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31 lAt MINęŁO
W 1991 roku, rzecz ja-

sna, nikt nie wyobrażał so-
bie czytania wiadomości 
w Internecie, nie mieliśmy 
telefonów komórkowych, 
nie było podcastów, fil-
mów do obejrzenia na 
Netflixie i streamingowej 
muzyki z Tidala lub Spoti-
fya. Szczytem marzeń był 
kolorowy telewizor, odtwa-
rzacz wideo i dostęp do 
wypożyczalni filmów. Nie 
było jeszcze Polsatu i TVN. 
Nuciliśmy „Show Must go 
on” Queenów, „Wind of 
Change” Scorpionsów 
i „Ale to już było” Maryli 
Rodowicz. 

Przez Polskę przecho-
dził huragan transformacji. 
Kraj odkrywał wolny han-
del i wolną gospodarkę. 
Powstawały bazary (drugi 
rok działał Jarmark Europa 
na Stadionie Narodowym), 
królowała sprzedaż z roz-
kładanych łóżek turystycz-
nych, Balcerowicz jeszcze 
nie przeprowadził swoich 
reform, więc ceny, przy 
szalejącej inflacji, zmie-
niały się codziennie i szły 
najpierw w setki, a po-
tem w miliony złotych.  

dokończenie na str. 2

Zrób Zakupy 
prZeZ internet!

promocja! 7.04-21.04.2022 r.
 Szczegóły na str. 11
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Gwałtownie rosło bezrobocie, bo „padały” 
zakłady państwowe i PGR-y, kto bardziej za-
radny otwierał swój „biznes” najczęściej kom-
pletnie nie wiedząc, jak sobie poradzić np. 
z księgowością.

I w takich to czasach urodził się 31 lat 
temu „ Mieszkaniec”. W wynajętej klitce, przy 
szklance herbaty i z majątkiem jednej maszy-
ny do pisania Wiesiek Nowosielski ze swoją 
Basią postanowili stworzyć po praskiej stronie 
Wisły lokalną bezcenną gazetę (czyli bezpłat-
ną, utrzymującą się tylko z reklam). Skrzyknęli 
kilka osób, w tym dziennikarzy m.in z Życia 
Warszawy i Warszawskiego Ośrodka Telewi-
zyjnego i zapytali ich: Robimy? Robimy!… 
a co będzie z tego, to zobaczymy.

Mnie przy tym jeszcze nie było, bo jestem 
w „Mieszkańcu” dopiero od 28 lat. Pracowa-
łem wtedy w Kurierze Polskim, a jeden ze zna-
jomych zapytał: Słuchaj, jest taki fajny facet 
na Pradze Południe, gdzie mieszkasz, Wiesiek 
Nowosielski – nie znasz??? To niemożliwe, 
Wieśka znają wszyscy. No dobra, może byś 
coś dla nich popisał. Poszedłem się spotkać 
i sam się zdziwiłem, jakim cudem mogłem 
Wieśka nie znać, bo po 10 minutach okazało 
się, że mamy tych samych kumpli, gada nam 
się tak, jakbyśmy wypili całą produkcję Kone-
sera, no zaczęła się jazda, która trwa do dziś.

Wiesława nosiło. A to razem z Basią wy-
myślili plebiscyt na najbardziej Zacnych 
Mieszkańców (a były to wówczas uznane 
sławy sportu, teatru, kina, ale także i księża). 

Potem były Superwitryny, za którymi kryła się 
promocja najfajniejszych sklepów i placówek 
usługowych. Ale szczególną estymą cieszy-
ły się integracyjne imprezy organizowane 
dwa razy w roku (przed Bożym Narodzeniem 
i Wielkanocą), zapraszani byli wszyscy, któ-
rzy „coś” dla naszej dzielnicy robią lub mogą 
zrobić, jak się ich do tego zachęci… Byli więc 
politycy, samorządowcy, urzędnicy, lekarze, 
prawnicy, biznesmeni, aktorzy, dziennikarze. 
Wiesio „zmiękczał” ich szybko i zacierał ręce, 
gdy tworzyły się kilkuosobowe „grupy dysku-
syjne”, bo to oznaczało z wielkim prawdopo-
dobieństwem, że będzie z tego coś dobrego 
dla praskiej strony miasta. Wyganiał nas 
z tych imprez świt. I to raczej późny świt.

Dziś są zupełnie inne czasy, ale „Mieszka-
niec” nadal trwa z nową prężną wydawczy-
nią Anią, która 31 lat temu jako nastolatka 
w „Mieszkańcu” prowadziła rubrykę Nasto-
latki z twojej klatki. Nad całością gazety dalej 
czuwa Basia, która dba o podtrzymanie idei 
zmarłego w 2016 roku Wiesława o wydawa-
niu niezależnej gazety. „Mieszkaniec” coraz 
lepiej radzi sobie w Internecie, zyskuje tysiące 
odsłon, ale nie rezygnuje też z tradycyjnego 
Czytelnika, który woli szelest papieru niż klika-
nie po stronach. I co wydaje się dziwne w tej 
nowej coraz trudniejszej rzeczywistości wciąż 
jest bezpłatny. 

Są pomysły, są młodzi ludzie, którzy przeję-
li pałeczkę. Ja im z całego serca kibicuję!

tomasz Szymański

31 lat minęło
dokończenie na str. 2

ABY UZYSKAĆ BEZPŁATNĄ 
KONSULTACJĘ DZWOŃ:
¥ 512 750 991

KompleKsowa obsługa
 procedowanie wniosków
 realizacje „pod klucz”

wITamY w ŚwIeCIe oDNawIalNYCH ŹRÓDeł eNeRgII!

Do 45 500 zł*
dla osób fizycznych 

Do 91 000 zł* 
netto dla osób prawnych 

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?… 
Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał?… 
Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, 
co więcej – zmartwychwstał, …i przyczynia się za nami? 
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? 
Utrapienie, …niebezpieczeństwo czy miecz? 
…we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo
dzięki Temu, który nas umiłował. (por. Rz 8,31–37)

Drodzy Czytelnicy Mieszkańca,
Siostry i Bracia,
Słowa św. Pawła Apostoła nabierają jakże szczególnej wymowy w chwili, 

gdy żyjemy jakby na krawędzi znanego dotychczas świata – wiemy, że po 
ludzku nic nie będzie już takie samo, nie wiemy co przyniesie każdy nadcho-
dzący dzień. 

A zarazem wiemy to, co dla nas, ludzi wierzących, jest najważ-
niejsze: jesteśmy umiłowanymi dziećmi Ojca Niebieskiego, który 
nie dopuści, by jakakolwiek krzywda oderwała nas od Niego 
– zostaliśmy ocaleni za cenę krwi Jego Syna, cenę zapłaconą na 

Krzyżu, cenę przypieczętowaną śmiercią i zmartwych-
wstaniem Chrystusa. 

Dlatego życzę każdemu z Was – przede wszyst-
kim – mocnej nadziei, której źródłem jest potęga 
wiary, mocy miłości miłosiernej naszego Pana, Je-

zusa Chrystusa – Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana. 
Życzę Wam głębokiego pokoju serc i radości prawdziwej, 

bo będącej darem Boga.
Dziękuję każdemu z Was za dobro, którym na różne spo-

soby obdarzacie tych, którzy z ogarniętej wojną Ukrainy 
przyjeżdżają do Polski, do Warszawy i znajdują przystań 
wśród Was. 

Chrystus Zmartwychwstał – Alleluja!
Z serca błogosławię

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Wciąż ogrzewasz swój dom kotłem na paliwo stałe lub olej opałowy?
Ten program stworzony jest dla Ciebie!
program „ZlIKwIDuJ KopCIuCHa” wciąż oferuje 
wysokie dotacje na instalacje pomp ciepła i fotowoltaikę
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StoP wyPalaniu traw! 
Za 94 proc. pożarów odpowiada człowiek. Do 28 marca 
2022 r. mazowieccy strażacy interweniowali 3511 razy 
(w całym 2021 r. odnotowano 2726 pożarów). 12 osób 
zostało poszkodowanych. W samej Warszawie doszło do 
121 pożarów traw.  Prędkość rozprzestrzeniania się poża-
ru może wynieść ponad 20 km/h. Średni czas interwencji 
strażaków przy pożarach lasów to 95 minut. W akcjach 
gaśniczych zużyto 9103 m3 wody (ponad 9,1 mln litrów 
wody). Straty pożarowe szacuje się na 1,93 mln zł.

27 marca wybuchł 
groźny pożar traw przy 
Wale Miedzeszyń-
skim. Spłonęło pra-
wie 10 hektarów traw. 
Początkowo obszar 
pożaru był mniejszy. 
Ze względu na brak 
śnieżnej zimy i opa-
dów, ziemia była tak 
wysuszona, że pożar 
szybko się rozprze-
strzenił. Kłęby dymu 
nad Wawrem były wi-
doczne w oddalonych 
dzielnicach. 

To nie był pierwszy pożar 
traw w Warszawie. Tydzień 
wcześniej doszło do podob-
nego pożaru na Białołęce. 
Takie sytuacje są groźne 
dla okolicznych budynków 
i ludzkiego życia. 

Nie jest tajemnicą, że pro-
ceder wypalania traw, zwłasz-
cza na początku wiosny, trwa 
od wielu lat. Niektóre osoby, 
wypalając nieużytki rolne 
oraz trawy, są przekonane, że 
użyźnią w ten sposób glebę. 

Nic bardziej mylnego! Wypa-
lanie trawy nie spowoduje jej 
szybszego odrostu, nie przy-
niesie ekonomicznych korzy-
ści. Wręcz przeciwnie. Takie 
działania szkodzą środowi-
sku naturalnemu, powodują 
niekorzystne i nieodwracalne 
zmiany: ziemia staje się wy-
jałowiona, zmniejsza się jej 
zdolność do retencji wody. 
Ma to również wpływ na florę 
bakteryjną odpowiadającą za 
asymilację azotu z powietrza. 

Czy osoby wypalające 
trawy zdają sobie sprawę 
z tego, że do atmosfery do-
stają się trujące związki che-
miczne, które są szkodliwe 
zarówno dla człowieka, jak 
i dla zwierząt? Jaki jest efekt 
wypalania traw? Obniża się 
wartość plonów, rozwijają 
się chwasty. Ogień trawi nie 
tylko to, co jest suche, nisz-
czy także żywe, pobudzone 
na wiosnę do życia, rośliny. 
Giną zwierzęta, pszczoły, 

ptaki mające tereny lęgowe 
na łąkach. Pożary traw w są-
siedztwie lasów stanowią 
zagrożenie dla drzew oraz 
mieszkańców lasu.

Rok 2022 może być bardzo 
łatwopalnym sezonem z po-
wodu suszy. Wystarczy bez-
myślność człowieka, kawałek 
szkła, mała iskra, od której 
powstanie wielki pożar. Przy-
pominamy, że wypalanie traw 
w Polsce jest zabronione i pod-
lega karze nawet do 20 tys. zł. oM

SoSna falenicka kontra 
wioSenny śnieg!

Słynna falenicka sosna nieomal przegrała 
z obfitymi opadami śniegu, które wystąpiły 
w nocy z 1 na 2 kwietnia. 

Charakterystycznie 
pochylona sosna, która 
rośnie w Wawrze przy 
ulicy Patriotów jest jed-
nym z symboli tej dziel-
nicy oraz pomnikiem 
przyrody. Wydaje się, 
że niewiele brakowało, 
a padłaby ofiarą ostatnich 
opadów śniegu. 

D r z e w o  p o k r y ł a 
czapa mokrego śniegu, 
którego ciężar pochylił 
je ku ziemi. Wezwano 
straż pożarną. Na miej-
scu pojawili się również 
urzędnicy, by ocenić 
stan sosny. Po dokona-
nych oględzinach zapa-
dła decyzja o usunięciu 

kilku konarów drzewa. 
Wbrew doniesieniom 
niektórych mediów, usu-
nięto tylko parę gałęzi. 
Nie wpłynęło to w zna-
czący sposób na wygląd  
sosny. 

– Drzewo jest zdrowe, 
a wykonane próby ob-
ciążeniowe nie wskazują, 
by mogło się złamać. 
Jeśli tylko regularnie 
będą przeprowadzane 
badania stanu zdrowia 
sosny, do takiej sytuacji 
nie dojdzie – powiedział 
Mieszkańcowi Jacek Wi-
śnicki, działacz na rzecz 
ochrony falenickiego  
drzewa.                             JN
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NOWY ŁAD
– Ho, ho! Widzę u pana Eustachego 
zmiany… Nowy ład można powiedzieć.
Pan Kazimierz Główka, uśmiechając się, 
spoglądał znacząco na wystrój straga-
nu, na którym jego kolega, Eustachy 
Mordziak, rozłożył swój towar – bieliznę 
damską wszystkich rozmiarów i z róż-
nym przeznaczeniem. 
– E, tam… Takie tam eksperymenty. Ule-
głem propagandzie, że tak powiem. 
– Propagandzie?
– No, tak. Domowej. Moja Krysia dzień 
w dzień głowę mi truła, że musimy coś 
zmienić w swojej pracy. – Po co zmie-
niać, pytam się, skoro już się przyzwy-
czailiśmy? I my i klientki? – Właśnie 
po to, żeby uniknąć przyzwyczajania 
się, czyli rutyny – ona na to. To ja się 
pytam, że niby jak? A ona, że tak jak 
w supermarkecie. Tam w jedną noc po-
trafią stoiska poprzestawiać. Na drugi 

dzień klient jak ogłupiały chodzi po ca-
łym sklepie i szuka czegoś, co było tu, 
a teraz nie wiadomo, dlaczego jest tam. 
Spece od handlu zauważyli jednak, że 
klient łatwo popada w przyzwyczajenia 
przez co chodzi tylko tam, gdzie leży 
towar, którego potrzebuje. Tymczasem 
supermarket, czy inna galeria jest po to, 
żeby wszystkie towary w oczy kliento-
wi się pchały i tak go skołowały, żeby 
on kupił też coś, czego w ogóle nie 
potrzebuje. Na przykład przyszedł po 
kaszę gryczaną, a kupił zestaw noży 
do kuchni. – Tylko, że my nie mamy 
supermarketu, lecz skromny stragan, 
próbowałem oponować… – Co z tego 
Eustachy, Krysia na to. – Stragan też 
może być miejscem nowatorskich 
eksperymentów. Czas na zmianę, Eu-
stachy. Na dobrą zmianę!… No i widzi 
pan, panie Kaziu – wszystko wywróco-
ne do góry nogami. Wcześniej klientki 
wiedziały, że majtki są po lewej stronie, 
pidżamy i nocne koszule po prawej, 

w środku zaś staniki, halki i ta cała resz-
ta. W ciemno znajdowały, co potrzeba. 
Teraz bobrują mi po całym straganie, 
wywracają wszystko do góry nogami. 
Ile ja się tego naukładam z powrotem, 
to już nie zliczę. A co się nasłucham: 
– To nie był najlepszy pomysł, nicze-
go nie można znaleźć, co pan narobił?  
Itp, itd.
– Może pan odpowiadać, że teraz jest 
u pana nowy ład…
– No właśnie, panie Kaziu. Ale mam go 
już po dziurki w nosie! Zaraz po świętach 
wszystko wraca na swoje miejsce. Dłu-
żej męczyć się nie będę!
– Co na to powie pani Krysia?
– Jak to co? Uda, że nic się nie stało. 
Przecież dobrze wie, że tylko bałaganu 
mi narobiła. A już na pewno będzie mil-
czeć o tym, ile nas te jej niewydarzone 
pomysły kosztowały.
– Skąd ja to znam?
– Pan też tak ma?
– Wszyscy tak mamy.             Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'PAMIętASZ?

Nie do wiary, jak to zleciało! 
Nasz „Mieszkaniec” ma już 
31 lat! Ileż się przez ten czas 
działo, jak bardzo zmienił się 
świat i my sami!

Rok 1991, w którym Wiesław 
Nowosielski zrealizował po-
mysł na bezpłatną, niezależną 
od sponsorów, polityków czy 
samorządów gazetę lokalną, 
był wyjątkowy. To chyba jedyny 
rok w historii, w którym Polska 
miała kolejno aż trzech premie-
rów: Tadeusza Mazowieckiego, 
Jana Krzysztofa Bieleckiego 
i Jana Olszewskiego! 

Mało kto pamięta, że akcja 
filmu Seksmisja zahacza wła-
śnie o rok 1991 – to wtedy, 

wedle scenariusza, zahiberno-
wano Maksa i Alberta. Skoro 
mowa o filmie – Antony Hopkins 
i Jodi Foster odebrali Oscary 
1991 za Milczenie owiec!

A co działo się w Polsce? 
Ku radości wielu osób, Pewex 
przeszedł na obrót złotów-
kowy, ale Narodowy Bank Pol-
ski ustalił średni kurs dolara na 
– uwaga! – 11 tysięcy złotych!

W gmachu KC PZPR z sym-
boliczną datą 22 lipca otwarto 
Giełdę Papierów Wartościo-
wych, a z początkiem lipca roz-
wiązano Układ Warszawski.

W czerwcu Polska witała 
Jana Pawła II podczas czwartej 
pielgrzymki do ojczyzny.

Ku rozpaczy wielu osób, 
zakończono produkcję Fiata 
125p, z którym dziś wiąże się 

tyle wspomnień! Ale świat 
idzie naprzód, więc odnotujmy, 
że w sierpniu wysłano pierw-
szego w naszej historii maila, 
co uznaje się za narodziny pol-
skiego internetu. Dziś trudno 
wyobrazić sobie funkcjonowa-
nie bez niego!

Jeśli chodzi o media trady-
cyjne, to w roku 1991 na ante-
nie TVP2 po raz pierwszy oglą-
daliśmy Panoramę, a kto wolał 
radio niż telewizję, mógł słu-
chać świeżo uruchomionego 
Radia Maryja, zaś od paździer-
nika zaczytywać się w nowej 
gazecie: Super Expressie.

2 grudnia 1991 roku Pol-
ska, jako pierwsze państwo 
na świecie, oficjalnie uznała 
niepodległość Ukrainy.

Ludność świata wynosiła 

wówczas 5 367 185 126 osób 
(ponad pięć miliardów!), lecz 
niestety pożegnaliśmy Adę 
Rusowicz z Niebiesko-Czar-
nych, aktorów Kalinę Jędrusik 
i Mieczysława Czechowicza, 
a całą Polską wstrząsnęła 
śmierć Andrzeja Zauchy, za-
strzelonego przez zazdrosnego 
Francuza. W tym samym roku 
zmarł Freddie Mercury.

A my? Jednym dzieci już 
dorosły i sami zostali dziad-
kami, inni dziś są na emerytu-
rze, jeszcze inni robią kariery, 
będąc w kwiecie wieku. Ale 
wśród Czytelników są i tacy, 
k tórzy mają mniej lat niż 
„Mieszkaniec”.

Wszystkim nam i naszej ga-
zecie życzę dobrych, bezpiecz-
nych lat. Przynajmniej 31.   żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Moje mieszkanie komornik zajął za długi. 
Lokal jest w moim posiadaniu. Jakie czyn-
ności mogę dokonywać z tym mieszkaniem 
i czy muszę uzyskać na nie zgodę komornika 
czy wierzyciela?

Zajęcie nieruchomości jest pierwszą czynnością jaką wykonuje komornik po 
wszczęciu postępowania egzekucyjnego i następuje z chwilą doręczeniu dłuż-
nikowi wezwania, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przy-
stąpienia do opisu i oszacowania. W przypadku, kiedy wezwania nie doręczono 
zajęcie następuje z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej lub złożenia 
wniosku komornika do zbioru dokumentów. Dla osoby, której miejsce pobytu 
nie jest znane i nie można dokonywać doręczeń, sąd na wniosek komornika 
ustanowi kuratora. O dokonanym zajęciu komornik zawiadamia wierzyciela. 
Zajęcie obejmuje nieruchomość i to wszystko, co według przepisów prawa rze-
czowego stanowi przedmiot obciążenia hipoteką.

Skutki zajęcia reguluje art. 930 k.p.c. zgodnie z którym dłużnik po zajęciu 
nieruchomości, może nią rozporządzić, z tym, że nie wpływa to na dalsze 
postępowanie egzekucyjne. Innymi słowy rozporządzenie nieruchomością 
po jej zajęciu jest czynnością ważną, ale bezskuteczną wobec wierzyciela 
egzekwującego, który pomimo np. zbycia nieruchomości na rzecz osoby 
trzeciej może się z niej zaspokoić, tak jakby należała w dalszym ciągu do 
majątku dłużnika.

Czynności polegające na rozporządzeniu przedmiotami podlegającymi 
zajęciu razem z nieruchomością po jej zajęciu są nieważne z zastrzeżeniem, 
że nie dotyczy to rozporządzeń zarządcy nieruchomości w zakresie jego 
ustawowych uprawnień, który bez zgody stron lub sądu może dokonywać 
tylko czynności zwykłego zarządu a pozostałe czynności przekraczające 
zwykły zarząd może dokonywać wyłącznie za zgodą stron, a przy jej braku 
– za zezwoleniem sądu, który przed jego wydaniem wysłucha wierzyciela, 
dłużnika i zarządcę, chyba że zwłoka groziłaby szkodą.

Zajęcie nie wpływa na realizację umów najmu czy dzierżawy nierucho-
mości, które trwają nadal z tym, że zarządca zajętej nieruchomości ma pra-
wo je wypowiedzieć bez konieczności uzyskiwania zgody stron albo sądu.

Co do zasady zajętą nieruchomość pozostawia się w zarządzie dłużnika, 
do którego stosuje się wówczas przepisy o zarządcy. Jeżeli prawidłowe spra-
wowanie zarządu tego wymaga, sąd odejmie dłużnikowi lub ustanowione-
mu zarządcy zarząd i ustanowi innego zarządcę.

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

roszczeniach z „umów frankowych”. 
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warto 
przeczytać!

Książki  „Jak u Barei, czyli kto to powiedział” i „Mój 
mąż jest z zawodu dyrektorem, czyli jak u Barei 2” 

będzie można wygrać w konkursie, który już wkrótce  
ogłosimy na naszym FB/gazetamieszkaniec. 

Do dyspozycji warsza-
wiaków są boiska, bież-
nie, siłownie zewnętrzne 

i wiele innych terenów spor-
towych. Wszystkie obiekty 
udostępniane są bezpłatnie 

PoruSzaj Się za darmo

Wiosna zachęca do aktywności fizycznej na świe-
żym powietrzu, podobnie jak bezpłatna oferta kilku-
set obiektów sportowych na terenie całego miasta.

Nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej 
ukazała się książka Rafała Dajbora „Mój 
mąż jest z zawodu dyrektorem, czyli 
jak u Barei 2” poświęcona aktorkom, 
które w komediach Stanisława Barei 
zagrały epizodyczne role, wypowiadając 
przy tym do dziś popularne i chętnie 
cytowane słowa. To niejako druga część 
wydanej w 2019 roku i świetnie przyjętej 
przez czytelników książki „Jak u Barei, 
czyli kto to powiedział”, w której autor 
przedstawiał sylwetki męskich wykonawców 
niezapomnianych epizodów, m.in. Józefa 
Nalberczaka, Mariusza Gorczyńskiego, 
Ludwika Paka. Bohaterkami jego nowej 
książki są natomiast Zofia Czerwińska, 
Barbara Rylska, Hanna Skarżanka, Zofia 
Merle, Anna Jaraczówna i kilka innych 
artystek. To książka, która poprzez opowieść 
biograficzną, obficie okraszoną nie tylko faktografią, ale także 
anegdotami i wspomnieniami, kreśli nie zawsze wesołe życiorysy 
aktorek, które po dziś dzień rozśmieszają nas z ekranu w filmach 
kultowego reżysera zwanego Królem Polskiej Komedii lub Królem 
Krzywego Zwierciadła.

Rafał Dajbor – urodzony w 1981 r. aktor i dziennikarz, prezes Fundacji 
Drugi Plan zajmującej się ocalaniem od zapomnienia aktorów polskiej 
sceny i ekranu, twórca i redaktor strony www.mariuszgorczynski.pl  
upamiętniającej aktora Mariusza Gorczyńskiego (1933–1990). Grał 
m.in. w filmach Andrzeja Barańskiego, Marka Koterskiego, Jerzego 
Skolimowskiego, występował w Teatrze Żydowskim. 

Z życia warsZawskiego Zoo

Więcej o zwierzętach 
z warszawskiego zoo 
przeczytacie na naszej 

stronie www.mieszkaniec.pl

Fo
t. 

UM
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Owoceżer królewski (Pti-
linopus regina) jest jednym 
z najmniejszych i niewątpli-
wie najładniejszych gołębi na 
świecie. Przedstawiciele tego 
gatunku dorastają do 22 cm 
długości. W ich upierze-

niu dominują barwy: szara 
(w tym kolorze mają głowę 
i pierś), zielona (grzbiet 
i skrzydła) oraz pomarań-
czowa (brzuch). Głowy tych 
pięknych ptaków zdobią ró-
żowe „czapeczki”. 

owocożery królewSkie
Kolekcja egzotycznych ptaków Miejskiego Ogro-
du Zoologicznego w Warszawie powiększyła się 
o nowy gatunek. to parka owocożerów królewskich 
(Ptilinopus regina), które przyjechały do stolicy 
z zoo w Stuttgarcie. Po aklimatyzacji, ptaki za-
mieszkają w jednej z wolier w pawilonie ptaszarni.

Ojczyzną owocożerów jest 
Australia, gdzie zamieszkują 
wilgotne lasy na południu 
i wschodzie. Gołębie te 
można również spotkać na 
kilku małych indonezyjskich 
wyspach. Ich menu – jak 

sama nazwa gatunkowa su-
geruje – składa się głównie 
z rozmaitych owoców.

Owocożery królewskie, 
choć zaliczane są do ro-
dziny gołębiowatych, nie 
są bardzo blisko spokrew-
nione z gołębiami, które 
tak licznie zamieszkują 
nasze miasta. Obydwa ga-
tunki należą do zupełnie 
innych rodzajów. Pochodzą 
z innych rejonów świata 
i różnią się zachowaniem  
oraz dietą.                            JN

w określonych godzinach 
i dniach tygodnia.

Każda z dostępnych lo-
kalizacji została opisana 
w specjalnej bazie na stro-
nie edukacja.um.warszawa.pl  
w zakładce Boiska szkolne 
otwarte dla mieszkańców 
z podziałem na dzielnice. 
Znajdują się tam także in-
formacje o tym, jakiego typu 
obiekty są dostępne w danej 
okolicy, z jakim rodzajem 
nawierzchni oraz w jakich 
dniach i godzinach można 
z nich korzystać. Oznaczono 
też, czy dane boisko wyposa-

żono w oświetlenie, trybuny 
i sanitariaty. 

– Zapraszam do korzy-
stania z obiektów zloka-
lizowanych przy placów-
kach oświatowych. Opra-
cowaliśmy dla Państwa 
bazę terenów sportowych, 
dzięki której szybko odnaj-
dziecie najbliższe boisko, 
bieżnię lub kort tenisowy. 
Zapraszam do aktywnego 
korzystania – zachęca do 
aktywności na świeżym 
powietrzu zastępczyni pre-
zydenta m.st. Warszawy  
Renata Kaznowska.         AG

Drodzy Mieszkańcy!
Przed nami kolejna Wielkanoc inna niż święta sprzed lat.  

Gościmy bowiem wśród nas kilkaset tysięcy uchodźców z ogarniętej wojną 
Ukrainy. Zjednoczeni radością ze zmartwychwstania Pańskiego, wspólnie z nimi 

pamiętajmy o wielkiej tajemnicy chrześcijaństwa, jaką jest nadzieja.  
Nadzieja na lepsze jutro, na świat bez wojen, na odbudowę zburzonych miast,  

na szczęśliwsze dzieciństwo wszystkich dzieci.
Przy świątecznym stole wspomnijmy wolontariuszy oraz wszystkich ludzi dobrej 

woli, którzy nieśli pomoc i otuchę uciekinierom z bombardowanej Ukrainy.
Życzymy Państwu wytchnienia podczas długich słonecznych  dni, wszelkiej 

pomyślności i mimo wszystko – radosnej  atmosfery przy świątecznym stole. 
Wesołego Alleluja!

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  
Marcin Kluś w imieniu Radnych 

Burmistrz Dzielnicy  Praga-Południe m.st. Warszawy  
Tomasz Kucharski wraz z Zarządem

Drogie Mieszkanki i Mieszkańcy Wesołej! 
Tegoroczne Święta Wielkanocne  

przypadają na czas trudny i pełen niepewności.  
Dlatego życzymy Państwu przede wszystkim  

spokoju, radości z obcowania z bliskimi  
oraz wytchnienia od otaczających nas problemów.  

Niech Wasze serca nie tracą nadziei,  
a świąteczny czas dodaje sił.  

Obyśmy wszyscy mogli już wkrótce odetchnąć  
od wojny i spowodowanych nią ludzkich tragedii,  

i cieszyć się małymi radościami życia. 

Marian Mahor 
Burmistrz Dzielnicy Wesoła 

m.st. Warszawy 
razem z Zarządem Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
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Wzdłuż ulic Wybrzeże 
Szczecińskie i Wybrzeże 
Helskie zostało wybudowane 
zabezpieczenie przeciwpowo-
dziowe, czyli mur oporowy, 
który połączono z bramą prze-
ciwpowodziową u wejścia do 
Portu Praskiego i z wałem 
Golędzinowskim po północ-

nej stronie mostu Gdańskiego. 
Dzięki temu zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe Pragi 
Północ zyskało ciągłość.

Ulice zostały przebudo-
wane na odcinku ok. 2 km 
– od ul. Okrzei do mostu 
Gdańskiego. Powstała nowa 
jezdnia, obustronne chodniki 

i ścieżki rowerowe powiązane 
z terenami rekreacyjnymi 
nad Wisłą. Posadzono ok. 40 
tysięcy krzewów i bylin oraz 
120 drzew. 

Nowym elementem krajo-
brazu jest kładka pieszo-ro-
werowa, wybudowana obok 
istniejącego mostu drogo-
wego nad kanałem Portu 
Praskiego. Dotychczas piesi 
nie mogli przejść po wschod-

niej stronie Wybrzeża Szcze-
cińskiego w rejonie Portu, 
chodnik kończył się ślepo na 
wysokości komisariatu poli-
cji rzecznej. 

Dzięki niej powstał krótki 
fragment trasy rowerowej, 
która w przyszłości będzie 
mogła zostać przedłużona. 
Teraz kładka zostanie wy-
korzystana jako obejście 
i objazd przy zbliżającym się 
remoncie chodników i dróg 
rowerowych po przeciwnej 
stronie ulicy.                     AG

nowa kładka nad kanałem
Piesi i rowerzyści mogą się już poruszać nowo wy-
budowaną kładką nad kanałem Portu Praskiego. 

Pomysł nowych nasa-
dzeń wyszedł od samych 
mieszkańców, k tórzy 
dostrzegają konieczność 
powiększenia terenów zie-
lonych. Nowe drzewa nie 
tylko uzupełnią istniejące 
szpalery, ale też pojawią się 
w nowych miejscach. 

Posadzone mają być 
drzewa różnych gatun-
ków, by zwiększyć bio-
różnorodność na terenie 
Pragi. W planach jest więc 
posadzenie zarówno drzew 
liściastych, jak i iglastych, 

takich jak lipy drobno-
listne, dęby szypułkowe, 
brzozy, świerki serbskie 
czy wierzb i jarzębin. Te 
ostatnie mają służyć pta-
kom, dla których jagody 
jarzębiny są cennym po-
karmem w okresie zimy.

Zgodnie z założeniami 
projektu, nowymi drze-
wami mają opiekować się 
sami mieszkańcy. Dlatego 
każda z posadzonych ro-
ślin zostanie zaopatrzona 
w „instrukcję obsługi”. 
Drzewa zostaną posa-

dzone jesienią, by ułatwić 
im adaptację w nowych 
warunkach.

Zgłoszenia można prze-
syłać mailowo na adres: 
pragapolnoc.ogrodnik@
um.warszawa.pl.

Projekt realizowany jest 
z budżetu obywatelskiego. 
Jego szacunkowy koszt re-
alizacji wynosi 49 900 zł. 

Jacek Narożniak

gdzie zaSadzić drzewa?
Mieszkańcy Pragi Północ zadecydują, gdzie na te-
renie ich dzielnicy posadzić 33 drzewa. Mogą skła-
dać swoje propozycje do 15 kwietnia 2022 roku.

Z darmowej pomocy prawnej mogą sko-
rzystać np. osoby zadłużone, szukające po-
rady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz 
zabezpieczenia społecznego. Pomoc dosto-
sowywana jest do indywidualnej sytuacji 
osoby, która się o nią zwraca.

By skorzystać z darmowej porady praw-
nej trzeba się wcześniej zapisać. Można to 
zrobić, dzwoniąc pod numer telefonu 19 115 
lub wysyłając maila na adres konkretnego 
punktu poradnictwa (adresy poniżej):
n Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Wa-
werskim Centrum Kultury, ul. Żegańska 1a, 
pokój 115 (I piętro), mail: nppar25wawer@
um.warszawa.pl
n Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Wawer-
skim Ośrodku Wsparcia, ul. Żegańska 2c, mail: 
npongo26wawer@um.warszawa.pl            JN

w wawrze Prawnik za darmo
Nieodpłatna pomoc prawna i nie-
odpłatne poradnictwo obywatelskie 
udzielane są osobom fizycznym, 
które nie są w stanie zapłacić za te 
usługi. 

Pełnych  

spokoju i ciepła

Świąt Wielkanocnych,

spotkań w rodzinnym gronie,

aby radość,  

którą przynosi  

Zmartwychwstały  

Chrystus

była źródłem pokoju  

i żywej nadziei.

Wesołego Alleluja!

życzą

Poseł na Sejm RP 

Paweł Lisiecki

Radni Dzielnicy Praga-Północ 

Małgorzata Grzegorzewska

Hanna Jarzębska

Robert Kazanecki

Ernest Kobyliński

Teresa Mioduszewska

Wojciech Nastula

Grażyna Szymańczuk

Karol Szyszko

Sebastian Wijas

Fot. UM
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Poza punktami pomocy, 
gdzie zbierane były dary dla 
potrzebujących, powstały 
także punkty pobytowe. 
Najczęściej organizowane 
były na terenie obiektów 
sportowych, gdzie dotych-
czas mieszkańcy mieli 
możliwość aktywnie spę-
dzić czas. Jak wygląda to 
obecnie?

BoS w Połowie otwarty
Mieszkańcy i władze dziel-

nicy pomagają od pierwszych 
dni wojny. Bardzo szybko 
zorganizowany został punkt 
pobytowy na terenie Biało-
łęckiego Ośrodka Sportu. 
Przy ul. Strumykowej przy-

gotowanych zostało 200 
miejsc dla uchodźców. 

– Punkt od początku działał 
rotacyjnie – uchodźcy przeby-
wali tu 2–3 doby i jechali do 
miejsc docelowych. Pierwsze 
osoby trafiły do nas 4 marca, 
gdy w Polsce trwał szczyt 
kryzysu uchodźczego. Teraz 
mniej osób przekracza gra-
nicę polsko-ukraińską, po-
wstało też więcej miejsc doce-
lowych. Dlatego od 20 marca 
nie są do nas kierowani nowi 
uchodźcy. Gdy punkt działał, 
zapewnialiśmy pełną opiekę 
– wyżywienie, ubrania, za-
opatrzenie w środki czysto-
ści, wyposażenie dla dzieci, 
codzienną zmianę pościeli, 

oSir-y jak domy 

Wojna w Ukrainie trwa już ponad czterdzieści dni. 
Od 24 lutego do Warszawy przyjeżdżają osoby 
starsze i tysiące kobiet z dziećmi, którzy uciekają 
przed brutalnym najeźdźcą. Wielu mieszkańców 
stolicy otworzyło drzwi, aby przyjąć uchodźców 
w swoje progi. Ukraińcy mogą liczyć także na po-
moc władz samorządowych. 

ręczni-
ków, pomoc medyczną, 

psychologiczną,  a nawet 
zajęcia dla dzieci – wspo-
mina Marzena Gawkowska, 
rzecznik prasowa Urzędu 
Dzielnicy Białołęka. 

Władze Białołęki podjęły 
decyzję o udostępnieniu 
części hali mieszkańcom od 
poniedziałku, 4 kwietnia. 
Dostępne będą dwa z czte-
rech sektorów Białołęckiego 
Ośrodka Sportu przy ul. 
Strumykowej. 

– Dwa sektory pozostaną 
w rezerwie – będziemy tam 
przechowywać wyposażenie 
punktu pobytowego. Gdyby 
okazało się, że na nowo bę-
dziemy przyjmować uchodź-
ców, znowu przeorganizu-
jemy pracę ośrodka – zazna-
cza Marzena Gawkowska. 

Siennicka udoStęPniona 
mieSzkańcom

7 marca w miejsce tym-
czasowego pobytu obywa-
teli Ukrainy przekształcona 
została Hala Spor towa 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przy ul. Siennickiej. Na Pra-
dze Południe, podobnie jak 
na Białołęce, przygotowa-
nych było dwieście łóżek. 
Miejsce to służyło uchodź-
com niemal przez miesiąc. 

Po otwarciu punktu pomocy 
przy ul. Mińskiej, hali OSiR 
Praga-Południe mogą zostać 
przywrócone jej pierwotne 
funkcje. 

– Dzięki temu na Halę 
„Siennicka” mogą powrócić 
zajęcia rekreacyjne i rekre-
acyjno-sportowe, jak również 
aktywność klubów i stowa-
rzyszeń – mówi przedstawi-
cielka OSiR Praga-Południe, 
Kinga Ciukta.

Halę Sportową przy ul. 
Siennickiej 40 B otworzono 
warunkowo dla mieszkańców 
w poniedziałek, 4 kwietnia. 

– Dalsze plany i zasady 
działania hali są uzależnione 
od tego, co się będzie działo 
na Ukrainie oraz czy będą 
napływali do nas uchodźcy 
– przekonuje Kinga Ciukta.

doSir Praga-Północ 
wciąż Pomaga

Hala sportowa Dzielni-
cowego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przy ul. Szanajcy 
17/19 została tymczasowym 
miejscem pobytu dla uchodź-
ców na terenie Pragi Północ. 

– W hali sportowej przy 
ul. Szanajcy przygotowali-
śmy dla obywateli Ukrainy 
174 łóżka. W chwili obecnej 
zajętych jest 25 proc. miejsc. 
Sytuacja jest jednak bardzo 

dynamiczna, przyjeżdżają 
osoby z warszawskich dwor-
ców, część znajduje sobie 
dach nad głową i wypro-
wadza się w inne miejsca. 
Monitorujemy sytuację 24 
godziny na dobę i dostoso-
wujemy pomoc do aktualnych 
potrzeb – zaznacza Karolina 
Jakobsche, rzecznik prasowa 
Dzielnicy Praga-Północ. 

Ukraińcy mogą liczyć na 
wszelką pomoc. Na miejscu 
jest pielęgniarka lub lekarz, 
przyjeżdżają także ratownicy 
medyczni. Wszystko po to, 
aby zapewnić podstawowe 
świadczenia zdrowotne. 
Natomiast wolontariusze 
i urzędnicy dbają o pozostałe 
aspekty życia, ale również 
pomagają w sprawach for-
malnych, organizacyjnych 
przy wypełnianiu dokumen-
tów, składaniu wniosków 

o przysługujące obywate-
lom Ukrainy świadczenia 
czy wyrabianiu zdjęć. 

PozoStałe dzielnicowe 
ośrodki SPortu

Na terenie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Wawer przy ul. V 
Poprzecznej 22 znajdował się 
punkt zbiórki darów. Najpo-
trzebniejsze artykuły prze-
kazywane były następnie 
najbardziej potrzebującym 
do Wawerskiego Centrum 
Kultury oraz na dworce Za-
chodni i Wschodni. Punktów 
pobytu tymczasowego nie 
uruchomiono i na tę chwilę 
nie będzie na terenie Rem-
bertowa i Wesołej. Nie bę-
dzie go także na Targówku. 

– Obecnie punkt nocle-
gowy dla Ukraińców na tere-
nie OSiR-u nie jest planowany 
– powiedział Rafał Lasota, 
rzecznik prasowy Urzędu 
Dzielnicy Targówek. 

Marcin Kalicki

Fot. BoS
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W ośrodkach sportowych bardzo szybko zostały 
zorganizowane punkty pobytowe dla uchodźców.

Na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu zostało 
przygotowanych 200 miejsc.

Przez Twe Wielkie Zmartwychwstanie
żywioł wszelki budzisz, Panie.
Budzisz ze snu, żywot dajesz,

w wszelkim bycie zmartwychwstajesz. 
(S. Wyspiański)

Niech nadchodzące święta  
Zmartwychwstania Pańskiego  

będą dla nas wszystkich źródłem  
radosnej nadziei oraz umocnienia  

wiary w zwycięstwo dobra  
nad złem i życia nad śmiercią. 

Niech w tym wyjątkowym czasie, 
mimo niepokojów  związanych  

z wojną toczącą się  
za wschodnią granicą Polski,  

w Państwa domach zagości  
miłość i spokój.

Pogodnych i pełnych ciepła 
spotkań w gronie najbliższych osób  

przy wielkanocnym stole .
życzą

Radni Klubu  
Prawa i Sprawiedliwości 

Praga Południe

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół

oraz wesołego „Alleluja”.

Rada i Zarząd Dzielnicy Rembertów

m.st. Warszawy
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Zaułki historii WIELKANoC

Początkowo wypadały 
w dniu żydowskiej Paschy, 
a od soboru w Nicei odbytego 
w 325 r. naszej ery w pierwszą 
niedzielę po pierwszej pełni 
Księżyca, czyli między 21 
marca a 25 kwietnia. Tydzień 
poprzedzający nazywany jest 
Wielkim Tygodniem, który 
rozpoczyna Niedziela Pal-
mowa. Ostatnie trzy doby 
tego tygodnia: Wielki Czwar-
tek (wieczór), Wielki Piątek, 
Wielka Sobota i Niedziela 
Zmartwychwstania znane 

są jako Triduum Paschalne. 
Obchody tego święta obrosły 
zwyczajami ludowymi, które 
w niektórych regionach Pol-
ski są odmienne. Stąd wzięły 
się palmy, święconka, śnia-
danie wielkanocne, śmigus- 
-dyngus i inne zwyczaje nie 
pochodzące z tradycji Ko-
ścioła.

Wielkanoc na wschodzie 
występuje pod nazwą Paschy. 
Przyjęty przez prawosławną 
cerkiew kalendarz juliański 
zakłada, że święto to obcho-

W katolickich Włoszech, 
pod bokiem Watykanu, 
nie święci się pokarmów, 
a święta Wielkanocne są 
traktowane jako dni wypo-
czynku spędzanego poza do-
mem. Jeśli już Włosi zostają 
w te dni w domu, to celebrują 
uroczysty, świąteczny obiad, 
którego podstawowym da-
niem jest rosół barani z pie-
rożkami cappelotti. Na przy-
stawkę podaje się salami, 
jajka na twardo i ser, a na 
drugie danie pieczone jagnię 
lub baranina. Deser stanowi 
ciasto o nazwie colomba, ku-
pione najczęściej w cukierni.

Podobna do naszych świąt 
jest Wielkanoc w Niemczech, 
Czechach, na Słowacji, gdzie 
tylko subtelna różnica po-
między katolikami a ewan-
gelikami, dzieli obchodzą-
cych je. U protestantów, nie 
ma święconki, nie chodzi się 
w procesjach, a najważniej-
sze nabożeństwo przypada 
na Wielki Piątek (w przybra-
nym kirem kościele) i kolejne 
już w Niedzielę Wielkanocną 
(Zmartwychwstanie Chry-
stusa). My obdarowujemy 
dzieci drobnymi prezentami, 
a Niemcy chowają łakocie 
(często są to czekoladowe 
jajeczka) i dzieci muszą ich 
szukać w mieszkaniu, a cza-
sem i w ogrodzie. Zajączki, 
kurczaki, pisanki, a właści-
wie barwione jajka, palemki, 
są wspólne dla większości 
krajów. Na przykład bu-
kiet wielkanocny w Niem-
czech złożony z zielonych 
gałązek, ozdobiony jest wy-
dmuszkami na patyczkach. 

Najważniejszym posił-
kiem Wielkanocnej Niedzieli 
było i jest uroczyste śniada-
nie, z dzieleniem się jajkiem. 
Czasem długo wyczeki-

wane, z uwagi na powolne 
schodzenie się zaproszonych 
gości. Często przesuwało się 
w czas obiadu i bywało bar-
dzo obfite. 

Do rytuału świąt należało 
strzelanie przez chłopców 
z klucza załadowanego kar-
bidem, czasem kończące się 
wypadkiem. Natomiast utra-
pieniem stawał się tzw. Lany 
Poniedziałek, czyli śmigus-
dyngus w drugi dzień świąt 
Wielkanocnych: całe bandy 
czy watahy, wcale nie wy-
rostków, oblewające space-
rowiczów, nie tylko na pe-
ryferyjnych ulicach stolicy. 
A w ostatnim już czasie zda-
rza się, że wlewają strumienie 
wody do środków lokomocji 
przez otwarte okna i drzwi 
na siedzących, wsiadających 
i już przebywających we-
wnątrz pojazdów pasażerów. 
To staje się prawdziwą plagą 
polskich świąt i sprawia, że 
wielu z nas rezygnuje tego 
dnia ze spacerów po war-
szawskich ulicach.

Na koniec, żeby nie było 
pesymistycznie, proponuję 
zajrzeć do Kalendarza na Po-
gotowie Ratunkowe w War-
szawie na rok 1910 i zoba-
czyć, co proponują autorzy 
na święta Wielkanocne, wy-
padające w tamtym odległym 
roku na 27 i 28 marca. Obiad 
(a więc wcale nie śniadanie) 
– święcone – rosół z wermi-
szelem – polędwica – sos pie-
czarkowy – indyk – świeża 
sałata, a na deser tort i ma-
zurki. To dla tych zamożniej-
szych. Natomiast mającym 
skromniejsze możliwości fi-
nansowe zalecają: święcone 
– rosół z makaronem (niby 
podobne) – cielęcina pieczona 
– sałata – tort i mazurki. Tyle 
na Dzień Zmartwychwstania 
Chrystusa, a na Poniedziałek 
Wielkanocny dla zamożniej-
szych: barszcz–bulion w fili-
żance – kotlety cielęce z gar-
niturem (kto wie co to jest?) 
– kurczęta – sałata – galareta 
ananasowa i ciasta – mazurki. 
Biedniejsi mają święcone, po 
czym barszcz-bulion – indyk 
– kompot – krem i ciasta. 
Pyszne, z perspektywy czasu 
wydaje się jednakowo drogie. 
Czyżbym się mylił?

Życzę Czytelnikom podob-
nych smakołyków.

tadeusz Władysław Świątek

najważniejSze święto
Święta Wielkanocne są najstarszymi i najważniej-
szymi świętami obchodzonymi przez wszystkich 
chrześcijan na pamiątkę Zmartwychwstania Jezu-
sa Chrystusa.

dzi się później. W okresie 
Wielkiego Postu poprzedza-
jącego święta Wielkanocne 
– prawosławni przez 40 dni 
nie spożywają ryb, nabiału 
i białego pieczywa. Jedzą 
wtedy grzyby, kapustę oraz 
warzywa. 

ścisły post obowiązuje 
w Wielki Piątek i Wielką 
Sobotę. W Wielki Piątek 
czytane są w cerkwiach 
fragmenty Pisma świętego. 
Podobnie jak w Kościele 
katolickim, święcone są po-
karmy: jajka – będące sym-
bolem życia, ciasta i pascha. 
W nocy z Wielkiej Soboty 
na Niedzielę Wielkanocną 
odprawiane są wielogo-

dzinne nabożeństwa, połą-
czone z uroczystą procesją 
wokół świątyni, podobną do 
tej w Kościele rzymskokato-
lickim. Wierni podczas jej 
trwania trzymają w rękach 
palące się świece. Niedzielę 
Wielkanocną rozpoczyna po-
ranna msza, zaczynająca się 
biciem dzwonów obwiesz-
czających zmartwychwsta-
nie Chrystusa, zwana w ka-
tolicyzmie rezurekcyjną.

Okolicznościowa kartka pocztowa z 1926 r.

Niedziela Palmowa w Warszawie
Fot. „tygodnik Ilustrowany” z 1936 r.
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A– jak Alleluja! Wielkanoc! Można 
o niej pisać nieskończenie. Dziś 

– w porządku alfabetycznym.

B– to najbardziej „wielkanocna” li-
terka: baranek, baby, bazie, biała 

kiełbasa, barszcz, bukszpan – i już 
robi się świątecznie!

Chrzan – konieczny w świątecz-
nym koszyczku; najlepiej w formie 

chrzanowego korzenia. Dzieląc się jaj-
kiem, ugryźmy też kawałek chrzanu 
by pamiętać, że piekąca gorycz była 
udziałem cierpiącego Jezusa.

Dom na święta – piękny jak rzadko, 
bo wiosenny, czyściutki, barwny 

i pełen radości. Nie trzeba wielkich 
nakładów, by tak właśnie wyglądał, 
choć najważniejsze, by wiosenność 
była w sercach, czystość w inten-
cjach a kolorowa radość w relacjach 
z najbliższymi.

Emaus – Czesi, Słowacy i Polacy 
(zwłaszcza z Krakowa i okolic) tak 

nazywają odpust w Wielki Poniedzia-
łek, na pamiątkę biblijnej wsi Emaus, 
do której idący zmartwychwstały 
Chrystus, spotkał dwóch swoich 
uczniów, którzy go nie rozpoznali. 
Karuzele, strzelnice, loterie, zabawki 
– mnóstwo radości ku uciesze dzieci, 
a przy okazji spacer całych rodzin.

Farbki do jaj – spróbujcie natural-
nych! Niebieska – siekaną czer-

woną kapustę gotuj w małej ilości 
wody z 2 łyżkami soli i 2 zwykłego 

wielkanocny alfaBet

REKLAMA REKLAMA

octu; w odcedzonym wywarze go-
tuj starannie umyte i odtłuszczone 
jaja i pozostaw do ostygnięcia. Żółty 
– w mocnym wywarze z kurkumy. 
Brązowy – w mocnym wywarze z łu-
pin cebuli, a łupiny z czerwonej ce-
buli dadzą odcień czerwony! Zielony 
– trawa, szpinak albo… mieszanka 
wywaru z kurkumy i czerwonej kapu-
sty. Szyszki olchy farbują na czarno!

Groby Pańskie – symboliczne od-
wzorowanie groty, w której zło-

żono ciało Jezusa po ukrzyżowaniu. 

Hallelujah – z hebrajskiego, w dość 
swobodnym tłumaczeniu oznacza 

„chwalmy Pana”, jest wyrazem rado-
snej wdzięczności; w wersji spolsz-
czonej – Alleluja.  

Inspiracje – świąteczne dekoracje, 
świąteczny stół – tradycja tradycją, 

ale warto co roku wprowadzić jakiś 
nowy element, niekoniecznie inspi-
rując się gotowymi, plastikowymi 
barankami z anemicznym zezem czy 
koślawym kurczaczkiem. Rzeżucha, 
świeże, wiosenne kwiaty, słoneczne 
i zielone kolory serwetek czy zastawy 
– naprawdę warto!

Jaja – bez nich Wielkanoc nieważna! 
Bez pisanek, bez jaja w święconce, 

bez dzielenia się cząstkami jaja przed 
wielkanocnym śniadaniem, bez pięk-
nej symboliki niezwykłej siły życia 
i wiary w jego odradzanie. 

Kartk i świąteczne 
– korzystamy z nich 

od połowy XIX w., z oko-
licznościowym obrazkiem 
(kiedyś ręcznie szkicowa-
nym) i życzeniami. To o wiele 
milsze, niż otrzymanie smsa 
czy maila świątecznego, adre-
sowanego do kilkunastu i wię-
cej osób naraz…

Lany Poniedziałek – tradycja śmi-
gusa-dyngusa towarzyszy nam 

od czasów pradawnych; to jeden 
z obyczajów słowiańskich wyra-
żający radość z nadejścia wiosny. 
Jeszcze w XV wieku Kościół był im 
przeciwny.

Mazurki – wraz z babami tworzą 
duet od pokoleń obecny na wiel-

kanocnym, polskim stole. Niezwykle 
ozdobne, na spodzie kruchym, opłat-
kowym, biszkoptowym.

Na wsi – święta na wsi mają zu-
pełnie inny wymiar, niż w mieście. 

Tradycją są wspólne zabawy – różne 
w różnych regionach Polski: dziady 
śmiguśne, śląska kawalkada wiel-
kanocna, podkrakowska Siuda Baba 
i wiele innych!

obiad w Wielką Niedzielę – zwy-
czaj kultywowany w niektórych 

domach, a niegdyś – powszech-
nie przestrzegany. Chodzi o to, że 
w Wielką Niedzielę nie używało się 
kuchni, zatem cały obiad był jedzony 

na zimno, komponowany z tego, co 
w obfitości wielkiej stało na świątecz-
nym stole.

Palemka – w Palmową Niedzielę, 
ostatnią przed wielkanocną, 

w kościołach święci się palmy 
z wierzbowych kotków splatanych 
z barwinkiem, cisem czy bukszpanem 
lub z suszonych kwiatów i kłosów, 
barwne, dorodne, radosne. Palone są 
w Wielką Sobotę a powstały z nich po-
piół przyda się w Środę Popielcową, 
niemal za rok!

rezurekcja (łac. resurrectio –  
zmartwychwstanie) uroczysta 

msza, z procesją, odprawiana najpóź-
niej o świcie w Wielką Niedzielę – ob-
jawienie światu Dobrej Nowiny. Kie-

dyś towarzyszyły jej liczne wybuchy 
petard itp., ponoć na pamiątkę głazów 
zasłaniających grotę, gdzie złożono 
ciało Jezusa, które ustąpiły z hukiem 
gdy powstał z martwych.

Sobota – w Wielką Sobotę w ko-
ściołach świeci się nie tylko po-

karmy. Ważne jest święcenie wody 
(symbol życia, zmartwychwstania 
i oczyszczenia) i ognia, który oczysz-
czać miał dom z wszelkiego zła, jakie 
oparło się wodzie; wierzono, że chro-
nił przed gradem i burzą. 

Święconka – obecna w polskiej tra-
dycji od setek lat; w Wielką Sobotę 

święci się pokarmy ułożone w pięknie 
ozdobionym koszyczku. Są to kawałki 
chleba, kiełbaski, ciasta, ale zwłasz-
cza sól, chrzan, jaja. 

Tym razem się nie przejem – so-
lenne zapewnienie wielu biesiad-

ników, często pokonane przez ogrom 
pyszności na stole. 

ucztowanie – zawczasu przygotuj 
ratunek dla łakomczuchów. Gdy 

brzuszek zbyt pełny, przygotuj mocny 
napar z majeranku, kopru włoskiego 
czy czarną, gorzką herbatę. 

Wielkanoc – najważniejsze i zara-
zem najstarsze święto w niemal 

wszystkich kościołach chrześcijań-
skich. 

z ajączek – przynosi słodkie pre-
zenty, ukryte w ogrodzie lub 

w domach, zwłaszcza śląskich i wiel-
kopolskich – zwyczaj przyszedł do 
nas z Niemiec.                                      eGo
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MiesZkaNiec w remBertowie Będą wyczekiwane inweStycje

– Czym się programowo różnicie od 
Waszych poprzedników, na czym po-
lega Wasz plan?

– Podstawowy, zgłaszany przez 
nas zarzut do poprzedniego za-
rządu był taki, że nie wykorzy-
stywał możliwości pozyskiwania 
funduszy inwestycyjnych. A Rem-
bertów przecież nie jest „przeinwe-
stowany”, wręcz przeciwnie. (…) 
W ostatnich trzech latach nasza 
dzielnica pod względem wykona-
nia wydatków inwestycyjnych była 
stale w ogonie dzielnic Warszawy, 
zajmując ostatnie albo przedostat-
nie miejsce. (…) I na dodatek te 
mierne fundusze były słabo wy-
datkowane: zaledwie w 35–45 pro-
centach przy malejącej tendencji. 
Pieniędzy było mało, a i tych nie 
udawało się wydać.

Maciej Iwanicki – 37 lat, absol-
went SGH w Warszawie, radny 
Rembertowa od 2010 r., w latach 
2017–2018 zastępca burmistrza 
Rembertowa.

„Mieszkaniec” rozmawia z Ma-
ciejem Iwanickim, nowym bur-
mistrzem rembertowa.

– Może Pan podać konkretne przy-
kłady?

– Weźmy rozbudowę Zespołu 
Szkół nr 74 przy ulicy Niepoło-
mickiej 26. To miała i powinna być 
sztandarowa inwestycja dzielnicy. 
Poprzedni zarząd odziedziczył 
z budżetu jeszcze wcześniejszego 
zarządu 4 mln zł. Potrzeba było po-
zyskać kolejne 3 mln, by rozbudowę 
rozpocząć, ale to się nie udawało, 
więc mieliśmy w budżecie dzielnicy 
4 mln zł, ale przetargu nie można 
było ogłosić, bo brakowało 3 mln. 
I tak inwestycja przesuwała się 
z roku na rok, aż inflacja, którą no-
tujemy od kilku miesięcy, potężny 
wzrost cen materiałów budowla-
nych, energii, robocizny wywindo-
wał spodziewany koszt budowy do 
14 mln zł. Czyli teraz potrzebowali-
śmy już 10 mln zł. I – dodam – teraz 
już je mamy! (…)

– to jakim cudem udało się je pozy-
skać w ciągu miesiąca, skoro nie uda-
wało się latami?

– Bo te pieniądze w budżecie 
miasta były, trzeba było tylko sku-
tecznie po nie sięgnąć. Tak jak i po 
inne. Brakowało także pozyskania 
2 mln zł na dofinansowanie odszko-
dowań dla gruntów wywłaszcza-
nych pod inwestycje drogowe, był 
co najmniej deficyt 700 tys. zł na bu-
dowę budynku komunalnego przy 
ulicy Cyrulików, kolejne 700 tys. 
na likwidację kopciuchów. Łącznie 
w minionych latach nie mogło być 

rozpoczętych 8–9 zadań, bo bra-
kowało jakiejś tam sumy (łącznie 
14,5 mln zł) do pełnego budżeto-
wania inwestycji, więc nie można 
było rozpisać przetargów. 

I to był nasz podstawowy zarzut 
w stosunku do poprzedniego za-
rządu: nie rozpoczynał inwestycji, 
bo brakowało na nie środków, ale 
też nie miał dość samozaparcia, by 
te środki pozyskać. Teraz to zmie-
niamy, czego najlepszym przykła-
dem jest to, że w ciągu miesiąca 
działalności obecnego zarządu 
udało się pozyskać całą brakującą 
kwotę 14,5 mln zł i dodatkowo 
5,5 mln zł na nowe inwestycje.

– Na jakie?
– 1,2 mln zł na przebudowę 

ulicy Grawerskiej, milion złotych 
na modernizację placu zabaw i sali 
gimnastycznej przy Szkole Podsta-
wowej numer 217 (a mamy jeszcze 
pozyskane 2 mln zł na zadaszenie 
tamtejszego boiska), na koncepcje 
zagospodarowania trzech terenów 
w Rembertowie: przy ulicy Chru-
ściela 1/3 przy domu komunalnym, 
przy ul. Paderewskiego po dawnym 
bazarze, czyli słynnych rember-
towskich ciuchach oraz przy ulicy 
Strażackiej.

To wszystko udało się zrobić 
w ciągu miesiąca, na dodatek przy 
wielkim, nieoczekiwanym obcią-
żeniu, jakim stała się sprawa po-
mocy dla uchodźców z Ukrainy… 
Tu nikt nie pozostał obojętny. Je-

stem naprawdę pod wielkim wra-
żeniem tej mobilizacji wszystkich: 
naszych mieszkańców, wolontariu-
szy i naszych urzędników. (…)

– ten intensywny miesiąc może 
sprawiać wrażenie, że stał się Pan tro-
chę „strażakiem” gaszącym „pożary” 
w różnych miejscach. Ja chciałbym jed-
nak zapytać na koniec o dalekosiężną 
wizję działania zarządu. O Rembertów 
w przyszłości.

– Chciałbym, żeby przemówiły 
za mnie czyny, nie słowa. Żeby 
czytelnym wskaźnikiem tego, co 
chcemy zrobić dla naszej dzielnicy 
były szybko rozpoczęte i szybko 
skończone inwestycje, o których 
wspomniałem wcześniej i które nie 
miały szczęścia być zrealizowane 
w ostatnich latach. 

W Rembertowie Zarządy Dziel-
nicy zmieniały się często, jak sobie 
liczę, to średnio co dwa lata. Tym 
razem jestem głęboko przekonany, 
że nasza koalicja jest trwała, mocna 
i że do końca obecnej kadencji bę-
dzie realizowała swój plan. Nie 
wybiegam dalej myślami, bo jest 
co robić tu i teraz. Oczywiście, jak 
chyba wszyscy rembertowianie, 
chciałbym by powstał tunel w osi 
ulic Marsa i Chruściela, odkor-
kowujący nas od prawobrzeżnej 
Warszawy. Bardzo bym chciał, aby 
udało się sensownie zagospodaro-
wać przepiękne tereny przy ulicy 
Strażackiej, wprost wymarzone pod 
infrastrukturę sportową, łącznie 

z halą, kto wie, czy tylko sportową, 
a może też widowiskową? To jest 
do załatwienia, będę na rzecz tego 
działał i lobbował, ale oczywiście 
w dalszej przyszłości. Na razie sku-
piamy się na działaniu, które zakre-
śliłem i mam nadzieję, że będzie to 
widoczne dla mieszkańców. 

W związku ze zbliżającymi się 
świętami Wielkanocnymi chciał-
bym życzyć wszystkim: rember-
towianom i czytelnikom „Miesz-
kańca” przede wszystkim zdrowia 
– już mamy chyba wszyscy dość 
skutków tej pandemii. Po drugie 
– nadziei: sytuacja związana z Ukra-
iną nie jest łatwa, wielu z nas reaguje 
na nią obawami i nie oszukujmy się 
– strachem. Ja jednak wierzę, że to 
minie, że będzie lepiej, a z czasem 
– dobrze. Po trzecie – wytrwałości 
w okazywaniu naszej empatii tym, 
którzy najbardziej teraz potrzebują 
naszej pomocy. Mam nadzieję, że 
nasi nowi goście z Ukrainy znajdą 
w Rembertowie bezpieczne schro-
nienie i szybko znajdą wspólny ję-
zyk z lokalną społecznością.

Rozmawiał tomasz Szymański

Całość wywiadu na stronie 
www.mieszkaniec.pl

Wybierz AkAdemię SłySzeniA

Zapraszamy Państwa do naszego gabinetu, mieścimy się 
przy ul. Ostrobramskiej 126/U2 w Warszawie. Mogą Państwo 

skontaktować się z nami pod numerem 517 224 111  
lub poprzez e-mail biuro@akademiaslyszenia.pl  

Na naszej stronie internetowej www.akademiaslyszenia.pl  
znajdą Państwo różne modele aparatów słuchowych wraz 

z informacją o ich cenach. Zadbajcie o siebie, zadbajcie 
o swoje zdrowie i o komfort życia z Waszymi bliskimi!

Jak UZyskać dOfiNaNsOWaNie? 
ZadZWOŃ 517 224 111

Jeżeli obecnie nie przysługuje Ci dofiansowanie z NfZ,  
a chcesz kupić aparat słuchowy, skorzystaj z promocji aparatów 
sprzedawanych bez dofinansowania NfZ.  Zadzwoń 517 224 111

ZadZWOŃ

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

PROMOCJA WAŻNA DO 30 KWIETNIA 2022 R.

Z okazji zbliżających się  
Świąt Wielkanocnych  

chcielibyśmy podziękować  
za dotychczasową współpracę  

oraz wyrazić nadzieję,  
że dzięki niej będą Państwo  

w czasie świąt  
lepiej słyszeć bliskie osoby. 

Zdrowych, radosnych  
i pogodnych  

Świąt Wielkanocnych  
w gronie rodziny i przyjaciół  

życzy  
Zespół Akademii Słyszenia. 

Wesołego Alleluja!
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weJDŹ NA STRONĘ www.dhtonline.pl ZRÓb ZAKUPY
PRZEZ INTERNET

DODAJ 
DO KOSZYKA

ZAREJESTRUJ SIĘ I OBIERZ 5% RABATU NA PIERWSZE ZAKUPY Z DOSTAWĄ

promocja obowiązuje 
w dniach 07.04-21.04.2022 r.

35 99
plN 49 99

plN

19 99
plN

KIełbasa 
KuRpIowsKa 
SOKOŁÓW
1 kg

19 99
plN

DOSTAWA NaweT w 4 goDZINY

RoŚlINNe 
KabaNosY 
oRYgINalNe 
TARCZYŃSKI
90 g

RoŚlINNe 
KIełbasKI 
bIałe
TARCZYŃSKI
200 g

7 36
plN

6 99
plN

RoŚlINNe 
KabaNosY 
oRYgINalNe go 
TARCZYŃSKI
40 g

RoŚlINNe 
paRÓwKI 
TARCZYŃSKI
200 g

6 99
plN

3 26
plN

sZYNKa  
KlasYCZNa
SOKOŁÓW 

1 kg

KIełbasa 
sZlaCHeTNa 
boRowego

SOKOŁÓW
1 kg

KIełbasa 
CZYżewsKa

SOKOŁÓW
1 kg
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dratowicza zapewni także 
linia 145 kursująca z pętli 
Żerań FSO na rondo Wia-
traczna oraz linie 199 łącząca 
Rembertów z Bródnem i linia 
240 mająca jeździć na trasie 
Marki – Metro Kondratowi-
cza. Do stacji tej dojadą rów-
nież autobusy linii 245, które 
dalej kursować będą do pętli 
Bródno-Podgrodzie.

Inaczej pojadą także auto-
busy linii 256.

– Proponujemy skróce-
nie trasy tej linii do najbliż-
szej stacji linii metra M2, 
czyli stacji Kondratowicza 
i zwiększenie częstotliwości 
jej kursowania w godzinach 
szczytu oraz przywrócenie 
jej funkcjonowania w week-

endy. Na ulicy Głębockiej 
rozkład zostałby skoordyno-
wany z linią 120 i autobusy 
zawoziłyby pasażerów do 
stacji Kondratowicza co 
siedem i pół minuty w godzi-
nach szczytu – mówili pod-
czas konsultacji urzędnicy.

Na zmiany szykować się 
powinni także pasażerowie 
popularnej linii 126.

– Linia ta przejęłaby na 
Tarchominie część trasy li-
nii 314. Zapewniłaby też ca-
łotygodniowe połączenie za-
chodniej Białołęki ze strefą 
przemysłową na Żeraniu 
Wschodnim oraz z centrum 
handlowym na Annopolu. 
Razem ze 145 i 156 umożliwi-
łaby dojazd do stacji metra 
Kondratowicza z ulicy Bart-
niczej, Wyszogrodzkiej i po-
łudniowej części Chodeckiej 
– zapowiadają przedstawi-
ciele ZTM.

Do stacji Metro Kondrato-
wicza dojeżdżać będą rów-
nież połączone z linią 160 
autobusy linii 527.

Linia 132 ma zostać po-
łączona z linią E-9 i kur-
sować przez cały tydzień. 
Skierowana będzie na ul. 
Głębocką i połączy wschod-
nią Białołękę z Żoliborzem 
i Bielanami. Linia pospieszna 
E-9 zostanie natomiast zlikwi-
dowana.    

Korekta czeka też linię 156.
– Obecną trasę na Bródnie 

proponujemy w większości 
przyjąć jako stałą. Linia ta 
wspomagałaby w dowozie do 
metra z ulic Bartniczej, Wy-
szogrodzkiej i południowej 
części Chodeckiej autobusy 
linii 126 i 145. Zmieniłaby 
się też jedna z pętli – za 256 
autobusy 156 pojechałyby 
do pętli PKP Zacisze Wilno 
– przekonuje ZTM.

Z Choszczówki, Płud 
i Marcelina do stacji metra 
Bródno pasażerów dowiozą 
autobusy linii 176. Do tej sa-
mej stacji dotrze linia 204.

Po otwarciu ul. Włady-
sława Łokietka do stacji 
Metro Trocka skierowane 
zostaną autobusy linii 262. 
Zmieni się także trasa li-
nii 314, która nie pojedzie już 
z Olesina na pętlę Tarchomin, 
lecz zostanie skierowana na 
Żerań Wschodni.  

Pojawią się też nowe 
linie. Całotygodniowa li-
nia 233, która na wydłużo-
nej trasie zastąpi linię 333. 

Ma ona zapewnić połącze-
nie z Kępy Tarchomińskiej 
na Tarchomin przejmując 
część dawnej linii 126, zaś 
linia 356 zapewni połącze-
nie pomiędzy stacją Metro 
Trocka a Dworcem Wschod-
nim. Nie obejdzie się także 
bez likwidacji. Po otwarciu 
trzech nowych stacji metra 
na Targówku na stołeczne 
ulice nie wyjadą autobusy linii: 
160, 269, 412 i E-9.

głoS mieSzkańców
Nie wszystkie propozycje 

przypadły do gustu miesz-
kańcom.

– Jest mi niezmiernie 
przykro, że tyle linii kieruje 
się w kierunku stacji metra, 
szczególnie skracając ich 
długość. Metro, które ma 
przyspieszyć podróż jest 
bardzo pożyteczne, ale upy-
chanie wszystkich na siłę do 
niego jest błędnym rozwią-
zaniem – powiedziała Kata-
rzyna Bródka, mieszkanka 
Białołęki.

Opinii w sprawie zmian 
zaproponowanych przez 
ZTM jest dużo więcej.

– Najlepiej zlikwidować au-
tobusy, zostawić tylko metro 
i ścieżki rowerowe – ironizuje 
pan Włodzimierz z Tarcho-
mina. – Ja jestem już w takim 
wieku, że wolę jechać dłużej, 
ale jednym autobusem, niż 
się trzy razy przesiadać, na-
wet jeśli miałoby mi to skró-
cić trasę. Zdrowie już mi nie 
pozwala na takie chodzenie 
od przystanku do przystanku  
– mówi oburzony.

Ale są też głosy popiera-
jące zmiany.

– Zmiany są potrzebne. 
Jesteśmy rozwijającym się 
miastem, musimy stawiać 
na najszybszy środek trans-
portu – przekonuje Krystyna 
Wasiak mieszkająca w oko-
licy stacji Metro Trocka.

konSultacje
ZDM zapowiada dalsze kon-
sultacje:
n 11 kwietnia, SP nr 368, 
ulica Ostródzka 175, w godz. 
18.00–20.30
n 26 kwietnia, SP nr 356, 
ulica Głębocka 66, w godz. 
18.00–20.30.

Do 7 maja mieszkańcy 
swoje wnioski mogą zgła-
szać również mailem: kon-
sultacje@ztm.waw.pl.

Marcin Kalicki

zmiany traS, dwa nowe autoBuSy 
i likwidacja czterech linii

Zarząd transportu Miejskiego podczas pierwszych konsultacji społecznych 
przedstawił propozycję zmian w komunikacji miejskiej, jakie mają nastąpić 
po uruchomieniu trzech nowych stacji II linii metra na odcinku północno- 
-wschodnim. Nie wszystkie zmiany spodobały się mieszkańcom.

Nowe stacje podziemnej 
kolejki uruchomione zo-
staną prawdopodobnie na 
początku września, ale ZTM 
już planuje, co powinno zo-
stać zrobione po wakacjach. 
Propozycja przygotowana 
przez miejską spółkę zakłada 
wiele zmian tras, ich skróce-
nie, likwidację czy skiero-
wanie zwiększonej liczby 
linii w kierunku metra.

jakie zmiany?
Autobusy linii 104, kursu-

jące obecnie z Brzezin na 

Żerań, zgodnie z propozycją 
ZTM skierowane byłyby z ul. 
Łabiszyńskiej na ul. Kondra-
towicza i miały swoją pętle 
przy stacji metra Bródno. Co 
dziesięć minut w godzinach 
szczytu i co piętnaście w po-
zostałych godzinach z CH 
Marki na Nowe Bemowo ma 
odjeżdżać linia 112. Na zmie-
nionej trasie autobusy mają 
zatrzymywać się przy sta-
cjach metra: Kondratowicza 
i Bródno. Do tej ostatniej sta-
cji dojeżdżać też ma linia 134 
z Olesina co piętnaście minut 

w godzinach szczytu oraz co 
siedem i pół minuty na skró-
conej trasie Mańki-Wojdy- 
-Metro Bródno.

Z Bródna ma zniknąć li-
nia 118, która zostanie skró-
cona, a pasażerowie będą 
mogli kursować nią od stacji 
metra Politechnika na pętlę 
Mariensztat. Linia 120 na-
tomiast zmieni swoją trasę 
i zostanie skierowana ul. 
Malborską w kierunku stacji 
metra Kondratowicza i dalej 
na Dworzec Wschodni. Do-
jazd do stacji Metro Kon-

Grafika: ZTM
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kronika Policyjna
UWAGA NA FAŁSZYWE EMS-Y

Cyberoszuści nie przestają zaskakiwać pomysłami. tym 
razem rozsyłają wiadomości SMS, w których informują 
o nadpłacie lub niedopłacie PIt. Taki SMS zawiera zwykle 
link do konta urzędu skarbowego lub numer telefonu pra-
cownika. Pod żadnym pozorem nie należy klikać w ten link 
ani dzwonić pod przesłany numer! To nic innego, jak próba 
wyłudzenia pieniędzy lub danych osobowych! Skarbówka 
nie wysyła do podatników takich wiadomości!

CHCIAŁA POMóC DZIKOWI
29 marca ok. godz. 7 strażnicy miejscy z Ekopatrolu ode-
brali zgłoszenie od 72-letniej kobiety, która podczas spaceru 
z psem znalazła i zabrała do domu rannego małego dzika. 
Niestety, wystraszone zwierzę dotkliwie ją pogryzło. Straż-
nicy wezwali łowczego Lasów Miejskich, który wywiózł 
dziczka. Pogryzioną kobietę czeka leczenie.

NOCNY POżAR NA PRADZE PóŁNOC
Do tragicznego w skutkach pożaru doszło około 3 w nocy 
z 28 na 29 marca  w jednej z kamienic na Pradze Północ. 
Spłonęła altana śmietnika. Wezwani na miejsce strażacy 
znaleźli jedną osobę z licznymi poparzeniami ciała, leżącą 
w pobliżu. Gaszenie pożaru trwało do 4 nad ranem. Pod-
czas przeszukiwania zgliszczy, strażacy odkryli zwęglone 
ciało drugiej osoby. Policja ustala tożsamość ofiary oraz 
przyczyny pożaru.

4 KG NARKOtYKóW I 241 tYSIęCY ZŁOtYCH
Praska policja zatrzymała 31-letniego mężczyznę, który 
posiadał w mieszkaniu znaczne ilości narkotyków, w tym: 
marihuanę, kokainę, extasy, amfetaminę, grzybki, haszysz, 
MDMA oraz LSD. Mężczyzna miał też 241 tys. zł, które 
również zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy. Za-
trzymany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narko-
tyków. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy trzymie-
sięczny areszt.                      Straż Miejska, policja.waw.pl

28 września 2021 r. Sto-
warzyszenie Obywatelskie 
Saska Kępa, w imieniu 
mieszkańców Saskiej Kępy, 
a zwłaszcza osiedla Między-
narodowa, skierowało pismo 
do Samorządu Mieszkańców 
Saska Kępa o pomoc w nada-
niu imieniem Mariana Koci-
niaka ronda usytuowanego 
u zbiegu ulic Międzynaro-
dowej i Zwycięzców.  

Znany i lubiany aktor przy 
ul. Międzynarodowej 46/48a 
mieszkał 46 lat: od roku 
1970, czyli od chwili wybu-
dowania bloku, do roku 2016. 
To prawie pół wieku. 

– Jest bardzo dobrze i mile 
wspominany przez sąsiadów, 

którzy chcieliby go upamięt-
nić, nazywając pobliskie 
rondo jego imieniem – pisze 
Przemysław Popkowski ze 
Stowarzyszenia.

Pomysł nazwania ronda 
imieniem Mariana Koci-
niaka wyszedł od Katarzyny 
Małanicz. 

Inicjatywa spotkała się 
z pozytywnymi reakcjami 
mieszkańców Saskiej Kępy. 
Opinie wyrażane przez 
mieszkańców na FB można 
podsumować dwoma sło-
wami: wspaniały pomysł. 

30 marca 2022 r. pojawiła 
się informacja (przekazana 
przez rzecznika prasowego 
UD Praga-Południe), o tym, 

rondo mariana kociniaka na SaSkiej kęPie
Rondo usytuowane u zbiegu ulic Zwycięzców 
i Międzynarodowej na Saskiej Kępie już niedługo 
otrzyma imię Mariana Kociniaka.

Marian Kociniak 
urodził się 11 stycz-
nia 1936 r. w War-
szawie, zmarł 17 
marca 2016. Do 
2010 r. aktor zwią-
zany był z teatrem 
Ateneum, później 

współpracował z Teatrem na Woli. 
Występował także w Teatrze Telewizji, 
Kabarecie Starszych Panów, współpra-
cował z radiem. Wykonywana przez 

aktora piosenka „Powtórka z rozrywki” 
rozpoczyna program pod tym samym 
tytułem na antenie Programu III PR.
Marian Kociniak zagrał w ponad 30 fil-
mach. Najbardziej znane, zapamiętane 
role to kreacja Franka Dolasa w kome-
dii Jak rozpętałem drugą wojnę świa-
tową oraz rola Murgrabiego w serialu 
Janosik. 
Artysta był także aktorem dubbingo-
wym m.in. w filmach: C.K. Dezerte-
rzy – głos sierżanta Zajicka, Odyseja: 

W poszukiwaniu Ulissesa – głos He-
ryseusza oraz w grze komputerowej 
Jak rozpętałem drugą wojnę światową 
– głos Franka Dolasa.
W 2003 r. w trakcie VIII Festiwalu Gwiazd 
w Międzyzdrojach aktor odcisnął swoją 
dłoń na Promenadzie Gwiazd. Karierę 
aktorską zakończył w roku 2013. 
Marian Kociniak zmarł w wieku 80 lat. 
Został pochowany na cmentarzu ewan-
gelicko-reformowalnym przy ul. Żytniej 
w Warszawie.

że Zarząd Dzielnicy przychy-
lił się do pomysłu:„Uchwałą 
nr 5187/2022 Zarząd skiero-
wał pod najbliższe, w dniu  
5 kwietnia, obrady Rady 
Dzielnicy Praga-Południe 
m.st. Warszawy „projekt 
uchwały w sprawie zaopinio-
wania projektu uchwały Rady 
m.st. Warszawy w sprawie 
nadania nazwy Rondo Ma-
riana Kociniaka obiektowi 
miejskiemu w Dzielnicy Pra-
ga-Południe m.st. Warszawy”.

Stało się! – Radni pozy-
tywnie zaopiniowali projekt 
uchwały w sprawie nadania 
nazwy obiektowi miejskiemu 
o nazwie „Rondo Mariana 
Kociniaka” przy zbiegu ulic 
Zwycięzców i Międzynaro-
dowej – powiedział „Miesz-
kańcowi” Michał Wieremiej-
czyk, radny Pragi Południe.

Teraz pozostał ostatni 
krok, by rondo zyskało imię 
aktora. Jest nim głosowanie 
radnych m.st. Warszawy. oM
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Krzyżówka Mieszkańca nr 7

Świąteczna KUcHnia

H O R O S K O P

Pyszna Józia

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

Przed Tobą nowe wyzwania zawodowe. Przybędzie Ci obowiązków, ale mogą się otworzyć 
nowe możliwości kariery. Daj z siebie wszystko. W miłości nie warto być skrytym, porozma-
wiaj szczerze ze swoim partnerem o tym, co czujesz. 
Nie wdawaj się w niepotrzebne dyskusje, a na drobiazgi machnij ręką. Skup się na przyjem-
niejszej stronie życia, w pracy czeka cię sporo zajęć, które zostaną docenione. W miłości 
dobry moment na poprawienie relacji z bliską osobą. 
Sprawy rodzinne dostarczą Ci wiele radości i satysfakcji. Pieniądze staraj się wydawać 
z umiarem, bowiem wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w najbliższym czasie może 
ci być potrzebna większa gotówka na niespodziewane zakupy. 
Najbliższe dni mogą być pełne nerwowej atmosfery, ale wystarczy tylko dobrze zorganizować 
czas, a wszystko się uda. Aby utrzymać się w dobrej formie, zdrowo się odżywiaj i wysypiaj. 
Na razie zapomnij o nocnym imprezowaniu. 
Dobry nastrój będzie ci dopisywał. Postaraj się jednak, aby twoje codzienne obowiązki zanad-
to nie ucierpiały z powodu przedświątecznego rozgardiaszu. W sprawach uczuć zdajesz się na 
żywioł, ale czasami wskazany jest takt i dyplomacja. Święta będą przyjemne i radosne. 
Skup się na życiu towarzyskim i rodzinnym. W sprawach uczuciowych nie lekceważ najmniej-
szych sygnałów, bo ominie cię szansa na ciekawy związek. To dobry czas, aby przemyśleć co 
jest teraz dla ciebie najważniejsze i podjąć właściwą decyzję. 
Poprawi ci się nastrój i w głowie powstaną ciekawe pomysły, na horyzoncie mogą się pojawić 
interesujące osoby, a wraz z nimi – warte grzechu propozycje. Zamiast sięgać po więcej, 
umacniaj swoją obecną pozycję w pracy. Pomyśl o ubezpieczeniu się na przyszłość. 
Możesz spotkać osoby, którym podobnie jak Tobie wiosna kojarzy się z miłością. Zapowiada 
się wspaniała zabawa, możesz realizować własne, oryginalne pomysły na spędzanie wolnego 
czasu. Możliwe, że znajdziesz nietypowe rozwiązanie jakiegoś problemu. 
Przed Tobą trudny miesiąc obfitujący w wiele niespodzianek. Twoja sytuacja finansowa jest 
coraz lepsza, ale robiąc zakupy, spróbuj kupować najbardziej potrzebne rzeczy. Podczas 
przedświątecznej bieganiny po sklepach uważaj na swój portfel i pilnuj dokumentów. 
Pozbądź się skłonności do pesymizmu i wrodzonej ostrożności, bo tym razem nie będzie Ci 
potrzebna. Zdrowy rozsądek podpowie Ci, z których okazji należy skorzystać w pierwszej 
kolejności. Możesz sporo osiągnąć i to w pięknym stylu. 
Sprawy zawodowe nie będą zbyt dokuczliwe i na pewno wystarczy Ci czasu na zajęcie się 
czymś dużo przyjemniejszym. Zaplanuj sobie na święta taki rozkład zajęć, aby odpocząć i cie-
szyć się urokami wiosny w miłym towarzystwie. 
Nie przejmuj się nieporozumieniami z otoczeniem – to nic poważnego. Możesz mieć małe 
problemy z koncentracją, a patrząc w lustro możesz dostrzec na twarzy oznaki wiosennego 
zmęczenia od częstego przebywania w przesuszonych pomieszczeniach. Merlin

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 12 utworzą końcowe hasło.
1 2 3 4 5

10 11 126 7 8 9

✓sPÓd
Ciasto kruche: 1/2 kg mąki krupczatki; 
1/4 kg masła; 3 żółtka, szczypta soli, cu-
kier puder (minimum 1/2 szklanki): zimne 
masło posiekać szybko i z mąką, dodać 
pozostałe składniki, bardzo szybko wyro-
bić i schłodzić przez godzinę. Blachę wy-
klejać ciastem bez wałkowania.
Półkruche: do powyższych składników 
dodajemy 1 łyżkę gęstej śmietany i trochę 
proszku do pieczenia. Wyrobić, schłodzić, 
po rozwałkowaniu wyłożyć nim blachę.
Biszkoptowe: dowolnie robione, a nie-
wprawne gospodynie 
mogą kupić gotowe 
biszkoptowe spody, 
jasne lub kakaowe.
Waflowe spody to 
po prostu zwyczajne, 
„suche” wafle, okrągłe 
lub kwadratowe.
✓Masa
Każde z wyżej wymienionych ciast może 
służyć jako spód do rozmaitych mas i de-
koracji, które są niezbędnym elementem 
wielkanocnych mazurków.
Oto kilka propozycji do położenia na już 
gotowe, upieczone spody:
kajmak – zamkniętą puszkę mleka skon-
densowanego, słodzonego, zanurzoną 
w kąpieli wodnej gotujemy na niewiel-
kim ogniu przez 1,5–2 godziny. Lekko 
schłodzoną otwieramy, a jej zawartość 

wylewamy na spód cienko posmarowany 
kwaśnymi powidłami. Przedtem kajmak 
można wymieszać z pół kostki masła czy 
czterema łyżkami masła orzechowego 
lub mielonymi orzechami.
Czekolada – tabliczka lub dwie gorzkiej 
czekolady, 2 łyżki masła, 1/4 szklanki mleka 
skondensowanego lub śmietanki, wolniut-
ko gotujemy, mieszając. Gdy zgęstnieje, 
dolewamy mały kieliszek spirytusu lub ko-
niaku czy likieru. Wylewać ciepłe na spód 
posmarowany powidłami lub masłem 
orzechowym. Można tak przygotowaną 

czekoladę wymie-
szać z namoczonymi, 
pokrojonymi w paski 
morelami, śliwkami 
suszonymi, żurawina-
mi i orzechami wło-
skimi, obgotowanymi 
1 minutę. Dekorować 
wzorami z koloro-

wych cukierków, można też układać „ba-
zie” z płatków migdałowych i kurczaczki 
z suszonych moreli!
do przekładania wafli – warstwami: 
powidła śliwkowe, na to wafel, na niego 
lekko rozgrzane masło orzechowe, zno-
wu wafel z powidłami. Lekko ucisnąć 
deską do krojenia, obciążoną np. książką, 
byle nie za mocno. Wierzch można polać 
czekoladą z bakaliami lub gotową polewą 
i udekorować.

MazUrKi to wielKanoc! PolsKi sPecjał, Który goŚci na 
naszycH stołacH tylKo raz w roKU – właŚnie teraz.

Psygarnij miłość na czterech łapach 

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.

Ma ok. 2 lat, waży 8 kg. Jest 
zdrowy i przyjacielski, weso-
ły, energiczny oraz uwielbia 
się bawić i wylegiwać na ka-
napie. Szybko się uczy i lubi 
nowe wyzwania. Zachwyca 
go każda aktywność z czło-
wiekiem, najbardziej piesz-
czoty i drapanko za uchem. 

Ma 3 lata, waży 13 kg. Jest 
łagodną, radosną, weso-
łą dziewczyną na czterech 
łapach. Ma dobre relacje 
z innymi pieskami. Będzie 
świetną towarzyszką spa-
cerów i leniuchowania na 
kanapie. 

Ma 2 lata, waży 10 kg. Jest 
świetnym towarzyszem spa-
cerów, uwielbia każdą aktyw-
ność z człowiekiem. To łagod-
ny i spokojny piesek, który 
dobrze znosi towarzystwo 
innych czworonogów. Bardzo 
chce mieć swoich ludzi, którzy 
będą go zawsze kochać. 

burbon oliwka grajdek

Skontaktuj się  
w sprawie mojej adopcji 

kom. 605 585 603

Skontaktuj się  
w sprawie mojej adopcji 

kom. 605 585 603

Skontaktuj się  
w sprawie mojej adopcji 

kom. 605 585 603
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n lODóWEK NAPRAWA.  
TEL. 602-272-464

n NAPrAWA MASzYN Do 
SzYCIA. DoJAzD GrATIS. 
TEL. 508-081-808

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

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

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

n SToLArz – SzAFY, zABuDo-
WY, GArDEroBY I PAWLACzE. 
TEL. 602-126-214

n Szamba – awarie, naprawy, 
modernizacje, montaż. Odpro-
wadzanie wody deszczowej 
z rynien – kompleksowo.  
Tel. 500-155-923

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

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

USŁUGI – Komputerowe
n AAA Tani Serwis Komputero-
wy 18 zł/h 24h. Dojazd 0 zł.  
Tel. 506-480-505

USŁUGI – Porządkowe
n Mycie okien zabudowy  
balkonowej. Tel. 667-047-321

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

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

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

n Adaptacje, glazura, hydrauli-
ka, malowanie. Tel. 606-181-588

n Malowanie gładź tapetowanie. 
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, DoSzCzEL-
NIENIA. TEL. 787-793-700

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

WYPoCzYNEK
n Wczasy dla seniora 
– Krynica Morska – 8 dni od 
949 zł/os., Stegna – 8 dni od 
849 zł/os. Tel. 534-244-044, 
www.wczasy-senior.pl 

naStęPne wydanie 21.04.2022

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

ZAKŁAD POGRZEBOWY

KONKURENCYJNE CENY
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OKULARY TYLKO 59 ZŁ
Oprawa + szkła + robocizna 
(sph. od – 4.0 do +4.0 dpr.) 

HURTOWNIA OPTYCZNA 
OPTA SUN

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

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

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

Rejestracja u optometrysty 
¥ 534 044 333

BADANIE WZROKU

TYLKO 89 zł
PRZEZ SPECJALISTĘ – OPTOMETRYSTĘ

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

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

* 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

 skup 
 sprzedaż 
 sim-locki
 akcesoria 
 naprawy

TELEFONY KOMÓRKOWE

czynne pn.-pt. 9.30-18.00
¥ 22 333 23 11, 501 51 66 60

www.krasphone.pl

ch szembeka
ul. zamieniecka 90 

paw. 311

REALIZUJEMY 

INDYWIDUALNE 

ZAMÓWIENIA

WWW.MEBLESOSNOWE.EU

Warszawa-Wawer
ul. Płowiecka 25

(róg Świeckiej)
tel./fax 22 815 35 98

meble@meblesosnowe.eu

ŁÓŻKA ●  MATERACE ●  SZAFY ●  KOMODY
BIURKA ●  WITRYNY ●  STOŁY ●  KRZESŁA

MŁODZIEŻOWE ●  ZESTAWY ●  I INNE

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

AUtO-MOtO – Kupię
n Autoskup absolutnie każdy. 
Tel. 517-971-140

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

n Kupię samochód marki 
DAEWOO. Tel. 513-606-666

INNE
n Poszukuję starych zdjęć 
budynków przy ul. Mlądzkiej 16 
i 18. Tel. 601-342-306

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

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

n Obrazy Bohdana Berga.  
Tel. 601-342-306

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

MoTorYzACJA
n Pomoc drogowa.  
Tel. 513-606-666

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI – Kupię
n Skup nieruchomości – miesz-
kania do remontu i działki bu-
dowlane również do przekształ-
cenia – 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  
– Szukam do wynajęcia

n Dwupokojowego mieszkania, 
Praga Południe.  
Tel. 796-078-271

oGroDNICzE
n ogrodnicze, wiosenne 
porządki w ogrodach.  
Tel. 504-765-856

PrAWNE
n Adwokat Wojciech Lipka 
przyjmuje już w Kancelarii Ad-
wokackiej na Grochowie przy ul. 
Grenadierów 12. Sprawy karne, 
cywilne, rodzinne, spadkowe 
(umowy, odszkodowania, roz-
wody, 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

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

RóżNE
n FrYzJEr – 10 proc. 
MIŃSKA 25 C DAMSKI  
MęSKI MANICURE  
PEDICURE SOHO FACtORY.  
TEL. 668-884-938

n Odbiorę nieodpłatnie karton. 
Tel. 796-371-666 

n oPIEKA NAD GroBAMI 
W WArSzAWIE  
– TANIo I SoLIDNIE.  
TEL. 500-336-607

n Zabiorę książki, gazety. Nieod-
płatnie. Tel. 796-371-666

n Złom odbiorę – zapłacę.  
Tel. 609-805-821

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 utyliza-
cja zbędnych mebli, przedmio-
tów 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, naziemne, 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24 oraz 
dekodery telewizji naziemnej. 
Sprzedaż, montaż, naprawa.  
Tel. 22 815-47-25, 501-123-566,  
lemag-tvsat.waw.pl

n Cyklinowanie, lakierowanie 
– osobiście. Tel. 502-920-316.

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

n Dachy, rynny. wymiana, 
naprawa. Tel. 504-250-013

n Dezynfekcja instalacji wenty-
lacyjno-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.  
TEL. 504-618-888

n GAZ, HYDRAUlIKA. 
NAPRAWY, MONtAż, PRZE-
RóBKI – 24 H. tANIO. tEl. 
22 610-88-27, 604-798-744

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

n HYDRAUlIK SOlIDNIE, 
USŁUGI GAZOWE.  
TEL. 888-329-094

n HYDRAUlIK.  
TEL. 502-031-257

n Hydraulika wod. kan.-gaz., 
piece – naprawy, przeglądy 
gazowe i kominiarskie. Upraw-
nienia. 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
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