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�� ELEGANCKIE LEKKIE OKULARY
�� SOCZEWKI KONTAKTOWE
��LEKARZ OKULISTA, BADANIE WZROKU
��DU¯Y WYBÓR OPRAW

� 667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!ABUD
MATERIAŁY BUDOWLANE

� mieszalnia tynków i farb
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy

J U ¯  W  N O W E J  S I E D Z I B I E !
ul. Patriotów 208 tel./fax 022 610 01 80, tel. 022 615-78-13

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

�� bezbolesne leczenie
�� nowoczesna protetyka
�� ortodoncja
u WA G A !
� Promocyjna cena

koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14

Zmartwychwsta³y
Pan 

Dni Wielkiego Tygodnia to
uœwiadomienie sobie wiel-
kiej mi³oœci Boga do cz³o-
wieka, mi³oœci prowadz¹cej
przez Mêkê i Œmieræ ku ra-
doœci Zmartwychwstania.
Bóg zapewnia przez Proro-
ka Ezechiela: „Jeœliby wy-
stêpny porzuci³ wszystkie
swoje grzechy, które pope³-
nia³, a strzeg³ wszystkich
moich ustaw i postêpowa³by
wed³ug prawa i sprawiedli-
woœci, ¿yæ bêdzie, a nie
umrze: nie bêd¹ mu poczy-
tane wszystkie grzechy, ja-
kie pope³ni³, lecz bêdzie ¿y³
dziêki sprawiedliwoœci, z ja-
k¹ postêpowa³. Czy¿ ma mi
zale¿eæ na œmierci wystêp-
nego, mówi Bóg, a nie ra-
czej na tym, by siê nawróci³
i ¿y³”. Przez Izajasza powie
Bóg: Choæby wasze grze-
chy by³y jak szkar³at, jak
œnieg wybielej¹; choæby
czerwone by³y jak purpura,
stan¹ siê jak we³na”. To
wszystko dzieje siê przez
Mi³oœæ najbardziej ukazan¹
w Mêce, Œmierci, a nade
wszystko w radoœci Zmar-
twychwstania i obecnoœci
Pana poœród nas. Radoœæ
Zmartwychwstania pano-
waæ ma w ca³ym œwiecie,
w ka¿dym z nas. Zachêca
Ksiêga Pisma: „Zabrzmijcie
weselem, niebiosa! Raduj
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Kryminalni z Pragi Po³udnie
schwytali zabójcê z Gdyni

Mieszkaniec Warszawy, 22-let-
ni Grzegorz U. zabi³ w Gdyni
swojego kuzyna. Do zdarzenia
dosz³o w weekend, podczas za-
krapianej imprezy w tej nadmor-
skiej miejscowoœci. 

Po sprzeczce m³ody warsza-
wiak chwyci³ nó¿ i zasztyleto-
wa³ swojego o 11 lat starszego
kuzyna w przydomowym
ogródku. A nastêpnie... wsiad³
w poci¹g i wróci³ do stolicy.

Gdyñscy policjanci poprosili
o pomoc po³udniowopraskich
funkcjonariuszy. Sprawcê szyb-
ko ustalono, problemem by³o
odszukanie go. Grzegorz U. bo-
wiem owszem wróci³ do stoli-
cy, ale nie do swojego domu,
tylko zacz¹³ siê ukrywaæ u zna-
jomych. Nasi policjanci jednak
ustalili miejsce pobytu podej-
rzanego o morderstwo, zatrzy-
mali go, a wraz z nim 24-letnie-
go kolegê, który pomaga³
sprawcy zabójstwa w ukrywa-
niu siê.

Sprawi³ mamie manto
w Dzieñ Kobiet

30-letni Tomasz T. uczci³
Dzieñ Kobiet laniem, jakie
sprawi³ swojej mamie. We-
zwanym policjantom te¿ siê
dosta³o: us³yszeli, co pijany
mê¿czyzna s¹dzi na ich temat.
Zosta³ wiêc zabrany najpierw
do izby wytrzeŸwieñ, a potem
do komendy, gdzie wrêczono
mu postanowienie o ustano-
wieniu dozoru policyjnego. Za
swoje czyny odpowie tak¿e
przed s¹dem. Nad matk¹ znêca
siê od 16 roku ¿ycia...

Wielbiciele 
tuszy i zapachów

Po³udniowoprascy policjanci
zatrzymali te¿ dwóch mi³oœni-
ków produktów drogeryjnych.
23-letni Micha³ P. ukrad³
w sklepie 18 ekskluzywnych
odœwie¿aczy do powietrza. Jed-
nak nie zdo³a³ ich wynieœæ poza
kasy – zosta³ powstrzymany
przez personel. 

Z kolei 26-letni Piotr M. mia³
chrapkê na... tusze do rzês. Za-
bra³ z pó³ki 8 sztuk i... nie chcia³
za nie zap³aciæ. Obu przestêp-
com grozi do 5 lat wiêzienia.

Nie zapanowa³
nad wózkiem

52-letni Marian G. prowa-
dz¹c wózek wype³niony z³o-
mem by³ tak pijany, ¿e nie za-
panowa³ nad swoim pojazdem
i uderzy³ nim w zaparkowanego
fiata. W³aœciciel auta oszaco-
wa³ straty na 600 z³otych, nie
wiemy, czy wartoœæ z³omu wy-
starczy na odszkodowanie... Do
zdarzenia dosz³o na ulicy Miê-
dzynarodowej. Marian G. mia³
ponad 2 promile alkoholu
we krwi.

Wrzuci³ ¿onie siekierê
przez okno

32-letni Dariusz P. ledwie
wyszed³ z dwumiesiêcznego
aresztu, za psychiczne i fizycz-
ne znêcanie siê nad rodzin¹,
a ju¿ z powrotem wróci³ za
kratki. Tym razem tak siê zde-
nerwowa³ na swoich najbli¿-
szych - ¿onê i dwie córeczki, ¿e
gro¿¹c im spaleniem domu,
wrzuci³ przez wybite okno...
siekierê. Przera¿ona kobieta
wezwa³a policyjn¹ pomoc. 

Dariusz P. tym razem zosta³
zatrzymany na trzy miesi¹ce
i w tym czasie stanie przed s¹-
dem, który wymierzy mu zasa-
dnicz¹ karê.

Nerwowi i bez pasów

Policjanci z Weso³ej zatrzy-
mali dwóch mê¿czyzn podró¿u-
j¹cych BMW - jechali bez
zapiêtych pasów bezpieczeñ-
stwa. Nie skoñczy³o sie jednak
na mandacie, lecz na... wykry-
ciu narkotyków u pasa¿era po-
jazdu. Zatrzymani wykazywali
bowiem tak¹ nerwowoœæ pod-
czas policyjnej kontroli, ¿e
funkcjonariusze postanowili
sprawdziæ, co maj¹ w kiesze-
niach. I 18-letni Patryk W.
wpad³... Mia³ przy sobie kilka
porcji marihuany. toms
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Elinvest Sp. z o. o. 
oferuje Wspólnotom Mieszkaniowym

profesjonalne 
zarz¹dzanie i administrowanie

nieruchomoœciami. 
Zapraszamy do wspó³pracy:

tel. (022) 832 27 40
email: 

elinvest@elinvest.com.pl

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

�� firmy OC dzia³alnoœci
�� auta, domy, mieszkania
�� emerytalne, zdrowotne, na ¿ycie
�� OFE, IKE, Inwestycje

ul. Mycielskiego 20
tel. ((002222))  813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

KOPIOWANIE NAGRAÑ
VIDEO NA DVD

DVD CLUB GROCHOWSKA 119
przy Pl. Szembeka
tel. 022-870-38-64
www.videoclub.pl

Na has³o „Mieszkaniec”
zni¿ka 10%!

TELEFONY
KOMÓRKOWE
� skup � sprzeda¿
� sim-locki
� akcesoria
� naprawy

www.krasphone.pl
�� ul. Zamieniecka 90 paw. 311,

Bazar Szembeka
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
�� ul. Fieldorfa 10 paw. 329

tel. 406−28−29; 0510 834 834
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KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych ��
�� challange �� turnieje

www.tenis-olszynka.pl

Od pon. do pt. w godz. 10−13 SUPER CENA!
20 zł za godzinę kortu w balonie

�� P£ASZCZE, KURTKI ��
�� DU¯Y WYBÓR �

�� Renomowane marki: 
GETEX, CORA, ARYTON ��

CH MAXIMUS
Al. Katowicka 52 (5 km za Jankami) 
Hala A, lokal 28, tel. 022 219 80 43

siê, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem
Pan pocieszy³ swój lud, zlitowa³ siê nad jego biednymi. 

Mówi³ Syjon: Pan mnie opuœci³, Pan o mnie zapomnia³. Czy¿
mo¿e niewiasta zapomnieæ o swym niemowlêciu, ta, która ko-
cha syna swego ³ona? A nawet gdyby ona zapomnia³a, Ja nie
zapomnê o tobie!” Jak odpowiedzieæ Zmartwychwsta³emu Pa-
nu? Œwiêty Atanazy, biskup, podsuwa nam tak¹ myœl: „A na ja-
kie my wejdziemy drogi obchodz¹c teraz wielkanocn¹ uroczy-
stoœæ? Jakiego bêdziemy mieli przewodnika? Zapewne nikogo
innego, jak tylko Tego, którego wraz ze mn¹ nazwiecie Panem
naszym, Jezusa Chrystusa, który mówi: Ja jestem drog¹. On
sam jest Tym, o którym œw. Jan powiedzia³, ¿e g³adzi grzech
œwiata. On sam oczyszcza nasze dusze, jak mówi Jeremiasz:
Stañcie na drogach i patrzcie; zapytajcie, jaka droga jest dobra
i idŸcie po niej, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. IdŸmy
i my za Panem i wype³nijmy Jego œwiêto nie tylko s³owami, lecz
czynami”. Spostrzeg³ m¹dry i doœwiadczony cz³owiek: „dusza
cz³owieka powinna byæ czysta jak lustro odbijaj¹ce promienie.
Je¿eli lustro pokrywa rdza, nie mo¿na w nim zobaczyæ ludzkiej
twarzy. Tak samo, jeœli w cz³owieku by³by grzech, nie mo¿e on
widzieæ Boga. Je¿eli jednak chcesz, mo¿esz zostaæ wyleczony.
Powierz siê Lekarzowi, a On nak³uje oczy twojej duszy i twego
serca. Któ¿ jest tym lekarzem? Bóg, który przez S³owo i M¹-
droœæ leczy i o¿ywia”. 

Do Zmartwychwsta³ego Pana, Lekarza ludzkich dusz i cia³
niech wzniesie siê od nas s³owo pe³nej ufnoœci i mi³oœci starej

modlitwy: „Panie Jezu, stajê przed Tob¹ taki, jaki jestem. Prze-
praszam za moje grzechy, ¿a³ujê za nie, proszê przebacz mi.
W Twoje Imiê przebaczam wszystkim cokolwiek uczynili prze-
ciwko mnie. Wyrzekam siê szatana, z³ych duchów i ich dzie³.
Oddajê siê Tobie Panie Jezu ca³kowicie teraz i na wieki. Zapra-
szam Ciê do mojego ¿ycia, przyjmujê Ciê jako mojego Pana,
Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmieñ mnie, wzmocnij na
ciele, duszy i umyœle. Przyb¹dŸ Panie Jezu, os³oñ mnie Naj-
dro¿sz¹ Krwi¹ Twoj¹ i nape³nij Swoim Duchem Œwiêtym. Ko-
cham Ciebie Panie Jezu. Dziêki Ci sk³adam. Pragnê pod¹¿aæ
za Tob¹ ka¿dego dnia w moim ¿yciu. Amen”. 

Na Œwiêta Wielkanocne serdeczne ¿yczenia: niech Zmartwy-
chwsta³y Chrystus obdarzy nas pokojem, niech radoœæ Zmar-
twychwstania bêdzie te¿ i naszym udzia³em. 

Ksiądz Krzysztof Jackowski 
Proboszcz u Matki Bożej 

Królowej Polskich Męczenników 
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Ryby u Marty
– Brazylijska 1

Ten niewielki sklepik pojawi³ siê na rogu Brazylijskiej i Saskiej dwa i pó³ roku temu.
I natychmiast zdoby³ wiern¹ klientelê. Do Marty chodzi siê przede wszystkim po ryby
i owoce morza. Mo¿na tam zakupiæ wiele znakomitoœci, a to galaretki rybne, tatara z ³o-
sosia lub z pstr¹ga, œledzie z podgrzybkiem czy domowe w oleju, albo ró¿ne znakomi-
te krewetki lub œwie¿utkie domowe kotlety rybne.

U Marty pyszni¹ siê w ladzie ch³odniczej ryby œwie¿e, wêdzone, przetwory rybne, no i rzecz
jasna – œledzie w najrozmaitszych wersjach… Po prostu pysznoœci! 

W tym niewielkim sklepiku mo¿na znaleŸæ wiele ró¿nych artyku³ów spo¿ywczych. Codzien-
nie rano o godz. 8 przywo¿one jest œwie¿utkie pieczywo z firmy SPC, do tego mo¿na dokupiæ
serki i inny nabia³. Oprócz tradycyjnych produktów mo¿na znaleŸæ tam artyku³y trudno dostêp-
ne w innych okolicznych sklepach.

Marta zaprasza równie¿ na zakupy delikatesowe z kuchni œwiata: w³oskiej, japoñskiej, hi-
szpañskiej, meksykañskiej, greckiej oraz po ¿ywnoœæ ekologiczn¹. Ponadto znajd¹ tam Pañ-
stwo domowe wyroby garma¿eryjne. 

Tego po prostu nie da siê opisaæ, to trzeba zobaczyæ na w³asne oczy.
A wszystko to mieœci siê w malutkim sklepiku, w którym króluje sympatyczna, m³oda w³a-

œcicielka, po której widaæ, ¿e bardzo lubi to, co robi.
Przyjmujemy ZAMÓWIENIA ŒWI¥TECZNE na ryby i przetwory rybne

oraz domowe wyroby garma¿eryjne.

ZDROWYCH I RADOSNYCH 
ŒWI¥T WIELKANOCNYCH 

¿yczy
SKLEP „RYBY U MARTY”

Sklepik „Ryby u Marty” na rogu Brazylijskiej i Saskiej otwarty jest od poniedziałku 
do piątku od 700 do 1900, a w sobotę od 700 do 1400, tel. 022 353−69−55. Zapraszamy!

Zmartwychwsta³y Pan

Do najwiêkszej liczby wy-
padków dosz³o w Œródmieœciu
(217, w których zginê³o 13
osób, a 279 zosta³o rannych),
nastêpnie na Mokotowie (196
wypadków, 15 ofiar œmiertel-
nych, 224 osoby ranne) i u nas,
na Pradze Po³udnie (176 wy-
padków w których zginê³o 17
osób, a 221 zosta³o rannych).

Zajmijmy siê wypadkami
spowodowanymi przez pie-
szych; by³y to na ogó³ tragiczne
zdarzenia - zginê³y w nich 42
osoby (na ogóln¹ liczbê - przy-
pomnijmy - 65 ofiar wszystkich
wypadków drogowych), a rany
odnios³o 305 osób (1556 we
wszystkich wypadkach). Naj-
czêstszymi przyczynami tra-
gicznych zdarzeñ spowodowa-
nych przez pieszych by³y: wtar-
gniêcie wprost pod nadje¿d¿a-
j¹cy pojazd (blisko 150 takich
kolizji), wejœcie na jezdniê przy
czerwonym œwietle (96), prze-

chodzenie w niedozwolonym
miejscu (68).

W wypadkach spowodowa-
nych przez kieruj¹cych poja-
zdami najczêstsz¹ ich przyczy-
n¹ by³y nieprawid³owoœci przy
przeje¿d¿aniu przez przejœcie
dla pieszych (343 kolizje - naj-
czêœciej z pieszymi!) i niedo-
stosowanie prêdkoœci do wa-
runków ruchu (233 wypadki).

Policjanci z drogówki, ana-
lizuj¹c tê statystykê wyci¹gnê-
li wnioski; bêd¹ szczególn¹
uwagê zwracali na poruszanie
siê pieszych i samochodów
w obrêbie przejœæ dla pieszych,
ustêpowanie pierwszeñstwa
pieszym, zatrzymanie pojazdu,
gdy inni kierowcy przepusz-
czaj¹ pieszych, wchodzenie
i wjazd na skrzy¿owanie przy
czerwonym œwietle oraz oczy-
wiœcie na prêdkoœæ, jak¹ rozwi-
jaj¹ kierowcy.

toms

Drogówka alarmuje!

Uwaga na przejściach dla pieszych!
W 2007 roku w Warszawie dosz³o do
1561 wypadków drogowych; zginê³o
w nich 65 osób, a 1556 zosta³o rannych.
W 343 przypadkach wypadki spowodo-
wali piesi, a¿ w 1195 winê stwierdzono
po stronie kieruj¹cych pojazdami.
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tel. (022) 812-65-38
0502-812-046

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
W³asna kaplica i ch³odnia

Warszawa, ul. ¯egañska 20

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

„REMUS”

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.
� ul. Grochowska 156

tel. 022 610-48-74; 022 610-49-11
� ul. Floriañska 12

tel. 022 619-19-56; 022 619-36-19
� ca³odobowo

tel. 022 836-69-16; 0608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWE

Zak³ad Pogrzebowy 

„„NNIIEEBBOO””
ul. Grochowska 285
tel. 810-27-47 czynny ca³¹ dobê

Wawer, ul. Trakt Lubelski 157
tel. 615-31-23 czynny 8-17

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621
P E Ł E N  Z A K R E S  U S Ł U G
(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

Warszawa, ul. Grochowska 242
www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

ZAK£AD 
POGRZEBOWY

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
Warszawa ul. Korkowa 167 

tel.: 613-24-42
Ca³odobowo 0-602-398-417

Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 612-86-32

Ca³odobowo 0-604-216-738

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 022 610−02−17

Pl. Szembeka 6
tel./fax 022 612−02−18
kom. 0602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „Redom” ul. Walecznych 76, tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich mebli 

tapicerowanych, nowoczesnych i stylowych
�� nowe meble na wymiar, wersalki, 

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
�� szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
�� zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin i transport

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY: ww  ggooddzz..  77..0000−−1188..0000,,    ssoobb..  99..0000−−1144..0000

W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
�� zdrowa ¿ywnoœæ
�� s³odycze, wêdliny, wina i soki
�� chemia gospodarcza

CODZIENNIE PROMOCJA TOWARÓW
�� obuwie, bielizna poœcielowa, koce
�� dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
�� sprzêt AGD
�� art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!

OOOOSSSSZZZZCCCCZZZZĘĘĘĘDDDDZZZZAAAAJJJJ    
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KKKKUUUUPPPPUUUUJJJJ     WWWW    DDDDOOOOMMMMUUUU    HHHHAAAANNNNDDDDLLLLOOOOWWWWYYYYMMMM    „„„„FFFFAAAALLLLAAAA””””
wwww    FFFFaaaalllleeeennnniiiiccccyyyy    pppprrrrzzzzyyyy    uuuullll ....     BBBByyyyssssttttrrrrzzzzyyyycccckkkkiiiieeeejjjj     55555555

tttteeeellll .... ::::     888877772222−−−−00002222−−−−88889999;;;;     888877772222−−−−00005555−−−−11112222

62 LA62 LATTA TRADYCJIA TRADYCJI

Sprzedaż ratalna na bardzo korzystnych warunkach
Dział spożywczy czynny: pon.−pt. – 7.00−20.00, sob. – 7.00−20.00. 

Dział przemysłowy czynny: pon.−pt. – 10.00−19.00, sob. – 9.00−16.00.

Puste krzes³a, 
choæ trwa sesja!

Tylko dlatego, ¿e ostatnia sesja rady Pragi Po³udnie odby³a siê
tu¿ po Dniu Kobiet, a ten numer „Mieszkañca” wychodzi tu¿ przed
œwiêtami, w tym felietonie pominê nazwiska.  Przez trzy godziny raj-
cy spierali siê praktycznie nad jednym, merytorycznym punktem –
nad zmianami w tegorocznym bud¿ecie. Czy wa¿niejsze jest nowe
boisko dla uczniów szko³y przy ul. Cyrklowej, zadaszenie Muszli
Koncertowej w Parku Skaryszewskim, czy budowa sztucznego boi-
ska na zielonych terenach Bulwaru Stanis³awa Augusta? Radni nie
szczêdzili sobie z³oœliwoœci i groŸnych min. Ostatecznie upad³a
sprawa budowy w 2008 roku boiska przy Cyrklowej. Gdy ju¿ w ciê¿-
kich bólach zakoñczono ten punkt obrad (bodaj¿e czwarty w kolej-
noœci) zaczê³y siê pojawiaæ k³opoty z kworum. 

Rajcy chy³kiem wymykali siê z sali choæ na tej sesji mieli do prze-
robienia 16 punktów. Ktoœ wo³a³, ¿e brakuje ludzi, a prowadz¹cy
obrady uspokaja³, ¿e do obrad kworum nie jest konieczne. Ale
podobnie by³o przy dalszych g³osowaniach. Po kolejnym zwróceniu
uwagi prowadz¹cy odetchn¹³ z ulg¹ mówi¹c, ¿e „kworum opiera
siê o framugê drzwi wyjœciowych” i wskaza³ na stoj¹c¹ w drzwiach
radn¹, która przez komórkê wysy³a³a sms-y. Obecnoœæ radnej umo¿-
liwi³a g³osowanie. Praktycznie na sesji nie by³o po³owy rajców,
a przecie¿ obowi¹zkowy udzia³ w obradach jest warunkiem otrzy-
mywania diety! Bulwersowa³y te¿ wypowiedzi radnych przy opinio-
waniu lokalizacji kasyn na Pradze Po³udnie. Lokalizacje te by³y
wczeœniej opiniowane przez samorz¹dy osiedlowe. Oto jedna z rad-

nych stwierdzi³a, ¿e w³aœciwie opinia samorz¹du nie powinna byæ
brana pod uwagê, bo... frekwencja w wyborach do rad osiedli by³a
znacznie ni¿sza ni¿ do rady dzielnicy. I na cz³onków rady osiedla
g³osowa³o mniej mieszkañców ni¿ na radnego dzielnicy. Niby trochê
racji w tym jest, ale szacunku – za grosz. Bo pani radna zapomnia-
³a, ¿e w samorz¹dach osiedlowych ka¿dy pracuje na swój wynik,
a w wyborach do rady dzielnicy system, liderzy list i ca³e partyjne
listy „wci¹gaj¹” osoby na sto³ek radnego. A i do samej matematy-
ki mo¿na mieæ w¹tpliwoœci, gdy¿ w dwustutysiêcznej dzielnicy ró¿-
nica pomiêdzy najni¿szym wynikiem radnego Pragi Po³udnie, a naj-
lepszym wynikiem cz³onkini osiedlowego samorz¹du wynios³a
mniej ni¿ 200 g³osów. Czyli nieca³¹... jedn¹ dziesi¹t¹ procenta.
A poza tym, akurat ta radna by³a z okrêgu z jednego koñca dzielni-
cy, a sprawa dotyczy³a drugiego krañca Pragi Po³udnie. 

Przy opiniowaniu lokalizacji kolejnego kasyna popisa³a siê inna
radna. Otó¿, zdewaluowa³a opiniê swojego lokalnego samorz¹du
mówi¹c, ¿e opinia przesz³a... niewielk¹ iloœci¹ g³osów. No i radni
dzielnicy podjêli inn¹ ni¿ osiedlowy samorz¹d decyzjê. I te¿ przesz³a
ona niewielk¹ iloœci¹ 11 g³osów (radnych jest 25). S³owem, za se-
sjê radni dostaj¹ ¿ó³t¹ kartkê. I ¿ó³ty kolor nie symbolizuje w tym
przypadku Œwi¹t Wielkanocnych... Adam Rosiński

- Ile odliczam na jedno
dziecko?

- 1.145,08 z³otych...
-...czyli jak mam trójkê

dzieci, to mno¿ê te kwotê razy
trzy i odliczam to wszystko
razem od podatku?

- Tak. Wype³nia Pani PIT „0”
i – jeœli nie prowadzi Pani dzia-
³alnoœci gospodarczej – PIT 37,
w którym odlicza Pani wykaza-
n¹ w PIT „0” kwotê.

-... Tak naprawdê to mam
czworo dzieci, ale jedynie na
trójkê mogê uzyskaæ ulgê.
A w PIT „0” jest pytanie
o liczbê dzieci. Wpisujê iloœæ
dzieci „uprawnionych”, czy
iloœæ dzieci, jak¹ posiadam?

- Wpisuje Pani tê iloœæ dzieci,
na jak¹ przys³uguje Pani ulga
prorodzinna z tytu³u wychowy-
wania dzieci w³asnych lub przy-
sposobionych: * ma³oletnich, *
bez wzglêdu na ich wiek, które
zgodnie z odrêbnymi przepisa-
mi otrzymywa³y zasi³ek pielê-
gnacyjny, * do ukoñczenia 25
lat ucz¹ce siê w szko³ach, je¿eli
w roku podatkowym dzieci te
nie uzyska³y dochodów z wyj¹t-
kiem dochodów wolnych od po-
datku dochodowego, renty ro-
dzinnej oraz dochodów w wy-
sokoœci niepodlegaj¹cej opodat-
kowaniu (kwota 3.015 z³). 

- Ja te¿ chcia³bym zapytaæ
w kwestii ulgi na dzieci. Kto
j¹ sobie odpisuje: ja czy ¿ona,
bo rozliczamy siê oddzielnie?

- Pe³na dowolnoœæ. Mo¿ecie
te¿ Pañstwo siê podzieliæ kwot¹
ulgi, jedno jest wa¿ne – suma
odliczeñ na jedno dziecko nie
mo¿e przekroczyæ kwoty
1.145,08 z³otych.

- A ja mam taki problem -
w ubieg³ym roku mia³am ni-

skie dochody, mój ca³y nale¿-
ny podatek, jaki muszê od-
prowadziæ wynosi niespe³na
800 z³otych. A na dziecko mo-
g³abym odliczyæ a¿ 1.145 z³o-
tych. Czyli mog³abym odli-
czyæ wiêcej ni¿ zap³acê podat-
ku. To ile odliczam?

- Tylko tyle, ile wynosi kwo-
ta wyliczonego podatku. I nie-
stety pozosta³ej kwoty nie mo¿e
Pani przenieœæ do odliczenia
w nastêpnych latach.

- Moje doros³e dziecko, stu-
diuj¹ce, zarobi³o w ubieg³ym
roku 60 z³otych tytu³em prac
zleconych. Czy musi z³o¿yæ
PIT? I drugie pytanie, wycho-
wujê to dziecko samotnie, czy
tracê prawo do preferencyj-
nego rozliczania siê?

- Dziecko musi z³o¿yæ PIT,
w którym wykazuje uzyskany
dochód w wysokoœci 60 z³o-
tych, natomiast Pani nie traci
prawa do preferencyjnego roz-
liczenia dochodów w sposób
przewidziany dla osób samot-
nie wychowuj¹cych dzieci.

- Prowadzê firmê, rozli-
czam siê podatkiem linio-
wym. W ubieg³ym roku nie
mog³em rozliczyæ jednego
procenta na cele charytatyw-
ne. Czy w tym roku mogê?

- Tak, mo¿e Pan, tu nast¹pi³a
zmiana.

- A ja otrzymujê emeryturê.
Rozliczam siê sama, czy zrobi
to za mnie ZUS?

- Jeœli nie korzysta Pani
z ¿adnych ulg i nie chce Pani
przeznaczyæ 1 proc. na cele
charytatywne, to rozliczy Pani¹
automatycznie ZUS, przesy³a-
j¹c do Urzêdu Skarbowego
roczne obliczenie podatku. Na-
tomiast, je¿eli jest Pani upraw-

niona do skorzystania z ulg lub
chce Pani przekazaæ 1 proc. po-
datku na cele organizacji po¿yt-
ku publicznego, to wype³nia
Pani zeznanie roczne.

– Ale co mam na nim napi-
saæ – ¿e jest to korekta do ze-
znania przedstawionego
przez ZUS?

- Nie. Wype³nia Pani zezna-
nie, tak jakby zeznanie przygo-
towane przez ZUS nie by³o
nam przedstawione. My traktu-
jemy wówczas zeznanie przez
Pani¹ z³o¿one jako pierwsze
i ostateczne. W razie b³êdów
oczywiœcie mo¿e Pani skorzy-
staæ z prawa do korekty tego
zeznania.

- Czy coœ siê zmieni³o
w kwestii leków? Jak je odli-
czamy?

- Tu nie ma zmian. Odlicze-
nie od dochodu wydatków na
zakup leków mog¹ dokonaæ
osoby posiadaj¹ce orzeczenie
o niepe³nosprawnoœci, o ile le-
karz specjalista stwierdzi, ¿e
osoba ta powinna stale lub cza-
sowo stosowaæ okreœlone leki.
Ulga obejmuje kwotê stanowi¹-
c¹ ró¿nicê pomiêdzy faktycznie
poniesionymi wydatkami w da-
nym miesi¹cu, a kwot¹ 100 z³o-
tych. Jeœli w danym miesi¹cu
wyda³a Pani na leki 150 z³o-
tych, to swój dochód do opo-
datkowania bêdzie mog³a Pani
zmniejszyæ o 50 z³otych.

- Czy zmieni³a siê wysokoœæ
ulgi na korzystanie z Internetu?

- Nie, nie zmieni³a siê i nadal
wynosi maksymalnie 760 z³o-
tych. Warunkiem odliczenia
jest posiadanie faktury VAT
oraz dowodu wp³aty, wystawio-
nego na osobê, która korzysta
z tej ulgi.

- Na jaki adres ma byæ wy-
stawiona faktura? Na adres
zameldowania czy faktyczne-
go zamieszkania?.

- Miejsca zamieszkania, bo
ulga dotyczy u¿ytkowania In-
ternetu w miejscu zamieszka-
nia.

- Wysz³am za m¹¿ w po³o-
wie ub. roku. To ju¿ rozli-
czam siê z mê¿em, prawda?

- Niestety nie! Ma³¿eñstwo
musi trwaæ pe³ny rok kalenda-
rzowy. Wiêc dopiero w przy-
sz³ym roku bêdziecie mogli
Pañstwo wspólnie siê rozliczyæ
za 2008 rok. A na razie – od-
dzielnie.

- Od miesi¹ca mieszkam na
Pradze Po³udnie, przedtem
mieszka³am na Woli. Gdzie
sk³adam zeznanie roczne?

- W Urzêdzie Skarbowym
w³aœciwym wg miejsca zamie-
szkania na dzieñ 31 grudnia
2007 roku.

- A wiêc na Woli?
- Tak.
- Proszê mi tak praktycznie

doradziæ. Warto ju¿ siê rozli-
czyæ? S¹ kolejki na Jagielloñ-
skiej, w waszym urzêdzie?

- Kolejki, jeœli s¹, to s¹ sto-
sunkowo niewielkie, a na pew-
no nieporównywalnie mniejsze
ni¿ bêd¹ pod koniec kwietnia.
Jeœli wiêc ma Pan wszystkie
zgromadzone faktury, doku-
menty i PIT-y od pracodawców,
to serdecznie zachêcamy do
wczeœniejszego sk³adania rocz-
nych zeznañ. Je¿eli z zeznania
wynika nadp³ata podatku, to
tym bardziej zachêcam, wów-
czas Urz¹d szybciej zwróci
nadp³atê na Pana konto.

Notował: toms

Telefoniczny dy¿ur „Mieszkañca”

Kto PIT-a³, nie zb³¹dzi
Ciê¿k¹ próbê przechodz¹ nasze telefoniczne ³¹cza. Po
dy¿urach burmistrzów naszej dzielnicy, tym razem za-
prosiliœmy fachowców z praskiego Urzêdu Skarbowego.
Termin z³o¿enia rocznych zeznañ podatkowych zbli¿a
siê nieuchronnie (30 kwietnia), wiêc przypuszczaliœmy,
¿e pytañ od Czytelników bêdzie sporo. I by³o. W¹tpliwo-
œci podatkowe rozwiewa³y panie: Danuta Duda, kierow-
nik Dzia³u Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych
Prowadz¹cych Dzia³alnoœæ Gospodarcz¹ i Agnieszka
Pasik, kierownik Dzia³u Podatku Dochodowego od Osób
Fizycznych Nie Prowadz¹cych Dzia³alnoœci Gospodar-
czej. Najczêœciej pytano o ulgê prorodzinn¹.Agnieszka Pasik Danuta Duda

CENTRUM PRANIA
Dywanów i Wyk³adzin
Twój dywan wymaga prania?
Jeden telefon i załatwione!

(022) 371-82-08; (022) 353-98-58
512-248-892; 500-110-238

� przyjedziemy po Twój dywan,
�wypierzemy w naszej specjalistycznej pralni,
� odwieziemy czysty, suchy i pachn¹cy!
www.centrumpraniadywanow.waw.pl

� meble pokojowe z najlepszych fabryk
� regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
� zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
� meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp. 

S P E C J A L N E  Z N I Ż K I
DLA CZYTELNIKÓW „MIESZKAŃCA”

SKLEP MEBLOWY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66
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Barbara Millicent Roberts:
czy¿byœcie o niej nie s³yszeli?!
Nie wierzê! Znana jest na ca-
³ym œwiecie! Ma swoje lata,
bo pierwszy raz wyst¹pi³a 9
marca 1959 roku w Nowym
Jorku. Znana jest powszech-
nie, jako lalka Barbie!

Sk¹d siê wziê³a? Zaprojek-
towa³a j¹ Ruth Handler, wów-
czas 43-letnia, za³o¿ycielka
i prezes firmy Mattel, produ-
kuj¹cej zabawki. Lalka otrzy-
ma³a imiê córki projektantki –
Barbary, zdrobniale – Barbie.

Dzisiaj mamy ju¿ filmy
z Barbie, gry komputerowe
z Barbie, rodzinê Barbie, do-
my i w ogóle wszystko, co
Barbie jest potrzebne, mimo-
chodem przynosz¹c olbrzymie
zyski producentom. Gdy siê

ma – jak Barbie - prawie piêæ-
dziesi¹tkê na karku, warto po-
myœleæ o stabilizacji!

Ale producenci zarabiaj¹
nie tylko na zabawkach. Z³oty
okres ich zysków, to tak¿e czas
œwi¹t. Podsuwaj¹ nam pod
nos wszystko, o czym zama-
rzymy, a my mamy tylko wy-
bieraæ, przebieraæ, kupowaæ.

Wielkanoc przed laty to by³y
krochmalone, bielutkie obrusy
przekazywane z matki na cór-
kê; dziœ s¹ inne - praktyczne,
plamoodporne, tanie i do wy-
miany rach-ciach. Dawniejszy
zapach pastowanej klepki,
a nie – zmywalnych paneli. To
by³y œwie¿e bazie, bukszpan
i ga³¹zki brzozy, zdobi¹ce

dom, a nie sztuczne ¿onkile
z hipermarketu. To w³asno-
rêcznie, bez poœpiechu malo-
wane czy skrobane pisanki
z wydmuszek lub jaj na twar-
do, a nie takie w sekundê okle-
jane plastikowym paskiem.
Kurczaczki i baranki, choæ
czasem nieudolne, bardziej
przypomina³y prawdziwe ni¿
te dzisiejsze, g³adkie i barwne
niczym postaci z kreskówek
dla dzieci. Bia³y barszcz by³
na zakwasie, chleb bez polep-
szaczy. Jakie to dziwne, ¿e
choæ wówczas wszystkiego by-
³o brak, a dziœ jest pod dostat-
kiem, i wówczas, i dzisiaj
przed œwiêtami w sklepach s¹
t³umy. Mo¿e w sumie nie zmie-
ni³o siê tak wiele?

Kto chce, Wielkanoc nosi
w duszy, w sercu i tam dzieje
siê prawdziwy cud Zmartwy-
chwstania. Bez dostêpu dla
plastiku i polepszaczy. My te¿
– w ten ciep³y, radosny czas
wielkanocny nie b¹dŸmy ta-
cy… impregnowani i „plamo-
odporni". Weso³ych Œwi¹t!

żu

Barbara
Millicent
Roberts

Kobiecym okiem
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- No to panie Kaziu, znowu mamy œwiêta, powiedzia³ Eustachy
Mordziak zamiast tradycyjnego „dzieñ dobry”.

- Patrz pan, dopiero co by³a Wigilia, a tu ju¿ Wielkanoc. 
- Czas zasuwa niemo¿ebnie. Zw³aszcza my, mê¿czyŸni, od-

czuwamy to, panie Kaziu, boleœnie. Ledwo cz³owiek jako ta-
ko obsprawi³ siê z prezentami, ju¿ musi zarobiæ na mazurki,
baby i szynki, bo tradycji, jak to mówi¹, musi siê staæ za-
doœæ.

- Kobietom, panie Eustachy, te¿ up³yw czasu doskwiera. Tylko,
¿e tak powiem, inaczej. Na przyk³ad z podziwu godnym heroi-
zmem omijaj¹ wzrokiem wszelkie kalendarze. Ale mo¿e to i le-
piej. Jeœli dziêki temu s¹ szczêœliwsze… 

- B¹dŸmy sprawiedliwi, panie Kaziu, s¹ i faceci, którym te¿
palma odbija. Niejeden, ¿eby zakryæ ³ysinê czesze siê „na po-
¿yczkê”, albo farbuje sobie siwy ³eb na kruczoczarny. 

- No dobra, ale w³aœciwie, to dlaczego pana tak nasz³o z tym
up³ywem czasu, panie Eustachy?

- Nie widzisz pan?
- Co mianowicie mam widzieæ?
- No œwiêta, ruch jak cholera, a ja sam. Bez Krysi.
- Faktycznie. Nawet asortyment nieco zmieniony. Jakby mniej

biustonoszy, a wiêcej jajek z rurk¹ i dziurk¹, pistoletów, i innych
wynalazków œmigusowo-dyngusowych.

- No, bo jak ja bêdê biusthalterami handlowa³? Dopiero po
œwiêtach ¿ycie wróci do normy.

- A pani Krysia gdzie jest?

- Na kuracjê odchudzaj¹c¹ nad morze pojecha³a. Ona myœli,
¿e w dwa tygodnie zrzuci z siebie dwadzieœcia lat.

- Panie Eustachy, trochê diety jeszcze nikomu nie zaszkodzi³o.
- Panie Kaziu, to nie dieta, to obóz koncentracyjny. Rano –

barszcz czerwony i sok z marchwii. Do tego marchew siekana,
siekany por z jab³kiem i kiszony ogórek. Na obiad zupa z prze-
tartych warzyw, sparzony pomidor faszerowany brukselk¹, pola-
ny sosem broku³owo-chrzanowym, sa³atka z posiekanego bura-
ka i krojone pomidory z cebul¹. Kolacja – to samo: brukiew, po-
ry, buraki, gotowany kalafior.

- Kalafior to akurat lubiê.
- Ale gotowany bez soli, nie polany mase³kiem i tart¹ bu³k¹?

Panie, to nie jest normalne – wszystko na surowo, jak gotowane
to bez soli, bez grama t³uszczu, bez kartofla. Do tego gimnasty-
ka, basen, si³ownia. I ja za to muszê p³aciæ. Œwiêta za pasem,
a Krysia turnus koñczy w Wielk¹ Sobotê. Nie tylko œwi¹t nie bê-
dê mia³, ale i pó³ kobity!

- Niech pan nie przesadza, panie Eustachy. 
Pan Kazimierz, jak zwykle w ka¿dej sytuacji szuka³ racjonal-

nego j¹dra. - Zdrowie, dobre samopoczucie, zadowolenie z sa-
mego siebie musz¹ kosztowaæ. A ze œwiêtami poradzisz sobie
pan, jestem pewien. Na naszym bazarze jest wszystko. Szynki
z Soko³owa, ciasta z Radzymina, ziemniaki z Wyszkowa… Pani
Krysia zdêbieje z zachwytu. A najwa¿niejsze, ¿e bêdzie. S³ysza-
³eœ pan, co radio BBC poda³o?

- Panie Kaziu, ja nie wiem w co rêce w³o¿yæ, a pan mi o BBC. 
- Mówili, ¿e w jednej z dzielnic Londynu wypadek by³. Zawa-

li³o siê piêtrowe ³ó¿ko i siedemnastu Polaków lekko siê pot³uk³o.
Tak siê ch³opaki spieszyli do domu. Jeden przez drugiego, ¿eby
tylko swoim powiedzieæ „Weso³ych Œwi¹t”.

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Walka z czasem
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

REKLAMA REKLAMA

Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

i austriackie
� monta¿ karniszy, pomiary i projekty
� pokrowce na meble i narzuty
� du¿y wybór tkanin

ul. Igañska 2 lok. 6
tel. 022 810-24-73; 0503-679-679
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 1100-1800

Wszystkie informacje w kasie oraz pod numerem:
Tel. 022 619-27-59, 022 818-83-81

WOW „Wis³a” 
Oœrodek NAMYS£OWSKA

Warszawa ul. Namys³owska 8 
Godziny otwarcia:    poniedzia³ek – pi¹tek 700-2000

sobota – niedziela – 700-1900

O f e r u j e :

BASEN! SI£OWNIÊ! SAUNÊ!
SALKÊ GIMNASTYCZN¥!
(Fitness, Pilates dla Pañ 40-50+)

UWAGA!
Zapraszamy na lodowisko!!!
Czynne codziennie w godz. 1000-1400, 1500-2000.

Serdecznie zapraszamy!

Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35

Nic tak nie daje dobrego humoru, du¿o si³ i wigoru jak,
k¹piele w marcowym s³oñcu!

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.zgoda−krynica.pl

na 14-dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne (dofinansowane z PFRON) w terminach: 
�� 27.03.2008 – 09.04.2008 w cenie 980 z³
�� 11.04.2008 – 24.04.2008 w cenie 980 z³

W cenie turnusu: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, 2 zabieg
dziennie + gimnastyka, bogaty program kulturalny, ca³odobowa opieka medyczna. 

W pobli¿u pijalnie wód mineralnych, lodowisko, wyci¹gi narciarskie i inne atrakcje!!!
Ju¿ dziœ zadzwoñ i zapytaj o szczegó³y.

zaprasza

Wraz z nie¿yj¹cym ju¿ Romanem Samselem, dziennikarzem i pisarzem, byliœmy
w 1975 roku w Portugalii, by napisaæ „ksi¹¿kê-b³yskawicê” o konsekwencjach  jed-
nodniowej, pokojowej rewolucji przeprowadzonej 25 kwietnia 1974 przez lewicowy
Ruch Si³ Zbrojnych przeciwko na wpó³ faszystowskiemu re¿imowi, panuj¹cemu
w tym kraju od 1932 roku. Rewolucja zakoñczy³a siê sukcesem, a Portugalia sta³a
siê demokracj¹ parlamentarn¹. 

W czasie pobytu w Portugalii otrzymaliœmy propozycjê przeprowadzenia wywia-
du z prawicowym genera³em Carlosem Galvao e Melo, który jednak przyszed³ z po-
moc¹ Ruchowi Si³ Zbrojnych. Zachodziliœmy w g³owê, dlaczego nas, akurat zza ¿e-
laznej kurtyny, wybra³ i sk¹d siê dowiedzia³, ¿e w ogóle jesteœmy w Portugalii. Ale
pojechaliœmy do niego, zw³aszcza, ¿e przys³a³ nam do hotelu samochód ze swym
adiutantem jako kierowc¹. Okaza³ siê uroczym gospodarzem i bardzo przystojnym
mê¿czyzn¹. Mieszka³ z piêkn¹ Polk¹. Poznaliœmy j¹ przy wyjœciu. Nie dowiedzieli-
œmy siê, jak siê nazywa³a. Powiedzia³a tylko najczystsz¹ polszczyzn¹: „Ju¿ panowie
wychodz¹? Jaka szkoda” – ale nas nie zatrzymywa³a. Ot, ciekawostka, ale wa¿na
dla wyjaœnienia, dlaczego genera³ akurat zaprosi³ nas. 

Zanim wyszliœmy, dowiedzieliœmy siê od niego czegoœ ciekawego. Obaj znaliœmy
portugalski, mo¿e nie za dobrze, ale dostatecznie, ¿eby siê porozumieæ. I obaj NIE
znaliœmy odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce nazw dni tygodnia po portugalsku. A jest
to sprawa zaskakuj¹ca. Po hiszpañsku, który jest podobny do portugalskiego, na-
zwa dni tygodnia jest nastêpuj¹ca (pocz¹wszy od poniedzia³ku) lunes, martes, mier-
coles, jueves, viernes, sabado i domingo. A po portugalsku? Najpierw o s³owie "fei-
ra", które znaczy „targ”. Otó¿ poniedzia³ek to „segunda-feira” – „drugi targ”, wto-
rek to „terca-feira” – „trzeci targ” (a nawet dos³ownie „trzecia czêœæ targu”), œro-
da to „quarta feira” - „czwarty targ”, czwartek to „quinta-feira” – „pi¹ty targ”, pi¹-
tek to „sexta-feira” - „szósty targ” i dopiero sobota to „sabado” i niedziela to „do-
mingo”.  Pytamy wiêc genera³a, sk¹d siê te nazwy wziê³y. „Z biblii – odpowiada –
W Pierwszej Ksiêdze Moj¿eszowej Starego Testamentu, kiedy Bóg tworzy³ œwiat, to
po ka¿dym stworzeniu jego czêœci zapisano s³owa: ”I nasta³ wieczór i nasta³ pora-
nek – dzieñ pierwszy”. PóŸniej nasta³ dzieñ drugi, trzeci itd. a¿ do dnia szóstego.
Wówczas...”I ukoñczy³ Bóg w dniu siódmym dzie³o swoje, które uczyni³ – stwierdza
Ksiêga – i odpocz¹³ dnia siódmego”. 

„Ale dlaczego w portugalskich nazwach dni tygodnia jest mowa o ‘targach’? –
pytamy – I dlaczego tydzieñ po portugalsku zaczyna siê od ‘segunda feira’ czyli od
‘DRUGIEGO targu’, a nie od ‘PRIMEIRA feira’ czyli od ‘PIERWSZEGO targu?’”. 

„Tu s¹ spory – odpowiada genera³ – Zgodnie z moimi badaniami, jak¹œ rolê ode-
gra³ w tym król Afonso III (to jest poprawna pisownia, a nie ALFONSO – tych by³o
a¿ trzynastu w historii, ale Hiszpanii). Afonso przygotowa³ dekret o królewskim li-
cencjonowaniu targów, który wprowadzi³ w ¿ycie jego syn, król Dinis (1279-1325).
Mog³o to spowodowaæ, ¿e s³owo ‘targ’ przekszta³ci³o siê w ‘dzieñ targowy’, a wiêc
poniedzia³ek sta³ siê ‘drugim dniem targowym’ itd.”. 

„Dlaczego nie pierwszym? – ci¹gn¹³ genera³. – Dlatego, ¿e wszyscy czterej
ewangeliœci pisz¹, i¿ Maria Magdalena i uczniowie Jezusa odkryli w pierwszym dniu
po sabacie czyli w niedzielê, pierwszym dniu tygodnia (co jest tak zapisane w czte-
rech ewangeliach expressis verbis), i¿ Jezus zmartwychwsta³. Dlatego poniedzia³ek
po portugalsku musia³ byæ ‘SEGUNDA feira” – ‘DRUGIM dniem targowym’ a nie
pierwszym, bo pierwszym by³a niedziela. Nota bene, pi¹tek, w którym Jezus zosta³
ukrzy¿owany, nazywany jest po portugalsku ‘sexta-feira da Paixao” czyli „pi¹tek
Pasji” (Jezusa Chrystusa). A ca³y œwiat chrzeœcijañski obchodzi Wielkanoc zawsze
w niedzielê. „I to jest - zakoñczy³ genera³ – nasz portugalski, jêzykowy wk³ad
w Wielkanoc”.

Zygmunt Broniarek

Nie czekaj! Ju¿ dziœ skorzystaj
z naszej specjalnej oferty!

Po¿yczka Ekspresowa
na Wiosnê

· rata 25,- z³ miesiêcznie 
przy po¿yczce 1.000,-

· na dowolny cel
· do 100.000,- z³otych
· sp³ata do 5 lat
· bez porêczycieli

PrzyjdŸ do naszych placówek
ul. Omulewska 27 tel. (022) 517-39-16/20 0697-771-436
ul. P³owiecka 1 tel. (022) 517-39-44/57 0697-771-436
ul. Abrahama 12 tel. (022) 673-30-90/93 0607-365-318
ul. Zamoyskiego 47a tel. (022) 670-09-79 0607-365-318
ul. Patriotów 309 tel. (022) 615-80-94/95 0607-365-318
ul. Chruœciela 39 tel. (022) 673-55-08/09 0607-365-318
ul. Bys³awska 104 tel. (022) 872-19-48 0607-365-318

1962 r.

BAR RESTAURACYJNY 
Warszawa, 

ul. Międzynarodowa 65
tel. 617 61 46

Wszystkim swoim Klientom
życzymy Wesołych, Pogodnych 

Świąt Wielkiej Nocy
ZAPRASZAMY codziennie

od godz. 8.00 do 21.00
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Organizujemy przyjęcia
okolicznościowe!

Przyjmujemy zamówienia
na świąteczne potrawy!
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Universam Grochów
I piętro

„Świat złota”„Świat złota”
ul. Grochowska 207

ŚWIĄTECZNA PROMOCJA
na wszystkie wyroby

PPRRZZEEBBÓÓJJ  ŚŚWWIIAATTOOWWEEGGOO JJUUBBIILLEERRSSTTWWAA!!
PPiieerrśścciioonnkkii  zz  dduużżyymmii  kkoolloorroowwyymmii  kkaammiieenniiaammii

WW  cciiąąggłłeejj  sspprrzzeeddaażżyy  nnoowwee  
nniieessppoottyykkaannee  wwzzoorryy  eekksskklluuzzyywwnnyycchh

wwyyrroobbóóww  zzee  zzłłoottaa  ––5500%%  !!!!!!
DDuużżee  rroozzmmiiaarryy  ppiieerrśścciioonnkkóóww  zzee  zzłłoottaa!!
❤❤ NNOOWWAA  KKOOLLEEKKCCJJAA  OOBBRRĄĄCCZZEEKK  ❤❤

NNAAJJNNOOWWSSZZEE  WWZZOORRYY!!
ZAPRASZAMY 

HURTOWNIA (ceny fabryczne)

B IEL IZNY i  RAJSTOP
		 Key 		 Gatta
		 Darex 		 Mona
		 Eldar 		 Marilyn
		 Cornette 		 Cerber
		 Henderson 		 Wola

W-wa, ul. Motorowa 5 (na terenie ¿³obka)

tel. 022 870-05-79; 0602-633-293

SKLEP FIRMOWY
Przy zakupach detalicznych powy¿ej
50 z³ przez telefon dostawa do domu
na terenie Warszawy GRATIS
w ci¹gu 48 godzin.
Czynne pn.-pt. 9.00-18.00

Zapraszamy!

FF A R B Y   A R B Y   
L A K I E RL A K I E R YY

K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

pn.- pt. 800-1800, sob. 900-1300

SSKKLLEEPP  PPAATTRROONNAACCKKII
OFERUJE:
✔ Szpachle, gipsy, zaprawy
✔ Piany, sylikony
✔ Chemia gospodarcza
✔ Chemia budowlana

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

11110000 %%%%

www.olszewski−studio.pl
Praga Południe 
ul. Garwolińska 16
tel.603−400−534

Spó³dzielczy Bank Rzemios³a i Rolnictwa powsta³
12 grudnia 1926 roku. W tym dniu, z inicjatywy pre-
zesa Domu Ludowego a zarazem proboszcza pa-
rafii w Wo³ominie, ks. Jana Golêdzinowskiego,
„przedstawiciele rzemios³a, kupiectwa i obywatel-
stwa Wo³omina powo³ali Kasê Rzemieœlnicz¹ Spó³-
dzielniê z o.o., w celu rozwijania lokalnej przedsiê-
biorczoœci, obrony swoich interesów gospodar-
czych i wspomagania rozwoju Wo³omina”.

Pierwszym prezesem Kasy zosta³ ks. Jan Golêdzinowski. W 1930 r. firma
zmieni³a nazwê na Powszechn¹ Kasê Po¿yczkow¹ Spó³dzielniê z o.o.,
a w 1950 r. Kasa po³¹czy³a siê z za³o¿on¹ w 1929 r. Kas¹ Stefczyka w Po-
œwiêtnem i przyjê³a now¹ nazwê: „Gminna Kasa Spó³dzielcza w Wo³ominie”. 

Kasa ta w 1975 r. zosta³a przekszta³cona
w Bank Spó³dzielczy w Wo³ominie.
W 1989 r., w okresie korzystnych przemian
gospodarczych, z inicjatywy ówczesnego
dyrektora, a obecnie prezesa Zarz¹du Ban-
ku SBRzR, Pana Jana Bajno, powrócono do
korzeni tej instytucji i zmieniono nazwê
Banku na Spó³dzielczy Bank Rzemios³a
i Rolnictwa oraz przywrócono Bankowi
w pe³ni spó³dzielczy charakter jego funk-
cjonowania. Zmiany te pozwoli³y na kulty-
wowanie misji za³o¿ycieli Banku, a zw³a-
szcza zwiêkszy³y skutecznoœæ i skalê wp³y-
wu na rozwój ekonomiczny, spo³eczny oraz
kulturalny lokalnych œrodowisk. 

W 1999 r. przy³¹czy³ siê do Banku SBRzR Bank Spó³dzielczy w T³u-
szczu. Obecnie obszarem dzia³ania Spó³dzielczego Banku Rzemios³a i Rol-
nictwa jest województwo mazowieckie.

Przez ostatnie 20 lat wizerunek banku uleg³ radykalnej zmianie: bank
zwielokrotni³ fundusze w³asne, rozwin¹³ sieæ placówek obs³uguj¹cych
klientów indywidualnych a tak¿e ma³e i œrednie firmy prowadz¹ce dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ oraz rozwin¹³ bankowoœæ elektroniczn¹. 

Dlaczego warto zdecydowaæ siê w³aœnie 
na ten bank?

To proste: osi¹gane przez bank wyniki finansowe pozwalaj¹ na konse-
kwentn¹ i dynamiczn¹ realizacjê zasady „byæ jak najbli¿ej Klienta”. 

Na koniec grudnia 2007 roku, Bank posiada³ ju¿ 29 placówek w woje-
wództwie, z czego 17 w powiecie wo³omiñskim (w tym 6 w samym Wo³o-
minie), po dwie placówki w Radzyminie, Z¹bkach i w Markach. Po jednej
w Duczkach, Koby³ce, T³uszczu, Ostrówku oraz Zielonce, a poza terenem
powiatu wo³omiñskiego w Nieporêcie, Wyszkowie i Piastowie. Do tego
jest 9 placówek w Warszawie, w tym a¿ 4 na Pradze (ul. Marsa 130, Al.
Stanów Zjednoczonych 40, ul. Grenadierów 21 i ul. Radzymiñska 208).

Bank SBRzR umiejêtnie ³¹czy tradycjê z nowoczesnoœci¹. Nie ustêpuje
w tym zakresie innym bankom! Oferuje bezpieczny dostêp do rachunku
przez Internet, telefon oraz homeBanking, dziêki czemu klient nie musi

wychodziæ z domu lub z firmy by sprawdziæ stan swojego konta, dokonaæ
p³atnoœci, za³o¿yæ lokatê czy wyjaœniæ w¹tpliwoœci.  

Klienci chwa³¹ sobie tak¿e inne oferty banku: dogodny leasing, us³ugi ubez-
pieczeniowe i szybki transfer pieniêdzy przy pomocy Western Union. Niezale¿-
nie od lokat, bank oferuje te¿ korzystne inwestowanie w Fundusze Inwestycyjne.

Kto tak dobrze zarz¹dza Bankiem SBRZR?
Jan Bajno, Prezes Zarz¹du Spó³dzielczego Banku Rzemios³a i Rolnic-

twa, bankowcem jest od 34 lat. ¯ycie zawodowe zwi¹za³ z bankowoœci¹
spó³dzielcz¹, piastuj¹c m. in. stanowisko naczelnika Wydzia³u Kredytów,
Wydzia³u Lustracji w Centrali BG¯, dyrektora Banku Spó³dzielczego, a na-
stêpnie Prezesa Zarz¹du Banku Spó³dzielczego, zaœ od blisko 20 lat zaan-
ga¿owany jest w rozwój Spó³dzielczego Banku Rzemios³a i Rolnictwa. 

Prezes Bajno by³ wielokrotnie odznaczany odznaczeniami bran¿owymi,
bankowymi (w tym dla spó³dzielczoœci bankowej), oraz odznaczeniami
pañstwowymi, m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Pan Jan jest ¿onaty, ma jedn¹ córkê. Lubi
podró¿e, odpoczywa przy pracy w ogrodzie, lecz jego najwiêksz¹ mi³oœci¹
– poza bankiem, oczywiœcie! – jest muzyka klasyczna.

Czy placówki Banku SBRzR s¹ dostosowane
do potrzeb klientów?

Bank o to bardzo dba. Zorganizowano k¹ciki zabaw dla dzieci: mo¿na
tam usi¹œæ przy kolorowych stolikach, pobawiæ siê zabawkami, rysowaæ,
malowaæ i przede wszystkim pozwoliæ swoim rodzicom i opiekunom
w spokoju za³atwiæ bie¿¹ce sprawy w Banku. Ponadto wiêkszoœæ placówek
dostosowana jest ju¿ do obs³ugi osób niepe³nosprawnych.

Oferty specjalne 
– to coœ, co klienci lubi¹ najbardziej!

Bank ma wiele pakietów specjalnych, adresowanych do ró¿nych klien-
tów. Oto kilka z nich:

Klienci indywidualni mog¹ skorzystaæ z bardzo atrakcyjnych form kre-
dytowania i oszczêdzania. Najwiêcej pochwa³ zbieraj¹:
� Lokata dynamiczna - jej oprocentowanie wzrasta wraz z kolejnym

miesi¹cem utrzymania
� Lokaty rentierskie z atrakcyjnym oprocentowaniem i wyp³acan¹ co

miesi¹c rent¹ odsetkow¹
� Rachunki terminowe sezonowe dla rencistów i emerytów „Gwiazd-

ka dla Seniora” i „Baranek dla Seniora”, od których Bank wyp³aca specjal-
n¹, dodatkow¹ premiê ju¿ w momencie otwierania
� Nowa forma oszczêdzania po³¹czona z Loteri¹ Promocyjn¹ (to ju¿

kolejna edycja), pozwalaj¹ca Klientom - niezale¿nie od odsetek - siêgn¹æ po
bardzo atrakcyjne nagrody, zaœ nagrod¹ g³ówn¹ jest samochód osobowy!
� Bardzo atrakcyjna jest oferta rachunków ROR z dostêpem przez Inter-

net i telefon (do wszystkich rachunków wydajemy Karty P³atnicze) 
� Do dyspozycji Klientów jest ponadto szereg innych rachunków termi-

nowych sezonowych z naprawdê atrakcyjnym oprocentowaniem.
� Zainteresowani kredytami maj¹ do wyboru:

– Kredyt konsumpcyjny – do wykorzystania na dowolny cel
– Kredyt mieszkaniowy – na remont lub zakup mieszkania, domu,

gruntu pod budowê 
– Kredyt na zakup samochodu
– Kredyt hipoteczny

Nowoœci:
� Lokata Max, która z uwagi na sta³e, bardzo wysokie oprocentowanie

6,60% w stosunku rocznym i krótki okres oferowania cieszy siê bardzo du-
¿ym zainteresowaniem Klientów
� Wielkanocna lokata z premi¹ Baranek dla Seniora, skierowana do

emerytów i rencistów, atrakcyjnie oprocentowana z premi¹ do 1% ju¿
w momencie za³o¿enia lokaty.

Klienci Instytucjonalni: specjalnie dla nich jest ciekawa, bardzo przy-
chylnie przyjêta przez przedsiêbiorców, oferta w postaci „Pakietów”.
W jednej cenie oferujemy Klientowi prowadzenie rachunku, dostêp do ban-
kowoœci elektronicznej, darmowe przelewy i Karty P³atnicze.

Bank SBRzR szczególnie ceni sobie wspó³pracê z ma³ymi i œrednimi
przedsiêbiorstwami. Analiza i pe³ne zrozumienie problemów, z jakimi siê
borykaj¹, buduje siln¹ wiêŸ z tym sektorem, zarówno dziêki u¿yciu nowych
technologii, jak i kreatywnym wykorzystaniu czynnika ludzkiego. Za te
dzia³ania Spó³dzielczy Bank Rzemios³a i Rolnictwa po raz drugi otrzyma³
ogromnie presti¿owe, lecz jak¿e zas³u¿one wyró¿nienie „Bank Przyjazny
dla Przedsiêbiorców”.

Nie jest to jedyny wyraz uznania dla tego wyj¹tkowego banku, uhonoro-
wanego miêdzy innymi bardzo presti¿owymi odznaczeniami i tytu³ami
bran¿y bankowej, lecz nie tylko. Warto wymieniæ kilka z nich:
� Odznaka „Za Zas³ugi dla Spó³dzielczoœci”, nadan¹ przez Krajow¹ Ra-

dê Spó³dzielcz¹
�W 2001 roku za zas³ugi na rzecz lokalnej spo³ecznoœci, zaszczytny ty-

tu³ „Zas³u¿ony dla Wo³omina”
� W 2003 roku po raz pierwszy God³o Promocyjne w konkursie „Bank

Przyjazny dla Przedsiêbiorców”
� W 2006 roku bardzo wysokie, IV miejsce w ogólnopolskim sonda¿u

„Bank Przyjazny Firmie” przeprowadzonym przez tygodnik „Rzeczypospolita”
� W 2008 ponownie God³o Promocyjne w konkursie „Bank Przyjazny

dla Przedsiêbiorców”
� „Certyfikat Dobroczynnoœci” – przyznany przez Fundacjê Dzieciom

„Zd¹¿yæ z Pomoc¹”.
Bank SBRzR wspiera te¿ wiele akcji promocyjnych naszych klientów

oraz akcji spo³ecznych, charytatywnych i kulturalnych, a ostatnio, na
„Dzieñ Kobiet”, bank ufundowa³ mieszkankom powiatu wo³omiñskiego
bezp³atne badania mammograficzne.

Spó³dzielczy Bank Rzemios³a i Rolnictwa to naprawdê wyj¹tkowy bank.
Inny, ni¿ wszystkie. 

AS 2008

SBRzR – Spó³dzielczy Bank Rzemios³a i Rolnictwa, czyli – co?

BANK SBRzR INNY, NIŻ WSZYSTKIE

Prawdziwie œwi¹tecznej atmosfery,
daj¹cej wytchnienie od codziennoœci
i chwilê zadumy nad tym co w ¿yciu wa¿ne,
a przede wszystkim pogody ducha i optymizmu

¿yczy
Ma³gorzata Za³êcka

Radna Miasta Sto³ecznego Warszawy

Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa

„GROCHÓW”

OFERUJE
WSPÓLNOTOM

MIESZKANIOWYM
usługi związane
z zarządzaniem 

i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby Spó³dzielni 

w Warszawie 
przy ul. Kobielskiej 1, 

tel. 673-08-01.

Placówka przy ul. Marsa 130 w Rembertowie

Prezes Jan Bajno
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Praga ju¿ wkrótce bêdzie mia-
³a swoje muzeum. W œrodê 12
marca otwarto jego tymcza-
sow¹ siedzibê. Ale ju¿
od kilku miesiêcy trwa
zbiórka pami¹tek
zwi¹zanych z histori¹
dzielnicy. Dokumenty,
zdjêcia, sprzêty i inne pa-
mi¹tki przynosiæ mo¿na
w czwartki miêdzy godz.15.00
a 18.00 na Targow¹ 45.  


 
 

W warszawskich szko³ach

ruszy³a zbiórka funduszy na za-
kup najcenniejszych pami¹tek
z czasów II wojny œwiatowej.
Do akcji, któr¹ zainicjowali
sto³eczni licealiœci z LO im. Jo-
achima Lelewela, przyst¹pi³o
oko³o 80 liceów i gimnazjów,
nie tylko warszawskich. Celem
zbiórki jest pozyskanie fundu-
szy na zakup pami¹tek zwi¹za-
nych z Powstaniem Warszaw-
skim. Na stworzonej przez lice-
alistów stronie internetowej
www.fundusz.1944.pl m³odzi
ludzie zachêcaj¹ do wp³at na
specjalne konto. 


 
 

W minionym tygodniu po³u-

dniowoprascy policjanci prze-
prowadzili kontrolê dwóch se-
xshopów. Z informacji, które
pozyskali w wyniku pracy ope-
racyjnej wynika³o, ¿e w obu
sklepach oferowane s¹ do
sprzeda¿y towary, które nie po-

winny znaleŸæ siê na polskim
rynku handlowym, nie zosta³y
bowiem dopuszczone do obro-
tu. Na miejscu okaza³o siê, ¿e
informacje te potwierdzaj¹ siê
w stu procentach. Policjanci za-
bezpieczyli zakazany towar.
Wszystkiego zebra³o siê ponad
100 opakowañ. Wœród nich
znalaz³y siê ampu³ki, tabletki,
fiolki z p³ynami, a nawet kre-

my i maœci. Specjaliœci zwraca-
li uwagê, ¿e kupno tego typu
produktów mo¿e stanowiæ za-
gro¿enie dla zdrowia osób,
które je za¿ywaj¹. 


 
 

Klub Kultury „Marysin” jest

organizatorem konkursu pla-
stycznego pt.„¯ycie oceanów”,
maj¹cego na celu m.in. przybli-
¿enie dzieciom i m³odzie¿y
œwiata podwodnego mórz i oce-
anów, prezentacjê twórczoœci
amatorskiej. Wiek uczestników
od 3 lat, bez ograniczeñ wieko-
wych, format pracy A3 i A4,
technika: malarstwo: tempera,
akwarele, farby akrylowe, rysu-
nek: pastele t³uste, o³ówek, wê-
giel; jeden uczestnik mo¿e z³o-
¿yæ max. 2 szt. prac, które mu-
sz¹ byæ czytelnie podpisane na
odwrocie, drukowanymi litera-
mi. Termin sk³adania prac - 19
maja br. w godz. 13.00-20.00
w KK „Marysin” przy ul. Po-
tockich 111. 


 
 

Warto wybraæ siê na wiosen-

ny spacer po Ogrodzie Bota-
nicznym PAN w Powsinie.
Kwitn¹ hiacynty, tulipany bota-
niczne, wielobarwne krokusy
i narcyzy, których w ogrodzie
jest ponad 60 odmian. W byli-
niarni zobaczyæ mo¿na ¿ó³te
kwiaty mi³ka wiosennego i nie-
co mniejsze g³odków oraz kilka
gatunków sasanek oraz pier-
wiosnki o ró¿nokolorowych
kwiatach, pod drzewami kwitn¹
urokliwe fio³ki. Najwiêksz¹

atrakcj¹ s¹ magnolie, których
jest ponad 50 gatunków. Ogród
Botaniczny to miejsce w War-
szawie, gdzie mo¿na zobaczyæ
gaje kwitn¹cych magnolii.
W Wielkanoc ogród bêdzie

czynny we wszystkie dni œwi¹-
teczne w godz. 10-18.


 
 

Tañczysz? Œpiewasz? Recy-

tujesz? Nie? To nic straconego!
Wystarczy, ¿e napiszesz pio-
senkê zainspirowan¹ lektur¹
ksi¹¿ki autorstwa Ma³gorzaty
Karoliny Piekarskiej „Klasa pa-
ni Czajki” (której akcja rozgry-
wa siê na Saskiej Kêpie! Ze
swoj¹ kole¿ank¹ Wen¹ musisz
siê spotkaæ przed 11 kwietnia
2008 roku, bo wtedy up³ywa
termin nadsy³ania zg³oszeñ.
Mo¿esz to zrobiæ wysy³aj¹c
swój tekst wraz z muzyk¹ (plik
mp3) lub sam tekst, e-mailem
na adres konkurs@nowy-
swiat.pl lub poczt¹ œlimacz¹ na
p³ytach CD na adres wydawnic-
twa: Wydawnictwo Nowy
Œwiat, ul. Kopernika 30, 00-
336 Warszawa, z dopiskiem:
„Konkurs”. W kwietniu jury
wybierze najskoczniejsze son-
gi. Laureaci konkursu zapre-
zentuj¹ swoje dzie³a na impre-
zie promocyjnej II wydania
ksi¹¿ki „Klasa pani Czajki”
w Traffic Club w Warszawie.
Zwyciêzców wy³oni zgroma-
dzona publicznoœæ. Bêd¹ na-
grody... Zatem! Pióra, gitary,
flety, perkusja do r¹k i piszcie
hity! Szczegó³owy regulamin
konkursu na stronach interneto-
wych wydawnictwa i autorki:
http://www.nowy-swiat.pl,
http://www.piekarska.net


 
 

Warszawski Klub Kolarski

realizuj¹c program „Sportowy
Talent”, zaprasza m³odzie¿
z rocznika 1995 i starsz¹ (gim-
nazjaliœci i licealiœci) na trenin-
gi rowerowe organizowane na
Goc³awiu. Zajêcia prowadzone
przez instruktora kolarstwa s¹
otwarte i darmowe. Wymagany
jest tylko w³asny rower i dobre
chêci. Wszyscy zainteresowani

proszeni s¹ o kontakt telefo-
niczny: 0600 452 865 b¹dŸ ma-

ilowy bmaresz@o2.pl z B³a-
¿ejem Mareszem.


 
 

W D.H. Universam

„Grochów” przy Ron-
dzie Wiatraczna mo¿na

ogl¹daæ wystawê prac
uczniów Szko³y Podstawowej
Nr 141 z ul. Szaserów 117 zor-

ganizowan¹ z okazji Œwi¹t
Wielkanocnych. Wystawa bê-
dzie czynna do 02 kwietnia br.
(parter - dzia³ spo¿ywczy). 


 
 

Tegoroczny XXIV Wielka-

nocny Rajd na Orientacjê „anino
08” odbêdzie siê w drugi Dzieñ
Œwi¹t (Lany Poniedzia³ek). Od-
prawa techniczna uczestników
rozpocznie siê o godz. 11.00
w Falenicy - Wiaty przy ul. Prze-
³êczy (koniec Bartoszyckiej) 200
metrów na wschód od koœcio³a.
Nale¿y zabraæ kompas, coœ do
pisania, okrycia od deszczu. Do-
jazd autobusem 115 lub 142 do
koœcio³a w Falenicy lub PKP do
stacji Warszawa-Falenica i dalej
pieszo na wschód 700 metrów ul.
Walcownicz¹. Informacje: tel.
022 872-03-47; 0609-253-614.
Zg³oszenia do 20 marca. 


 
 

Klub Kultury „Radoœæ” jest

organizatorem XI Przegl¹du
Twórczoœci Muzycznej dzieci
i m³odzie¿y „Kogucik 2008”.
Uczestnicy mog¹ siê zg³aszaæ
indywidualnie i zespo³owo (ze-
spó³ do 10 osób) w kategoriach
wiekowych: do 6 lat, 7-9 lat,
10-12 lat,13-15 lat, 16-19 lat.

Wykonanie utworów: œpiew -
wy³¹cznie muzyka klasyczna,
inne np. piosenki dzieciêce,
m³odzie¿owe, turystyczne itp.
nie bêdzie oceniane! Gra na in-
strumentach: keyboard, piani-
no, akordeon, skrzypce, gitara,
flet i inne. Utwory przeznaczo-
ne do gry z akompaniamentem
nale¿y wykonywaæ z akompa-
niatorem. Zg³oszenia do prze-

gl¹du przyjmowane bêd¹ do
18.04.br. w siedzibie Klubu
Kultury „Radoœæ” ul. Planeto-
wa 36 w godzinach 9.00-17.00.


 
 

W sobotê 5 kwietnia o godz.

8.15 rano w Oœrodku Edukacji
Kulturalnej SBM Grenadierów

al. St. Zjednoczonych 40 bêdzie
przyjmowa³ Uzdrowiciel Clive
Harris. Osoby cierpi¹ce z po-
wodu chorób nowotworowych
i innych najciê¿szych schorzeñ
przyjmowane s¹ bez biletu. Po
spotkaniu przyjmowane s¹ do-
browolne ofiary.      (ab) (mkp)

Zaproszenia dla mieszkańców
�� IV Miêdzynarodowy Festiwal „Musica Sacra w Katedrze
Warszawsko-Praskiej” pod honorowym patronatem ks. Abp
S³awoja Leszka G³ódzia i Adama Struzika marsza³ka woje-
wództwa mazowieckiego. Katedra œw. Floriana: koncert –
6.04. (niedziela) godz. 13.30 - Lionel Coulon - organy (Francja)
w programie: Alexandre GUILMANT, César FRANCK, Jehan
ALAIN; koncert 13.04. (niedziela) godz. 19.00 - Polski Chór
Kameralny Schola Cantorum Gedanensis dyr. Jan £ukaszewski;
��Klub Kultury Goc³aw ul. Abrahama 10 - 29.03 godz. 16.00-
21.30 „Zielony dzieñ na Goc³awiu”, w programie „Legendy 
i baœnie o Œw. Patryku” widowisko po³¹czone z animacj¹ twórcz¹
i plastyczn¹, „W poszukiwaniu czterolistnej koniczyny”, prezen-
tacja programów przygotowanych przez szko³y, warsztaty tañca
irlandzkiego, godz. 19.00 koncert zespo³u Cotton Cat i zespo³u
tancerzy Realta.
�� Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – do 31.03.
wystawa pracowni plastycznej Plastusie pt..”Wielkanoc 2008”;
26.03. godz. 17.30-18.30 - Dy¿ur dzielnicowego dla mieszkañ-
ców Wygody i Kawêczyna; 29.03. godz. 18.00-19.30 Wieczór
kabaretowy pt.: „Dawnych wspomnieñ czar - lata 20 i 30” -
w wykonaniu kabaretu „Zadra”;
�� Klub Kultury „Marysin” ul. Potockich 111 - 19.04. godz.
9.00 - 17.00 Wawerski Przegl¹d Tañca Towarzyskiego i Nowo-
czesnego, który odbêdzie siê w Hali Sportowej przy ul. Króla
Maciusia 5; 23.04. godz.17.30,,Galeria M³odego Artysty” – wy-
stawa prac Agaty Olszewskiej i jej mamy zrobiona w konwencji
wernisa¿u.
�� Klub Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 10 (wejœcie od ul.
Bora-Komorowskiego) – 27.03. godz. 17.30 – 19.30 – spotka-
nia „Sekcji turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej Op³otek”,
pokazy slajdów, filmów krajoznawczych i szkoleniowych, zdjêæ
i reporta¿y z wycieczek. Prowadzenie Robert Gaczek, wycieczki
sobota lub niedziela w ustalonych terminach.
�� Dom Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8 – 25.03.
godz. 19.00 – „Patriotyzm Jutra” – prelekcja dr Macieja Wojtyñ-
skiego, wyk³adowcy z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszaw-
skiego pt. „ Legenda Warszyca”; 30.03. godz. 18.45 – program
poetycko-muzyczny o Janie Pawle II pt. „Nie ca³y umieram, to co
we mnie niezniszczalne trwa” w wykonaniu Teatru „Foyer” DK
„Rembertów” prowadzonego przez S³awomira Kosyla (w Parafii
Wojskowej pw. œw. o. Rafa³a Kalinowskiego ul. Czerwonych Be-
retów 3, Msza o godz. 18.00). 
��Klub Kultury „Zastów” ul. Lucerny 13 – 30.03. Koncert Lau-
reatów XII Przegl¹du Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej „Rozœpie-
wany Wawer”. O godz. 12.00 - dla kategorii wiekowych 3-4 lata i 5-
6 lat; godz. 13.30 - dla kategorii wiekowej 7-9 lat: godz. 14.30 - dla
kategorii wiekowych 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat i 20 i powy¿ej.
��Dom Kultury „Praga” ul. D¹browszczaków 2 – 26.03. godz.
18.00 - Koncert z cyklu „Praskie wieczory jazzowe”; 31.03.
godz. 12.00 Eliminacje do 53 Ogólnopolskiego Konkursu Recy-
tatorskiego – w roku Zbigniewa Herberta.
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Nie czekaj! Ju¿ dziœ skorzystaj
z naszej specjalnej oferty!

Po¿yczka 
Ekspresowa

· rata 25,- z³ miesiêcznie 
przy po¿yczce 1.000,-

· na dowolny cel
· do 100.000,- z³otych
· sp³ata do 5 lat
· bez porêczycieli

PrzyjdŸ do naszych placówek
ul. Omulewska 27 tel. (022) 517-39-16/20 0697-771-436
ul. P³owiecka 1 tel. (022) 517-39-44/57 0697-771-436
ul. Abrahama 12 tel. (022) 673-30-90/93 0607-365-318
ul. Zamoyskiego 47a tel. (022) 670-09-79 0607-365-318
ul. Patriotów 309 tel. (022) 615-80-94/95 0607-365-318
ul. Chruœciela 39 tel. (022) 673-55-08/09 0607-365-318
ul. Bys³awska 104 tel. (022) 872-19-48 0607-365-318

Za pomoc¹ VITAFONU tysi¹ce osób poprawi³o swój stan zdrowia. To z pozoru ma³e urz¹dzenie,  jest
bardzo skutecznym i powa¿nym urz¹dzeniem medycznym klasy IIa. Stosowany w leczeniu i profilak-
tyce chorób zwi¹zanych z nieprawid³owym kr¹¿eniem krwi i limfy. Skuteczny przy leczeniu zapalenia
korzonków nerwowych, osteochondrozy, chorób stawów, nadciœnienia I i II stopnia, prostaty,
krwiaków, z³amañ, zwichniêæ, urazów krêgos³upa i wielu innych. Posiada certyfikat CE1609.
Potwierdzona klinicznie skutecznoœæ przy leczeniu ponad 40 schorzeñ!

VITAFON to :
� Efektywne leczenie wielu chorób
� Proste zabiegi w warunkach domowych
� Brak niekorzystnych efektów ubocznych
� Znany i stosowany od ponad 14 lat
� Zalecany i stosowany przez specjalistów wielu centrów medycznych

www.vitafon.pl
ZAPRASZAMY NA BEZP£ATNE KONSULTACJE

Informacje: tel. 022/ 828 05 30

VITAFON – Twój domowy lekarz

SPRZEDA¯: ul. Grochowska 109 tel. 022/ 612 11 15 ul. Z¹bkowska 2 tel. 022/ 619 50 02
ul. Dobra 13 tel. 022/ 621 70 45 ul. Jana Paw³a II 52/54 tel. 022/ 831 76 69
ul. Moniuszki 6 tel. 022/ 827 03 62 i w dobrych sklepach medycznych.
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE  18, 27.III i 9.IV
tel. 613−63−53, 

672−80−50, 813−65−05, 
Uczymy z sukcesem!Uczymy z sukcesem!

KAT. „A” „B” „C” „E”

� panele podłogowe 
� BARLINEK – deska podłogowa
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew. 
� parapety wew. i zew. i marmur włoski
� rozety, rolety
� karnisze, tralki, poręcze
� listwy drewniane, MDF i PCV
� listwy przypodłogowe

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13 (od ul. Granicznej), 

tel. 789 59 62, 789 61 07
kom. 600 297 508, 600 813 785

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, tel. (025) 757 34 73

CZYNNE: PN.-PT 9.00-19.00,
SOB. 9.00-14.00
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REKLAMA REKLAMA

Nadal nie ma ostatecznej
odpowiedzi na to pytanie.
Mimo tego, ¿e „Weteryna-
ria”, jeden z naj³adniejszych
i najbardziej cennych archi-
tektonicznie obiektów prawo-
brze¿nej Warszawy po raz
drugi ma byæ wpisana do re-
jestru zabytków. Tak¹ decyzjê
podj¹³ pod koniec stycznia
Kazimierz Sztarba³³o zastêp-
ca Mazowieckiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Za-
bytków. 

Poprzednia decyzja (z 2007
roku) zapewniaj¹ca komple-
ksowi wraz z przyleg³ym tere-
nem prawn¹ ochronê zosta³a
uchylona przez Ministra Kul-
tury. Zaskar¿y³a j¹ uczelnia
SGGW, aktualny w³aœciciel
zabudowañ i terenu. Oficjal-
nym powodem zaskar¿enia
by³y wzglêdy formalno-pra-
wne. Krzysztof Szwejk rzecz-
nik SGGW, t³umaczy³ wtedy
„Mieszkañcowi”, ¿e uczelnia
musia³a tak zrobiæ, gdy¿ ma
podpisan¹ przedwstêpn¹
umowê sprzeda¿y kompleksu
firmie deweloperskiej J.M.
Inwest. W³adze SGGW oba-
wia³y siê, ¿e jeœli uczelnia nie
zaskar¿y decyzji o uznaniu
„Weterynarii” za zabytek, to
deweloper bêdzie dochodzi³
od szko³y odszkodowania.
Ponownego zaskar¿enia wpi-
su do rejestru zabytków doko-
na³ deweloper, który de facto
nie jest w³aœcicielem „Wete-
rynarii”. Trudno nie oprzeæ

siê wra¿eniu, ¿e uczelnia, po-
tocznie mówi¹c, po prostu
„umy³a” rêce. 

Sprzeda¿ zespo³u budyn-
ków firmie J.M.Inwest nie zo-
sta³a jeszcze sfinalizowana.
Do takiej transakcji potrzebna
jest zgoda ministra skarbu.
Ministerstwo zwróci³o siê
o opiniê w tej sprawie do kon-
serwatora i ten zgodzi³ siê na
sprzeda¿ „Weterynarii”. 

Tymczasem potencjalny
nabywca kompleksu, firma
J.M. Inwest, która zamierza
czêœciowo zabudowaæ teren,
pozwa³a do s¹du wojewódz-
k¹ konserwator zabytków
Barbarê Jeziersk¹. Firma do-
maga siê ochrony dóbr osobi-
stych w zwi¹zku z publikacj¹
„Gazety Wyborczej” odno-
œnie po¿aru, który w lipcu
ubieg³ego roku wybuch³ na
terenie kompleksu „Wetery-
narii”. – Urzêdnicy, podejmu-
j¹c jak¹œ decyzjê musz¹ li-
czyæ siê z tym, ¿e nie wszyst-
kim ona przypadnie do gustu
– mówi Krzysztof Domañski
z Rady Osiedla Kamionek,
która zainicjowa³a postêpo-
wanie ujêcia „Weterynarii”
w rejestrze zabytków. – Przy-
kro nam, ¿e pani konserwator
bêdzie musia³a „chodziæ po
s¹dach”. Trzymamy za ni¹
kciuki, gdy¿ w sprawie „We-
terynarii” ewidentnie dzia³a-
niami urzêdników kierowa³
interes spo³eczny i œwiado-
moœæ wartoœci, jak¹ przed-

stawia zespó³ budynków przy
ul. Grochowskiej 272. Trud-
no zarzuciæ pani konserwator
stronniczoœæ w postêpowa-
niu, tym bardziej, ¿e, co wy-
nika z przekazywanych nam
dokumentów, odmówi³a ucze-
stnictwa w sprawie jednej
z organizacji zajmuj¹cej siê
ochron¹ zabytków, a dewelo-

pera J.M Inwest potraktowa-
³a, jako stronê, mimo, ¿e fak-
tycznie nie jest w³aœcicielem
„Weterynarii”.

W ubieg³ym tygodniu Rada
Osiedla Kamionek przyjê³a
Stanowisko wspieraj¹ce pani¹
konserwator i utrzymanie
spornego wpisu do rejestru
zabytków. Magda K.

Deweloperskie veto dla „Weterynarii”
O burzliwym procesie wpisywania do rejestru
zabytków kompleksu „Instytutu Weterynarii”
przy ul. Grochowskiej 272 pisaliœmy w „Mie-
szkañcu” kilkakrotnie. Co dalej z zabytkiem?

Komentarz:
Zapytaliœmy Joannê Jaczewsk¹ rzecznika MKiDN kiedy

ministerstwo mo¿e wydaæ ostateczne decyzje co do „Wetery-
narii”. Oto odpowiedŸ:

„Niemal w tym samym czasie, co odwo³anie firmy J.M.In-
west, do Departamentu Ochrony Zabytków dnia 20.02.2008 r.
wp³ynê³o odwo³anie od postanowienia MWKZ z dnia
17.01.2008 r., niedopuszczaj¹cego Stowarzyszenia Ochrony
Dziedzictwa Kulturowego i Architektury Warszawy do postê-
powania w sprawie wpisania do rejestru zabytków Instytutu
Weterynarii, prowadzonego w organie pierwszej instancji.
Rozpatrzenie sprawy odwo³ania w sprawie samej decyzji
o wpisaniu do rejestru Instytutu Weterynarii, w du¿ej mierze
zale¿y od rozstrzygniêcia tej pierwszej sprawy, której zakoñ-
czenie przewidujemy (o ile nie wynikn¹ nowe okolicznoœci) do
koñca marca. Tak wiêc rozstrzygniêcie w sprawie, mo¿e na-
st¹piæ na prze³omie kwietnia i maja.”

Ratujmy Rogatki!
Grochowskie rogatki s¹ jednym z symboli
Pragi Po³udnie. Kiedyœ zwane by³ „moskiew-
skimi”, a w nied³ugim czasie mog¹ zostaæ na-
zwane „obskurnymi”...

I to w kilka lat po remoncie. Dzieje siê tak za spraw¹ „z³omia-
rzy”, którzy niszcz¹ nasz bezcenny zabytek. – Parapety rogatek za-
mieniaj¹ na kilka butelek taniego wina! – oburza siê prosz¹cy o za-
chowanie anonimowoœci pan Leszek, który mieszka w pobli¿u za-
bytków. – Co tydzieñ ubywa jeden parapet. 

Dla pana Leszka zabytkowe obiekty Pragi Po³udnie stanowi¹
szczególn¹ wartoœæ. To on zawiadamia³ media, gdy w³aœciciele za-
k³adów „Wedel” przebudowywali firmowy sklep niszcz¹c jego
pierwotny historyczny wystrój. Teraz, ze smutkiem w g³osie poka-
zuje reporterowi „Mieszkañca” kolejne zniszczenia w pó³nocnej ro-
gatce: – Proszê zobaczyæ, nastêpne parapety ju¿ s¹ podkute i przy-
gotowane do wyrwania...

Wydawa³oby siê, ¿e ulice Grochowska i Zamoyskiego s¹ doœæ
dobrze strze¿one. Policyjne patrole, patrole Stra¿y Miejskiej, sy-
stem monitoringu wizyjnego... Tymczasem, cyklicznie, w tym sa-
mym miejscu dochodzi do bezkarnych przestêpstw. Bo niszczenie

zabytku, obiektu wpisanego do rejestru zabytków jest w³aœnie prze-
stêpstwem. A poza tym – barbarzyñstwem. Klasycystyczne rogatki
grochowskie wzniesiono w latach dwudziestych XIX wieku.
W jednej z nich usadowiony by³ poborca podatkowy, a w drugiej
miejska stra¿. Dzia³o siê tak dlatego, ¿e wtedy, w tym miejscu prze-
biega³a granica Warszawy. Teraz rogatki zdaj¹ siê symbolizowaæ
inn¹ granicê. Granicê bezmyœlnoœci, g³upoty i wstydu. I granicê
bezkarnoœci... rosa 
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Jeszcze rok temu by³
to niedu¿y sklep, je-

den z wielu przy ulicy
Szaserów. Dziœ odwie-
dza go coraz wiêcej
klientów, nie tylko
z okolicznych bloków,
bo WSS „Spo³em”
nr 22 ma ca³kiem
nowe oblicze.

Zmieni³o siê du-
¿o. Przede wszyst-
kim dwukrotnie po-
wiêkszy³a siê sala
sprzeda¿owa, wyre-
montowano œciany,
wymieniono rega³y.
Zainstalowano no-
woczesne kasy,
komputery i monito-
ring. Za zakupy
mo¿na zap³aciæ kart¹, a tak¿e uregulowaæ rachunki, co
pozwala klientom zaoszczêdziæ sporo czasu, który stra-
ciliby stoj¹c w kolejce na poczcie. Sklep bardzo dobrze
oœwietlono zarówno w œrodku jak i na zewn¹trz, dziê-
ki czemu jest dobrze widoczny z daleka. 

- Przychodzi tu du¿o ludzi, towar jest œwie¿y, ceny na
rachunkach s¹ zgodne z tymi na pó³kach i co wa¿ne, nie
s¹ wysokie – mówi Cecylia Szacherska, kierowniczka
sklepu. - Kiedyœ, gdy masowo otwiera³y siê supermar-
kety klientów by³o mniej, ale teraz wielu z nich wraca.
I dziwi¹ siê, ¿e to taki du¿y i ³adny sklep. Niedawno do
pobliskiego szpitala przyjecha³a pewna pani z Katowic.

Przychodzi³a tutaj i bardzo siê cieszy³a, ¿e mo¿e robiæ
zakupy w naszym sklepie, bo u siebie zawsze kupowa³a
w „Spo³em”, a tutaj do tego jeszcze tak piêknie... 

Rzeczywiœcie wystrój i bogaty asortyment, robi¹
wra¿enie. Przewa¿aj¹ artyku³y spo¿ywcze, ale jest te¿
du¿y dzia³ przemys³owy. Personel sklepu to tylko 16
osób. I chocia¿ powierzchnia sklepu jest du¿a, a asor-
tyment bardzo zró¿nicowany, nikt, kto potrzebuje po-
mocy, nie odejdzie st¹d nieobs³u¿ony.

Sklep nr 22 LUX „Spo³em” WSS Praga Po³udnie,
ul. Szaserów 124. Czynne w dni powszednie od
godz. 6.00-20.00, w soboty 7.00-15.00.

Jeden z najpiêkniejszych pra-
skich sklepów, zwraca ju¿ uwa-

gê niezwyk³¹ fasad¹. Elegancki sa-
lon, powsta³ z po³¹czenia w jedn¹,
zachwycaj¹c¹ ca³oœæ po gene-
ralnym, drobiazgowym remon-
cie trzech dawniejszych lokali. 

To najwiêkszy myœliwski sklep
w Polsce. Firma M.K.Szuster
rozpoczê³a dzia³alnoœæ w 1990
roku od ma³ego sklepiku na pod-
daszu kamienicy przy al. Wa-
szyngtona 20. S¹siedzi znaj¹ ro-
dzinê pañstwa Szuster, bo trzeba
wiedzieæ, ¿e w sklepie pracuje
kilka jej pokoleñ, od babci
i dziadka po wnuki.

W³aœciciele – Monika i Krzysztof Szuster – nie
traktuj¹ go jak miejsce pracy, lecz jak dom, gdzie
ka¿dy goœæ jest mile widziany, czêsto – ugaszczany,
zatrzymany na pogawêdkê. Ale bo te¿ gawêdziæ
pan Krzysztof potrafi! To przecie¿ aktor o uznanym
dorobku, re¿yser, t³umacz; pasjonat koni, myœli-
stwa, urodzony i wychowany tu, na Saskiej Kêpie.

Dobrym duchem ca³ego przedsiêwziêcia jest je-
go ¿ona, Monika: z polotem wspó³aran¿owa³a
z mê¿em przestronne wnêtrza, dziel¹c czas miêdzy
Salon i szczodr¹, naprawdê bezinteresown¹ dzia³al-
noœæ charytatywn¹, dbaj¹c te¿ o dom rodzinny, pe-
³en gwaru i dzieci w³asnych oraz „przytulonych”.

Na 399 m kw. jest mnóstwo akcesoriów my-
œliwskich, kolekcje markowych strojów, obu-
wie, wyposa¿enie, bibeloty, broñ; na miejscu
dzia³a œwietnie wyposa¿ona rusznikarnia. To
tak¿e znakomite miejsce na zakupy nie tylko dla
wtajemniczonych – mo¿na znaleŸæ nietuzinko-
we prezenty niemal dla ka¿dego, eleganckie
i z klas¹.

Obiekt jest w pe³ni, ca³odobowo monitorowa-
ny, co chwal¹ nie tylko klienci: nawet na ulicy
jest bezpieczniej i spokojniej. 

Czynne codziennie 10.00-18.00, w soboty 10.00-
13.00; tel. (022) 617-61-48; www.szuster.com.pl

SUPERWITRYNA 2007
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Kawiarnia Vanilia i Cu-
kiernia Nova to firma

z blisko stuletni¹ tradycj¹:
ju¿ w latach 20-tych dzia³a-
³a s³ynna Nova na ul. Z³o-
tej, ze s³odkoœciami i kaw¹,
podobnie jak jej „siostra”-
popularna przed wojn¹
„Europejska”. 

Nova nadal miewa siê
doskonale w oko³o 10 lo-
kalach, m. in. Z³ota 63,
Krakowskie Przedmieœcie
41, Galeria Mokotów oraz
na ul. Zwyciêzców 57,
piêknie zaaran¿owane
przez znanych plastyków.

Z jednej strony cukier-
nia: ponad 150 rodzajów
ciastek na tradycyjnych,
starych recepturach, bez
polepszaczy (ten aromat!); 70 ciast, ponad 50 lo-
dów i sorbetów, pieczywo dla smakoszy. Nova s³y-
nie te¿ z tortów. Rekordowy mia³ a¿ 5 na 8 metrów!

Klienci przyje¿d¿aj¹ tu nawet z odleg³ych
dzielnic po znakomite eklerki czy kremówki z wi-
œni¹, tak¿e na ploteczki, bo druga czêœæ to urocza
kawiarnia, gdzie mo¿na delektowaæ siê specja³a-
mi cukierni przy cudownie pachn¹cej kawie (cer-
tyfikaty jakoœci i uznania). Dzieci – mile widzia-
ne. Internet gratis, klimatyzacja! Soczyste, chru-
pi¹ce sa³aty, s³ynne grzanki z serem pleœniowym
i gruszk¹, grzane wino i dobre alkohole, œwie¿e,

naturalne soki, jedwabista, gêsta czekolada na go-
r¹co od Wedla. A cytrynowy sorbet z szampa-
nem! Marzenie! 

Wygodne, kameralne wnêtrze, bogate menu
i specjalne propozycje dla zakochanych, serwowa-
ne w porcelanowym „dwojaku” na wysmuk³ej nó¿-
ce tak, by jedz¹c osobno – jeœæ razem! Koniecznie
trzeba tam byæ!

Rezerwacje Andrzejkowe (muzyka na ¿ywo!):
tel. (022) 616 18 38.

Vanilia czynna codziennie od 10.00 do póŸna;
www.kawiarniavanilia.pl i www.cukiernianova.pl 

Laureaci i organizatorzy SUPERWITRYNY 2007
Od lewej: Bogus³aw Ró¿ycki, Cecylia Szacherska, Katarzyna
Teledziñska, Tomasz Kucharski, Monika Szuster, Krzysztof
Szuster i Wies³aw Nowosielski.

Trzeba mieæ pomys³ na prowadzenie dzia³alnoœci go-
spodarczej, zadbaæ o wygl¹d zewnêtrzny i wewnêtrzny
placówki, ca³y czas byæ atrakcyjnym dla klientów
i przede wszystkim – zdobyæ ich zaufanie.

Wtedy ma siê szansê na sukces w biznesie mo¿na zostaæ do-
strze¿onym przez najsurowszych, najszczerszych, ale i najsympa-
tyczniejszych jurorów – przez klientów. To w³aœnie klienci po³udnio-
wopraskich sklepów i punktów us³ugowych, bêd¹cy jednoczeœnie
Czytelnikami „Mieszkañca” wybrali laureatów tegorocznej edycji
konkursu „Superwitryna 2007”.

Konkurs „Superwitryna” organizowany jest od 1993 roku przez
Zarz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie, Zarz¹d „Spo³em” WSS Praga Po-
³udnie i nasz¹ redakcjê. W tym roku Czytelnicy wskazali do wyró¿-
nieñ 44 placówki. 12 z nich uzyska³o nominacjê.

O zwyciêstwie zdecydowa³y 1452 g³osy przes³ane do redakcji.
Przyznano trzy równorzêdne nagrody. 11 marca w urzêdzie dzielni-
cy Praga Po³udnie zwyciêskim placówkom uroczyœcie wrêczono dy-
plomy i puchary.

Z r¹k burmistrza Tomasza Kucharskiego nagrodê przyjêli Monika
i Krzysztof Szuster, w³aœciciele Salonu Myœliwskiego M.K. Szuster
przy al. Waszyngtona 38/40. 

Prezesowi „Spo³em” WSS Praga Po³udnie Bogus³awowi Ró¿yc-
kiemu przypad³ zaszczyt wrêczenia pucharu drugiemu z laureatów,
Kawiarni-Cukierni „VANILIA NOVA” z ul. Zwyciêzców 57. Nagrodê
odebra³a w³aœcicielka Katarzyna Teledziñska.

Redaktor naczelny „Mieszkañca” Wies³aw Nowosielski nagrodzi³
Sklep Nr 22 LUX „Spo³em” WSS z ul. Szaserów 124 reprezentowa-
ny przez kierowniczkê Cecyliê Szachersk¹.

Serdecznie gratulujemy wyró¿nionym placówkom! (ab)

al. Waszyngtona 38/40

M.K. Szuster 
– Salon Myśliwski

ul. Zwyciêzców 57

Kawiarnia−Cukiernia
Vanilia Nova 

ul. Szaserów 124

Sklep nr 22 
LUX „Społem” WSS 

W nastêpnym wydaniu Mieszkañca opublikujemy listê Czytel-
ników, którzy wylosowali nagrody-upominki przesy³aj¹c ku-
pony do naszej redakcji.
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- Tomasz £ysiak, czyli kto?
- No, to na samym wstêpie

dosta³em trudne pytanie. Nie-
którzy przez ca³e ¿ycie usi³uj¹
sobie odpowiedzieæ na pytanie
„kim ja w³aœciwie jestem?”
Ale, rzeczywiœcie, odk³adaj¹c
na bok filozoficzne rozwa¿a-
nia, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e dzia-
³am na wielu polach. Od radia
po - ostatnio, œladami ojca – li-
teraturê (Tomasz £ysiak jest
synem pisarza Waldemara £y-
siaka). Chyba w tej ostatniej
materii tak naprawdê czujê siê
najlepiej, albo inaczej
mówi¹c: to jest to, co tygrysy
lubi¹ najbardziej. A poza kwe-
stiami zawodowymi to jestem
mê¿em mojej ukochanej ¿ony
i tat¹ moich ukochanych sy-
nów. To jest najwa¿niejsze.
Naprawdê, myœlê, ¿e moja ro-
dzina jest najwy¿szym wy-
zwaniem ¿yciowym, najg³êb-
szym, najprawdziwszym ce-
lem realizowania siê – rodzina
pod opiek¹ Boga.

- Pana zwi¹zek z Prag¹,
a dok³adniej – z Sask¹ Kêp¹? 

- Wychowa³em siê na Kêpie.
Znam jej zapach i smak. Pa-
miêtam wszystkie tajne „przej-
œcia”, które odkrywaliœmy
z kumplami, by przedostawaæ
siê z ulicy na ulicê zupe³nie in-
nymi drogami, ni¿ doroœli:
prze parkan, po dachu œmietni-
ka, przez piwnicê i ju¿ jesteœ na
innej ulicy! Na Kêpie chodzi-
³em do szko³y, tu pozna³em

moj¹ ¿onê. I nie wyobra¿am
sobie, ¿e móg³bym mieszkaæ
gdzie indziej.  Zros³em siê ca³-
kowicie z „prawym brzegiem”.
W filmie „Alternatywy 4” Bal-
cerkowa mówi do mê¿a - „Jak
ktoœ przez ca³e ¿ycie mieszka³
w mieœcie, to siê za Chiny do
wiochy nie przeprowadzi.” To
ja tak mam – za Chiny siê nie
przeprowadzê z Saskiej Kêpy
do jakiegoœ innego miejsca.

- Jak mo¿na byæ zarazem
aktorem, dziennikarzem ra-
diowym, grafikiem (publiko-
wa³ Pan tak¿e swoje rysun-
ki!) i pisarzem?

- No w³aœnie, sam siê nad
tym zastanawiam. A jeszcze
pani powiem, ¿e mo¿na by pa-
rê „zawodów” dorzuciæ. Choæ-

by pracê z dzieæmi. Od kilku-
nastu lat prowadzê zajêcia tea-
tralne z dzieciakami z podsta-
wówki (w prywatnej szkole,
przy placu Szembeka). Tego
grafika to piêknie, ¿e Pani
przypomnia³a, rzeczywiœcie
mam na koncie robienie rysun-
ków satyrycznych. Moja droga
¿yciowa to aktorstwo na po-
cz¹tku, z g³ówn¹ rol¹ w filmie
Leszka Wosiewicza pt. Cynga,
potem radio WAWA i postaæ
bawi¹ca ludzi ju¿ od kilkuna-
stu lat, DeDektyw Inwektyw,
a teraz tak¿e pisarstwo. Jedno
od drugiego doœæ daleko, cho-
cia¿, jak siê nad tym zastana-
wiam, to widzê, ¿e po prostu
wracam do tego... co wynio-
s³em z domu. B¹dŸ co b¹dŸ,

wychowa³em siê w domu pisa-
rza wokó³ ksi¹¿ek, wœród ksi¹-
¿ek, przesi¹kniêty mi³oœci¹ do
ksi¹¿ek. Nauczy³em siê ko-
chaæ ksi¹¿kê, nie tylko jako
zapis jakiejœ historii, czy my-
œli, ale te¿ jako byt. Byt meta-
fizyczny i artystycznie piêkny.
Ksi¹¿ka ma duszê. Proszê mi
wierzyæ, ¿e uwielbiam braæ
ksi¹¿kê do rêki, czuæ gruboœæ
papieru pod palcami, patrzeæ
na ok³adkê ze wszystkich
stron, a potem tê ksi¹¿kê po-
w¹chaæ. Tak, lubiê zapach
ksi¹¿ek.

A czasem tak siê dzieje, ¿e
cz³owiek pragnie powrotu do
zapachów dzieciñstwa. Byæ
mo¿e wiêc, napisanie powieœci
to by³ dla mnie taki powrót do
zapachów dzieciñstwa. Do za-
pachu ksi¹¿ki.

- Czy zosta³o jeszcze w Pa-
nu, cz³owieku tak wszech-
stronnym i aktywnym, miej-
sce na marzenia?

- Gdyby nie te marzenia, nie
by³oby tej aktywnoœci. S¹ ma-
rzenia. Idê za nimi. Pisanie po-
wieœci to ci¹g³e realizowanie
marzeñ. 

- O Pana ksi¹¿ce, „Szalbie-
rzu”, mówi siê wiele. Powieœæ
awanturniczo – historyczna,
akcja dzieje siê w XIII wie-
ku, to wymaga³o wielkiej
pracy jeszcze przed napisa-
niem pierwszej strony…

- I nadal wymaga. „Szal-
bierz” to pierwsza czêœæ trylo-
gii, cyklu, który roboczo nazy-
wam kronikami szalbierskimi.
Tu w³aœciwie historia dopiero
³apie swój rozpêd. W drugiej
czêœci wyjdziemy poza pu-
szcze i rzeki. G³ówni bohate-
rowie bêd¹ pod¹¿aæ na ziemie
Jaæwingów, by stan¹æ oko
w oko z ksiêciem Bliznobro-
dym (wzorowanym na postaci

Skomonta, ksiêcia jaæwiêskie-
go), ale jednoczeœnie zanurzy-
my siê w niezwyk³e wydarze-
nia z pierwszej po³owy XIII
wieku. Bêdzie wiêc zabójstwo
nagiego Leszka Bia³ego w G¹-
sawie, zdradzieckie knowania
Odonica, czy uwolnienie
Grzymis³awy i Bolka Wstydli-
wego z r¹k Konrada Mazowie-
ckiego przez ekipê œrednio-
wiecznych... „komandosów”.

A w trzeciej czêœci dojdzie
w koñcu do najazdu Tatarów
na Polskê – Chmielnik, Kra-
ków, Wroc³aw i na koniec Le-
gnica. Ze œmierci¹ Henryka
Pobo¿nego zginie te¿ marze-
nie i wspania³y plan Henryka
Brodatego – plan wskrzesze-
nia mocarstwowoœci Polski,
zjednoczenia kraju i w³o¿enia
na g³owê syna królewskiej ko-
rony.

Wszystko to wymaga ci¹g³ej
pracy Ÿród³owej i wielu lektur.
Nie chcê pisaæ powieœci stricte
historycznej, w stylu Bunscha,
czy Go³ubiewa, jest tu wiele
zabiegów nowoczesnych, ro-
dem wrêcz z literatury fanta-
stycznej, ale jednak wymaga
to wszystko przygotowania
w³aœnie od strony historycz-
nej. Jestem wiêc ob³o¿ony
dzie³ami Zientary, Smolki,
Grodeckiego, czy kronikami
D³ugosza i wieloma innymi
pracami. Okazuje siê jednak,
¿e przydaj¹ mi siê tak¿e ró¿ne
¿yciowe doœwiadczenia – np.
umiejêtnoœæ fechtunku dawn¹
broni¹ bia³¹. Po wielu latach
od moich „treningów” w szko-
le Mistrza Zab³ockiego nagle
okaza³o siê, ¿e to jak znalaz³,
gdy trzeba opisaæ scenê poje-
dynku.

- Id¹ Œwiêta. Wielkanoc, ta
zapamiêtana z dzieciñstwa…
Jakie smaki, barwy, wa¿ne

chwile – co ma³y Tomek za-
pamiêta³ i na co czeka³ co ro-
ku?

- Jako dziecko uwielbia³em
œmigusa dyngusa. Biegaliœmy
po Kêpie z butelkami i œcigali-
œmy dziewczyny. A poza tym
Wielkanoc nie robi³a na mnie
wielkiego wra¿enia. Myœlê, ¿e
do Wielkiej Nocy trzeba doro-
sn¹æ. Na mnie robi³o wtedy
wra¿enie Bo¿e Narodzenie.  

- Jak spêdzi Pan Wielka-
noc w tym roku?

- Planujemy wybraæ siê na
Triduum do koœcio³a Œw. Jac-
ka, do Dominikanów w War-
szawie. A Wielkanoc jest dla
mnie teraz czasem, jaki mocno
prze¿ywam z punktu widzenia
treœci religijnej. Cieszê siê
wiosn¹, pisankami, koszycz-
kiem, zaj¹cami, atmosfer¹ do-
mow¹ – ale to nie jest cel sam
w sobie. To jedynie pomaga
prze¿yæ coœ niezwyk³ego. Nie-
samowit¹ obietnicê. Obietnicê
mi³oœci, jak¹ da³ Chrystus. Ta-
jemnica mêki ucz³owieczone-
go Boga, tajemnica zmartwy-
chwstania, te wszystkie para-
doksy, jakie siê z tym wi¹¿¹, to
jest coœ tak nieprawdopodob-
nego, ¿e po raz kolejny z za-
chwytem bêdê to odkrywa³.

- Czego ¿yczy³by Pan sobie
i nam, pra¿anom, na przy-
sz³oœæ?

- Pogody ducha. ¯ycia dwu-
dziestoma czterema godzina-
mi. Najbli¿szy dzieñ – to jest
najwiêkszy skarb, jaki posia-
dam. ¯yjê DZISIAJ. Tego jak
najlepszego wykorzystania
ka¿dego DZISIAJ ¿yczê pra-
¿anom. No i, ¿eby ten stadion
narodowy to nie by³o jakieœ
badziewie, tylko coœ z czego
bêdziemy dumni.

- Dziêkujê za rozmowê.
(eGo)

Tomasz ŁYSIAK
MIESZKAÑCY

„Mieszkaniec” rozmawia z Tomaszem £ysiakiem – pisarzem, grafi-
kiem, aktorem, dziennikarzem radiowym – mieszkañcem Saskiej Kêpy.

REKLAMA REKLAMA
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−MarketOKNA � ROLETY

Szyba termoizolacyjna k=1,0
Ciepła ramka �� Czterostopniowy uchył
�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 
ul. Patriotów 237 tel./fax 615−68−27, tel. 615−40−40 
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

GIMNAZJALISTO!!!
Specjalnie dla Ciebie 

– Gie³da Po³udniowopraskich Szkó³
Ponadgimnazjalnych

pod honorowym patronatem
Burmistrza Dzielnicy Praga Po³udnie 

pana Tomasza Kucharskiego
28-29 marca 2008 r. w godz. 10.00-16.00

w budynku Zespo³u Szkó³ nr 5 
im. Stefana Kisielewskiego, 

ul. Szczawnicka 1.
W³asne oferty edukacyjne zaprezentuj¹

wszystkie szko³y ponadgimnazjalne 
naszej dzielnicy.
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%&'���(&)*+,��%&+(�-. PrzyjdŸ! Wybierz dla siebie najlepsz¹ szko³ê!

CENTRUM KONFERENCYJNE

RESTAURACJA „U SIWKA” ul. Poligonowa 30
ORGANIZUJE:

		 WESELA 		 IMPREZY OKOLICZNOŒCIOWE 		
		 KONFERENCJE 		 SZKOLENIA 		

Tel. / fax: (022) 813 27 95, (022) 357 50 06, 
0−600 341 178

* USŁUGI
* Narożniki wg. wymiarów klienta
* Materiały obiciowe
Warszawa, ul. Krypska 52/54

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER
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REKLAMA REKLAMA

Zdrowych, pogodnych 
Œwi¹t Wielkanocnych,
pe³nych wiary, nadziei 
i pogody ducha.
Radosnego, 
wiosennego nastroju,
serdecznych spotkañ 
w gronie rodziny 
i wœród przyjació³
oraz weso³ego „Alleluja”

¿yczy Rada i Zarz¹d 
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Najserdeczniejsze ¿yczenia
pe³nych wiosennej radoœci i nadziei

Œwi¹t Wielkanocnych
oraz 

serdecznych spotkañ w gronie rodziny i przyjació³
¿ycz¹

Edward K³os
Burmistrz 

Dzielnicy Weso³a

Krzysztof Kacprzak
Zastêpca Burmistrza 

Dzielnicy Weso³a

Marian Mahor
Zastêpca Burmistrza 

Dzielnicy Weso³a

Stefan S³owikowski
Przewodnicz¹cy Rady 

Dzielnicy Weso³a

Dlaczego wieœ nosi nazwê
Wielkanoc? Têgie g³owy nau-
kowe próbowa³y to wyjaœniæ,
lecz bez przekonywuj¹cych do-
wodów. To jedyna w Polsce
miejscowoœæ o tej nazwie. Na
szczêœcie – nie jedyna, w której

z zapa³em przygotowujemy siê
do œwi¹t.

Dzisiaj okna ju¿ pomyte,
pod³ogi wypastowane, dywany
wytrzepane, w piekarniku do-
chodzi pasztet i schab w maje-

ranku, a œwie¿o upieczone ma-
zurki gotowe s¹ do udekoro-
wania. Jaja na twardo czekaj¹,
a¿ ktoœ ustroi je odœwiêtnie,
a to w eleganckie i subtelne
koronki na br¹zowym tle (k¹-
piel w wywarze z ³upin cebuli

plus skrobanie na skorupce mi-
sternego wzoru), a to w ultra-
nowoczesne, barwne plastiki
(opaskê plastikow¹ z nadruko-
wanym wzorem nak³adasz na
jajo, zanurzasz na kilkanaœcie

sekund do wrz¹tku i gotowe –
wygl¹da jak z lakierowanego
plastiku, wprost z krainy Di-
sneya), a to otuli cieplutkim
ubrankiem (kawa³eczki koro-
nek, aksamitu i innych œlicz-
nych szmatek naklejamy

w upatrzony wzór na skorup-
kê, zas³aniaj¹c potem miejsce
³¹czeñ tkaniny cieniutkim,
ozdobnym sznureczkiem).

Jutro trzeba skoczyæ po cie-
p³y chleb do piekarni i tak zwa-

ny na bazarku „brykszpan”,
sprawdziæ, czy chrzan nale¿ycie
szczypie w oczy, czy serwetka
do koszyczka ze œwiêconk¹ jest
czyœciutka i wyprasowana.
A potem mo¿na ju¿ zacz¹æ
œwiêtowanie.

Jak wiele wiemy o tym
szczególnym czasie? Jak jeste-
œmy wewnêtrznie przygotowa-
ni do Œwi¹t Zmartwychwstania
Pañskiego? Kilka s³ów przypo-
mnienia: 

Wielki Czwartek jest pa-
mi¹tk¹ ustanowienia przez
Chrystusa Komunii Œwiêtej.
Barw¹ liturgiczn¹ Wielkiego
Czwartku jest biel - symbol
czystoœci i niewinnoœci.

Wielki Pi¹tek to dzieñ
œmierci Pana Jezusa: milkn¹
dzwony, barw¹ liturgiczn¹ jest
czerwieñ. Krzy¿ - symbol wia-
ry chrzeœcijañskiej - wystawio-
ny jest w specjalny sposób
w koœciele. Wierni podchodz¹
do niego i ca³uj¹. Odprawia siê
Drogê Krzy¿ow¹. Obowi¹zuje
œcis³y post. 

Wielka Sobota – œwiêcenie
ognia i wody, któr¹ dawniejsi
gospodarze po powrocie z ko-
œcio³a skrapiali domowników
i obejœcie, by daæ im zdrowie,
si³ê, opiekê Bosk¹.

Jak wykazuj¹ badania staty-
styczne, prowadzone przez
CBOS, a¿ 94% osób bêdzie
przestrzegaæ postu w Wielki
Pi¹tek, a 79% nie zapomni
o wielkanocnej spowiedzi. 96%
polskich rodzin wybierze siê
z koszyczkiem, by ksi¹dz po-
œwiêci³ pokarmy. Trzy czwarte
Polaków deklaruje zamiar wy-
brania siê na Rezurekcjê, wcze-
snym rankiem w Wielk¹ Nie-
dzielê, zaœ 95% rozpocznie
wielkanocne œniadanie od tra-
dycyjnego dzielenia siê jajkiem
i od ¿yczeñ.

Œwiêconka, to polski oby-
czaj, znany równie¿ na S³owa-
cji i w skupiskach Polaków na

œwiecie. Obowi¹zkowo musi
znaleŸæ siê w niej chleb, jako
nasz g³ówny pokarm i symbol
chrzeœcijañski, pisanki – rado-
sny symbol odradzaj¹cego siê
¿ycia, baranek – symbol Chry-
stusa zmartwychwsta³ego, ka-
wa³ek korzenia chrzanu – sym-
bol goryczy, jakiej dozna³ Jezus
i jaka i nam przypada w udzia-
le, sól, chroni¹ca przed zepsu-
ciem, a do tego kawa³ek babki
lub mazurka, zgrabna kie³ba-
ska, kurczaczek i jeszcze – co
tam siê zmieœci w koszyczku.

Domowe tradycje Wielkiej
Nocy bywaj¹ bardzo ciekawe!
Jedni zawsze zaczynaj¹ wielka-
nocne œniadanie od gor¹cego,
bia³ego barszczu z jajem i kie³-

bas¹, pachn¹cego chrzanem,
czosnkiem, wêdzonk¹ i maje-
rankiem. To pami¹tka czasów,
gdy na rezurekcjê jecha³o siê
koñmi, kilka kilometrów zim-
nym rankiem, a gdy wszyscy
wrócili zziêbniêci z koœcio³a –
trzeba by³o ich rozgrzaæ! W in-
nych domach uwa¿a siê, ¿e
Zmartwychwstanie, najwa¿niej-
sze œwiêto roku, nie pozwala na
jak¹kolwiek pracê: spo¿ywa siê
tylko te pokarmy, które stoj¹
ustawione na stole, nie gotuj¹c
niczego ani w Wielk¹ Niedzielê,
ani w Wielki Poniedzia³ek!
Szynki, kie³basy, pieczone scha-
by, jaja faszerowane i w majone-
zie, mazurki, baby – jest w czym
wybieraæ. Alleluja! eGo

WIELKANOC!
Wielkanoc? To zaledwie 250 osób na powierzchni 3,12 km kw.
Wielkanoc – wieœ nieopodal Krakowa, a œciœlej – w gminie Go³-
cza s³yn¹ca tym, ¿e w roku pañskim 1768, dnia kwietnia dwudzie-
stego, w miejscowym zborze kalwiñskim pastor Bogus³aw Teofil
Arana udzieli³ œlubu s³ynnemu polskiemu podró¿nikowi, Maury-
cemu Beniowskiemu i jego oblubienicy, Annie Zuzannie Hönsch.

WARSZAWA
ul. Zakole 2

(rondo Wiatraczna)
tel. (0 22) 610 46 32

HALINÓW
ul. Jana Paw³a II 18
tel. (0 22) 760 40 16

SULEJÓWEK
ul. Kombatantów 59

Tel. (0 22) 783 10 30

MAR PLAST

Naszym klientom ¿yczymy 
mi³ych, zdrowych i spokojnych 

Œwi¹t Wielkanocnych

OOOOKKKKNNNNAAAA
DDDDRRRRZZZZWWWWIIII
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Z A P R A S Z A M Y
Panie w wieku 50-69 lat,które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 

nie wykonywa³y mammografii lub
u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania
na raka piersi lub jajnika (wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZP£ATNE finansowane z NFZ
BEZ SKIEROWANIA

Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej 
i Chorób Okresu Przekwitania

ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od Londyñskiej)
03-924 Warszawa, tel. 022 672-78-57; 672-79-36

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

Zapraszamy do nowej lecznicy 
Fundacji Zdrowie

CENTRUM MEDYCZNE
FUNDACJI ZDROWIE

Międzylesie vis a vis Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 17, 04−730 Warszawa

pn.−pt. godz 7.30–21.00; sob. godz 9.00–15.00

Oferujemy Państwu, w miłym i komfortowym miejscu
� konsultacje lekarskie � badania laboratoryjne

� szczepienia ochronne
Recepcja: tel. (0−22) 812 51 50, fax. (0−22) 815 25 90
Więcej informacji na stronie www.medserwis.pl; www.fundacjazdrowie.com.pl

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonniieeddzziiaałłkkuu  ddoo  ppiiąąttkkuu  ww ggooddzz..  1100..0000−−2200..0000

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

� USG prenatalne 3D 4D
wtorek, œroda, czwartek

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

�� stomatologia zachowawcza 
i kosmetyka
�� endodoncja
�� chirurgia
�� protetyka
�� implanty
�� stomatologia dzieciêca

NOWO OTWARTE

Warszawa ul. Zamieniecka 61
tel./fax 022 610−33−76 tel. kom. 0−784−01 53 81

Czynne: pon.−pt. 10.00−20.00, sob. 9.00−16.00

TTTTwwwwóóóó jjjj     FFFF rrrr yyyyzzzz jjjj eeee rrrr
ul. Siennicka 22
Zapraszamy codziennie 

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

tel. 022 813−64−36
(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18

„Ma³y Bazarek”)

Hurtownia Optyczna
H u r t - D e t a l

Okulary tylko
49,−*

oprawa + szk³a + robocizna

ul. Majdańska 7
tel. 022 612−00−03

*szczegó³y promocji w hurtowni

REKLAMA REKLAMA

	 Realizacja zleceñ NFZ
	 Akcesoria do aparatów
	 Dobór i badanie s³uchu bezp³atne
	 Wizyty domowe u osób niepe³nosprawnych
	 Fachowa pomoc protetyków s³uchu

S P R Z E D A Ż  N A R A T Y
tel. 022 812−49−09

W-wa ul. Bielszowicka 15 (Miêdzylesie)
codziennie w godz. 10.00-18.00 

(bez sobót i ost. poniedzia³ku miesi¹ca)

AAPPAARRAATTYY  SS££UUCCHHOOWWEE
Elektronika Elektromech. Sprzêtu Med. i Lab.

Ma³gorzata Lech
Rok za³o¿enia 1986

AAUUDDIIOO  SSEERRVVIICCEE
SSIIEEMMEENNSS
OOTTIICCOONN

Wszystko zaczê³o siê od
pana M. P¹gowskiego – wiel-
kiego mi³oœnika zwierz¹t,
który w 1926 roku na po-
wierzchni zaledwie 750
m kw. przy ulicy Koszy-
kowej za³o¿y³ ma³e
ZOO, którego kolekcjê
tworzy³y: niedŸwiedŸ
brunatny, lemury, kocz-
kodany, aligator, kan-
gur, je¿ozwierz, aguti
i wiele egzotycznych
ptaków. Zainteresowa-
nie zwierzyñcem by³o
ogromne. W 7 tygodni
po otwarciu zwiedzi³o
go oko³o 24 tysiêcy
osób. Niezale¿nie od
starañ i wysi³ków P¹-
gowskiego, z inicjatywy
kilku nauczycieli przy-
rody 20 lipca 1926 roku
otwarta zosta³a niewiel-
ka mena¿eria przy ulicy
Bagatela. 

W 1927 roku w³adze
stolicy wyda³y decyzjê
o utworzeniu na terenie Parku
Aleksandrowskiego ogrodu
zoologicznego. Pierwsi zwie-

dzaj¹cy przekroczyli bramy
ZOO 11 marca 1928 roku. 

Jego dyrektorem zosta³ We-
nanty Burdziñski, który na po-

cz¹tek zgromadzi³ 500 zwie-
rz¹t rodzimych gatunków.
Pierwsze tygrysy, ma³py czy

marabuty przyjecha³y do ZOO
rok póŸniej. 

Mieszkañcami nowo po-
wsta³ego ZOO by³y zwierzêta
odkupione za symboliczn¹ z³o-
tówkê od M. P¹gowskiego
oraz zwierzêta przekazane
Ogrodowi przez Muzeum Pe-

dagogiczne, które na swym te-
renie prowadzi³o Miêdzyszkol-
ny Ogród Zoologiczny.

W grudniu 1928 r. umiera
Wenanty Burdziñski, w³adze
miasta rozpisuj¹ konkurs na
stanowisko dyrektora ZOO.
Obejmuje je m³ody utalento-
wany zoolog - adiunkt Katedry
Zoologii i Fizjologii Zwierz¹t
SGGW - Jan ¯abiñski. 

Ogród rozwija siê
wspaniale, przybywaj¹
nowe zwierzêta, na
œwiat przychodz¹ m³o-
de miêdzy innymi: Tu-
zinka - jak dotychczas
jedyny s³oñ urodzony
w polskim ZOO. Popu-
larnoœæ ZOO z roku na
rok roœnie. Niestety, 
ten wspania³y okres
w dziejach warszaw-
skiego ZOO przerywa
wojna. Przez 80 lat
w ogrodzie zmieni³o siê
wszystko - ZOO prze-
sta³o byæ zwierzyñcem,
a sta³o siê oœrodkiem
hodowlanym gin¹cych
gatunków. Zniknê³y
kraty i ma³e wybiegi.
Teraz w ogrodzie mie-
szka prawie 6 tysiêcy
zwierz¹t, ponad 300 ga-

tunków. Wiêkszoœæ zagro¿ona
jest wyginiêciem. ZOO poma-
ga im przetrwaæ. MKP

80. Urodziny stołecznego ZOO „Gwałtu, co się dzieje!”
– czyli teatr, nie szkoła

Po raz kolejny wawerskie Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. gen. H. Jankowskiego ogarnê-
³o teatralne szaleñstwo. 14 i 15 marca aula
szko³y zamieni³a siê w salê teatraln¹, zaœ
uczniowie dawali upust swoim aktorskim ta-
lentom. Odby³y siê XVII Warsztaty Teatralne. 

Aktorskie umiejêtnoœci uczniów, oryginalne scenariusze i dekoracje,
mo¿na by³o podziwiaæ w pi¹tek od rana, a¿ do godziny 17. Wieczorem ze-
bra³o siê jury, z³o¿one z uczniów, nauczycieli i przedstawicieli rodziców.
Poziom by³ bardzo wyrównany, obrady trwa³y do póŸnych godzin nocnych.

- M³odzie¿, bardzo mobilizuje siê na te dni, wszyscy chc¹ wypaœæ jak
najlepiej - mówi dyrektor szko³y Lidia Szczytowska. – Po tylu latach
mamy ju¿ spore doœwiadczenie, a tak¿e nauczycieli, którzy z niezwy-
k³ym zapa³em przygotowuj¹ te warsztaty. Wœród uczniów co roku od-
krywamy nowe talenty.

Zwyciêzców warsztatów og³oszono na uroczystej Gali w sobotni poranek.
Serce publicznoœci i jury zdobyli „ch³opcy w spódnicach”, czyli spektakl
przygotowany przez uczniów klasy II pt.: „Gwa³tu, co siê dzieje!” (na zdjê-
ciu). Na uznanie widowni zas³u¿y³y równie¿: doœæ swobodna interpretacja
„Czerwonego Kapturka”, tworz¹ca niezwyk³y klimat sztuka „Król Olch”,
a tak¿e poruszaj¹cy wspó³czesne problemy „Romantyczny wêdrowiec”.

Niew¹tpliwie przygotowania do spektakli by³y czasoch³onne i wy-
maga³y poœwiêceñ, jednak zdobywcy indywidualnych nagród dla naj-
lepszych aktorów, uczniowie klasy II: Agnieszka Strykier i Mateusz
Saturski, zgodnie twierdz¹, ¿e wcale nie by³o to nu¿¹ce. Wrêcz prze-
ciwnie. – Æwiczyliœmy oko³o trzech tygodni, zwykle popo³udniami
i w weekendy. Ale my to lubimy, wiêc to by³a œwietna zabawa.

Warsztaty Teatralne, to aktorski popis uczniów tak¿e spoza wawerskie-
go liceum. Do warsztatów zg³osi³o siê piêtnaœcie zespo³ów, w tym dwie
grupy absolwentów i cztery zespo³y spoza szko³y. £¹cznie, na deskach
szkolnego teatru stanê³o 130 m³odych aktorów. Piotr Bartoszewicz

Warszawski Ogród Zoologiczny skoñczy³ 80
lat. To jedno z ulubionych miejsc warszawia-
ków i turystów odwiedzaj¹cych stolicê. 

Zespó³ Szkó³ Sportowych 
nr 70

Szko³a Podstawowa
Sportowa nr 55

Gimnazjum Sportowe 
nr 21

04-393 Warszawa
ul. Siennicka 40

tel./fax: (022) 810 13 50
tel. (022) 813 31 90

www.zss70.pl
e-mail: zss70@edu.um.warszawa.pl

og³asza
nabór do klas IV i V (SP)

oraz klasy I (G)
na rok szkolny 2008/2009

Zapraszamy na„Dzieñ otwarty”
29 marca 2008 r. o godz. 10.00

oraz na
poniedzia³ki lekkoatletyczne

(kwiecieñ i maj w godz. 15-17)
celem naboru.

Termin sk³adania podañ:
do 30 kwietnia 2008 r.

Policjanci z patrolu szkolne-
go zauwa¿yli w pobli¿u
przystanku autobusowego
przy ulicy Szaserów mê¿-
czyznê z m³od¹ dziewczyn¹
– para by³a agresywna i za-
czepia³a przechodniów. 

Funkcjonariusze podjêli interwencjê i w jej
trakcie zauwa¿yli, ¿e zarówno mê¿czyzna
jak i towarzysz¹ca mu dziewczyna nie s¹
trzeŸwi. W plecaku 28-letniego Krzysztofa
B. policjanci znaleŸli czêœciowo opró¿nion¹
butelkê wódki. A w dokumentach dziewczy-
ny odkryli... ¿e ma zaledwie 14 lat!

Zatrzymanych przewieziono do ko-
mendy przy ulicy Grenadierów, zbadano
ich krew. Mê¿czyzna mia³ w niej 1,3 pro-
mila alkoholu, dziewczyna pó³ promila.
Mê¿czyzna odpowie za rozpijanie nielet-
niej, dziewczyna trafi przed s¹d rodzinny.

(t)

Ta mała piła dziś… na przystanku!

Nosoro¿ec indyjski Hugo
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WARSZAWA

Wielu ludzi uwa¿a, ¿e apara-
ty s³uchowe s¹ du¿e, uci¹¿liwe
i niezbyt przydatne. Ale dzisiejsze
rozwi¹zania s¹ ma³e, w pe³ni zau-
tomatyzowane, dyskretne i bardzo
skuteczne. Klub ludzi o „s³uchu
niekoniecznie idealnym” skupia
rzesze cz³onków i wiêkszoœæ
z nich jest zadowolona z tego, ¿e
zdecydowa³a siê podj¹æ dzia³anie.

Gdy ju¿ pogodz¹ siê z myœl¹
i przyzwyczaj¹ do noszenia apara-
tu, czêsto zastanawiaj¹ siê nad
tym, jak dawali sobie radê przed-

tem i dlaczego nie zrobili tego
wczeœniej.

Istnieje wiele przyczyn powo-
duj¹cych utratê s³uchu. Jednak
g³ówn¹ przyczyn¹ jest naturalny
proces starzenia. Utrata s³uchu
czêsto postêpuje powoli, latami,
a¿ w koñcu trzeba coœ z tym zro-
biæ.

Czêsto powtarzane zdanie:
„S³yszê dobrze, po prostu nie ro-
zumiem co do mnie mówisz!” na-
le¿y potraktowaæ jako pierwsze
ostrze¿enie. Dopiero gdy przyja-

ciele i bliscy sugeruj¹ istnienie
problemu, zaczynamy na to zwra-
caæ uwagê. Trudno pogodziæ siê
z faktem, ¿e s³uch sta³ siê naszym
s³abym punktem, szczególnie gdy
wszystko inne jest w porz¹dku.
Ale gdy ju¿ poradzimy sobie ze
zdziwieniem i frustracj¹, znajdzie-
my wiele powodów, ¿e nale¿y coœ
z tym zrobiæ.

Im szybciej zaakceptujemy
swoj¹ utratê s³uchu, tym szybciej
znajdziemy rozwi¹zanie. Dzisiej-
sze aparaty s³uchowe s¹ bardzo
zaawansowane i pomagaj¹ przy-
wróciæ kontakt z otoczeniem.
W œwiecie wspomaganego s³ysze-
nia mo¿na poczuæ siê wygodnie
i bezpiecznie, a porozumiewanie
z innymi przestanie byæ ciê¿arem.

- W ostatnich latach obserwu-
jemy zwiêkszone zainteresowanie
pacjentów naszymi us³ugami. No-
szenie nowoczesnego, miniaturo-
wego aparatu s³uchowego nie
jest ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20
lat temu, a jako najczêstsze przy-
czyny dyskomfortu pacjenci
wskazuj¹ trudnoœci w komuniko-
waniu siê z rodzin¹ i znajomymi.
Nowoczesne technologie nie omi-
nê³y aparatów s³uchowych, które
wyposa¿one s¹ w bardzo szybkie
procesory potrafi¹ce czyniæ
z dŸwiêkiem prawdziwe cuda –
mówi pani Izabela Marczyk, dy-
plomowany audioprotetyk z fir-
my FONIKON, która specjalizu-
je siê w niesieniu pomocy oso-
bom niedos³ysz¹cym.

Gabinety audioprotetyczne
FONIKON czynne s¹ od po-
niedzia³ku do pi¹tku. Ponad-
to, w ramach trwaj¹cej pro-
mocji, badania s³uchu i kon-
sultacje audioprotetyczne
odbywaj¹ siê bezp³atnie. Oso-

bom niepe³nosprawnym pro-
ponujemy wizyty domowe.
Z uwagi na du¿e zaintereso-
wanie naszymi us³ugami pro-
simy o telefoniczne umawianie
wizyt (022 498 74 80).

AS 2008

Niedosłyszysz? Nie jesteś sam...
Czy wiesz, ¿e oko³o 500 milionów ludzi na
ca³ym œwiecie ma ubytek s³uchu? To jed-
no z najbardziej powszechnych schorzeñ
i jedno z najbardziej niezrozumianych.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Południe, ul. Ostrołęcka 4, tel. 022 498−74−80

Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 022 353−42−50
Warszawa – Praga Pó³noc, ul. Brzeska 12, tel. 022 499-69-40
Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 022 353-06-20

Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 022 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 514 922 227 (po godz. 15-tej)

Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 022 862-99-90
Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 022 877-07-63

Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 022 499-66-30

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80

ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353−42−50

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Zapraszamy doros³ych, m³odzie¿, dzieci!

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
� wybielanie zêbów � profilaktyka próchnicy dzieci

PROTETYKA
� mosty, korony porcelanowe

� protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe
ORTODONCJA

� aparaty sta³e i ruchome
CHIRURGIA

� trudne ekstrakcje („ósemki”) 
� usuniêcie torbieli (resekcje) � hemisekcje

IMPLANTY
NOWOŒÆ: profesjonalne czyszczenie zêbów 

z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.
Znieczulenia miejscowe.

Nowoczesny sprzêt i materia³y
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA

LECZNICZEGO.
Czynne codziennie: 9.00-20.00 Sobota: 9.00-15.00

Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Ul. KOMORSKA 42

Warszawa-Grochów

tel. 022 879-87-61

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31
�� Leczenie w znieczuleniu
�� Protetyka – protezy, korony,

mosty porcelanowe itd.
�� Chirurgia stomatologiczna
�� Laseroterapia – paradontoza
�� Wybielanie jednowizytowe
�� RTG na miejscu
ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

Z tym artyku³em badanie s³uchu GRATIS 
oraz 5% RABATU na aparat s³uchowy

przy ul. Meissnera 7
nie ma nic wspólnego z przychodni¹

przy ul. Wileñskiej

Informujemy, ¿e przychodnia lekarska

REKLAMA REKLAMA

STUDIO ODNOWY BIOLOGICZNEJ
ul. Bora-Komorowskiego 35
Tel. 022 402-17-76
� ZABIEGI PIELÊGNACYJNE

� KAWITACJA

� MIKRODERMABRAZJA

� WOSK � HENNA

� MAKIJA¿E ŒLUBNE I OKOLICZNOŒCIOWE

� MANICURE, PEDICURE (PEDICURE LECZNICZY)

������������

Tak nakazuje tradycja.
Opis œwi¹tecznego obyczaju
sprzed trzech wieków wspa-
niale i barwnie przedstawi³ ks.
Jêdrzej Kitowicz w „Opisie
obyczajów za panowania Au-
gusta III”. Relacjê swoj¹ napi-
sa³ ku przestrodze przed nad-
miarem jad³a i napoju i ju¿
wtedy wyœmiewa³ nadmierne
oblewanie w Wielkanocny
Poniedzia³ek.

Wspó³czeœnie warto pamiê-
taæ, ¿e w nawet nie tak dale-
kiej przesz³oœci 30-50 lat
wstecz okres œwi¹t poprzedza³
post, a w okresie Wielkiego
Tygodnia post œcis³y. Wielka-
noc by³a swoistym zadoœæu-
czynieniem za okres wyrze-
czeñ. Obecnie choæ nie
wszyscy poœcimy i na co
dzieñ odwykliœmy od trady-
cyjnych t³ustych potraw, to
jednak iloœæ spo¿ywanych ka-
lorii jest znacznie wiêksza.
Zwykle a¿ za du¿a w stosun-

ku do naszych potrzeb
i znacznie wiêksza ni¿ np.
przed stu laty. 

Mimo, ¿e œwi¹teczna trady-
cja zobowi¹zuje do przygoto-
wania wspania³ych potraw, to
organizm nie jest przyzwy-
czajony do trawienia tak du-
¿ych iloœci jedzenia. Buntuje
siê zwykle w¹troba, daje znaæ
pêcherzyk ¿ó³ciowy, przeci¹-
¿one zostaje serce i wzrasta
ciœnienie. Najczêstsz¹ przy-
czyn¹ zg³oszeñ do lekarzy
w czasie œwi¹t s¹: kolka w¹-
trobowa lub bóle brzucha
zwi¹zane z tzw. niestrawno-
œci¹, k³opoty z sercem. 

Obfitoœæ jajek, mas³a, t³u-
szczu, s³odyczy to swoista
„bomba” cholesterolowa.
Nadmiar jedzenia jest bardzo
powa¿nym obci¹¿eniem dla
trzustki, szczególnie w utajo-
nej fazie cukrzycy, a tak¿e dla
osób chorych na cukrzycê.
Przy œwi¹tecznym stole nie

namawiajmy wiêc „na si³ê”
do jedzenia i napojów, szcze-
gólnie osoby które z du¿ym
samozaparciem przestrzegaj¹
diety.

Œwiêta czêsto s¹ okresem
podejmowania decyzji
o zmianach np. postanowie-

nie o odchudzaniu. Musimy
zdawaæ sobie sprawê, ¿e jest
to proces, który musi trwaæ
i wymaga przygotowania.
Nie starajmy siê podejmowaæ

decyzji na wyrost np. w dwa
tygodnie zrzucê 15 kilogra-
mów. Szybkie odchudzanie
wymaga zaprzestania jedze-
nia, co wyniszcza organizm,
w tym okresie bardzo utru-
dnione jest normalne funk-
cjonowanie (praca, nauka),

a co najwa¿niejsze bardzo
trudno jest utrzymaæ na d³u¿-
sz¹ metê ciê¿ko wypracowa-
ny ciê¿ar cia³a. Przed rozpo-
czêciem odchudzania warto

poradziæ siê lekarza (czêœciej
s¹ to zespo³y: lekarz, psycho-
log, dietetyk), który doradzi
i pomo¿e zaplanowaæ proces
odchudzania – rodzaj diety,
æwiczenia, plan chudniêcia.
Bêdzie te¿ pomocny przy
normalnych w tym procesie,

za³amaniach i w¹tpliwo-
œciach. Pytanie czy warto siê
odchudzaæ? – oczywiœcie, ¿e
tak, przede wszystkim dla na-
szego zdrowia i samopoczu-

cia. Nadwaga sprzyja i po-
garsza wszystkie choroby
serca i nadciœnienia. Nasze
stawy i krêgos³up, szczegól-
nie po szeœædziesi¹tce nie po-
winny byæ przeci¹¿ane
nadmiernym ciê¿arem, dlate-
go warto nie dopuœciæ do
nadwagi i rozs¹dnie, stopnio-
wo siê odchudzaæ. Nie nale¿y
te¿ wierzyæ w „cudowne leki,
napoje, diety” obiecuj¹ce
szybkie i skuteczne odchu-
dzanie. Z faktu, ¿e jest tyle
najlepszych, wspania³ych,
szybkich metod i ci¹gle poja-
wiaj¹ siê nowe, mo¿na wy-
ci¹gn¹æ jeden wniosek, ¿e nie
ma jednej skutecznej, cudow-
nej metody, a na utratê kilo-
gramów trzeba zapracowaæ.
Nie mo¿na te¿ przesadzaæ,
odchudzaæ siê na zapas, ciê-
¿ar cia³a powinien byæ odpo-
wiedni dla naszego wzrostu
i wieku, nadmierna chudoœæ
jest równie niebezpieczna jak
oty³oœæ.

Wracaj¹c do œwi¹t i tra-
dycji nie rezygnujmy z nich,
ale jak przestrzega³ ks. J.
Kitowicz, nie przesadzajmy
ani w jadle, ani w napit-
kach, ani w oblewaniu siê
wod¹ w œmigus dyngus cze-
go wszystkim Czytelnikom
¿yczy

Redakcja Mieszkańca.

STÓŁ POD SPECJALNYM NADZOREM
Tradycyjne œwiêta, a szczególnie Wielka-
noc zwi¹zane s¹ z du¿¹ iloœci¹ dobrego,
t³ustego jedzenia. Zwyczajowe potrawy: ja-
ja, pêta kie³bas, szynki, pieczone prosiê
i inne miêsiwa oraz baby, mazurki, serniki
i inne przysmaki to olbrzymia iloœæ kalorii,
które z du¿¹ przyjemnoœci¹ wch³oniemy,
popijaj¹c nie tylko napojami bezprocento-
wymi. Potem zaczynaj¹ siê k³opoty. 
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 6

POZIOMO: 1-A wypornoœæ statku. 1-J rodzaj ubranka dla
dziecka. 2-E argonauta, uczestnik ³owów kaledoñskich. 
3-A hebel. 3-G delikatne, krótkie w³oski na skórze ludzkiej.
4-E oczodó³. 4-L ptak gospodarski z koralami. 5-G ciê¿a-
rówka  z by³ego NRD. 6-A marka samochodów francu-
skich. 6-K naturalny barwnik organiczny. 7-B przyl¹dek
przyl¹dek Hiszpanii. 7-G miasto w Japonii. 8-D kawa³ek
czegoœ jadalnego. 8-J miejsce uboju zwierz¹t. 9-F uczta
pierwotnych chrzeœcijan. 10-A element silnik.a 10-H myœli-
stwo. 11-A rodzaj naczynia do parzenia herbaty. 1-H zapis
na wypadek œmierci. 13-A miasto nad Widaw¹. 14-J ruch
m³odzie¿owy w latach 60. 15-E karczma, zajazd. 16-A li-
tera alfabetu ³aciñskiego.16-J miasto w Rosji nad Desn¹.
PIONOWO: A-1 gra w karty. A-10 wielka fla morska. B-6
nakrycie g³owy biskupa. C-1 kapa. C-10 jednostka oporu
elektrycznego. elektrycznego-6 styl w sztuce europejskiej

ok. 1720-80. E-1 p³atny partner do taca. E-11 wybryk,
eksces. F-8 ryba z rodziny karpiowatych. G-1 rodzaj gry
dla dzieci. H-2 wydma w kszta³cei prostego d³ugiego wa-
³u. H-7 napad z³oœci, furia. H-12 oblicze, lico. I-3 sta³y
znak nawigacyjny. I-9 ziemia uprawna. J-1 rodzaj kluski
ziemniaczanej. J-7 p³ynie w ¿y³ach. J-12 rodzaj miêsa. 
K-5 malwa. L-1 wrki skórzane na grzbiecie koni, wielb³¹-
dów. L-8 med. lewatywa. £-4 komin wulkaniczny. £-12
ma³a mapa. M-1 stawianie kroków. N-8 Shaw, pisarz
(„M³ode lwy”). O-1 czapka rogatywka. O-12 trik, sztuczka.

opr. A. Kemski
Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹za-
nie krzy¿ówki Nr 4/08: „Œmia³ym los sprzyja”. Nagrodê
ksi¹¿kow¹ wylosowa³: p. Mieczys³aw Iwaniuk z ul. Ostro-
bramskiej. Wa¿ne do 28.03.br.

	 	
			
		

	 
	

	
		
	
	

H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

Drogi Baranku! Koniecznie korzystaj ze sprzyjaj¹-
cych ci okazji. Mog¹ siê one zdarzyæ w pracy,
podczas za³atwiania spraw prywatnych, a nawet
warto zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e mo¿esz zain-
westowaæ na gie³dzie. Silny charakter i zdecydo-
wanie sprawi¹, ¿e problemy, jakie pojawi¹ siê na
twojej drodze, rozwi¹¿esz bez wiêkszych trudno-
œci. W sprawach sercowych wiosennie. 

 BYK 22.04-21.05
Teraz mo¿esz prze¿ywaæ trudne momenty.
Uzbrój siê wiêc w cierpliwoœæ i nie rób nic wiêcej
ni¿ to potrzebne. Spraw zwi¹zanych z urzêdem
skarbowym nie zostawiaj na ostatni¹ chwilê. Tu-
taj zachowaj przytomnoœæ umys³u i spokój. Spo-
tkanie z pewn¹ mi³¹ osob¹ na pewno poprawi ci
nastrój i spojrzysz na otoczenie z wiêkszym opty-
mizmem.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Sprzyjaj¹ce chwile na podjêcie wa¿nej dla ciebie
decyzji w sprawach zawodowych. Wspania³a per-
spektywa podniesienia kwalifikacji i poznania no-
wych ludzi bêdzie dla ciebie dodatkowym bodŸ-
cem do dalszej pracy. W sprawach uczuæ nie
spotka ciê wiêksza niespodzianka. Natomiast po-
zostaj¹cy w sta³ych zwi¹zkach mog¹ liczyæ na
podniesienie temperatury swoich uczuæ.

�� RAK 22.06-22.07
Niektóre Raki mog¹ liczyæ na szczêœliwe rozwi¹-
zanie swoich zaleg³ych problemów. Inne mog¹
mieæ k³opoty z nawi¹zaniem kontaktów w sferze
kole¿eñskiej. Wszystko to mo¿e zale¿eæ od psy-
chicznego nastawienia do pewnych sytuacji. Nie
warto siê jednak zanadto przejmowaæ, istnieje
szansa na szczêœliwe zakoñczenie trudnych
spraw za parê tygodni. 

�� LEW 23.07-23.08
W tym miesi¹cu, choæ odczujesz przyp³yw si³ wi-
talnych, twój organizm mo¿e zachowyaæ siê ka-
pryœnie. Nie daj siê wiêc ca³kowicie ponieœæ wio-
sennemu entuzjazmowi. Przed tob¹ trochê
spraw do za³atwienia, wydatków i nadrobienia
zaleg³oœci. Nie wymiguj siê równie¿ od pomocy
w domowych porz¹dkach i spraw swoim najbli¿-
szym mi³y prezent pod postaci¹ wspólnego wy-
padu gdzieœ na zielon¹ trawkê... w poszukiwaniu
wiosny. 

�� PANNA 24.08-23.09
W najbli¿szych dniach, choæ tempo Twojego ¿ycia
bêdzie spore, marcowe s³oñce nastawi Ciê bardziej
optymistycznie do œwiata i sprawi, ¿e bêdziesz
w romantycznym nastroju. W sklepach jubilerskich
to w³aœnie Panny bêd¹ oblegaæ stoiska z pierœcion-
kami i obr¹czkami, a potem rezerwowaæ wyjazd dla
nowo¿eñców. Nie bêdziesz mieæ w¹tpliwoœci, co do
si³y uczuæ swoich i partnera. W sprawach finanso-
wych ³ap okazje i wykorzystuj do koñca. 

�� WAGA 24.09-23.10
Najbli¿sze dni powinieneœ wykorzystaæ w sposób
bardziej twórczy. Bêdziesz mieæ wiele mo¿liwo-
œci. I wszystkie sprzyjaj¹ce. Wzbudziæ to mo¿e
twój zachwyt, a jednoczeœnie pewien niepokój, ¿e
tyle spraw uk³ada siê zbyt ³atwo. W sprawach
sercowych mo¿esz liczyæ na uœmiech losu, w fi-
nansowych szykuj¹ siê ma³e zmiany na lepsze.

�� SKORPION 24.10-23.11
Dobre dni na za³atwienie kilku trudnych spraw - je-
steœ w bojowym nastroju i nie warto z tob¹ zadzie-
raæ. Ale powinieneœ trochê przystopowaæ i posta-
raæ siê o wiêcej elastycznoœci i dyplomacji w kon-
taktach miêdzyludzkich. Jeœli chcesz gdzieœ spo-
¿ytkowaæ swoj¹ z³oœæ lub frustracjê, zrób to przy
domowych porz¹dkach. Jakiœ dywan do trzepania
lub pod³oga do froterowania zawsze siê znajd¹!

�� STRZELEC 24.11-22.12
Nieoczekiwana wizyta kogoœ z rodziny lub wiado-
moœæ wprowadzi w twoim ¿yciu trochê zamiesza-
nia. Trudno bêdzie pogodziæ propozycjê z wcze-
œniejszymi zobowi¹zaniami. W najbli¿szych 
dniach inicjatywa w sprawach uczuciowych nale-
¿eæ bêdzie do ciebie. Postaraj siê wiêc wybranej
osobie pokazaæ jak ci na niej zale¿y. Wszystko
u³o¿y siê pomyœlnie i bêdziesz móg³ stwierdziæ,
¿e spe³niaj¹ siê twoje marzenia. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Na twojej ¿yciowej drodze pali siê piêkne, zielo-
ne œwiat³o. Jako osoba ambitna zapewne ostro
dodasz gazu i zaczniesz odcinaæ kupony. Mo¿e
to dotyczyæ twoich spraw domowych lub zawo-
dowych. W twoim sercu zapanowa³a wiosna, bê-
dziesz w pogodnym nastroju, otwarty na ludzi,
chêtny do rozmowy i zabawy. I koniecznie za-
dbaj o zdrowie, twój organizm dopomina siê
o swoje prawa... 

�� WODNIK 21.01-19.02
Sypiaj przy uchylonym oknie, aby wiosna, która
nadchodzi, mog³a i ciebie odwiedziæ. Czeka ciê
kilka interesuj¹cych spotkañ, mo¿esz nawi¹zaæ
interesuj¹ce znajomoœci lub wyjechaæ w podró¿
lub za³atwiæ wa¿n¹ urzêdow¹ sprawê. Na pewno
nie bêdziesz siê nudziæ. W Wielkanocny Ponie-
dzia³ek zafunduj swojej rodzinie prawdziwy pry-
sznic, jak na wodny znak przysta³o... Twoja wy-
obraŸnia podsuwa ci ju¿ pewne pomys³y. 

�� RYBY 20.02-20.03
W najbli¿szych tygodniach czeka ciê jakieœ fascy-
nuj¹ce prze¿ycie w sferze uczuciowej. Mo¿e to
prowadziæ do stanu frustracji, poczujesz siê jak
na rozstaju dróg. Decyduj¹ca rozmowa z drug¹
osob¹ wyjaœni wiele trapi¹cych ciê w¹tpliwoœci.
W sprawach zawodowych musisz uzbroiæ siê
w cierpliwoœæ i czekaæ na ewentualn¹ podwy¿kê
pod koniec miesi¹ca. Na razie ciesz siê wiosn¹...
i czêœciej uœmiechaj siê.  Merlin 

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie
Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 

wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

�
ŚŚwwiięęttaa  ––  cchhcciiaałłoobbyy  ssiięę,,  bbyy
bbyyłłyy  ppiięękknnyymm  cczzaasseemm  rreellaa−−
kkssuu..  JJaakk  ssoobbiiee  ttoo  uułłaattwwiićć??

OObbrruussyy  ii sseerrwweettkkii  hhaaffttoowwaannee

prasujemy zawsze na miękkim
ręczniku, po lewej stronie,
Dzięki temu wyhaftowany wzór
będzie wypukły i zachowa swo−
ją naturalną fakturę. KKoorrddoonn−−
kkoowwee  i wszystkie „dziergane”
serwetki oraz serwety suszy−
my w specjalny sposób: na
stole, na którym będą leżały,
rozkładamy ceratę, na nią zło−
żone prześcieradło lub duży
ręcznik, a na wierzchu – mo−
krą, delikatnie wypraną koron−
kową serwetę od razu układa−
jąc i drapując ją tak, jak bę−
dzie zdobiła nasz stół po wy−
schnięciu. Dzięki temu serwe−
ta się nie zdeformuje i zacho−
wa swój właściwy kształt. 

�
PPiieecczzyywwoo  nnaa  śśwwiięęttaa można
kupić nawet o wiele wcze−
śniej. Zawinięte szczelnie

i ciasno w plastikową torebkę,
zamrażamy je w zamrażarce
(zwykły zamrażalnik może nie
mieć odpowiednio niskiej tem−
peratury). Można je przecho−
wywać bardzo długo. Kiedy jest
potrzebne do spożycia, wyjmu−
jemy je i odmrażamy, zawinięte
w czystą ściereczkę. Będzie jak
świeżo kupione!

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
BByy  mmiieećć  ttrraaddyyccyyjjnniiee  kkoolloorroowwee  ppiissaannkkii,,  nniiee  ttrrzzeebbaa  sszzttuucczznnyycchh  ffaarrbbeekk!!
OOttoo  pprroossttee,,  ssttaarree  pprrzzeeppiissyy,,  jjaakk  uuzzyysskkaaćć  ooddppoowwiieeddnniiee  bbaarrwwnniikkii..
�� ŻŻóółłttyy − liście brzozy i olchy, kora młodej jabłoni, drewno morwy,
suszone kwiaty jaskrów polnych, łuski cebuli, modrzewiowe igły.
PPoommaarraańńcczzoowwyy – marchew, dynia. CCzzeerrwwoonnyy  − marzanna, kora kru−

szyny i dębu, olchowe szyszki, owoce czarnego bzu, suszone jagody. BBrrąązz – orzech wło−
ski (łupiny owoców i korzenie), igliwie jodły, kora dębu, suche łuski cebuli. NNiieebbiieesskkii –
owoce tarniny. ZZiieelloonnyy – młode źdźbła żyta, liście barwinka, pokrzywa. FFiioolleett  ––  buraki,
suszone płatki ciemnych kwiatów malwy, jagody. CCzzaarrnnyy – mocny wywar z olchowych
„szyszek”.
�� JJaakk  ttoo  zzrroobbiićć?? Ugotować bardzo mocny wywar z pożądanych składników, dobrze od−
cedzić, włożyć do wywaru jajka, znowu zagotować i pozostawić je tam, aż ostygnie.
Można wywary łączyć, by uzyskać ciekawe zestawienia kolorystyczne. Po wyjęciu i ewen−
tualnym naniesieniu wzorów warto pisanki natłuścić odrobiną oleju czy masła, by wydo−
być głębię koloru i piękny blask.

CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Mazurki to Wielkanoc! Polski specja³, który goœci na
naszych sto³ach tylko raz w roku – w³aœnie teraz.

✓✓ SPÓD
Ciasto kruche: pó³ kg kg m¹ki krupczatki;  1/4 kg mas³a; 3

¿ó³tka, szczypta soli, cukier puder (min. 1/2 szklanki): zimne
mas³o posiekaæ szybko i z m¹k¹, dodaæ pozosta³e sk³adniki,
bardzo szybko wyrobiæ i sch³odziæ przez godzinê. Blachê wykle-
jaæ ciastem bez wa³kowania. 

Pó³kruche: do powy¿szych sk³adników dodajemy 1 ³y¿kê gêstej œmietany i trochê
proszku do pieczenia. Wyrobiæ, sch³odziæ, po rozwa³kowaniu wy³o¿yæ nim blachê.

Biszkoptowe – dowolnie robione, a niewprawne gospodynie mog¹ kupiæ gotowe
biszkoptowe spody, jasne lub kakaowe.

Waflowe spody to po prostu zwyczajne, tzw. „suche” wafle, okr¹g³e lub kwadrato-
we.

✓✓ MASA
Ka¿de z wy¿ej wymienionych ciast mo¿e s³u¿yæ jako spód do rozmaitych

mas i dekoracji, które s¹ niezbêdnym elementem wielkanocnych mazurków.
Oto kilka propozycji do po³o¿enia na ju¿ gotowe, upieczone spody:

Kajmak – zamkniêt¹ puszkê mleka skondensowanego, s³odzonego, zanurzon¹
w k¹pieli wodnej gotujemy na niewielkim ogniu przez 1,5-2 godziny. Lekko sch³odzo-
n¹ otwieramy, a jej zawartoœæ wylewamy na spód, cienko posmarowany kwaœnymi
powid³ami. Przedtem kajmak mo¿na wymieszaæ z pó³ kostki mas³a czy czterema ³y¿-
kami mas³a orzechowego lub mielonymi orzechami. 

Czekolada – tabliczka lub dwie gorzkiej czekolady, 2 ³y¿ki mas³a, 1/4 szkl. mleka
skondensowanego lub œmietanki, wolniutko gotujemy, mieszaj¹c. Gdy zgêstnieje, do-
lewamy ma³y kieliszek spirytusu lub koniaku czy likieru. Wylewaæ ciep³e, na spód po-
smarowany powid³ami lub mas³em orzechowym. Mo¿na tak przygotowan¹ czekoladê
wymieszaæ z namoczonymi, pokrojonymi w paski morelami, œliwkami suszonymi, ¿u-
rawinami i orzechami w³oskimi, obgotowanymi 1 minutê. Dekorowaæ wzorami z kolo-
rowych cukierków, mo¿na te¿ uk³adaæ „bazie” z p³atków migda³owych i kurczaczki
z suszonych moreli!

Do przek³adania wafli – warstwami: powid³a œliwkowe, na to wafel, na niego lek-
ko rozgrzane mas³o orzechowe, znowu wafel z powid³ami. Lekko ucisn¹æ desk¹ do
krojenia, obci¹¿on¹ np. ksi¹¿k¹, byle nie za mocno. Wierzch mo¿na polaæ czekolad¹
z bakaliami lub gotow¹ polew¹ i udekorowaæ. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Blondynka, załamana, zwierza się swojej

przyjaciółce: − Życie mnie rozczarowuje! Wczo−
raj czułam się taka samotna… Poszłam więc
do kawiarni. Otworzyłam drzwi, na których na−

pisano „MĘŻCZYŹNI” A tam − co?! Ubikacja!!!
☺ ☺ ☺

Wejście na dyskotekę. Ochroniarz pyta wchodzącego go−
ścia: − Ma Pan pistolet? − Nie. 

− A może ma Pan nóż? − Nie.
− Siekierę? – Nie.
− Kastet? − Nie, no nie mam nic.
− Co?! − zdumiewa się ochroniarz, rozbija butelkę, daje mu

ubitą szyjkę i mówi: 
− Panie! No weź Pan chociaż to!

☺ ☺ ☺
− Zosiu, ty naprawdę nie chcesz wyjść za mąż?!
− A po co mi mąż: mam psa, który warczy, kiedy go chcę

spędzić z kanapy, papugę, która przeklina i kocura, który
włóczy się przez całe noce…

WWeessoołłyy  RRoommeekk
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REKLAMA REKLAMA

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

Biuro Handlowe: Warszawa, ul. Zamieniecka 76, tel./fax. 879−89−54

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     WWWWIIII OOOOSSSSEEEENNNNNNNNYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

Wa¿ny dla wszystkich mie-
szkañców Warszawy, którzy
aktualnie przegrywaj¹ z wawer-
skimi inwestorami i urzêdnika-
mi partiê rozgrywan¹ na... polu
golfowym. 

Wielki problem z tym, gdzie
wywoziæ i sk³adowaæ œmieci,
gruz i ziemiê z budów zdaje siê
byæ rozwi¹zany. Gdzie?
W Wawrze! Nad brzegiem Wi-
s³y. Na obszarze objêtym pro-
gramem NATURA 2000. Tego
mo¿emy dowiedzieæ siê z inter-
netowego blogu Jerzego Gu-
mowskiego, który alarmuje, ¿e
ulic¹ Droga Golfowa „od kilku
tygodni je¿d¿¹ dziesi¹tki, jak nie
setki, olbrzymich ciê¿arówek.
Na koñcu ulicy znajduje siê nie-
legalne wysypisko nale¿¹ce
w czêœci do prywatnego w³aœci-
ciela i skarbu pañstwa reprezen-
towanego przez Regionalny Za-
rz¹d Gospodarki Wodnej.
Olbrzymi obszar zosta³ zasypa-
ny setkami ton œmieci, gruzu
i ziemi z wykopów. Niektóre
drzewa zasypano do wysokoœci
piêciu metrów. Przy okazji
uszkodzono betonowe, antypo-
wodziowe zabezpieczenie brze-
gów, ci¹gn¹ce siê wzd³u¿ rzeki
na odcinku ok. jednego kilome-
tra.”. Spraw¹ zainteresowa³o siê
Forum Przyrodnicze „Bocian”,
a nastêpnie Fundacja „Ja Wis³a”. 

Gruz, œmieci i nawo¿ona zie-
mia potrzebna jest w³aœcicielowi
terenu ¿eby w Wawrze powsta³o
wspania³e pole golfowe. „Jak siê
okazuje firma prowadz¹ca robo-

ty ma decyzjê dyrektora (RZGW
– przyp. ar ) na zasypanie nie-
wielkiego fragmentu terenu, a za-
sypuje 38 ha – pisze w internecie
Adam Tar³owski z TP „Bocian”,
który o sprawie zawiadomi³ poli-

cjê. – Trwa te¿ spychologia czyli
RZGW mówi, ¿e sprawê ma za³a-
twiæ Urz¹d Dzielnicy Wawer,
a Urz¹d Dzielnicy, ¿e na od-
wrót...” Przemek Pasek z Funda-
cji „Ja Wis³a” tak komentuje
„Mieszkañcowi” ca³¹ sprawê: 
– Na pocz¹tku RZGW utrzymy-
wa³o, ¿e nie wyda³o zgody na
gromadzenie na tym terenie od-
padów, ale dotarliœmy do decyzji
dyrektora RZGW, która zwalnia
inwestora z zakazów obowi¹zu-
j¹cych na tym terenie. Staramy
siê o jej uchylenie. Nawiezienie
miliona metrów szeœciennych od-
padów na teren, gdzie zazwyczaj
rozlewa siê „wielka woda”, rów-
na siê dodatkowemu milionowi
metrów szeœciennych wody
w Warszawie w czasie du¿ego
wezbrania Wis³y... Wysypisko
gruzu zagra¿a tak¿e wiœlanemu
„Wielorybowi”. Kêpa Wieloryb,
bo o niej mowa, znajduje siê na
terenie dzielnicy Wawer powy¿ej
Mostu Siekierkowskiego. „Kêpa
ma kszta³t P³etwala B³êkitnego,
którego grzbiet stanowi¹ linie
dawnych bocznych nurtów wiœla-
nych - ³ach, a brzuch omywa Wi-
s³a. To bez w¹tpienia najcenniej-
szy fragment Wis³y w Warszawie.
Teren jest chroniony w ramach
programu Natura 2000 i jako
Strefa Œcis³ej Ochrony Ekolo-

gicznej Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Obo-
wi¹zuje tam zakaz pogarszania
siedlisk chronionych gatunków
i zakaz zmiany ukszta³towania
powierzchni ziemi” – pisze Fun-
dacja „Ja Wis³a”, która wraz
z ekologami lustrowa³a niedaw-
no zniszczenia na opisywanym
obszarze. 

Straty w œrodowisku s¹ nie do
oszacowania. Wed³ug fundacji
tylko przywrócenie terenu do

stanu poprzedniego bêdzie ko-
sztowa³o ok. 500 mln z³. Znale-
zienie takiej iloœci pieniêdzy
i przeznaczenie ich na odbudo-
wê zniszczeñ nale¿y rozpatry-
waæ w kategoriach cudu. Ale
w Wawrze cuda siê zdarzaj¹. No
bo jakim to zbiegiem okoliczno-
œci mo¿na wyjaœniæ choæby
fakt, ¿e w 2005 r. Rada Warsza-
wy nazywa jedn¹ z wawerskich
ulic „Drog¹ Golfow¹”, a trzy la-
ta póŸniej w³aœciciel dzia³ki
przy tej ulicy, dzia³ki o po-
wierzchni równej mniej wiêcej
80% Parku Skaryszewskiego,
przygotowuje j¹ pod... pole gol-
fowe? To po prostu cudowny
zbieg okolicznoœci! „Zdumiewa
mnie, ¿e w czasach kiedy taki
nacisk k³adzie siê na ochronê
œrodowiska i z Unii id¹ na to du-
¿e œrodki finansowe, ci¹gle je-
steœmy bezradni wobec takiego
wandalizmu...” – sprawê pod-
sumowuje internauta INASA.
Zdumienie INASY jest zbêdne.
Zapewne w³adze Wawra uwa-
¿aj¹, ¿e (tak, jak z opisywanym
przez nas problemem z azbe-
stem –„Mieszkaniec” Nr 20
z 2007 r., dostêpnym w archi-
wum na www.mieszkaniec. pl),
skoro rzecz siê odbywa na pry-
watnym terenie, to nie jest pro-
blemem dzielnicy...   ar

Wawer zaleje Warszawę...
„Zielone p³uca” prawobrze¿nej Warszawy
trac¹ kolejne ¿yciodajne pêcherzyki. Po
opisywanych przez „Mieszkañca” k³opo-
tach Wawra ze œmiercionoœnym azbe-
stem pojawi³ siê nastêpny problem.

Ekolodzy ruszaj¹ oceniæ zniszczenia.

Za pomoc w jej odnalezieniu lub wskazanie
miejsca pobytu WYSOKA NAGRODA!

Tel. 601−724−724

KTOKOLWIEK
WIDZIAŁ…
Od trzech miesiêcy nadal
szukamy naszej suczki
rasy czarny terier rosyj-
ski. Jest du¿a, kud³ata,
ma tatua¿. Przypuszcza-
my, ¿e zosta³a przez ko-
goœ przygarniêta.

CUDA NA KIJU
Bêd¹ nowe autobusy! I nowe tramwaje! I nowy poci¹g na lotnisko Okêcie! I nowe wagoniki metra! Ani nie zwariowa³em, ani

tym bardziej Redakcja nie zamieœci³a dziœ omy³kowo tekstu przygotowanego na 1 kwietnia! Po prostu Pani Prezydent (niech
imiê Jej trwa wiecznie) zwróci³a siê do Rady Warszawy o zgodê na zawarcie stosownych umów na najbli¿sze… 10 lat. Dziêki
tym umowom mamy pewnoœæ, ¿e zakupione zostan¹ niskopod³ogowe, klimatyzowane, nowoczesne autobusy i tramwaje. Rada
Warszawy uchwa³y ochoczo przyjê³a i teraz pozostaje czekaæ na pierwsze efekty!

Niestety na tym wiadomoœci optymistyczne koñcz¹ siê. Za lepsze us³ugi przyjdzie bowiem (trochê awansem, bo od czerwca)
wiêcej p³aciæ. Wprawdzie dziêki radnym LiD uda³o siê okie³znaæ apetyt wszechw³adnego szefa Zarz¹du Transportu Miejskiego
i podwy¿ka zosta³a ograniczona do 18 procent, ale mizerne to pocieszenie, bo kolejne z³otówki z portfela bêd¹ nam uciekaæ. 

Klub LiD zapowiedzia³ ograniczenie wszechw³adzy Leszka Ruty w jeszcze jednym zakresie: przygotowywany jest projekt
uchwa³y, która spowoduje, i¿ w dniach kursowania komunikacji wed³ug rozk³adów œwi¹tecznych nie bêd¹ obowi¹zywaæ op³aty
Strefy Parkowania P³atnego Niestrze¿onego (wci¹¿ przez mieszkañców nazywanej „waparkiem”). W ten sposób sytuacje,
w których pan Ruta jednoosobowo og³asza³, i¿ w dzieñ powszedni jest œwiêto, przejd¹ do historii. 

Wszystko to wydarzy³o siê w czasie sesji Rady 13 marca. Tyle i… tylko tyle. Mimo bowiem, i¿ sesja rozpoczê³a siê trochê po
godz. 10.00, a zakoñczy³a niewiele przed 19.00 pozosta³ych punktów nie zdo³ano rozpatrzyæ. Najpierw do godz. 13.30 trwa³y ko-
lejne przerwy, bowiem klub PiS prosi³ o „mo¿liwoœæ zapoznania siê z dokumentami” (które okaza³y siê byæ kompromituj¹co nie-
przygotowane przez ZTM), potem trwa³a dyskusja przerwana na godzinny bankiet œwi¹teczny. A oko³o 19.00 radni PiS obrazili siê
na koalicjê, która przeg³osowa³a zamkniêcie dyskusji w punkcie dotycz¹cym kasy dla szkolnych pielêgniarek i przestali braæ udzia³
w g³osowaniu. Okaza³o siê, ¿e rz¹dz¹ca koalicja upojona sukcesem nie mia³a ochoty byæ na sali o tak póŸnej porze i mimo, i¿ li-
czebnie mia³a przewagê, to jednak nie mia³a obecnych 31 radnych. A tylu trzeba by by³o quorum. S³owem: z³apa³ Kozak Tatarzy-
na… Sesjê przerwano. Przy okazji wywracaj¹c przygotowany do og³oszenia przetarg na przewozy osób niepe³nosprawnych, które-
go bez uchwa³y Rady og³osiæ siê nie da, a og³osiæ trzeba. Ale kogo to obchodzi...                                        PODPATRYWACZ 

BEZPIECZNE
szko³y w Europie

Co nale¿y zrobiæ, aby uczniowie
czuli siê bardziej bezpieczni
w szkole i jej okolicy? Nad tym
problemem w Szkole Podstawo-
wej nr 143 przy al. Stanów Zjedno-
czonych debatowali uczestnicy
unijnego programu RoSaCe.

W projekcie RoSaCe (Road Safety Cities in Eu-
rope), mówi¹c ogólnie, chodzi o poprawê bezpie-
czeñstwa dzieci w szkole i w drodze do niej. W pro-
gramie uczestnicz¹ po trzy szko³y z Rzymu, Madry-
tu, Aten i Warszawy. Nasz¹ stolicê reprezentuje Gim-
nazjum Nr 102, Szko³a Podstawowa Nr 75 i wspo-
mniana sasko-kêpska podstawówka Nr 143. Jeœli za-
pytaæ jakiegokolwiek nauczyciela z którejkolwiek
szko³y, czy w jego placówce s¹ miejsca niebezpiecz-
ne w wiêkszoœæ odpowiedŸ bêdzie negatywna. A tak
naprawdê w ka¿dej szkole s¹ takie miejsca, tylko...
trudno siê do tego przyznaæ. RoSaCe bêdzie trwa³o
trzy lata. W tym czasie zostan¹ zdiagnozowane nie-
bezpieczne miejsca w szko³ach i okolicy, wypraco-
wane metody i sposoby poprawy bezpieczeñstwa
w tych miejscach, a nastêpnie te procedury zostan¹
wprowadzone w ¿ycie. Program ambitny i niezmier-
nie potrzebny, ale do jego realizacji konieczne s¹ pie-
ni¹dze. Trzy warszawskie placówki realizuj¹ go od
pocz¹tku tego roku szkolnego i jak na razie, mimo ¿e
to program unijny, robi¹ to w znacznej czêœci z w³a-
snych œrodków, a nauczyciele rozumiej¹c wagê pro-
jektu poœwiêcaj¹ mu swój wolny czas.  

Widaæ, ¿e nauczyciele ze szkó³ bior¹cych
udzia³ w RoSaCe naprawdê wziêli siê do pracy.

I w tê pracê aktywnie zaanga¿owali swoich
uczniów. To dzieci, na specjalnych mapach, pla-
nach budynku szko³y i okolicy, kolorowymi
plamkami zaznacza³y miejsca bezpieczne, obo-
jêtne i niebezpieczne. Dzieci uzasadnia³y swoje
wybory. Okazuje siê, ¿e w oczach uczniów nie-
bezpiecznymi miejscami s¹ szkolne korytarze
(zbyt du¿y i szybki ruch), ³azienki (zamykanie
drzwi, m³odsi obawiaj¹ siê starszych), schody
(zbieganie) i szatnie (ciasno, „przepychanki”,
brak monitoringu). 

Du¿ym zainteresowaniem uczestników konfe-
rencji cieszy³y siê piktogramy przygotowane
przez Szko³ê Podstawow¹ Nr 75. Na wzór zna-
ków drogowych szko³a opracowa³a znaki mog¹ce
poprawiæ bezpieczeñstwo w placówce. 

Ze zrozumia³ych przez dzieci znaków (rysun-
ków) uczniowie odczytuj¹ komunikaty: Nie bie-
gaj!, Trzymaj siê porêczy!, W¹ski korytarz!, Strefa
ciszy! Przy okazji podsumowania pierwszego eta-
pu realizacji programu, dzieci z podstawówki Nr
143 przygotowa³y spektakl (na zdjêciu) traktuj¹cy
o tym, jak siê zachowywaæ i na co w drodze do
szko³y zwracaæ szczególn¹ uwagê. Dziêki temu, ¿e
dzieci mówi³y a¿ w czterech jêzykach, spektakl
by³ zrozumia³y tak¿e dla zagranicznych goœci.

Ada M. 
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ANTYKI

�� Kupiê – monety, znaczki, po-
cztówki, obrazy, meble, zegary
oraz inne przedmioty. 
Tel. 022 610-33-84; 0601-235-118
�� Monety, banknoty, papiery
wartoœciowe. Wycena, kupno,
aukcje. Dom Aukcyjny. 
Tel. 022 407-02-20; 0506-025-125

AUTO−MOTO/kupię

�Opla – Skodê. Tel. 0506-871-924

KUPIĘ

�� AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz in-
ne przedmioty. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
� Kolekcjoner kupi: stare ksi¹¿-
ki, pocztówki, monety. 
Tel. 022 677-71-36, 0502-011-257
� Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 022 831-36-48
RAMKA
Meble stylowe – mog¹ byæ do
renowacji. Tel. 0515-090-829
lub 022 826-62-32
� Stare zdjêcia i pocztówki, zdjê-
cia artystyczne, autografy, listy,
rêkopisy, dawne opakowania bi-
¿uteryjne. Galeria Blanka Sena-
torska 11. Tel. 0515-090-829; 

022 826-62-32 
�� Znaczki, pocztówki, monety,
medale, banknoty, akcje. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948

SPRZEDAM

� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 0606-742-822 

www.odkurzaczerainbow.pl
�Wyposa¿enie fryzjerskie. 

Tel. 022 610-15-72

MEDYCZNE

�� Alkoholowe odtrucia, narko-
tykowe, Esperal. Tanio. Gabi-
net, dojazdy. Tel. 022 671-15-79, 

022 613-98-37

MEDYCYNA NATURALNA

�Refleksoterapia. Tel. 694-935-213

NAUKA

� Fizyka/Matematyka. Matury.
Doje¿d¿am. Dr. Tel. 0606-154-798
� Francuski, rosyjski – t³umacze-
nia umów, faktur, kontraktów, in-
strukcji i warunków technicz-
nych, aktów cywilnych, œlubów.
Poœrednictwo biur wykluczone.
Tel. 022 815-44-91; 0601-35-18-64
� J. polski. Tel. 691-923-889
� Kursy przygotowawcze do ma-
tury. Tel. 022 879-87-66; 

0602-23-28-79
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Niemiecki. Tel. 0698-19-48-48; 

022 672-94-46
� Poœrednictwo i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami – studia pody-
plomowe. Tel. 022 879-87-66
� Szkolenia BHP. 

Tel. 022 879-87-66

� Szko³a Policealna. 
Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Bezpoœrednio kupiê plac na
Grochowie zabudowany lub nie-
zabudowany – pod budownictwo
wielorodzinne. Pilne! 
Tel. 022 610-77-94; 0501-103-792

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Mieszkanie 3-pokojowe; 63
m kw. Praga Po³udnie. 

Tel. 022 610-15-72

NIERUCHOMOŚCI/szukam do wynajęcia

� Lub zakupiê lokal ok. 30-40
m kw. na us³ugi, najchêtniej Gro-
chów. Tel. 0791-999-279

NIERUCHOMOŚCI/szukam do wynajęcia

� Powierzchniê magazynow¹, su-
ch¹ 100-200 m kw. w Remberto-
wie lub okolicy. Tel. 0601-313-494

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

� Mieszkanie 34 m kw., kwate-
runek - na wiêksze. 

Tel. 0698-959-732

DAM PRACĘ

� AVON – korzystne warunki
wspó³pracy. Tel. 0602-623-916
�� Agencja ochrony poszukuje
od zaraz do pracy mê¿czyzn
w wieku 40-60 lat. Bardzo do-
godne warunki pracy i p³acy.
Tel. 0696-518-491; 0605-730-180
� Agencja ochrony na korzyst-
nych warunkach zatrudni do

ochrony na terenie Pragi, Bródna,
Miêdzylesia i Targówka. 

Tel. 0691-737-741
�Dr Nona – produkty uzdrawiaj¹-
ce z Morza Martwego. Kosmetyka
+ zdrowie. Tel. 0602-654-917
� Firma z bran¿y us³ug komunal-
nych zatrudni osoby na stanowi-
sko: pomocnik kierowcy/sorto-
wacz. Tel. 022 750-93-13
� Firma z bran¿y uzdatniania
wody poszukuje kandydata na
stanowisko technik serwisant.
Wykszta³cenie min. œrednie
(techn-elektr.chem, bêdzie dodat-
kowym atutem), prawo jazdy kat.
„B”, podstawowa znajomoœæ MS
Office, umiejêtnoœæ pracy w ze-
spole, komunikatywnoœæ, dyspo-
zycyjnoœæ, praca g³ównie w tere-
nie, mile widziane doœwiadcze-
nie. Oferty prosimy przesy³aæ na
adres: biuro-wa@epuro.pl.
� Firma Instal-Bud zatrudni hy-
draulika (konserwacja). Okolice
Rembertowa. Tel. 602-777-508 
� Fryzjerowi mêskiemu. Pilne! 

Tel. 022 617-59-98
RAMKA
� NZOZ BO-DENTAL zatrudni
lekarzy stomatologów po sta¿u
oraz lekarza ortodontê. W-wa ul.
Miêdzyborska 60/62. Tel. 0501-
047-153

�� Opiekunki do chorych, sio-
stry PCK, pielêgniarki zatru-
dniê. Tel. 022 815-30-62
� PANIE – MONTA¯ ATOMI-
ZERÓW – FALENICA. 

Tel. 0501-295-814
� PANIE DO POMOCY PZY
PRODUKCJI NA WTRYSKAR-
KACH – FALENICA. 

Tel. 0501-295-814
��UNIWERSUM zatrudni pra-
cowników na parkingach strze-
¿onych. Tel. 0600-930-327

SZUKAM PRACY

� Elektryk. Tel. 0509-978-672

PRAWNE

RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Konkurencyjne ceny ul. Gro-
chowska 306/308 lok. 29. Tel.
022 879-92-29; 0502-27-51-94;
www.pietruk.eu 
� Kancelaria Prawna, przystêpne
ceny, szeroki zakres us³ug. Czyn-
na codziennie, ul. Grochowska
207 (Universam nad bankiem). 

Tel. 0509-959-444, 
(022) 810-00-61 w. 252 

�� Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukoœna.
Tel. 022 613-04-30; 0603-807-481
�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne, kar-
ne, spadkowe, rodzinne –obs³u-
ga. Porady. Miêdzylesie ul.
Dziêcieliny 3 m 11, wtorek
i czwartek 15.00-18.00. 
Tel. 022 815-31-80; 0501-025-692

RÓŻNE

� Domy z bali. 
Tel. 0888-708-650

�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE. Tel. 0500-336-607
� PIT-y – dochody z kraju i za-
granicy. Tel. 0505-553-045

www.kadry-reno.pl
RAMKA
Skup z³omu metali kolorowych.
Stary punkt – nowe ceny! Ul.
Kawcza 40. Tel. 0600-236-046

SPORT

�Si³ownia, sauna Podskarbiñska 7
B – najtaniej! Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 
Tel. 022 380-32-03; 0607-838-608
�� ALKO PRZEPROWADZKI
i meblowozy. 1 z³/km. 

Tel. 0512-139-430
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23, 

0609 105 940
�� Alternatory, rozruszniki – na-
prawa, spawanie ul. Kawcza 40. 

Tel. 022 610-53-43
�Anteny SAT TV, kamery – 24 h. 

Tel. 0602-396-976

�� ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka, Promocja dekoder Polsatu
za 99 z³, 1 m-c gratis i 37,90
z³/m-c, satelity bez op³at 700 pro-
gramów w tym 17 polskich (Po-
lonia, TRWAM), anteny TV – na-
ziemne. Sprzeda¿, monta¿, na-
prawa, gwarancja!  
Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566 
��Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
� Cyklina, lakier. 

Tel. 0501-952-567
� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 022 642-96-16
� Domofony – naprawa, monta¿,
instalacje elektryczne, pralki. 
Tel. 0601-93-68-05; 022 612-92-70
�� Elektryczne. 
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
� Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
� Elektryczne (uprawnienia). 

Tel. 022 810-29-77
� FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta. 

Tel. 0603-40-90-20
��GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia gazowe.
Tel. 022 610-18-53; 0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
�� Glazura, malowanie, tapeto-
wanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 428-35-53, 

0504-61-88-88
� Glazura - remonty. 

Tel. 0694-809-402
� Glazurnik – 20 lat doœwiadcze-
nia. Tel. 022 612-59-98
� Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 022 671-05-82
� Glazura, remonty – fachowe
porady. Tel. 022 424-32-07; 

0692-881-945
� Glazura, remonty. 

Tel. 0694-809-402
� Glazura, p³yta gipsowa, malo-
wanie. Tel. 02 789-58-72; 

512-154-413
�� Hydrauliczne. 
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
�Hydrauliczne, gazowe – solidnie.
Tel. 022 610-81-21; 0607-773-106
� Hydrauliczne, Wod.-Kan.
Gaz., CO, piece, filtry. 
Tel. 022 613-82-96; 0696-321-228
� Lodówki, pralki. 

Tel. 022 671-80-49; 
604-910-643; 601-361-830

��Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
�� Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 022 612-01-95; 510-711-163
� Malowanie, gipsowanie, pane-
le. Tel. 0606-46-44-53
� Malowanie, gipsy, panele.

Tel. 0609-394-164
� Meble na wymiar – w dobrej
cenie. Tel. 0888-785-778
�� Nadruki na odzie¿y i gad¿e-
tach. Ul. Patriotów 237. 
Tel. 022 615-34-28; 515-68-58-68
�� Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagranicz-
nych, magnetowidów, urz¹dzeñ
elektronicznych. Gwarancja. 
Tel. 022 612-52-23; 0607-145-196
�� Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej. 
Tel. 022 672-95-50; 503-846-135

� Naprawa telewizorów u klien-
ta. Dojazd gratis. Tel. 671-94-53; 

0692-420-605
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD (bez lodówek),
z³om w ka¿dej postaci, makula-
turê, st³uczkê. W³asny trans-
port. Sprz¹tanie piwnic. Tel.
022 499-20-62 
� Odzie¿ skórzana i motocyklo-
wa, futra, ko¿uchy – przeróbki
oraz wszelkie naprawy. Ul. Za-
mieniecka 63. Tel. 022 610-23-05
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 022 870-09-54
�� Pranie dywanów, tapicerki,
verticali, schniêcie 4 godz.. Do-
jazd gratis. Tel. 022 619-40-13; 

0502-928-147
� Pranie dywanów, wyk³adzin
i tapicerki meblowej. 

Tel. 0510-126-840
� Przyjmê prasowanie - solidnie,
dok³adnie. Tel. 517-289-316
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. Tel. 022 810-25-72; 

0501-190-127
�� Reklama, szyldy, kasetony,
neony. Ul. Patriotów 237. 
Tel. 022 615-34-28; 515-68-58-68
� Remonty, wykoñczenia, glazu-
ra, terakota. Tel. 0660-537-625
� Remonty, malowanie, tapeto-
wanie. Tel. 022 612-21-74; 

0501-028-073
�� STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie, sza-
fy, pawlacze i inne. 
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
�� Stolarstwo, lakiernictwo. Me-
ble na wymiar, kuchenne, biuro-
we, szafy wnêkowe, garderoby itp.
Ciêcie p³yt. Tel. 0694-94-99-49; 

022 619-52-76
� Skup surowców wtórnych,
z³om stalowy, kolor, makulatura,
w³asnym transportem. Ul. Ko-
morska 48. Tel. 0697-104-304
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771 
� Uk³adanie parkietów, przek³a-
danie, cyklinowanie, lakierowa-
nie – osobiœcie. 

Tel. 022 810-70-88; 
0609-542-545

�� Us³ugi ogrodnicze – sprz¹ta-
nie ogrodów, tak¿e malowanie
+ „z³ota r¹czka” Proszê o kon-
takt. Tel. 0507-097-028 
�Wywóz gruzu, wykopy, wybu-
rzanie, piach, ¿wir, ziemia. 

Tel. 0695-732-224; 
022 773-22-24

� Verticale, kraty, zabudowy bal-
konów. Tel. 022 870-17-09; 

022 610-19-92
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, role-
ty antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 022 610-23-83
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli. 

Tel. 022 610-88-27; 
0888-651-163

ZDROWIE

�� BEZP£ATNIE STOMATO-
LOGIA: LECZENIE I PRO-
TEZY NFZ. Tel. 022 870-55-00

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD (bez lodówek)
z³om w ka¿dej postaci, maku-
laturê, st³uczkê. W³asny trans-
port. Sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 022 499-20-62 

Skup z³omu metali koloro-
wych. Stary punkt – nowe ce-
ny! Ul. Kawcza 40. 

Tel. 0600-236-046

Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Konkurencyjne ceny ul. Gro-
chowska 306/308 lok. 29. 

Tel. 022 879-92-29; 
0502-27-51-94; 
www.pietruk.eu

Meble stylowe – mog¹ byæ do
renowacji. Tel. 0515-090-829 

lub 022 826-62-32

NZOZ BO-DENTAL zatrudni
lekarzy stomatologów po sta¿u
oraz lekarza ortodontê. W-wa
ul. Miêdzyborska 60/62. 

Tel. 0501-047-153
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