 
pieniądze, to jest to pusty 
gest i trwonienie pieniędzy, 
które można lepiej wydać. 

Niemal już nie ma niczego 
ponad podziałami, naprawdę 
bezpieczniej jest mówić przy 
stole o pogodzie, bo już na-
wet zwycięstwa sportowe są 
„za czasów, gdy nasi rządzą” 
lub wręcz przeciwnie (i wtedy 
są przypadkowe).

W Balmoral umarła kró-
lowa Elżbieta II. Dla połowy 
świata skończyła się pewna 
epoka, bo odeszła wielka 
osobowość.

U nas jest ktoś taki? Ow-
szem jest dobry, jeśli jest 
„nasz”…, bo „tamten” na 
wieki wieków pozostanie 
zdrajcą, głupkiem i marionet-
ką, itp. Nie mówię, że mamy 
osobowości na miarę de 
Gaulle’a czy właśnie królowej, 
ale nawet kompozytorów, ak-
torów czy muzyków dzielimy 
na tych, którzy opowiedzieli 
się za czymś (świetni – jeśli 
myślą jak my, beznadziejni 
– jeśli popierają „tamtych”).

Nie jest tak?
Tomasz Szymański

Wraz z rozpoczęciem działań Wojennych na terenie Ukrainy W lUtym tego rokU, W obaWie 
o rozszerzenie się konfliktU na teren naszego krajU, WielU mieszkańcóW oraz radnych 
dopytyWało się o to, gdzie na terenie WarszaWy zlokalizoWane są schrony.

Wystartował program „Szkolna ulica”. Od 16 wrze-
śnia br. w godz. 7.30–8.30 dojazd w bezpośrednią 
okolicę szkół nie jest możliwy, tam gdzie ruch sa-
mochodowy jest ograniczony przez znak drogo-
wy B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”. dokończenie nA STR. 2

USŁUGI WYDAWNICZE WYDAWCY GAZETY

redakcja@mieszkaniec.pl 
 22 813 43 83, 604 77 55 98

Chcesz wydać gazetę, książkę, folder, ulotkę, 
ale nie wiesz, jak to zrobić?
Zespół redakcyjny naszego wydawnictwa oferuje: 
 projekt  skład komputerowy 
 opracowanie graficzne i typograficzne 
 obróbkę zdjęć  redakcję  korektę otrzymanego tekstu 
 przygotowanie tekstu w oparciu o dostarczone materiały
 druk
Zadzwoń lub napisz, czego potrzebujesz,  
a my przeprowadzimy Cię przez pełen proces wydawniczy.

USŁUGI 
WYDAWNICZE

Szkolna ulica  
bez Samochodu

Schrony W WarSzaWie

dokończenie nA STR. 3

FRIDA LANDRYNKA BRYSIA
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kronika PolicyJna
AgRESYWNY 18-LATEK

Policjanci z Wydziału Kryminalnego komendy 
na Pradze Północ zatrzymali 18-letniego 
mężczyznę, który próbował „wyrównać ra-
chunki” w imieniu swojej dziewczyny z jej 
szkolną koleżanką. Zaczepił ją, gdy wyszła 
ze szkoły, następnie groził nożem. W obronie 
dziewczyny stanęli jej koledzy. Agresywny 
18-latek dotkliwie pobił jednego z nich 
i okradł. Za swoje zachowanie może trafić do 
więzienia nawet na 12 lat.

żMIJA W FALENICY
W czwartek, 15 września około godziny 16 
strażnicy miejscy z Ekopatrolu otrzymali 
zgłoszenie od jednego z mieszkańców fale-
nickiego osiedla Aleksandrów, który niespo-
dziewanie natknął się na jadowitą żmiję zyg-
zakowatą, wylegującą się w jego ogrodzie. 
Strażnicy schwytali ją, a następnie wywieźli 
do lasu.

TARANOWAŁ AUTEM PRZECHODNIóW!
10 września 26-letni kierowca Chryslera Voya- 
gera jeździł po ulicach Wesołej z dużą pręd-
kością, próbując taranować przypadkowych 
przechodniów na chodnikach, przejściach dla 
pieszych czy poboczach dróg. Potrącił jedną 
kobietę, która została zabrana do szpitala. Jak 
się okazało miał on dożywotni zakaz prowa-
dzenia pojazdów. Został tymczasowo areszto-
wany i usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa 
oraz niestosowanie się do wyroku sądu 

ZgUBIŁA gO BRAWURA
3 września ok. godz. 21.30 na Pradze Połu-
dnie 30-letni mężczyzna, jadąc motocyklem 
ze zbyt dużą prędkością, uderzył w krawężnik 
chodnika z taką siłę, że jego i jednoślad wy-

rzuciło w powietrze na kilkanaście metrów. 
Świadkami zdarzenia byli strażnicy miejscy, 
którzy natychmiast wezwali pogotowie. Na 
szczęście skończyło się tylko na złamaniu nogi 
i obojczyka. W chwili wypadku mężczyzna był 
trzeźwy, ale jak się okazało, nie miał uprawnień 
do prowadzenia motoru.

TRAFIą ZA KRATKI ZA KRADZIEżE 
I NARKOTYKI

Północnoprascy policjanci zatrzymali trzy 
osoby: 24-letnią kobietę oraz dwóch męż-
czyzn w wieku 30 i 47 lat. Ludzie ci zostali 
oskarżeni o kradzieże i posiadanie narkoty-
ków. Grozi im za to kara pozbawienia wolności, 
która w przypadku mężczyzn będzie wyższa, 
ponieważ działali w warunkach recydywy.

ZDRADZIŁA gO KAMERA
23 września przed 8 rano na skrzyżowaniu 
Brzeskiej i Kijowskiej na Pradze Północ do-
szło do zderzenia samochodu osobowego 
z autobusem. Świadkowie zgodnie zeznali, 
że sprawcą wypadku był kierowca auta.  
19-letni mężczyzna stanowczo twierdził, że 
auto prowadziła towarzysząca mu kobieta. 
Jednak nagranie z kamery autobusu potwier-
dziło zeznania świadków.

RANNY ZACZEPIAŁ PRZECHODNIóW
21 września tuż po 21 strażnicy miejscy 
z VI Oddziału Terenowego otrzymali zgłosze-
nie o nietrzeźwym bezdomnym, który w pa-
sażu handlowym przy ulicy Wysockiego na 
Bródnie zaczepia przechodniów. Gdy mundu-
rowi go znaleźli, leżał na chodniku. Okazało 
się, że mężczyzna ma na czole dużą, otwartą 
ranę. Został zabrany do szpitala. 

Źródło: Policja, Straż Miejska
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Dokończenie ze str. 1
Obecnie programem ob-

jęta jest Szkoła Podstawowa 
nr 375 i Przedszkole nr 198 
przy ul. Abrahama 10 na 
Pradze Południe, Szkoła 
Podstawowa nr 381 przy ul. 
M. Drzymały 1 w Ursusie 
oraz Szkoła Podstawowa 
nr 323 na Ursynowie.

Dlaczego wprowadzono 
takie rozwiązanie? Wszystko 
po to, by poranne dojście do 
szkoły stało się dla dzieci 
bezpieczne, wolne od na-
tłoku aut pod szkołą oraz od 
zapachu spalin.

Zmiany we wspomnia-
nych placówkach rozpo-
częto od konsultacji ze 
szkolną społecznością. Do-
konano obserwacji terenów 
przy obiektach, pomiaru 
ruchu, sprawdzono jakość 

powietrza. W wyniku tych 
działań przy placówkach 
ustawiono znak B-1 „zakaz 
ruchu w obu kierunkach” 
obowiązujący w dni na-
uki szkolnej w godzinach 
7.30–8.30. W tym czasie 
wjazd w lokalną ulicę nie 
jest możliwy. Nie można 
już podjeżdżać tuż przed 
szkolną furtkę. Rodzice 
mogą korzystać z pobliskich 
parkingów lub odprowadzić 
dziecko do szkoły pieszo. 

Wprowadzone zmiany to 
część programu „Droga na 
szóstkę”, którego celem jest 
poprawa bezpieczeństwa 
dzieci w drodze do szkoły 
oraz wspieranie aktywności 
mobilnej najmłodszych. 

W 2020 r. w sześciu dziel-
nicach przeprowadzono ba-
dania przy 6 placówkach, 

w których będą przepro-
wadzane podobne zmiany. 
„Szkolna ulica” powstanie 
przy:
n SP nr 41, ul. Drewniana 8, 
Śródmieście,
n SP nr 157, ul. Kazimie-
rzowska 16, Mokotów,
n SP nr 175, ul. Trzech Bu-
drysów 32, Ochota,
n SP nr 195, ul. Króla Ma-
ciusia 5, Wawer,
n SP nr 323, filia przy ul. War-
chałowskiego 4, Ursynów,
n SP nr 373, ul. Angorska 2, 
Praga-Południe.

Rada m.st. Warszawy 
przyznała na ostatniej sesji 
środki na wprowadzenie 
zmian na drogach przy ww. 
placówkach. Dokładne ter-
miny wdrażania zmian nie 
są jeszcze znane. 

Oktawia Michałowska

Szkolna ulica bez Samochodu

Promocja trwa do 31.10.2022

   APArAty słuchowe  
  ostrobramska 126/u2

   04-026 warszawa
  www.akademiasłyszenia.pl  

  biuro@akademiaslyszenia.pl 
   517 224 111
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Schrony W WarSzaWie

KOLIBEREK
NAJLEPSZE KARMY DLA ZWIERZĄT
l ul. Płowiecka 27 (róg Świeckiej)

tel. 731 224 464 
l ul. gen. R. aBRaHaMa 1e

tel. 504 429 091
www.koliberek-karmy.pl

Polub nas na

Dokończenie ze str. 1
Okazuje się, że nie jest 

prowadzona ewidencja 
schronów ani nikt takich 
obiektów nie utrzymuje. Już 
niedługo może się jednak to 
zmienić. 

brak eWidencJi
Ile w stolicy jest schro-

nów? Gdzie one są? – Sa-
morząd m.st. Warszawy 
nie dysponuje informacją 
o liczbie schronów budowa-
nych w latach 50., 60. i 70. 
ubiegłego wieku oraz ich 
lokalizacji. Kwestia budowy 
i utrzymania schronów prze-
stała istnieć w chwili wpro-
wadzenia zmian w ustawie 
o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczpospolitej 
Polskiej, uchylając z niej 
przepisy wykonawcze do-
tyczące Obrony Cywilnej 
– informują przedstawiciele 
stołecznego Ratusza. 

Ostatnim aktem prawa 
nawiązującym do tematyki 

schronów było rozporzą-
dzenie Rady Ministrów 
z dn. 28 września 1993 r. 
w sprawie obrony cywilnej, 
wydane zgodnie z art. 140 
ustawy z dn. 21 listopada 
1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzecz-
pospolitej Polskiej. Artykuł 
ten został jednak uchylony 
w ustawie z dn. 29 paździer-
nika 2003 r. i utracił moc 
1 lipca 2004 r. 

– Po utracie mocy praw-
nej wymienionych przepisów 
nie wprowadzono żadnych 
innych, określających tryb, 
zasady budowy oraz utrzy-
mania budowli ochronnych. 
W związku z powyższym 
Urząd m.st. Warszawy nie 
prowadzi ewidencji schro-
nów, nie gromadzi infor-
macji o ich wyposażeniu 
i stanie technicznym – prze-
kazują miejscy urzędnicy. 
– W przypadku zagrożenia, 
do zapewnienia bezpiecz-
nego schronienia miesz-

kańcom Warszawy będzie 
wykorzystywana podziemna 
infrastruktura metra oraz 
parkingi podziemne, których 
lokalizacja będzie określona 
w stosownych komunikatach, 
gdyby pojawiła się taka ko-
nieczność – dodają. 

interPelacJa PoSelSka
Sprawą budowli ochron-

nych zajęła się także za-
siadająca w Sejmie Hanna 
Gill-Piątek, która złożyła 
interpelację w sprawie cha-
osu prawnego w kwestii 
schronów dla ludności cy-
wilnej, związanego z obroną 
cywilną. 

Pani poseł odpowiedział 
sekretarz stanu w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – Maciej 
Wąsik: Na podstawie art. 8 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane – rozpo-
rządzeniami Rady Ministrów 

dotyczącymi warunków tech-
nicznych, jakim powinny od-
powiadać obiekty zbiorowej 
ochrony ich usytuowanie 
oraz warunków technicznych 
użytkowania tego rodzaju 
obiektów – jednostkom samo-
rządu terytorialnego zostaną 
nadane kompleksowe upraw-
nienia w zakresie inwestycji 
w budownictwo ochronne, 
ewidencjonowania zaso-
bów oraz ich utrzymania. 
W tym celu Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji oraz Minister-
stwo Rozwoju i Technologii 
podjęły wspólne działania 
mające na celu opracowa-
nie odpowiednich regulacji. 
W przygotowanym w MSWiA 
projekcie ustawy o ochronie 
ludności oraz o stanie klęski 
żywiołowej przewidziano 
rozwiązania gwarantujące 
doraźną ochronę ludności 
cywilnej w czasie wojny. 

Projekt ten ma na celu za-
pewnienie funkcjonowania 
ochrony ludności w związku 
z zagrożeniami naturalnymi 
i cywilizacyjnymi, w tym mi-
litarnymi oraz wprowadze-
nie instrumentów prawno-
organizacyjnych w zakresie 
ochrony ludności, które 
pozwolą na zapewnienie 
sprawnego i efektywnego 
finansowania oraz działania 
w przedmiotowym obsza-
rze, w tym skuteczne zapo-
bieganie, przygotowanie 
oraz reakcję na zagrożenia. 
W odniesieniu do rozwoju 
budownictwa ochronnego 
zaproponowano rozwiąza-
nia obejmujące: rozpozna-
nie i planowanie obiektów 
użyteczności publicznej, ma-
gazynowych lub ich części 
z przeznaczeniem do zbio-
rowej ochrony oraz przygo-
towanie doraźnych ukryć na 
terenach publicznych i nie-

publicznych. Planuje się, że 
za budowę i bieżące utrzy-
manie budowli ochronnych 
będzie odpowiadał jego wła-
ściciel, użytkownik wieczysty 
lub zarządca. 

Marcin Kalicki

NOWA APLIKACJA
Niezależnie od działań 
MSWiA stołeczny Ratusz 
przygotowuje listę miejsc, 
gdzie mieszkańcy mogliby 
ukryć się w przypadku za-
grożenia. Po ich weryfika-
cji m.in. ze Strażą Pożarną, 
będą one udostępnione 
wszystkim warszawiakom 
w specjalnie do tego celu 
stworzonej aplikacji na 
telefon. Dzięki temu każ-
dy będzie mógł w szybki 
i łatwy sposób sprawdzić, 
gdzie znajduje się najbliż-
szy jego miejsca zamiesz-
kania czy pracy schron. 

REKLAMA REKLAMA

Pani 
Agacie Syropolskiej
Członkowi Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej

„Międzynarodowa”
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

TATY
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd  
i pracownicy Spółdzielni
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Z życia warsZawskiego Zoo

WęgIEL I SEKS
– To chyba ostatnie ciepłe dni?
Pan Eustachy Mordziak, kupiec bieliźnia-
ny z pl. Szembeka odezwał się do pana 
Kazimierza Główki, stałego tu bywalca, 
jakby kontynuowali jakąś rozmowę, której 
zresztą nigdy nie przerywali. 
– Jesień, panie Eustachy, jesień. To jedno 
jest na tym świecie niezmienne, że czas 
zasuwa. A wie pan, co w tym uciekającym 
codziennie kalendarzu jest najbardziej 
nieprzyjemne? Że każdy następny dzień 
ciekawszy jest, coraz więcej się dzieje, 
człowiek chciałby się dowiedzieć, jak to 
się skończy, jak tamto – a tymczasem 
im bardziej to wszystko jest ciekawe, tym 
bardziej zbliżamy się do dnia, kiedy – jak 
w kinie – wyświetli się nam przed oczami 
napis „koniec”. I już nigdy nie będziesz 
człowieku wiedział, czy Legia dajmy na to 
podniesie się i zagra wreszcie w Lidze Mi-

strzów, czy rzeczywiście będziemy mieli 
milion samochodów elektrycznych albo 
czy węgiel dowieźli?
– A kto teraz węglem pali, panie Kaziu?
– Ja tak ogólnie. Z drugiej jednak strony 
dla nas w mieście, to może i nie problem, 
ale ludzie nie tylko w Warszawie mieszka-
ją. W małych miastach, na wsiach węgiel 
jest do ogrzewania niezbędny. Zresztą mó-
wią, że gazu też może zabraknąć. I prądu. 
– Swoją drogą to niesamowite, węgla 
mamy podobno na 200 lat, a jak przycho-
dzi co do czego, to go z Kolumbii trzeba 
sprowadzać albo z innej Indonezji. Zna-
kiem tego ciemno, zimno i głodno …
– Bez przesady, głodno to jeszcze nie. 
Głodować nikt nie głoduje.
– Faktycznie, to prawdziwy sukces! Tylko 
nie wiadomo, czy „jeszcze” nikt nie głodu-
je, czy „w ogóle”?
– Powtarzam panie Eustachy – bez prze-
sady. Widzi pan, co się na bazarze dzieje 
w soboty? Przecisnąć się nie można. Taki 

sam tłok panuje w dyskontach. Ludzie 
pieniądze mają i kupują. Każdy wedle 
możliwości, ale kupują wszyscy. Dlatego 
śmieszą mnie te lamenty, że nędza społe-
czeństwu w oczy zagląda. 
– A mnie ostatnio co innego rozśmieszy-
ło, ale zaraz potem zastanowiło.
– Mianowicie? 
– Taką przypowieść usłyszałem: „Jeśli po-
trafisz rozśmieszyć kobietę, to już prawie 
jesteś z nią w łóżku. Co innego, jeśli jesteś 
z nią w łóżku, a ona wciąż się śmieje”.
– Wie pan, ja już jestem w latach, że tak 
powiem, ale to i owo z młodości pamię-
tam. Rzeczywiście tak może być, jak w tej 
przypowiastce.
– A ja nie chwaląc się, ciągle jeszcze nie 
tylko wspomnieniami żyję. I powiem panu, 
że jak moja Krysia w łóżku się śmieje, to 
na początku, bo od rana zła jak osa cho-
dzi. Jak to wytłumaczyć? 
– Może martwi się tym węglem?

Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'TAK ALBO TAK

Lubię zajrzeć na Facebooka 
bez poszukiwania bratnich dusz 
i bez ukrywania się za jakimś 
dziwnym pseudonimem, ale nie 
za dobrze tam się dzieje.

Co prawda wiele osób naresz-
cie zrozumiało, że nawet sprytne 
ukrycie własnej twarzy oraz 
imienia i nazwiska naprawdę 
nikomu nie zapewnią anonimo-
wości, i jeśli się ktoś zachowuje 
w sposób skrajnie nieetyczny, 
można to zgłosić na policję, 
która skutecznie go namierzy 
i odpowiednio się nim zajmie.

To nie jedyny problem me-
diów społecznościowych. Od 
dłuższego czasu jacyś „żar-
townisie” zakładają dziwne 

grupy pod wabiącymi nazwami 
typu „Prawdy o życiu”, „Złote 
myśli o czymś tam” czy „Cy-
taty o czymś tam” itp. Niektóre 
są sympatyczne i ciekawe, ale 
nie brak innych, wyglądających 
na cyniczną „zabawę” ludźmi. 
Dlaczego? Bo pod płaszczy-
kiem publikowania wartościo-
wych, przemyślanych sentencji, 
umieszcza się głównie ponure 
i „dołujące”. A to, że wszyscy 
kłamią, a jeśli ktoś jest dobry, to 
zawsze go (z przeproszeniem) 
zgnoją, a to znów, że nie ma 
czegoś takiego jak miłość, bo 
faceci chcą jednego, a kobiety 
chcą tylko kasy, że najlepiej być 
zimnym i cynicznym. Wszystko 
ubrane w zgrabne słówka i wpa-
dające w ucho, a członkowie 
grupy bezmyślnie potakują i ły-

kają te trucizny jak gęś kluski. 
To głównie zgorzkniali emeryci 
oraz młodzież, czerpiąca stąd 
koślawy, nieprawdziwy obraz 
świata i ludzi. Szkoda.

Lecz na szczęście nasze 
życie ma niejedno oblicze! 
Tym razem zainteresowały 
mnie Tychy, gdzie fundacja 
Wolne Miejsce realizuje bar-
dzo ciekawy projekt – sklep 
społeczny. Początkowo po-
myślany dla podopiecznych 
ośrodków pomocy społecznej 
i ludzi starszych, ale w so-
botę zakupy może zrobić tam 
każdy, nikt nikomu nie spraw-
dza stanu portfela czy konta. 
Kolejki ustawiają się podobno 
już od piątku! Dlaczego warto? 
Bo jest aż o połowę taniej niż 
w zwykłych sklepach!

Sklepów socjalnych i spo-
łecznych jest już w Polsce 
trochę i jest to ogromna po-
moc dla wielu rodzin. Ponad 
16 proc. inflacji (licząc rok do 
roku), a tu ceny o połowę niż-
sze niż w zwykłych sklepach: 
jest nabiał, pieczywo, warzywa, 
artykuły higieniczne i chemia, 
nawet ubrania. Jak to robią? 
Pozyskują z innych sklepów i od 
producentów towary, których 
ważność się kończy i musiałyby 
niebawem być zniszczone, nie 
przesadzają także z kosztami 
własnymi. Oczywiście, oferta 
jest zmienna. Ale liczy się po-
mysł, skuteczność i ogromne 
wsparcie dla wielu rodzin. 

Można pomagać innym, 
można szkodzić. A można nie 
robić nic i narzekać…          żu

kobiecym okiem

co tam panie na pradZe...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Mój ojciec zmarł pół roku temu i ustawowo 
dziedziczę po nim razem z bratem, który 
był zawsze w konflikcie z całą rodziną i nie 

utrzymywał z nami kontaktu. Czy mogę starać się o uznanie brata za 
niegodnego dziedziczenia?

Niegodność dziedziczenia ma zagwarantować, że z kręgu spadkobierców 
ustawowych lub testamentowych, zapisobierców zwykłych jak też windyka-
cyjnych oraz osób uprawnionych do zachowku zostaną wyeliminowane osoby, 
które (i) popełniły umyślne ciężkie przestępstwo skierowane przeciwko spad-
kodawcy, (ii) podstępem lub groźbą nakłoniły go do sporządzenia lub odwoła-
nia testamentu albo w taki sam sposób przeszkodziły mu w dokonaniu jednej 
z tych czynności, (iii) umyślnie ukryły lub zniszczyły jego testament, podrobiły 
lub przerobiły go albo świadomie skorzystały z testamentu podrobionego lub 
przerobionego przez inną osobę.

Zachowanie spadkobiercy, nawet sprzeczne z powszechnie przyjętymi 
obyczajami i z tego względu ujemnie oceniane, nie może stanowić przyczyny 
uznania za niegodnego, jeżeli nie stanowi jedną z ww. przyczyn.

Fakt popełnienia przestępstwa może wynikać z prawomocnego wyroku 
wydanego w postępowaniu karnym, ale może zostać również ustalony we-
dług zasad przewidzianych w prawie karnym przez wyrokujący w procesie 
o ubezwłasnowolnienie – sąd cywilny. 

Stosowne powództwo można wnieść każdy kto wykaże interes majątko-
wy lub niemajątkowy, w tym prokurator w terminie roku od dnia, w którym 
dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później niż przed upływem lat 
trzech od otwarcia spadku. Powyższe terminy nie podlegają przerwaniu ani 
przywróceniu, zaś ich upływ wywołuje wygaśnięcie roszczenia. 

Podkreślić należy, że brak jest możliwości, żeby sąd stwierdził niegodność 
w postępowaniu o nabycie spadku. 

Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie 
dożył otwarcia spadku. Nie uzyskuje zapisu, który staje się bezskuteczny i traci 
prawo do zachowku. Skutki niegodności nie rozciągają się na zstępnych (dzie-
ci) niegodnego, którzy utrzymują własne prawo do dziedziczenia lub uzyska-
nia zachowku po spadkodawcy. 

Uznanie za niegodnego dziedziczenia po stwierdzeniu nabycia spadku lub 
po przeprowadzeniu działu (podziału) spadku daje podstawę do wzruszenia 
zapadłych już postanowień. Jeżeli zaś przedmiotowe uznanie nastąpi po objęciu 
majątku spadkowego przez spadkobiercę niegodnego, to wówczas ma on obo-
wiązek wydać spadek spadkobiercom i dokonać stosownych z nimi rozliczeń. 

Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu 
przebaczył. 

Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, 
spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości 

oraz roszczeniach z „umów frankowych”.

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

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

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

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

TAPICER

War sza wa, 
ul. Gre na die rów 21
tel. 22 813-22-38

od po nie dział ku do piąt ku 

 

w godz. 10.00−20.00

 STO MA TO LOG
od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

10.00–19.00
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Zarno przyszedł na 
świat 20 grudnia 1997 roku 
w Royal Burgers’ ZOO 
w Arnhem w Holandii. Gdy 
skończył dziewięć lat został 
sprowadzony do ogrodu 
zoologicznego w Gdańsku. 
Spędził tam trzy lata, po 
czym przeniesiono go do 
Warszawy. Przyjechał w to-
warzystwie samicy swojego 
gatunku, imieniem Lizy.

Spośród innych członków 
szympansiego stadka Zarno 
wyróżniał się wyjątkowo 
gęstym owłosieniem ciała 
oraz swoim bardzo łagod-
nym charakterem. Według 
opiekunów był bardzo po-
godny i miał zdystansowane 
podejście do otaczającego 
go świata. Unikał awan-
tur i był czułym wujkiem 
dla Froda – najmłodszego 
członka warszawskiego 
stadka szympansów, który 
urodził się w 2014 r. Zarno 
był również znany ze swo-
jego łakomstwa.

Szympansy są gatunkiem 
społecznym. Żyją w dużych 
grupach, którym przywodzi 
najsilniejszy samiec i w któ-
rych panuje ścisła hierarchia. 
Nie tworzą jednak monoga-

micznych związków – jeden 
samiec łączy się z kilkoma 
samicami. Potomstwem 
opiekują się przede wszyst-
kim matki.

W powszechnym przeko-
naniu szympansy są zwie-
rzętami roślinożernymi, 
zjadającymi banany i inne 
owoce. Prawda jest jednak 
taka, że są to stworzenia 
wszystkożerne. Co więcej 
potrafią aktywnie polować 
na inne zwierzęta, w tym 
również na inne małpy.

Zarno miał łagodny cha-
rakter, jednak generalnie 
szympansy cechują się dość 
wybuchowym usposobie-
niem. Potrafią zachowywać 
się bardzo agresywnie, na-
wet w stosunku do swoich 
opiekunów.              JPN

SzymPanS zarno
13 września br. zmarł szympans Zarno. Samiec 
ten był najstarszym członkiem warszawskiej 
szympansiej rodzinki. Miał 25 lat.
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RADA MIASTA STOŁECZNEgO WARSZAWY
Radny Paweł Lech (Klub KO) zapytał o możli-
wość zorganizowania sobotniej sprzedaży targo-

wiskowej na Pradze Południe na terenie parkingu przy Terminalu 
„gocław”, tak aby mieszkańcy mogli kupić warzywa, owoce czy 
inne produkty bezpośrednio od kupców lub rolników. 
Zasady prowadzenia targowisk jednodniowych określa zarządze-
nie Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 sierpnia 2020 r. – Na jego 
podstawie zarządy dzielnic uchwalają wykazy miejsc na gruntach 
miejskich, na których dopuszcza się prowadzenie handlu ob-
woźnego lub targowiska jednodniowego – powiedziała Karolina 
Zdrodowska, p.o. Dyrektora Koordynatora ds. przedsiębiorczości 
i dialogu społecznego. Jak zaznacza, wystosowano pismo w tej 
sprawie do burmistrza Pragi Południe. 

REKLAMAREKLAMA

Zapraszamy na przegląd interpelacji radnych m.st. Warszawy oraz rajców wszystkich prawobrzeżnych 
dzielnic. Sprawdzamy, o co pytają i co chcą zrobić dla mieszkańców wybrani przez nich przedstawiciele 
samorządu terytorialnego. Przedstawiamy pokrótce po jednej interpelacji z dzielnicy. 

Radni pytają,  
uRzędnicy odpowiadają

BIAŁOŁęKA
Piotr Cieszkowski (Klub Radnych Razem dla 
Białołęki) w swojej interpelacji pyta o wymianę 
nawierzchni placu zabaw znajdującego się przy 
Szkole Podstawowej nr 314. 

Radnemu odpowiedziała wiceburmistrz Izabela Ziątek: W za-
kończonym już pierwszym etapie remontu Szkoły Podstawowej 
nr 314 dokonano zmiany pokrycia dachowego oraz nawierzchni 
sali gimnastycznej. W kolejnym etapie planowanym na miesiące 
wakacyjne 2023 r. inwestor zobowiązał się do remontu świetlic, 
placu zabaw wraz z nawierzchnią, wejścia głównego oraz wyko-
nania opaski wokół i renowacji paneli na elewacji budynku na-
uczania początkowego. 

PRAgA-PóŁNOC
O wykaz uroczystości oraz informacje, jak będą 
one ogłoszone mieszkańcom, zapytała radna Mał-
gorzata grzegorzewska (Klub Radnych PiS). 
Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ Ilona Soja-Ko-

złowska przekazała, że do końca tego roku zrealizowane zostaną 
dwie uroczystości: w dniu 4 listopada – rocznica Rzezi Pragi oraz 
w dniu 11 listopada – obchody Dnia Niepodległości. 
– O szczegółach ww. obchodów mieszkańcy Pragi-Północ zosta-
ną poinformowani za pomocą tradycyjnych oraz elektronicznych 
kanałów komunikacji. Materiały drukowane umieszczone zostaną 
we wszelkich dostępnych lokalizacjach na terenie dzielnicy – za-
znacza burmistrz Soja-Kozłowska. 

WESOŁA 
Reprezentujący Klub Radnych Wesoła 2018 Hubert Zieliń-
ski zwrócił uwagę na problem niekontrolowanego rozrostu 
rdestowca japońskiego na terenie budowy liceum ogólno-
kształcącego w Wesołej i na terenach przylegających. 
Wszystkie działania podjęte przez Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warsza-
wy w zakresie usuwania rdestowca na ogrodzonym terenie placu budowy 
i przyległym do niego terenie objętym inwestycją (odpowiedzialny Wydział 
Infrastruktury) oraz w pasach dróg (odpowiedzialny Wydział Ochrony Śro-
dowiska) zostały wykonane zgodnie z wytycznymi rekomendowanymi przez 
Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska „Wytyczne dotyczące zwalczania 
rdestowców na terenie Polski”. Z uwagi na to, że likwidacja rdestowca jest 
trudna i proces ten można określić nawet jako wieloletni, podjęte czynności 
będą powtarzane i monitorowane – napisał w odpowiedzi na interpelację 
radnego zastępca burmistrza Wesołej – Krzysztof Kacprzak. 

WAWER
Michał Mroziński (Klub Radnych Razem dla Wawra) pyta 
o możliwość utworzenia toalet ogólnodostępnych przy ul. 
Walcowniczej i Filmowej przy targowisku falenickim. 
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy 

Wawer m.st. Warszawy nie przewiduje utworzenia na terenie Targowiska 
Falenica ogólnodostępnej toalety otwartej poza godzinami pracy targowi-
ska – poinformował Piotr Stefański, Dyrektor ZGN. 

REMBERTóW
Radny Alfred Pogorzelski (Klub Radnych 
Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”) 
zwrócił się z prośbą o dokonanie podzia-
łu zbyt licznej klasy VII SP nr 189 przy ul. 
Dwóch Mieczy 5 na dwie mniejsze klasy. 

Zastępca burmistrza Aleksander Lesiński poinformował, 
że do oddziału przypisanych zostało 30 uczniów, w tym 
3 z Ukrainy, co jest zgodne z zapisami rozporządzenia MEiN 
z dn. 21 marca 2022 r. ws. organizacji kształcenia, wycho-
wania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami 
Ukrainy. Dodatkowo mając na względzie dobro uczniów 
wskazanej przez Pana Radnego klasy oraz poziom naucza-
nia dyrektor szkoły (…) podjął decyzję o przeprowadze-
niu w tym oddziale cyklu warsztatów z zakresu rozwijania 
kompetencji komunikacyjnych i społecznych niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania w szkole i poza nią. Po-
nadto klasa ta została objęta programem Indywidualni.pl  
w celu określenia mocnych stron i predyspozycji oraz 
wskazania uczniom sposobów na szybszą naukę, jak rów-
nież weźmie udział w programie Laboratorium przyszłości 
i Aktywna Tablica. W roku szkolnym 2022/23 uczniowie 
otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci dodatkowych 
3 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j. polskie-
go, j. angielskiego, matematyki, chemii i fizyki.

TARgóWEK
Przewodnicząca Klubu Koalicja Obywatelska 
Katarzyna górska-Manczenko zaapelowała, aby 
czasowe parkingi, które powstały na czas budo-
wy metra na Bródnie, mogłyby zostać na stałe. 

Radnej odpowiedziała Małgorzata Kwiatkowska, burmistrz Tar-
gówka: Tymczasowe miejsca parkingowe zostały wykonane na 
czas budowy metra ze względu na likwidację miejsc parkingo-
wych w pasie drogowym ulicy L. Kondratowicza i konieczność 
zachowania bilansu miejsc parkingowych. Wszystkie miejsca po-
stojowe wykonane w ramach czasowej organizacji ruchu zostaną 
zlikwidowane ze względu na to, że zostały wybudowane niezgod-
nie z zarządzeniem Prezydenta nr 1682/2017. 

PRAgA-POŁUDNIE
Radny Paweł Szabłowski (Klub Radnych PiS) 
chciał dowiedzieć się o postępy prac remonto-
wych w żłobku nr 31 przy ul. Motorowej 5. 

Prowadzone roboty ogólnobudowlane obejmują: demontaż ścian, 
skucie glazury, tynku, podłóg, posadzek, elementów schodów, 
wykonanie konstrukcji, prace termomodernizacyjne, prace izo-
lacyjne cieplne, przeciwdźwiękowe, izolacje przeciwwilgociowe 
i przeciwwodne, przygotowanie podłoży, układanie posadzek 
i okładzin ścian, wymianę stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, ro-
boty w zakresie instalacji – CO i cw, instalacji gazowej, elektrycz-
nej, sanitarnej, kanalizacji, klimatyzacji, wentylacji, oraz węzła 
CO wraz z montażem sprzętu i urządzeń, prace wykończeniowe, 
zagospodarowanie terenu oraz zakup pierwszego wyposażenia. 
Koszt prac budowlanych wynosi ok. 9 500 mln zł. (…) Żłobek od-
dany do użytku zostanie w IV kwartale 2022 roku. Po rozbudowie 
żłobek będzie mógł przyjąć łącznie 200 dzieci (…) – przekazał 
Tomasz Kucharski, burmistrz Pragi Południe. 
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targóWek

Przy ul. Radzymińskiej 
154 otwarto nowy Dom 
Dziennego Pobytu dla osób 
starszych i niepełnospraw-
nych. To druga tego typu pla-
cówka w tej dzielnicy, z któ-
rej będzie mogło skorzystać 
45 podopiecznych od ponie-
działku do piątku w godzi-
nach od 8.00 do 16.00.

Placówka przeznaczona 
jest dla osób po 60. roku 
życia, a także cierpiących 
na zaburzenia pamięci, 
w tym chorobę Alzheimera. 
W ofercie Dziennego Domu 
Pobytu znalazły się zajęcia 
terapeutyczne, usprawnia-
jące pamięć i wpływające na 
utrzymanie dobrej kondycji 

Seniorzy zySkali noWy dom
Według danych statystycznych z 2021 roku ponad 
25 proc. mieszkańców Targówka to osoby w wieku 
poprodukcyjnym. 

psychicznej oraz zajęcia 
kreatywne i ruchowe. Se-
niorami zajmuje się wykwa-
lifikowana kadra m.in.: psy-
cholog, terapeuci zajęciowi, 

fizjoterapeuta, opiekunowie 
i podolog.

Również zadaniem domu 
jest pomoc w utrzymaniu 
samodzielności starszych 
osób w ich domach, wspie-
ranie aktywności społecznej 
seniorów i wspólne spędza-
nie czasu. Placówka zapew-
nienia także opiekę dzienną 
osobom z demencją.     Ag

Na obradach komisji nie 
było przedstawicieli Za-
rządu Dróg Miejskich, po-
jawili się za to reprezentanci 
mieszkańców oraz firm i ich 
pracowników, którzy złożyli 
dwie petycje sprzeciwiające 
się Strefie Płatnego Parko-
wania Niestrzeżonego na 
Saskiej Kępie. Wiele wątpli-
wości i pytań pozostało bez 
odpowiedzi. Ostatecznie 
komisja nie odrzuciła pety-
cji. Z sześciu radnych w ob-
radach wzięło udział pięciu. 
Wynik zaskoczył wszyst-

kich: jeden głos za odrzuce-
niem petycji, jeden przeciw 
i trzy wstrzymujące się. 

23 sierpnia br. Komisja 
Infrastruktury i Inwesty-
cji Rady m.st. Warszawy 
poparła wniosek z petycji 
o odrzucenie strefy na Sa-
skiej Kępie i Kamionku. 
O ile w przypadku petycji 
zgłoszonej przez mieszkań-
ców było tyle samo głosów 
za, co i przeciw, o tyle pety-
cja przedsiębiorców została 
poparta większością głosów, 
w tym także rządzących 

Radni mają wątpliwości
Mieszkańcy Saskiej Kępy i Kamionka, sprzeciwia-
jący się powstaniu na ich terenie Strefy Płatnego 
Parkowania Niestrzeżonego, odnieśli kolejny mały 
sukces. Na sierpniowym posiedzeniu Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji Rady m.st Warszawy 
radni nie odrzucili petycji o rezygnację ze strefy.

w mieście radnych Koalicji 
Obywatelskiej.

Temat strefy płatnego 
parkowania ponownie zo-
stał podjęty na posiedzeniu 
Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Warszawy 
13 września br. Zapropono-
wano, aby petycja złożona 
w imieniu mieszkańców 
była częścią ewentualnej 
uchwały zgłoszonej przez 
miejski Ratusz bądź Za-
rząd Dróg Miejskich. I tym 
razem przeciwnicy SPPN 
odnieśli sukces. W powtór-

nym głosowaniu dwóch rad-
nych było „za”, a czterech 
wstrzymało się od głosu. 

Kwestia strefy płatnego 
parkowania na Saskiej Kę-
pie i Kamionku miała trafić 
do porządku obrad na wrze-
śniowej sesji Rady m.st. 
Warszawy. Tak się jednak 
nie stało, w dużej mierze 
przez wiele wątpliwości, 
jakie mają radni, a przez to 
brak zdecydowanego popar-
cia dla wprowadzenia ogra-
niczeń w parkowaniu. 

Czy głosowanie w komi-
sjach oznacza, że na Saskiej 
Kępie nie będzie strefy 
płatnego parkowania? Nie-
koniecznie, ale na pewno 
zwróci uwagę pozostałych 
rajców na postulaty zgła-
szane przez mieszkańców 
i przedsiębiorców tej czę-
ści Pragi Południe.         MK

Projektanci uwzględnili 
zaproponowane zmiany 
przez mieszkańców doty-
czące głównie zmniejszenia 
intensywności zabudowy. 
Teraz do 17 października 
urzędnicy czekają na kolejne 
ewentualne uwagi.

Teren objęty uchwałą to 
blisko 205 ha powierzchni. 
Położony w północnej części 
dzielnicy ograniczony jest 
od zachodu linią kolejową 
relacji Warszawa-Dęblin; od 
południa ul. B. Czecha; od 

wschodu ul. Kościuszkow-
ców i lasem – Rezerwatem 
im. Króla Jana Sobieskiego 
i od północy ul. Goździków 
oraz terenem zamkniętym 
jednostki wojskowej w Rem-
bertowie.

– Ponowne wyłożenie do 
publicznego wglądu miej-
scowego projektu planu 
wynika z wprowadzonych 
zmian, spowodowanych 
przyjęciem uwag mieszkań-
ców złożonych do projektu 
planu w trakcie jego wyłoże-

jak ma wyglądać 
marySin WaWerSki?

Plan miejscowy dla obszaru Marysin Wawerski 
– część I został ponownie wyłożony do publiczne-
go wglądu. 

nia do publicznego wglądu. 
Główne zmiany dotyczyły 
zmniejszenia intensywności 
zabudowy poprzez zwiększe-
nie powierzchni biologicz-
nie czynnej i ograniczenia 
wysokości nowej zabudowy, 
a także odstąpienia od po-
szerzenia ulicy Korkowej 
– przekazują przedstawiciele 
miejskiego Ratusza.

Z pla nem m ie jsco -
wym, złożonym z tekstu 

Więcej na naszej stronie 
www.mieszkaniec.pl

CAŁA WARSZAWA
n Sobota, 1 października – Noc bibliotek pod hasłem „Znajdźmy 
wspólny język”. Kolejna edycja ogólnopolskiej akcji promującej czy-
tanie oraz korzystanie z lokalnych bibliotek. Organizowana jest od 
2015 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i dofinansowywana 
z Funduszu Promocji Kultury. Listę bibliotek biorących udział w akcji 
można znaleźć na stronie nocbibliotek.ceo.org.pl.

BIAŁOŁęKA
n Piątek, 30 września, godz. 20.30, Chata Trapera-Przystanek 
Tarchomin – Tomek Karolak i Bartek Miecznikowski, czyli Pączki 
w tłuszczu na BIS. Wstęp wolny, ale udział w imprezie wiąże się z ko-
niecznością zamówienia jedzenia lub/i napojów. 
n Niedziela, 2 października, godz. 13.00,  BOK, ul. Vincenta van 
gogha 1 – Koncert „Starsi Panowie chórem”. Piosenki Jerzego Wa-
sowskiego i Jeremiego Przybory w wykonaniu Chóru Kameralnego 
Collegium Musicum UW. Dyryguje Andrzej Borzym. Bezpłatne wej-
ściówki do odebrania w kasach BOK.
n Piątek, 7 października, godz. 11.00, Kino na boku, ul. Vincenta 
van gogha 1 – Pokaz filmu „Księgarnia z marzeniami”. Wydarzenie 
adresowane do seniorów. Film to opowieść o Florence Green, która 
szukając sposobu na życie, postanawia otworzyć księgarnię w sen-
nym miasteczku u wybrzeży Anglii. Niestety, wybór tytułów, które ofe-
ruje klientom, nie przypada do gustu konserwatywnym mieszkańców 
miasteczka. Bezpłatne wejściówki można odebrać w Kasach BOK od 
30 września od godziny 9.30.
n Sobota, 8 października, godz. 11.00, Kino na boku, ul. Vincenta 
van gogha – Seans kinowy dla seniorów. Pokaz filmu „Elvis”, opo-
wiadającego o życiu i karierze Elvisa Presleya. Bezpłatne wejściówki 
do odebrania w kasach BOK-u od 30 września od godziny 9.30.

PRAgA-POŁUDNIE
n Piątek, 30 września, godz. 19.00, Centrum Promocji Kultury, ul. 
Podskarbińska 2 – XLIX Praski Blues. Koncert bluesowego zespołu 
„BLACK PIN” ze Śląska.
n Piątek, 30 września, godz. 20.00, PROM Kultury Saska Kępa, ul. 
Brukselska 23 – Wernisaż wystawy „W stronę Fridy”. Zbiorowa wy-
stawa interdyscyplinarna, poświęcona meksykańskiej artystce Fridzie 
Kahlo. Swoje prace zaprezentują m.in.  Agnieszka Sandomierz, To-
masz Tobolewski, Bartek Jarmoliński i Martyna Kliszewska. Wystawa 
potrwa do 30 października tego roku. 
n Sobota i niedziela, 1-2 października, godz. 12.00, Teatr Po-
wszechny im. Zygmunta Hübnera, ul. Jana Zamoyskiego 20 – Śla-
dami „Niekończącej się opowieści”. Spacer performatywny dla 
dzieci, rodzin i grup młodzieży. Zbiórka o godz. 12.00, wejście główne 
do teatru. Czas trwania imprezy to ok. 90 minut. Obowiązują zapisy – 
należy wysłać maila na adres kasa@powszechny.com.
n Sobota, 1 października, godz. 17.00, Chono Lulu Bar, ul. Miń-
ska 25 – Potańcówki międzypokoleniowe. Zabawa dla młodszych 
i starszych w rytm muzyki puszczanej przez najstarszą w Polsce  
DJ-kę, Wikę. Obowiązują zapisy – kontakt: 609188027 lub natalia.
adamczyk@wyswietlfilm.pl.
n Sobota, 1 października, godz. 21.00, Chono Lulu Bar, ul. Miń-
ska 25 – Kino w Chono Lulu. Pokaz filmu „Młynarski. Piosenka fina-
łowa”. Uwaga liczba miejsc ograniczona. 

PRAgA-PóŁNOC
n Sobota, 8 października, godz. 10.00, parking Urzędu Dzielnicy 
Praga Północ – Praska Wyprzedaż garażowa. Kolejna garażówka na 
Pradze Północ. To doskonała okazja, by po niskiej cenie nabyć rzeczy, 
które w sklepach mogą być już niedostępne. I dać im drugie życie.

WAWER
n Sobota, 1 października, godz. 11.00, Plaża Romantyczna 
– spacer etnobotaniczny „Roślinna Wisła”. Spacer edukacyjny 
pod przewodnictwem Karola Szurdaka. Tematem będą jadalne i lecz-
nicze rośliny, które można znaleźć w mieście. Obowiązują zapisy. 
Należy to zrobić poprzez specjalny formularz, do którego link można 
znaleźć na facebookowej stronie tego wydarzenia. 

zaPlanuJ Weekend razem 
z „mieszkańcem” 

30.09. - 2.10. oraz 7 - 9.10.
Prezentujemy najciekawsze, naszym zdaniem, 
darmowe wydarzenia kulturalne i rozrywkowe 

w dzielnicach po prawej stronie Wisły.

planu i rysunku planu, można 
zapoznać się w Biurze Ar-
chitektury i Planowania 
Przestrzennego (al. Jerozo-
limskie 44, poziom -1) od po-
niedziałku do piątku w godz. 
8:00–16:00. O planie będzie 
można porozmawiać pod-
czas dyżuru telefonicznego 
projektanta planu w piątek 
30 września w godz. 13:00–
16:00 pod numerem telefonu: 
22 325 81 08.

Uwagi w sprawie planu 
m ie jscowego d la  ob -
szaru Marysin Wawerski 
– część I można zgłaszać do 
17 października br. mailowo, 
drogą pocztową, osobiście, 
przez ePUAP.   

Marcin Kalicki

REKLAMAREKLAMA

Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne
Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 150 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

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

Warszawa ul. Grenadierów 51/59
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– Proszę o zajęcie się 
sprawą przejścia od ulicy 
Prochowej/Paca do ulicy 
Szaserów. Codziennie idą 
tamtędy ludzie od tramwaju 
na Grochowskiej do szpi-
tala na Szaserów. Teraz pół 
biedy, tylko się kurzy, ale 
jesienią i zimą grzęźnie się 
w błocie i kałużach. Miesz-
kańcy wielokrotnie prosili 
władze dzielnicy o reakcję, 
był nawet zgłaszany pro-
jekt obywatelski i nic. Da-
lej trzeci świat. Nawet do 
Parku Polińskiego nie ma 

jak wejść od ulicy Nizinnej, 
ani dojść na przystanek au-
tobusowy na ul. Szaserów 
– napisała do naszej redak-
cji pani Barbara.

Co na to południowopra-
scy urzędnicy?

– W sprawie przejścia 
pieszego wzdłuż parku Po-
lińskiego od ulicy Procho-
wej/Paca do ulicy Szaserów 
informuję, że w chwili obec-
nej nie są podejmowane 
działania mające na celu 
wybudowanie w tym miej-
scu przejścia pieszego – po-

wiedział „Mieszkańcowi” 
Andrzej Opala, rzecznik 
prasowy Urzędu Dzielnicy 
Praga-Południe. 

Dla pani Barbary oraz 
innych mieszkańców tej 
części Warszawy, a także 
osób przyjeżdżających do 
szpitala na Szaserów mamy 
jednak pozytywne wiado-
mości: jest duża szansa, że 
chodnik pomiędzy ulicami 
Prochową i Szaserów po-
wstanie w 2023 roku.

– W budżecie dzielnicy 
na lata 2023–2024 znajduje 
się zadanie pod nazwą „Bu-
dowa chodnika pomiędzy 
ulicą Prochową a ulicą Sza-
serów” – informuje Andrzej 
Opala. MK

pożegnanie z błotem za Rok?
Jedna z mieszkanek Pragi Południe zgłosiła się 
do nas z prośbą o pomoc w sprawie przejścia od 
ulicy Prochowej do ulicy Szaserów, które po każ-
dym deszczu zamienia się w grzęzawisko. 

interWencJe

Faktycznie, na ul. Me-
issnera w kierunku Parku 
nad Balatonem, pierwsza 
ławka znajdowała się do-
piero w pobliżu jeziorka. 
Na wcześniejszym odcinku 
drogi nie było żadnej ławki, 
na której seniorzy mogliby 
usiąść i odpocząć.  

Postanowiliśmy pomóc 
starszym lokatorom. Wy-
stosowaliśmy apel do Za-
rządu Zieleni o postawienie 
ławeczek w rejonie ulic 
J. Meissnera, gen. R. Abra-
hama i gen. T. Bora Komo-
rowskiego. Obiecano nam, 
że ławki staną we wskaza-
nym rejonie ulic w 2022 r.

Pod koniec czerwca 
2022 r. ponownie zapytali-
śmy Zarząd Zieleni o ter-
min pojawienia się ławek, 

ponieważ od mieszkańców 
otrzymaliśmy informacje, 
że nadal ich nie ma.

1 lipca 2022 r. otrzyma-
liśmy odpowiedź: Obecnie 
jesteśmy na etapie akcep-
tacji prototypu ławki. Do-
piero po tym wykonawca 
może rozpocząć produkcję, 
a my ustalić harmonogram 

montażu. Mamy zaplano-
wany montaż 5 ławek na ul. 
Abrahama i 5 na ul. Meis-
snera. Liczymy, że jeszcze 
jesienią pojawią się one na 
wskazanych wyżej lokali-
zacjach – napisała Karolina 
Kwiecień-Łukaszewska, 
rzecznik prasowy Zarządu 
Zieleni m.st. Warszawy.

W drugiej połowie sierp-
nia mieszkańcy poinformo-
wali nas, że ławki już zo-
stały zamontowane. Teraz 
mogą spacerować i odpo-
czywać. 

Oktawia Michałowska

wywalczyliśmy ławeczki
W listopadzie 2021 r. do naszej redakcji zgłosili 
się starsi mieszkańcy budynku znajdującego się 
na osiedlu Jantar przy ul. Meissnera na gocła-
wiu na Pradze Południe. Poprosili o interwencję 
w związku z brakiem ławek, na których mogliby 
odpocząć w trakcie spaceru. 

Zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta m.st. Warszawy 
lokal użytkowy nr 100 ma 
zostać przekazany Warszaw-
skiemu Centrum Integracji 
„Integracyjna Warszawa”. 

Dom Samotnej Matki 
i Dziecka, podlegający pra-
skiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej, działa przy ul. 
Szymanowskiego 4a od po-
nad trzydziestu lat. Od po-
czątku stanowił dla wielu ko-
biet namiastkę domu, w któ-

rym nie tylko mogą miesz-
kać, ale również stopniowo 
usamodzielniać się. Tylko 
w ubiegłym roku z pomocy 
ośrodka skorzystały łącznie 
dwadzieścia cztery osoby.

15 września br. wydane zo-
stało zarządzenie Prezydenta 
m.st. Warszawy, pod którym 
podpisała się wiceprezydent 
Aldona Machnowska-Góra. 
Zgodnie z dokumentem za-
rządzanie i administrowa-
nie lokalem nr 100 przy ul. 

Szymanowskiego 4a prze-
kazane zostaje Warszaw-
skiemu Centrum Integracji 
„Integracyjna Warszawa”. 
Podmiot ten pomaga osobom 
znajdującym się w kryzysie 
bezdomności, w tym także 
uchodźcom. 

Praski Dom Samotnej 
Matki i Dziecka ma zostać 
przeniesiony na ul. Chlubną 
na Białołęce. 

– Nie mamy żadnych wąt-
pliwości, że wsparcie dla 
uchodźców z Ukrainy oraz 
osób w kryzysie bezdomno-
ści jest na Pradze bardzo 
potrzebne. Sami wielo-
krotnie wspieraliśmy różne 

kontroWerSyJna PrzeProWadzka
Niezwykle ważna i potrzebna dla wielu matek 
i dzieci instytucja – Dom Samotnej Matki i Dziec-
ka, mieszczący się przy ul. Szymanowskiego 4a 
– może zostać przeniesiony do innej dzielnicy. 

inicjatywy pomocowe. Za-
stanawiamy się jednak, dla-
czego Miasto chce pomagać 
uchodźcom i osobom w kry-
zysie bezdomności kosztem 
innych osób, które również 
potrzebują pomocy i które 
nie mają gdzie się podziać. 
Praski Dom Samotnej Matki 
i Dziecka przyjmował przede 
wszystkim mieszkanki Pragi 
Północ, k tórych dzieci 
chodziły tutaj do szkół czy 
przedszkoli. Ośrodek na 
Białołęce oddalony jest od 
Pragi o ponad godzinę jazdy 
komunikacją miejską. To 
ogromny dystans z punktu 
widzenia mam próbujących 
wrócić na rynek pracy czy 
dzieci uczęszczających do 
praskich placówek oświa-
towych – napisali na Face-
booku aktywiści ze Stowa-
rzyszenia Porozumienie Dla 
Pragi. Obecnie w praskim 
ośrodku przebywa sześć 
matek i ośmioro dzieci. 

Część z nich otrzymała już 
lokal komunalny z zasobów 
dzielnicy. 

Do sprawy na tym samym 
portalu społecznościowym 
odniosła się wiceprezydent 
Aldona Machnowska-Góra. 
– Decyzja o zmianie for-
muły funkcjonowania Domu 
jest spowodowana wyni-
kami kontroli Wojewody 
Mazowieckiego. W toku 
przeprowadzonej kontroli 
przez zespół inspektorów 
Wydziału Polityki Społecz-
nej Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warsza-
wie stwierdzono, że Dom 
Samotnej Matki funkcjo-
nuje z naruszeniem zapisów 
ustawy o samorządzie gmin-
nym, m.in., że dom nie za-
pewnia odpowiedniej liczby 
łazienek proporcjonalnie 
do liczby mieszkańców, nie 
ma ustalonej odpłatności za 
pobyt, itd. Podjęłam decyzję 
o przekazaniu lokalu do WCI 

„Integracyjna Warszawa”, 
co pozwoli zachować zasoby 
tego miejsca, dostosować 
działalność i wykorzystać do 
dla potrzeb społecznych. 

Z informacją tą nie zgadza 
się północnopraski radny Er-
nest Kobyliński. 

– Kontrola wojewody nie 
sugerowała likwidacji pla-
cówki ani odebrania lokalu 
OPS przez Miasto. Dlaczego 
odbieracie lokal wbrew woli 
Zarządu Dzielnicy, Dyrekcji 
OPS i ZGN Praga-Północ? 
Jest wiele pustostanów, które 
Miasto mogło przejąć, a od-
bieracie lokal OPS, w któ-
rym od wielu lat funkcjonuje 
dobrze Dom Samotnej Matki 
– zaznacza. 

– Podejmuję działania, aby 
żadna z rodzin nie trafiła do 
ośrodka na Białołękę – poin-
formował Ireneusz Tondera, 
Przewodniczący Rady Dziel-
nicy Praga-Północ. 

Marcin Kalicki
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Zbiórka ma charakter charytatywny i edukacyjny – za dary 
nie są wydawane vouchery ani darmowe wejściówki do 
warszawskiego ZOO, ale obiecujemy: obdarowane zwierzaki 
będą zachwycone, a ich opiekunowie bardzo wdzięczni! – in-
formują pracownicy ZOO.

żOŁęDZIE są przyjmowane od 24 września do 
2 października, a ORZECHY LASKOWE cały rok.

UWAGA! Nie przynoście kasztanów – zwierzęta ich nie jedzą.
Żołędzie i laskowe orzechy można dostarczać do ZOO od po-
niedziałku do niedzieli, w godzinach 7.00 – 19.00, przy wej-
ściach od strony ul. Ratuszowej i Mostu Gdańskiego.

niebezpieczna kładka na pRadze południe

Zejście z tej kładki to dla 
pieszych spore wyzwanie. 
Muszą bardzo uważać, by 
nie wpaść wprost pod koła 
rowerów. A niestety rowe-
rzyści nie zawsze jeżdżą 
wolno. Wręcz przeciwnie, 
wielu z nich nie zważa-
jąc na to, że piesi mają 

pierwszeństwo, porusza 
się z dużą prędkością. Za-
grożenie zwiększa fakt, że 
z kładki korzysta dużo lu-
dzi, ponieważ tuż obok niej 
znajduje się przystanek au-
tobusowy.

Urzędnicy wiedzą o pro-
blemie, jednak mimo licz-

Program promocji zdrowia finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy

Rozpoczyna się kolejna edycja  
Aktywnego Seniora w Szpitalu Praskim!

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

Na chętnych czekają:

l 16 spotkań (po 45 minut każde) przeznaczonych na ćwiczenia 
w grupie (cykl trwa dwa miesiące, spotkania 2 razy w tygodniu)

l Porady dotyczące zdrowego stylu życia

Serdecznie zapraszamy!

Zapisy: senior@szpitalpraski.pl, tel. 22 150-14-09

AKTYWNY SENIOR 60+ 

Kładka nad Aleją Stanów Zjednoczonych przy przy-
stanku „Międzynarodowa” budzi wiele kontrower-
sji wśród okolicznych mieszkańców. Schodzący 
z niej piesi, wchodzą bezpośrednio na drogę pie-
szo-rowerową, narażając się na wpadnięcie pod 
koła rozpędzonych rowerów. 

Jelenie sika jedzą żołędzie. 

zbiÓRka żołędzi i oRzechÓw laskowych
Warszawskie ZOO ogłosiło zbiórkę żołędzi i orze-
chów laskowych dla swoich zwierząt. W tym roku 
nie jest prowadzona zbiórka orzechów włoskich, 
ponieważ ZOO ma ich w ilościach wystarczają-
cych na całoroczny zapas.

Zebrane żołędzie i orzechy posłużą jako urozmaicenie żywienia 
m.in. dla:  żubrów, jeleni sika, antylop, żyraf, małp, dlatego po-
winny być suche, zdrowe, bez zanieczyszczeń i bez owadów 
w środku. Spleśniałe, zgniłe albo zanieczyszczone ziemią mo-
głyby zaszkodzić zwierzętom i zepsuć resztę zbiorów! 

REKLAMA REKLAMA

A przecież w naszym 
otoczeniu żyje tysiące ga-
tunków. Dlatego Fundacja 
Puszka proponuje ludz-
kim mieszkańcom stolicy 
współudział w stworze-
niu portretów tych istot 
w planowanej publikacji 
„Atlas Wszystkich Miesz-
kańców”.

W projekcie może wziąć 
udział każdy mieszkaniec 
stolicy i wysłać zgłoszenie 
w którym opisze konkretne 
gatunki. Opis może mieć 
formę tekstu, opowiadania 
czy notatek dowolnej dłu-
gości. Portret zwierzęcia 
lub rośliny może być uzu-
pełniony osobistymi obser-
wacjami, relacjami ze spo-
tkań z tym gatunkiem itd. 
I nie muszą być to relacje 
wyłącznie pozytywne!

Wszystkie opowieści, 
nadsyłane na adres atlas.
miastozdziczenie.pl, będą 
systematycznie pojawiać 
się na tej stronie interneto-
wej. Najciekawsze z nich, 
zgłoszone do 10 paździer-
nika 2022 roku, zostaną 
opublikowane w bez-
płatnej, drukowanej wer-
sji „Atlasu Wszystkich 
Mieszkańców”. Wybrane 
opisy zostaną wzbogacone 
o ilustracje, które pojawią 
się także na pocztówkach.

Premiera książkowej 
wersji „Atlasu Wszystkich 
Mieszkańców” planowana 
jest na listopad 2022 roku. 
Autorzy i autorki tekstów 
w nim opublikowanych 
otrzymają autorską wersję 
publikacji oraz oryginały 
ilustracji.                     JPN

Przyrodniczy 
„atlaS WSzyStkich 

mieszkańcÓw” 
WarSzaWy

nych skarg mieszkańców, 
do tej pory nie podjęto żad-
nych znaczących kroków, by 
rozwiązać problem. Nama-
lowano tylko na chodniku 
czerwoną kratownicę, która 
ma ostrzegać przechodniów. 
Ta jednak nie bardzo się 
sprawdza. A może wystar-
czyłoby nieznacznie przebu-
dować kładkę, tak by scho-
dziło się z niej równolegle do 
drogi rowerowej?

Dlaczego do tej pory tego 
nie zrobiono? ZDM tłumaczy 
się między innymi brakiem 
funduszy, które przezna-
czone są na inne, ważniejsze 
– zdaniem urzędników – in-
westycje.

– Z naszej perspektywy 
jej głównym mankamentem 
jest brak wind lub pochylni. 
Zadanie ich budowy jest 
wpisane na listę priorytetów 
i oczekuje na finansowa-
nie. Sama kładka pochodzi 

sprzed 50 lat i stąd taka, 
a nie inna jej konstrukcja 
i ograniczona dostępność 
– powiedział „Mieszkań-
cowi” Mikołaj Pieńkos 
z Zarządu Dróg Miejskich. 
– Z żadnej ze stron piesi nie 
schodzą z kładki bezpośred-
nio na ścieżkę rowerową. Po 
południowej stronie piesi 
schodzą na chodnik, po pół-
nocnej stronie na ciąg pie-
szo-rowerowy, na którym 
pierwszeństwo mają piesi 
i rowerzyści muszą ustąpić 
im pierwszeństwa. Dodat-
kowo ostrzega ich o tym 
czerwona kratownica nama-
lowana na nawierzchni.

Co dalej, nie wiadomo! Na 
razie przebudowa kładki nad 
Aleją Stanów Zjednoczo-
nych nie znajduje się na liście 
urzędniczych priorytetów. 
Czy musi dojść do wypadku, 
by to się zmieniło? 

Jacek P. Narożniak
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Bardzo często zapominamy, o tym, że nie jeste-
śmy jedynymi mieszkańcami stołecznego mia-
sta. Niby widzimy w naszym otoczeniu owady, 
ptaki i inne zwierzęta oraz rośliny, ale przeważ-
nie nie zwracamy na nie uwagi. 

 KUP 
 ZAPŁAĆ 
 ODBIERZ 

 NOŚ!

JAK OTRZYMAĆ RABAT? 
 Wejdź do sklepu 
www.pragaunited.pl 
 wpisz kod 
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przy finalizacji zakupu. 
Gotowe!
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24 wRześnia 2022 R. w wieku 94 lat 
zmaRł FRanciszek pieczka, wyjątkowy 

człowiek i wybitny aktoR 
Potrafił zagrać dosłownie każdego – raz czołgistę, raz sękatego górnika, aby za chwilę przeistoczyć się we włó-
kienniczego fabrykanta w łódzkim pałacu, innym razem jest neurotykiem, który targa się na życie. I w każdej 
z tych ról jest przekonywujący.  
Franciszek Pieczka urodził się w godowie na Śląsku w 1928 roku. Prawie 60 lat spędził na scenie i wystąpił 
w ponad 100 filmach, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Na mały ekran wrócił po… 30 latach. Ostatnią 
z jego ról była postać Stacha w serialu „Ranczo”.
Franciszek Pieczka to był nie tylko wielki aktor, posiadający ogromny talent i wspaniały głos, to był prawy 
i uczciwy człowiek, co potwierdzają wszyscy jego przyjaciele i rodzina. Sam Franciszek zawsze unikał mediów 
i był przeciwnikiem popularnej tezy, że aby być dobrym aktorem, trzeba bywać na salonach. Jeszcze bardziej 
zamknął się w sobie, gdy zmarła jego ukochana żona. Od tej pory swój wolny czas spędzał w swoim falenickim 
domu, gdzie w ogródku uprawiał bazylię, cząber, oregano i tymianek. – Szkoda, że życie biegnie tak szybko. Mam 
jeszcze wiele planów, choć włos siwy, ale dusza wciąż młoda – mówił.
Przypominamy wywiad z Franciszkiem Pieczką, który ukazał się na łamach „Mieszkańca” w 2001 roku.

– Przez wiele lat pracował 
Pan w Krakowie i był przede 
wszystkim kojarzony z Teatrem 
Starym. Dlaczego zdecydował 
się Pan przeprowadzić do War-
szawy i opuścić to magiczne 
miejsce? 

– Nie można być przez 
całe życie przywiązanym do 
jednego stołka. Poza tym stu-
diowałem w stolicy, w Pań-
stwowej Wyższej Szkole 
Teatralnej. Spodobało mi 
się. W 1969 roku pojawiła się 
okazja kupienia domu w Fa-
lenicy. Obejrzałem działkę. 
Rzeczywiście była położona 
w atrakcyjnym miejscu. Do-
okoła lasy, świeże powietrze, 
przyroda. Do tego sprzeda-
jący kusił ceną, niezbyt wy-
górowaną na tamte czasy. Nie 
można się było zbyt długo za-
stanawiać. 

– Przez te wszystkie lata 
musiało się jednak coś zmie-

nić. Okolice są nadal takie 
czyste i piękne? 

– Wbrew pozorom tak, 
choć ręka człowieka sięga 
często tam, gdzie nie po-
winna. Od 1969 roku przy-
było wiele domów, pobudo-
wano sklepy, zagospodaro-
wano wolne przestrzenie. 
Jednym słowem zrobiło się 
ciaśniej. Jednak i tak Fale-
nica zachowała swój niepo-
wtarzalny klimat. 

– Widać rzeczywiście się 
Panu tu podoba. Nie ma cze-
goś, co by Pana denerwowało. 
Aż nie chce mi się wierzyć, że 
wszystko jest tak idealne? 

– W zasadzie grzechem 
byłoby narzekanie. Jednak 
gdybym miał wytknąć temu 
miejscu jakąkolwiek wadę, to 
byłby to brak kanalizacji. Nie 
wiem, dlaczego tak ważnego 
elementu brakuje niektórym 
miejscowościom sąsiadują-

cym z Warszawą. Zawsze na 
piedestale stawia się Śród-
mieście. Ogromne pieniądze 
pochłaniają tam różnego ro-
dzaju innowacje i przeróbki, 
a tutaj… co miesiąc przyjeż-
dża szambiarz i zabiera się 
do pracy. To jedyny plus ca-
lej sytuacji, że przynajmniej 
ten człowiek ma zajęcie. Tym 
bardziej, że dzisiaj tak trudno 
o pracę. Poza tym to skandal, 
by w XXI wieku zamiast ko-
pać głębsze studnie, kopać 
szamba. 

– Nie narzeka Pan na komu-
nikację? Przecież do Aleksan-
drowa, sąsiadującego z Fa-
lenicą dojeżdża tylko jeden 
autobus – 115. Czy to, Pana 
zdaniem, nie jest zdecydowa-
nie za mało? 

– Jeżeli chodzi o Alek-
sandrów, to jak najbardziej. 
Do mnie, do Falenicy, dojeż-
dża jednak jeszcze 521, 146 

„Mieszkaniec” rozmawia z wybitnym aktorem teatralnym, filmowym i telewizyj-
nym Franciszkiem PIECZKą. Niegdyś aktorem krakowskiego Teatru Starego, a od 
1975 roku aktorem Teatru Powszechnego w Warszawie, mieszkańcem Falenicy. 

i kolej miejska. Oprócz tego 
jestem w tak komfortowej 
sytuacji, że mam samochód, 
więc w zasadzie nie zdarza 
mi się jeździć autobusami. 
Jeżeli jednak już jestem do 
tego zmuszony, to niekiedy 
wybieram też male, kopcące 
autobusy prywatne, które 
kursują częściej. 

– Skoro praktycznie wszę-
dzie jeździ Pan samochodem 
to pewnie także i zakupy robi 
Pan w supermarketach. Czy 
też można spotkać Pana na 
bazarze? Ponoć w Falenicy 
sprzedają od lat najpiękniejsze 
owoce i warzywa? 

– Czy rzeczywiście naj-
piękniejsze – tego nie wiem, 
choć nie zdarzyło nam się 
z żoną nigdy, abyśmy narze-
kali na ich jakość. Do super-
marketu jeździmy tylko raz 
na jakiś czas. Za to dwa razy 
w tygodniu odwiedzamy ten 
bazar i niewielkie osiedlowe 
sklepiki. Zawsze wiemy, co 
i gdzie kupić. Znamy ekspe-
dientki. One doradzają nam, 

co jest świeże, co warto ku-
pić i dzięki temu zakupy są 
bardzo przyjemne. 

– Nawet kiedy ludzie zacze-
pią Pana, prosząc o autograf 
czy wspólne zdjęcie? Pomimo 
dziesiątek wspaniałych kreacji 
teatralnych i filmowych w ser-
cach wielu ludzi pozostanie 
Pan już jako gustlik z „Czte-
rech pancernych i psa”. 

– Tak, tak, zdaję sobie 
z tego sprawę. W życiu każ-
dego aktora jest zawsze taka 
kreacja, rola, z którą utoż-
samiany będzie najbardziej. 
Mnie to jednak nie prze-
szkadza. Przyzwyczaiłem 
się do Gustlika. Jednak, jak 
to się mówi, nie ma róży bez 
kolców i chciałbym czasami 
pozostać anonimowy. 

– Sąsiedzi cieszą się, że 
za przysłowiowym płotem 
mieszka Święty Piotr z Quo 
Vadis? 

– Nie wiem, trzeba by 
zapytać sąsiadów. Myślę 
jednak, że przywykli już 
do takiego towarzystwa. To 

wspaniali ludzie. Znamy się 
i lubimy już kawal czasu. 
Mogę na nich polegać, tak 
samo jak oni na mnie. 

– A gdyby dostał Pan propo-
zycję przeprowadzki w jakieś 
magiczne, wspaniałe miejsce 
zgodziłby się Pan? 

– Myślę, że nie. Przeżyłem 
tu wiele lat. Przyzwyczaiłem 
się. Mieszkam w zasadzie 
w Warszawie, bo wszędzie 
mam blisko. Jednocześnie 
mieszkam na peryferiach, 
bo mam piękną działkę. Tak 
więc nikt nie byłby mnie 
w stanie skusić luksusowym 
mieszkaniem w bloku ani 
przestronnym placem. Poza 
tym nigdzie nie miałbym 
tak pięknych sąsiadek jak 
tutaj! Miłe, maleńkie wie-
wiórki przychodzą na nasze 
podwórko przez cały rok. 
Permanentnie obgryzają 
szyszki na naszych sosnach. 
Gdzie indziej miałbym tak 
doborowe towarzystwo? 

– Dziękuję za rozmowę. 
(Mag) 

kryminalne Zaułki historii

stRzały na kamionku
Utworzony w 1893 r. Instytut 

Weterynaryjny w 1902 r. otrzy-
mał nową, piękną siedzibę przy 
ul. Grochowskiej 77. Przez wiele 
lat Instytut był jedyną wyższą 
uczelnią na prawym brzegu Wisły. 
W 1905 r. studiowało tu niecałe 
200 osób, w tym tylko 50 Polaków. 
Większość wykładowców i dyrek-
cja była Rosjanami. 

Wiosną 1907 r. w Królestwie Pol-
skim trwały jeszcze wydarzenia na-
zwane „Rewolucją 1905 r.”. Jednym 
z jej przejawów był strajk szkolny, 
który objął również szkoły wyższe. 
Studenci żądali języka polskiego 
jako wykładowego i większej samo-
rządności oraz swobody nauki. Stu-
denci Uniwersytetu Warszawskiego 
i Politechniki ogłosili bojkot zajęć, 
który trwać miał do czasu spełnie-
nia przez cara ich żądań. 

Na wiecu 2 października 1905 r., 
większością 124 przeciwko 59 gło-

som, studenci Instytutu Weteryna-
ryjnego postanowili kontynuować 
naukę. Polacy wezwali wtedy stu-
dentów i wykładowców do prze-
niesienia się do innych uczelni 
weterynaryjnych w Cesarstwie. 
Większość Polaków kontynuowała 
studia w Dorpacie (obecnie Tartu 
w Estonii), gdzie nie obowiązy-
wały antypolskie zarządzenia 
władz. Nieliczna grupa słuchaczy 
kontynuowała studia, mimo we-
zwania do bojkotu zajęć. 

Tuż obok wejścia na teren In-
stytutu znajdował się przystanek 
Kominek kolejki wąskotorowej 
Jabłonna-Wawer. 16 maja 1907 r. 
około godz. 14 grupę łamistrajków, 
którzy po skończonych zajęciach 
oczekiwali na stacji na pociąg, 
zaatakowała grupa kilkunastu 
młodych mężczyzn, uzbrojonych 
w rewolwery. Kilku napadniętych 
zostało rannych, reszta uciekła do 

Napad na studentów Instytutu Weterynaryjnego na Kamionku według rysownika pisma 
„Świat”, maj 1907 r.

Instytutu. Byli ścigani przez na-
pastników, którzy w budynku po-
strzelili dwóch następnych studen-
tów. W czasie strzelaniny na stację 
wjechał pociąg z kierunku Wawra. 
Ranni zostali maszynista i palacz 

lokomotywy oraz przypadkowy 
dorożkarz, udający się na znajdu-
jący się obok targ koński.

Nikt nie zginął. Rannych zostało 
siedem osób, w tym trzy ciężko. 
Trafili do Szpitala Praskiego. 

Trzech z nich leczonych tam było 
przez kilka miesięcy. 

Po zamachu zajęcia w Instytucie 
Weterynaryjnym zostały zawie-
szone. Jesienią naukę wznowiono, 
jednak studia kontynuowało około 
stu studentów. Do końca 1908 r. 
w jednym z budynków instytutu 
stacjonował 12-osobowy oddział 
żołnierzy, a przed wejściem zawsze 
stał dwuosobowy posterunek. 

Sprawców nie wykryto. Zorga-
nizowaniem zamachu nie pochwa-
liła się też żadna z niepodległościo-
wych polskich organizacji. Nie był 
on dziełem Frakcji Rewolucyjnej 
PPS Józefa Piłsudskiego. Wszystko 
wskazuje na to, że był on dziełem 
młodzieży z „Zetu”, który właśnie 
w tym czasie zrywał swoje podpo-
rządkowanie przeciwnej strajkowi 
szkolnemu Lidze Narodowej. 
W organizacji tej działało sporo 
polskich studentów Instytutu We-
terynarii. 

Krzysztof gutowski

Msza święta żałobna zostanie odprawiona 29.09.2022 r. 
o godz. 12.00 w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Warszawie Falenicy.
Po Mszy św. nastąpi odprowadzenie Zmarłego  

na cmentarz w Aleksandrowie.
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W sprawie adopcji skontaktuj się: tel. 605 585 603

  
 





  


 
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

Nadeszła odpowiednia chwila, by wyrwać się z sideł codzienności i poszukać spełnienia. 
Koniec z kompleksami i narzekaniem. Stawiaj na pomysłowość, urok osobisty i inteligen-
cję. Wykorzystaj okazję do zawarcia nowych znajomości oraz dokonania zmian. 
Masz w najbliższym czasie realną szansę na realizację planów, których wizje snujesz 
od pewnego czasu. Finansowe problemy powinny się niedługo skończyć. Teraz skon-
centruj się na swoim zdrowiu i zadbaj o nie. 
W październiku będziesz miał wiele powodów do zadowolenia. Istnieje realna szansa 
na poprawę samopoczucia oraz atmosfery w pracy. W dziedzinie finansów musisz 
mocniej trzymać rękę na pulsie. 
Wiele spraw będzie wymagać od Ciebie zwiększonej uwagi i osobistego zaangażowa-
nia. Przestrzegaj przepisów drogowych i nie daj się sprowokować. Powtarzaj sobie jak 
mantrę stwierdzenie, że milczenie jest złotem. 
Rozpromień październikową aurę szaloną imprezą z najbliższymi przyjaciółmi. Ode-
rwanie od rzeczywistości w towarzystwie Koziorożca pozytywnie wpłynie na Twoje 
sprawy sercowe. 
Będziesz w doskonałym nastroju, a zdrowie Ci dopisze. Pozbędziesz się większości 
swoich kłopotów. Amor celuje strzałą w kierunku Raków i Skorpionów. Pary ze stażem 
nie będą narzekać na jesienną nudę – wasze uczucia zapłoną żywym ogniem. 
Twoje sprawy zawodowe nabiorą tempa. Niewykluczone, że znajdziesz oryginalne i za-
skakujące rozwiązanie jakiegoś trudnego problemu. Warto pomyśleć o zmianie wyglą-
du lub odświeżeniu garderoby – efekty zadziwią wszystkich. 
Nie sugeruj się zbytnio cudzymi opiniami i miej więcej zaufania do siebie. Wykorzystaj 
jak najlepiej swoje możliwości i motywację. Zainwestuj w siebie i ciesz się każdą chwi-
lą. Warto ten czas poświęcić na odpoczynek i zabawę. 
Wakacje już dawno za nami, a teraz pora na załatwianie przyziemnych spraw. Jeżeli 
pozwolisz narastać zaległym zadaniom, grozi Ci bałagan i zamieszanie. Nie lekceważ 
opinii współpracowników, bo możesz mieć z tego powodu kłopoty.  
Humor na pewno poprawią Ci drobne zastrzyki gotówki np. premia lub nagroda. W pra-
cy wszystko może ułożyć się jak na zamówienie. Będziesz się cieszyć sympatią współ-
pracowników i otoczenia. Zaczniesz otrzymywać nęcące propozycje. 
Może ogarnąć Cię szaleństwo zakupów. Pytanie brzmi, czy twoja kieszeń to wytrzyma? 
Unikaj kart kredytowych, bo możesz mieć kłopoty ze spłaceniem. Postaraj się, aby 
Twoje działania odzwierciedlały Twoje prawdziwe nastroje i pragnienia. 
Na pierwszy plan wysuną się sprawy zawodowe. Jakiś niesfinalizowany projekt czeka 
na zakończenie. Może warto do niego wrócić? Nie łap kilku srok za ogon i nie rozpra-
szaj się błahostkami. Lepiej zrobić mniej, ale dokładnie i ze szczegółami.      Merlin

Psygarnij miłość na czterech łapach 
Wspólnie szukamy odpowiedzialnych opiekunów dla 
psiaków z przytuliska pod Warszawą. To bezdom-
niaki, które zostały porzucone lub uratowane z trud-
nych warunków życiowych. Każdy z nich najbardziej 
na świecie marzy, aby dołączyć do opiekuna, który 
obdarzy go miłością do końca życia. 
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 11 utworzą końcowe hasło.
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11

Dwuletnia, wspaniała 
FRIDA szuka kochających 
i empatycznych opiekunów. 
To łagodna i subtelna 
piękność na czterech łapach, 
która potrzebuje chwilę czasu 
od momentu poznania, żeby 
komuś zaufać. Nie nadaje się 
do rodziny z małymi dziećmi. 
Jest średniej wielkości sunią, 
waży 15 kg. 

Kto pokocha tę przemiłą 
małą suczkę. Jest spokojna, 
grzeczna, dostosowuje 
się do sytuacji, ma dobre 
relacje z innymi pieskami. 
Ma ok. 2 lata, waży 6 kg. 
Jest zdrowa, wykastrowana, 
zaszczepiona, zabezpieczona 
przeciwko pasożytom, czyli 
gotowa do adopcji do domu 
pełnego troski i miłości. 

Piękna i milusia maleńka 
kundelkowa osobistość szuka 
troskliwych i odpowiedzialnych 
opiekunów. Ma dwa miesiące 
i za sobą kawałek trudnego 
życia. Ale teraz jest szczęśliwa, 
odrobaczona i zaszczepiona. 
Uwielbia kontakt z człowiekiem, 
rozrabianie i poznawanie świata. 
Jak urośnie będzie 
ważyła 4–5 kg. 

FRIDA LANDRYNKA BRYSIA

ZajrZyjmy do kuchni

Zapraszamy do przesyłania swoich przepisów 
redakcja@mieszkaniec.pl

W naszym domu uwielbiamy kanapki 
i  nigdy się nam nie nudzą. Dlatego 
mamy mnóstwo przepisów na pasty 
kanapkowe.
4 Pieczarkowa: surowe, umyte pieczarki 
ścieramy na grubej tarce, podobnie jedną 
cebulę. Całość dusimy odkrytą, powoli, na 
maśle, posoloną i posypaną świeżo mielo-
nym pieprzem. Pasta jest gotowa, gdy płyn 
wyparuje, a całość lekko się przyrumieni. 
Można jeść na zimno i na gorąco, najlepiej 
z bułką lub tostami. Kiedy nie mam czasu, 
nie ścieram pieczarek i cebuli, tylko szybko 
kroję w kostkę, a gdy gotowe, dodatkowo 
siekam ostrym nożem. Wersja jeszcze szyb-
sza – zamiast siekać, miksuję, ale moim zda-
niem wtedy nie jest taka dobra.
4 serowa: zmiksuj 1–2 serki topione 
w temperaturze pokojowej z jednym su-
rowym żółtkiem i łyżeczką maggi lub sosu 
sojowego. Po ochłodzeniu jest gotowa, 
można posypać natką.
4 Na słodko: tosty smaruję masłem 
orzechowym (niektórzy wolą Nutellę), na 
to plastry banana, cytryna i składam po 
dwie kromki, które opiekam w płaskim 

tosterze. 
smacznego 

życzy ewa 
z ostro-

bramskiej

A my lubimy kurczaki!
Kupujemy dwa surowe 
kurczaki, najlepiej z cer-
tyfikatem ekologicznym. 
Udka, bioderka, skrzydełka odcinamy, 
można je lekko posolić i odłożyć do lo-
dówki na jutro.
4 Piersi (bez skóry) kroimy w kostkę wiel-
kości prawie pudełka od zapałek, solimy 
i marynujemy w occie jabłkowym około 
40 minut. Przygotowujemy patyczki do 
szaszłyków, nakładamy kolejno kawałek 
mięsa, kostkę papryki konserwowej, ce-
bulę, kostkę zielonej lub żółtej surowej pa-
pryki, oliwkę, mini pomidorka, mięso itd. 
Skrapiamy oliwą, pieczemy w piekarniku.
4 udka, bioderka i skrzydełka mary-
nujemy około godziny w paście zrobionej 
z ketchupu, majonezu i musztardy w pro-
porcji 2:2:1. Nie może być jej za dużo. Nie 
solimy. Układamy na wysmarowanej bla-
sze i wkładamy do gorącego piekarnika, 
po 15 min. odwracamy każdy kawałek na 
drugi bok i pieczemy do zrumienienia.
4 Z korpusu wraz z włoszczyzną gotuje-
my rosół, a gdy mięso jest miękkie obiera-
my je, dodajemy starte warzywa z rosołu, 
kwaśną śmietanę, wymieszaną z rosołem 
i odrobiną mąki, zagotowujemy, posypu-
jemy koprem i potrawka gotowa.

teściowa ewy
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n Domofony, naprawa pra-
lek, instalacje elektryczne. 
Tel. 601-93-68-05

n ELEKTRYCZNE INSTALA-
CJE NOWE I MODERNIZACJA. 
TEL. 504-618-888

n gAZ, HYDRAULIKA. 
NAPRAWY, MONTAż, 
PRZERóBKI – 24 H.  
TANIO. TEL. 22 610-88-27, 
604-798-744

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

n HYDRAULIK SOLIDNIE, 
USŁUgI gAZOWE.  
TEL. 888-329-094

n Hydraulik, udrażnianie 
odpływów, drobne napra-
wy, montaże, od 90 zł.  
Tel. 731-142-599

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

n Hydraulika wod. kan.-gaz., 
piece, hydrofory – naprawy, 
przeglądy gazowe i kominiar-
skie. Uprawnienia.  
Tel. 694-747-213

n Klimatyzacja, wentyla-
cja, oddymianie – montaż, 
projektowanie, serwis 24 h, 
sprzedaż urządzeń, komplek-
sowa obsługa, doradztwo 
techniczne, szybkie terminy 
realizacji, gwarancja.  
Tel. 502-904-708

n LODóWEK NAPRAWA. 
TEL. 602-272-464

n MALOWANIE, TAPETOWA-
NIE. Tel. 504-618-888

n NAPRAWA MASZYN 
DO SZYCIA. DOJAZD gRA-
TIS. TEL. 508-081-808

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

n Rolety antywłamaniowe 
i naprawy. Tel. 602-228-874

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

n ROLETY.  
TEL. 514-165-445

n STOLARZ – SZAFY, ZABU-
DOWY, gARDEROBY I PAW-
LACZE. TEL. 602-126-214

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

n Żaluzje, verticale, rolety, 
moskitiery – naprawy, pranie 
verticali. Tel. 608-477-422

USŁUgI – Budowlane
n Rolety. Tel. 514-165-445

n Zabudowa balkonów.  
Tel. 514-165-445

USŁUgI – Komputerowe
n AAA Tani Serwis Kompute-
rowy 18 zł/h 24h. Dojazd 0 zł. 
Tel. 506-480-505

USŁUgI – Porządkowe
n AAAPranie dywanów, mebli 
tapicerowanych. Osobiście. 
Tel. 512-247-440

n Mycie okien, pranie dy-
wanów i mebli tapicero-
wanych. Tel. 796-371-666

n Sprzątanie po remontach 
mieszkań. Tel. 796-371-666

USŁUgI – Remontowe
n Abc Malowanie, kafelki itp. 
remonty małe i duże.  
Tel. 509-306-279

n Kompleksowe remonty.  
Tel. 500-554-838

n Malowanie gładź tapetowa-
nie. Tel. 602-221-711

n Malowanie, remonty, 
montaż paneli, wymiana 
armatury. Tel. 665-879-100

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

n OKNA – NAPRAWY,  
DOSZCZELNIENIA.  
TEL. 787-793-700

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

n Złota rączka. Hydraulik.  
Tel. 606-181-588

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

DAM PRACę
n Agroturystyka zatrudni pra-
cowników fizycznych, kobiety 
i mężczyźni, zakwaterowanie, 
etat, okolice Sulejówka.  
Tel. 660-795-386

n Pracownik gospodarczy 
uprawnienia kategoria T 
zarobki 4000 zł.  
Tel. 500-026-148

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

n Książki, plakaty.  
Tel. 501-285-268.  
Antykwariat ul. Inżynierska 1.

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

n Kupię stare zabawki PRL. 
Tel. 795-540-073,  
carpini@wp.pl

MEDYCZNE
n Esperal – odtrucia, gabinet 
i dom. Tel. 503-126-416

MOTORYZACJA
n MOBILNY SERWIS 
KLIMATYZACJI, OZONO-
WANIE SAMOCHODóW.  
TEL. 505-166-166

n Pomoc drogowa.  
Tel. 513-606-666

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

NAUKA
n Angielski, niemiecki.  
Tel. 601-20-93-41

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

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

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

USŁUgI

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

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

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

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

n Dezynfekcja instalacji wen-
tylacyjno-klimatyzacyjnych. 
Tel. 502-904-708

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

następne wydanie 13.10.2022

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

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

NIERUCHOMOŚCI  
– Kupię

n MDS Nieruchomości: 
chcesz sprzedać mieszkanie, 
dom, działkę – zorganizujemy 
wszystkie formalności za 
Ciebie!  
Zadzwoń tel. 881-155-866, 
aby umówić spotkanie z do-
jazdem do klienta.

n Skup nieruchomości 
– mieszkania do remontu 
i działki budowlane również do 
przekształcenia – zadłużone 
itp. szybka transakcja tylko 
bezpośrednio – agencjom 
dziękuję; płatność gotówką, 
Warszawa i okolice – Marki, 
Radzymin itp.  
Proszę o kontakt w godz. 
8.00–17.00. Tel. 502-904-708

NIERUCHOMOŚCI  
– Mam do wynajęcia

n Kwatery pracownicze, 
pokoje 1-, 2-, 3-osobowe. 
Okuniew, ul. 1 Maja 42.  
Tel. 604-113-140

NIERUCHOMOŚCI 
– Sprzedam

n Hotel Pracowniczy, 1200 m 
kw. użytkowych, działka 
1400 m kw., Okuniew k. Sule-
jówka. Tel. 660-795-386

PRAWNE
n Adwokat Wojciech Lipka 
przyjmuje już w Kancelarii 
Adwokackiej na Grochowie 
przy ul. Grenadierów 12. Spra-
wy karne, cywilne, rodzinne, 
spadkowe (umowy, odszko-
dowania, rozwody, alimenty, 
nieruchomości, inne).  
Tel. 500-175-857

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

n Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy cy-
wilne, karne, rodzinne, spad-
kowe, rozwody. Wawer-Anin 
ul. Ukośna. Tel. 22 613-04-30, 
603-807-481

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

n Zabiorę książki, gazety. Nie-
odpłatnie. Tel. 796-371-666

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

TOWARZYSKIE
n Poznam kobietę do lat 60, 
niepalącą, cel matrymonialny. 
Tel. 730-745-258

TRANSPORT
n AAA wywóz gruzu, mebli, 
gałęzi, itp. Rozbiórki, wyburza-
nie ścian, skuwanie glazury, 
posadzek, wycinanie drzew. 
Porządkowanie piwnic, garaży, 
działek. Załadunek. Tanio.  
Tel. 721-002-710

22/214 06 31
500 290 360
EKSPOZYCJA
Wólka Węglowa
ul. Palisadowa 15

22/214 06 3122/214 06 31
500 290 360500 290 360
EKSPOZYCJA
Wólka Węglowa
ul. Palisadowa 15

RATY

NAGROBKI
już od 3999 zł

Zakład Pogrzebowy
teMIDA

cAłoDoBowo
warszawa  

ul. Strzelecka 21/25
tel. 533-133-485

509-993-750
www.temidawarszawa.pl

OKULARY TYLKO 99 ZŁ
Oprawa + soczewki+ robocizna 

(sph. od – 4.0 do +4.0 dpr.) 

HURTOWNIA OPTYCZNA 
OPTA SUN

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

Rejestracja u optometrysty 
¥ 534 044 333

BADANIE WZROKU

TYLKO 89 zł
PRZEZ SPECJALISTĘ – OPTOMETRYSTĘ

Pracujemy pon.-pt. 9-19 
sobota od 9 do 13

Refundacja recept na okulary

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

 
tel. 22 810-87-32

502 995 082

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

Płatność kartą
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 DoStAWA NAWEt  
W 4 GODZINY

ZAreJestruJ sIĘ I oBIerZ 5% RABATU  

NA PIerwsZe ZAKuPy Z DostAwĄ

Promocje obowiązują w dniach 29.09-12.10.2022 r.

ZrÓB ZAKuPy  

PrZeZ INterNet

WEJDŹ NA STRONĘ

www.dhtonline.pl

KIEŁBASA 

JAŁOWCOWA
GAIK
1 KG

KIEŁBASA
KRAJANA 

SOKOŁóW 
1 KG 

16 99
PLN

29 99
PLN

PASZTET 

SOKOŁOWSKI 

Z INDYKIEM

SOKOŁóW 
1 KG 

29 99
PLN

29 99
PLN

KIEŁBASA 

MYŚLIWSKA 
SUCHA

GAIK
1 KG

SZYNKA 
WIELKOPOLSKA

SOKOŁóW

1 KG

29 99
PLN


