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  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

22 671 71 71
CH Tesco Gocław
ul. Fieldorfa 41
➡ szczegóły na str. 2

www.maxipizza.pl

O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

P O l e c a :
●  pe³en asortyment szkie³  

(do komputera, dla kierowców, 
progresywne, fotochromowe)

●  du¿y wybór opraw
●  realizacja recept
●  wszelkie naprawy okularów
●  szybka i profesjonalna obs³uga
pon.–pt. w godz. 11.00–18.00

  Obiady domowe już  
od 13 zł – kupuj nasze 
zestawy obiadowe  
i ZBIERAJ PUNKTY!

  Zadzwoń, zamów i odbierz
  Obiady dla firm
  Imprezy okolicznościowe, 

catering
  Ceny do uzgodnienia, 

menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

 Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

ZNAJdź NAS NA 
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ANTYKI 
 Kupno – Sprzedaż  
 Monety, medale 

 Obrazy, platery  Srebro, złoto 

ul. Grochowska 158 tel. 508-151-340

Masz Własną Działalność lub S.C.?
Szukasz bezpłatnego konta?

ZERO za:
 prowadzenie rachunku
 wypłaty z bankomatów na całym świecie 
 ZUS i US i krajowe przelewy przez Internet
 wpłaty i wypłaty w oddziałach
 jeden przelew SEPA w miesiącu bezpłatnie

Zadzwoń 9–17 i umów się na spotkanie!!!
tel. 795-551-363

Właśnie mija trzydzieści lat od powo-
łania Rady Przyjaciół Dzieci Specjal-
nej Troski. Obchody jubileuszu zor-
ganizowało Namiestnikostwo Drużyn 
Nieprzetartego Szlaku Hufca ZHP 
Warszawa Praga-Południe.

dokończenie na str. 9

Pojednajcie się 
z Bogiem 

W  tych dniach brzmi ra-
dosne zaproszenie Litur-
gii Kościoła: „W  tym dniu 
wspaniałym wszyscy się 
weselmy”. To zaprosze-
nie będzie brzmiało przez 
pięćdziesiąt dni, bo ty-
le trwa Okres Wielkanoc-
ny w Liturgii Kościoła. Ten 
dzień poprzedzony był 
Wielkim Postem trwającym 
czterdzieści dni. Zapro-
szenie do pracy duchowej 
w tym czasie Bóg przesłał 
przez Proroka Joela: „Na-
wróćcie się do mnie ca-
łym swym sercem. Roz-
dzierajcie jednak wasze 
serca, a nie szaty. Nawróć-
cie się do Pana, Boga wa-
szego, On bowiem jest ła-
skawy, miłosierny, nieskory 
do gniewu i wielki w łaska-
wości, a lituje się na widok 
niedoli”. Bo czyż nie jest 
naszą niedolą to, że po-
stanawiamy Panu podaro-
wać umartwienie w posta-
ci ograniczenia słodyczy 
i  innych łakoci, a  brniemy 
w alkohol, zazdrość, chci-
wość, nieczystość, pychę 
i  głupotę. Jawi się w  tym 
zaproszeniu skierowanym 
przez Boga do każdego 
z  nas przekazanym przez 
Joela nawrócenie, odno-
wa życia, dla poprawie-
nia kondycji ciała i ducha,  

dokończenie na str. 2

dZIECI SPECJAlNEJ TROSKI



2 MIEszKaNIEC

 Kro ni Ka po li cyj na
Areszt za usiłowanie zabójstwa
Policjanci z referatu patrolowo-interwencyj-

nego po otrzymaniu wezwania udali się na te-
ren ogródków działkowych na Pradze Południe, 
gdzie w jednej z altanek doszło do zdarzeń, pod-
czas których mógł zginąć człowiek. Podczas „to-
warzyskiego” spotkania zakrapianego alkoholem, 
jeden z uczestników groził nożem i wykrzykiwał, 
że jest byłym komandosem i pozabija wszystkich, 
potem zaczął tym nożem rzucać, a na koniec – 
na szczęście już bez noża – zaatakował jednego 
z mężczyzn. Zadał kilka ciosów w głowę, pod-
czas ataku szału wciągnął ofiarę do wypełnionego 
wodą brodzika i tam próbował utopić. Uratowa-
li go inni uczestnicy imprezy.  Napastnik odda-
lił się, policja ruszyła za nim i zatrzymała 46.let-
niego Janusza C., w jego mieszkaniu. Miał po-
nad promil alkoholu we krwi. Upierał się, że nic 
oprócz wspólnego picia wódki ze znajomymi nie 
robił. Został zatrzymany. Świadkowie zgodnie 
zeznali, że doszło do usiłowania zabójstwa. Zgro-
madzony materiał dowodowy dał podstawy do 
przedstawienia 46.latkowi w sumie czterech za-
rzutów, w tym – usiłowania zabójstwa.

Oszustwo na prawie milion euro 
Policjanci z wydziału do walki z przestępczo-

ścią gospodarczą i korupcją zatrzymali dwóch 
mężczyzn, którzy usiłowali wyłudzić z banku 
kredyt w kwocie 978 tysięcy euro na podstawie 
sfałszowanego zagranicznego czeku. 38. letni Ro-
bert K. złożył wniosek kredytowy, natomiast je-
go wspólnik, 30.letni Adam D. był pośrednikiem 
całej transakcji. Pierwszy ze sprawców wpadł 
w banku, podczas próby realizacji czeku. W pro-
kuraturze usłyszeli już zarzuty. Dziś sąd zdecy-
dował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wo-
bec podejrzanych. Policjanci nie wykluczają ko-
lejnych zatrzymań.

Usłyszeli po trzy zarzuty
Policjanci zajmujący się przestępczością prze-

ciwko mieniu otrzymali operacyjną informację, 
że dwaj znani im z wcześniejszych zatrzymań 
mężczyźni dokonali właśnie kradzieży rowe-
ru. Funkcjonariusze ruszyli do akcji. Na miejscu 
okazało się, że jeden ze sprawców, wraz z rowe-
rem wsiadł… do tramwaju. I tam też 29.letni Da-
niel F. został zatrzymany. Niedługo później po-

licjanci zapukali do drzwi 32.letniego Grzegorza 
D., który dosłownie parę minut wcześniej zdążył 
wrócić do domu. Nie przyznawał się do żadnej 
kradzieży. Trafił do policyjnej celi. Policjanci ze-
brali materiał dowodowy, który pozwolił przed-
stawić im jeszcze po dwa zarzuty dokonania 
wspólnie i w porozumieniu kradzieży. Mężczyź-
ni okradali samochody dostawcze, których kie-
rowcy nie zamykali na czas rozładunku towaru. 
W sumie 29.letni Daniel F. i 32.letni Grzegorz D.  
usłyszeli po trzy zarzuty dokonania kradzieży.  

Wpadł po kilku miesiącach
Policjanci zatrzymali mężczyznę, który kil-

ka miesięcy temu dokonał rozboju. Sprawa była 
trudna, bowiem danych do zatrzymania policjan-
ci mieli niewiele, a gdy w końcu (trafnie) wytypo-
wali podejrzanego, ten ukrywał się. Daniel S. (lat 
31) zaatakował idącego chodnikiem człowieka, 
który chwilę wcześniej wysiadł z pociągu, a przy-
jechał do stolicy do pracy. Napastnik przewró-
cił swoją ofiarę, pobił, ukradł telefon, pieniądze 
i robocze ubrania. Daniel S. jest recydywistą, sąd 
zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podej-
rzanego na okres 3 miesięcy.

„Powyrzynam was!”
Świadkami takiej właśnie groźby stali się we-

zwani na interwencję policjanci z patrolówki. 
Mundurowi zatrzymali 26-letniego Daniela A., 
który z nożem w ręku groził swojej siostrze. Męż-
czyzna usłyszał zarzuty znęcania się i kierowania 
gróźb karalnych. 

Kradzież, cztery kradzieże 
z włamaniem i paserstwo

22.letnia Klaudia O. wspólnie z 35.letnim Ma-
riuszem B. dokonali kradzieży biżuterii ze stoiska 
handlowego w jednej z galerii. Wartość strat osza-
cowano na kwotę 18 tysięcy złotych. Policjanci 
z wydziału mienia, prowadząc w tej sprawie do-
chodzenie ustalili również, że 35. latek w przecią-
gu ostatnich 2 miesięcy dopuścił się 4 kradzie-
ży z włamaniem do samochodów. Przestępstwa 
te popełnił w warunkach recydywy. Stróże prawa 
dotarli także do pasera jednego ze skradzionych 
z samochodu telefonów, tym sposobem zatrzyma-
ny Daniel U. (lat 29) również usłyszał zarzut.

toms

tel. 22 671 71 71
Warszawa, ul. Fieldorfa 41 

(C.H. Tesco Gocław – Food Court)
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Centrum Podologii jest jedynym Instytutem w Warszawie, w którym dyplomowani Specjaliści Podolodzy 
są w stanie zapewnić swoim pacjentom najwyższy standard chodzenia. Centrum zajmuje się  
profilaktyką i pielęgnacją kończyn dolnych. Pomaga w wielu przypadkach problematycznych stóp.  

STAWIAMY LUDZI NA NOGI!

telefOny  
     kOmórkOwe

�� skup  sprzeda¿
�� sim-locki
�� akcesoria
�� naprawy
   www.krasphone.pl
 ch szembeka

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

e−mail: sklep@krasphone.pl

Przedsiębiorco! 
Szybka pożyczka  

dla firmy. 
Nawet 10 000 zł!

Provident Polska S.A.
Tel. 600-400-288

(taryfa według opłat operatora)

  Okna  rOlety
OKNa pCV – rabat 40%

szyba termoizolacyjna k=1,0
 Maty bambusowe  ¯aluzje  Verticale

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

Monta¯ gratis!    raty! 

      z tym kUPOnem rabat na rolety 10%   

Biuro Rachunkowe a-INFORMAT
 Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 Pełna księgowość
 Rozliczenie roczne (PIT)
 Naliczanie wynagrodzeń (ZUS, PFRON)

Bezpłatny odbiór dokumentów 
Niskie ceny negocjowane z Klientem

511 146 485 www.a-informat.waw.pl
ul. Pokrzywnicka 8 adam.j@informat.waw.pl www.meble−wierzbowski.pl e−mail: meble@meble−wierzbowski.pl 

i wSzyStkie inne meble  
oraz naPrawa i renOwacja  

mebli drewnianych
ul. krypska 19 (na tyłach Universamu) tel. 502 221 045, 514 074 404

wyŁĄcznie lite drewnO

ŁóŻeczka  ŁóŻka

kiedy ma to się stać, je-
śli nie przed Chrystusem 
Zmartwychwstałym. Świę-
ty Paweł Apostoł Narodów 
przypomni: „W  imię Chry-
stusa prosimy; pojednaj-
cie się z Bogiem. Oto teraz 
czas upragniony, oto teraz 
dzień zbawienia”. 

Ostatnie dni przed ra-
dością Zmartwychwsta-
nia. Przeżyjmy je jeszcze 
raz. Najważniejszym wyda-
rzeniem Ostatniej Wiecze-
rzy jest ustanowienie Sa-
kramentu Eucharystii, któ-
ry stanowi pamiątkę Nowe-
go Przymierza między Bo-
giem, a  ludźmi. Przymierze 
to spełni się wraz ze śmier-
cią Jezusa na krzyżu: ofiara, 
którą Syn Boży złoży z wła-
snego życia, ma zmazać 
grzechy popełnione przez 
ludzi. To Wielki Czwartek. 

Wielki Piątek to Arcyka-
płani Kajfasz i  Annasz, He-
rod Antypas (syn Heroda 
Wielkiego), Poncjusz Piłat 
i  lud wrzeszczący: „Krew 
Jego na nas i  na syny na-
sze”. Rzymianie prowadzą 
Jezusa na wzgórze zwane 
Golgotą. Zgodnie z  rzym-

ską tradycją wyrok zosta-
je wykonany przez ukrzyżo-
wanie. Przed śmiercią Je-
zus powierza Janowi, swe-
mu uczniowi Maryję Matkę. 
Od tej chwili uczeń wziął Ją 
do siebie. Syn Boży umie-
ra po kilkugodzinnej męce 
na krzyżu. Józef z Arymatei 
za pozwoleniem Piłata zdej-
muje z  krzyża ciało Jezu-
sa. Owija je w  czyste płót-
no i  składa je we własnym 
grobowcu. 

Trzeciego dnia Maria, Sa-
lome i  Maria Magdalena 
idą do grobu, aby nama-
ścić ciało Jezusa wonny-
mi olejkami. Na miejscu za-
stają grób otwarty; kamień, 
zamykający wejście, został 

odsunięty. Przestraszone 
kobiety wchodzą do środ-
ka. Ich oczom ukazuje się 
anioł, spowity w  białe sza-
ty. Mówi do nich: „Nie lę-
kajcie się. Szukacie Jezu-
sa z  Nazaretu, ukrzyżowa-
nego; powstał, nie ma Go 
tu. Oto miejsce gdzie Go 
złożyli. Idzie przed wami do 
Galilei, tam Go ujrzycie, jak 
wam powiedział”. Wieczo-
rem tego samego dnia Je-
zus ukazuje się swoim jede-
nastu uczniom. Przed Wnie-
bowstąpieniem powierza im 
dzieło ewangelizacji. 

Chrześcijaństwo jest reli-
gią Jezusa Chrystusa Zmar-
twychwstałego, a  chrześci-
janie są ludźmi wierzącymi 
i w Niego i  Jemu. Są pełni 
nadziei, że „razem z  Chry-
stusem powstaną z  mar-
twych”. 

Na Święta Zmartwych-
wstania Pańskiego sympa-
tycznej redakcji „Mieszkań-
ca” oraz wszystkim Czytel-
nikom serdeczne życzenia: 
mocnej, żywej nadziei i towa-
rzyszącej jej radości. Niech 
Zmartwychwstały Chrystus 
wszystkim błogosławi. 

Ksiądz Krzysztof Jackowski 
Proboszcz 

u Matki Bożej Królowej 
Polskich Męczenników

Pojednajcie się z Bogiem 
dokończenie ze str. 1

W hołdzie Janowi Pawłowi II
Wśród wielu różnych imprez i wydarzeń, które towarzyszyć będą kanonizacji Jana Pawła II 

pragniemy zwrócić uwagę na:
 koncert plenerowy „Nie lękajcie się iść pod prąd” – 25 kwietnia, godz. 20.30, Pl. Piłsudskiego; 

pod kierownictwem artystycznym Mateusza Pospieszalskiego zaprezentowane zostaną niepokazywane 
wcześniej archiwalne materiały filmowe z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Obecny będzie Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski, który objął to wydarzenie Honorowym Patronatem.
 punktem kulminacyjnym centralnych obchodów będzie transmisja Mszy Świętej Kanoniza-

cyjnej z Watykanu – 27 kwietnia, godz. 10.00, Pl. Piłsudskiego. Na telebimach rozmieszczonych na 
placu będzie można obejrzeć transmisję Mszy Świętej i uroczystości kanonizacyjnych odbywających 
się na Pl. Św. Piotra w Rzymie. Po zakończeniu transmisji, w pobliskich kościołach oraz przed Świąty-
nią Opatrzności Bożej w Wilanowie, odprawione zostaną Msze św. dziękczynne.  (ab)



Surrexit Christus spes mea, alleluja!
Zmartwychwstał Chrystus nadzieja moja, alleluja!

Niech Zmartwychwstały Chrystus
przyniesie naszej Ojczyźnie i całemu światu
pokój i nadzieję, zabierze smutek i przygnębienie,
rozproszy nasze ciemności i lęki.

Niech przeżywany czas świąt Wielkanocy
umocni w nas pragnienie dobra i służby
dla drugiego człowieka.

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Poseł na Sejm RP 
Adam Kwiatkowski 

Kartka wykonana przez dzieci z Niepublicznego Katolickiego 
Przedszkola pw. Aniołów Stróżów przy ul. Nowoursynowskiej 143 G 
w Warszawie

Z okazji 

œwi¹t Wielkanocnych 
¿yczymy 

wszystkim mieszkañcom 
wszelkich ³ask bo¿ych, 

pogodnych i zdrowych œwi¹t 
oraz  

pomyœlnoœci 
w ¿yciu osobistym.

Radni i Komitet  
Prawa i Sprawiedliwoœci

Praga Po³udnie

MIEszKaNIEC 3
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– Panie inspektorze, 7 mie-
sięcy temu objął Pan stanowi-
sko komendanta Policji w ko-
mendzie przy ulicy Grenadie-
rów. Rozmawiając wówczas 
z Panem umawialiśmy się, że 
za kilka miesięcy zechce Pan 
powiedzieć o swoich pierw-
szych doświadczeniach w pra-
cy tu po praskiej stronie…

– Te siedem miesięcy to nadal 
zbyt krótki czas, by móc wyda-
wać jednoznaczne opinie i sądy. 
Muszę jednak przyznać, że wie-
le już zdążyłem się nauczyć, ale 
i wciąż sporo przede mną. Przy-
chodząc ze Śródmieścia moż-
na powiedzieć, że byłem zahar-
towany, nie brakowało mi róż-
nych, zawodowych doświad-
czeń. O KRP Warszawa I mó-
wi się różnie, że to specyficzna 
dzielnica, że trudna. Podobnie 
z Pragą, ta z kolei owiana jest le-
gendą, która przywarła do niej 
wiele lat temu. Ja przychodząc 
tutaj wiedziałem już, że to mi-
ty, dawno nieaktualne historie. 
I z tej, siedmiomiesięcznej per-
spektywy przyznaję, że wszyst-
ko się potwierdziło. Komendant 
stołeczny powierzył mi bardzo 
poważne zadanie, bo kierowanie 
każdą jednostką, zespołem ludzi 
i odpowiadanie za bezpieczeń-
stwo mieszkańców to zawsze 
ogromna odpowiedzialność i nie 
ma znaczenia, czy robi się to na 
Pradze Południe, czy gdziekol-
wiek indziej. 

– Jaką specyfikę Pragi Pan 
zastał?

– Praga Południe to przede 
wszystkim bardzo duży teren, 
poza komendą rejonową, podle-
gają mi jeszcze 3 komisariaty. Ta-
ka rozpiętość obszaru i jego róż-
norodność generują również spo-
re zróżnicowanie problemów. Od 

starych kamienic na Saskiej Kę-
pie, ale i Grochowie, przez blo-
kowiska Gocławia, po nowocze-
sne osiedla domków jednoro-
dzinnych i wille. Przy tej okazji 
trzeba zaznaczyć obecność Sta-
dionu Narodowego na terenie na-
szej dzielnicy, a zarazem i konse-
kwencje z tego wynikające. Co-
raz liczniejsze imprezy, które za 
każdym razem stanowią potęż-
ne wyzwanie i sprawdzian logi-
styczno-organizacyjny wszyst-
kich służb. Niewątpliwym sukce-
sem policjantów i komendy było 
zabezpieczenie ubiegłorocznego 
szczytu klimatycznego, które na 
terenie Pragi Południe przebiegło 
bez żadnych zakłóceń i incyden-
tów.  Przed nami kolejne wyzwa-
nia, kolejne imprezy i kolejne za-
bezpieczenia. Ale tak naprawdę 
Praga Południe i KRP Warszawa 
VII nie różnią się od innych czę-
ści Warszawy i innych komend 
rejonowych. Jestem zdania, że je-
śli podejmuje się powierzone za-
danie, należy po prostu starać się 
wykonywać je jak najlepiej. 

– Jak – Pana zdaniem – mo-
żemy ocenić poziom bezpie-
czeństwa w naszych dzielni-
cach w 2013 roku?

– Myślę, że możemy śmia-
ło pochwalić się ubiegłorocz-
nymi wynikami, spadają dyna-
miki przestępstw w najbardziej 
uciążliwych dla społeczeństwa 
kategoriach, a do tego wzrosła 
ich wykrywalność. Możemy 
mówić o coraz większym za-
ufaniu obywateli do naszej for-
macji. Odnotowaliśmy znacz-
nie mniej rozbojów, skradziono 
nam mniej pojazdów, staramy 
się walczyć z tym, co najbar-
dziej doskwiera mieszkańcom. 
Chciałbym jednak podkreślić, 
że nie mogę ubiegłorocznych 
zasług przypisać tylko sobie. Ja 
objąłem kierownictwo tej jed-
nostki dopiero w drugiej poło-
wie września. Przez część ro-
ku komendą zarządzał mój po-
przednik, inspektor Dariusz 
Pergoł, który awansował na sta-
nowisko zastępcy komendan-
ta stołecznego Policji i to jemu, 

jego sprawnemu kierowaniu 
jednostką w większej mierze 
zawdzięczamy tak zadowalają-
ce roczne wyniki.

– Przychodząc tutaj do pra-
cy, zapewne ustalił Pan sobie 
i policjantom pewne priory-
tety. Możemy wiedzieć jakie?

– Realne, faktyczne poczu-
cie bezpieczeństwa mieszkań-
ców to zawsze priorytet policji, 
policjantów, a więc i mój jako 
komendanta. Nie ma nic waż-
niejszego, jak spokój obywate-
li. Dlatego też moim celem jest, 
po pierwsze zapobiegać i prze-
ciwdziałać, i to zarówno poważ-
nym przestępstwom, jak i drob-
nym wykroczeniom, a po dru-
gie reagować i zwalczać wszel-
kie przejawy naruszenia prawa. 
Zdaję sobie sprawę, że dla każ-
dego co innego może być waż-
ne, innego rodzaju zachowanie 
może stanowić problem, być do-
kuczliwe. Staramy się pomagać 
wszystkim niezależnie od tego, 
czy mamy do czynienia z ofia-
rą rozboju, pobicia, czy też po-
krzywdzonym w wyniku są-
siedzkich zatargów, bądź kolizji 
drogowej. Każdy pokrzywdzo-
ny jest dla nas tak samo ważny 
i jednocześnie dążymy do tego, 
by każde z zaistniałych, czy to 
wykroczeń, czy przestępstw zo-
stało wykryte, a sprawcy ponie-
śli odpowiedzialność. Jak każdy 
pewnie komendant dążę do tego, 
by ograniczyć liczbę przestępstw 
i wykroczeń i to przede wszyst-
kim tych, które są najbardziej 
dokuczliwe dla mieszkańców.

Obejmując stanowisko ko-
mendanta nie planowałem i na-
dal nie chcę robić żadnych re-
wolucji i myślę, że moi współ-
pracownicy to zauważyli. Oczy-
wiście przyglądam się bacznie, 
uczę, analizuję i zastanawiam. 
Jak dotąd przedsięwziąłem je-
dynie przymiarkę do stworzenia 

wydziału do walki z przestęp-
czością samochodową. Pozosta-
ła struktura funkcjonuje moim 
zdaniem prawidłowo, a więc nie 
ma czego tu psuć.

– Nie brakuje Panu poli-
cjantów do wykonania tych 
zadań? W poprzednich latach 
jednak zawsze było sporo wa-
katów na policyjnych stano-
wiskach.

– Cała komenda rejonowa to 
blisko 600 etatów. Zawsze pozo-
staje kilka wakatów, wynika to 
chociażby z bieżących ruchów 
kadrowych, policjanci przenoszą 
się np. do swoich miejsc stałego 
zamieszkania, inni odchodzą na 
emeryturę. Komendant stołeczny 
stara się na bieżąco uzupełniać 
wszelkie braki kadrowe i dba 
o to, aby była jak największa ob-
sada. Policja to służba, tak więc 
bez względu na wakaty i braki 

kadrowe ciągłość pracy zawsze 
pozostaje zapewniona. Proble-
mem mogą być jedynie małe jed-
nostki, tak jak w przypadku ko-
misariatów, gdzie przy skromnej 
liczbie stałych etatów każdy brak 
jest od razu odczuwalny, dlatego 
właśnie staramy się, by tam ni-
gdy nie brakowało kadry.

– Jakiej pomocy, jakiego 
wsparcia oczekuje Pan w tych 
działaniach?

– Życzyłbym sobie dobrej, 
a mam nadzieję, że taka wła-
śnie jest, atmosfery służby, 
uczciwej współpracy między-
ludzkiej, otwartości, komunika-
cji i szacunku, a do tego zaufa-
nia i współpracy ze strony spo-
łeczeństwa, bo to dla mieszkań-
ców jesteśmy i każdego dnia 
stajemy do służby i to ich za-
ufanie i poczucie bezpieczeń-
stwa są dla nas najważniejsze.

– Dobiegły nas informacje 
o planowanej rozbudowie ko-
misariatu przy ulicy Umiń-
skiego i docelowym umiejsco-
wieniu tu siedziby Komendy 
Rejonowej. Czy to prawda?

– Myślę, że możemy już 
uchylić rąbka tajemnicy. 
W lipcu planowane jest rozpo-
częcie przebudowy, rozbudo-
wy i docelowo tworzenia no-
wej siedziby KRP Warszawa 
VII, która mieścić się będzie 

w jednym, nowoczesnym bu-
dynku przy ulicy Umińskie-
go 22. Od lat już rozlokowani 
jesteśmy w trzech obiektach. 
Aktualnie trwa z kolei budowa 
komisariatu w Wesołej, zakoń-
czenie tej inwestycji planowa-
ne jest na grudzień tego roku.
 Rozmawiał toms

Specyfika kryminalna Pragi to trochę już mit
„Mieszkaniec” rozmawia z podinspektorem Jarosławem Misztalem, 
komendantem VII Komendy Rejonowej Policji.

Komisariat w Rembertowie.
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Œwiê ta Wiel ka noc ne ko ja rz¹ siê 
za wsze z wio sn¹, a po nie wa¿ s¹ to 
je dy ne w ro ku œwiê ta ru cho me, 
z ow¹ wio sen n¹ au r¹ by wa ró¿ nie. 
Miej my jed nak nadzie jê, ¿e w tym 
ro ku bê dzie ju¿ piêk nie i za wi ta do 
nas nie tyl ko wio sna ka len da rzo wa, 
ale rów nie¿ ta praw dzi wa, z daw na 
ocze ki wa na. ¯y czê te go za rów no 
czy tel ni kom, jak i so bie.

Niedawno, od anonimowej czytel
niczkiotrzyma³emstar¹kartêpoczto

w¹ z nadrukiem Weso³ego Alleluja.
Nieby³obymo¿enicw tymnadzwy
czajnego, gdyby nie fakt, i¿ wspo
mnianakartanosidatê1kwietnia1926
roku.Niez³amiêchybagroŸniedzisiaj
brzmi¹cej ustawy o ochronie danych
osobowych,jeœlizdradzê,¿eWeso³ego

Alleluja ¿yczy nie wymieniona
znazwiskaOla,zaœodbiorczyni¹tych
¿yczeñ by³a pani Helena Tokarska,
zamieszka³a przy ul. Bema 2 m 10,
wnowychdomachkolejowych.Topo
grafia zniszczonej podczas ostatniej
wojny stolicy uleg³a ca³kowitemu
przeobra¿eniu,dlategopodwspomnia
nym adresem znajdziemy ju¿ zgo
³ainnydomiinnychludzi.

Dawni mieszkañcy Warszawy po
sutym,œwi¹tecznymœniadaniu,odby
wali ca³ymi rodzinami wycieczki za
miasto. JeŸdzili do podwarszawskie
gowówczasMokotowalubnaBiela
ny, albo p³ynêli statkiem do M³ocin.
Choæwszêdzieby³odaleko,podejmo
wali trud maj¹cy walor atrakcji
iwypoczynkuna³onienatury.Czynili
takzarównowpierwszy,jakiwdrugi
dzieñ Wielkanocy. Ten piêkny zwy
czaj, kultywowany na przestrzeni
ponad dwóch wieków, zanik³ jak za
dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki
podrugiejwojnieœwiatowej.

Wspó³czeœnie niechêæ do spaceru
szczególnie w drugi, œwi¹teczny
dzieñ, nazywany Lanym Poniedzia³
kiem, ma swoje g³êbokie uzasadnie
nie w zachowaniu ulicy. Powodem
tego jest wywodz¹cy siê z tradycji
ludowejœmigusdyngus,którywsto
licyiinnychmiastachPolskiprzybra³
monstrualne rozmiary. Tego w³aœnie
dnia,ulice stolicy iosiedloweplacy
ki, bior¹ w posiadanie bandy agre
sywnychm³odychludzi,uzbrojonych
wwype³nionewod¹wiadra.

Niktnieuniknieoblaniaodprzys³o
wiowych stóp do g³ów. Wod¹ ocie
kaj¹m³odedziewczêtaich³opcy,któ
rychtomo¿ejeszczebawiæ,aletak¿e
starcy i dzieci. Bywa nawet, ¿e tego
w³aœnie dnia niemowlêta p³ywaj¹
w swych g³êbokich wózkach, jakby

powiedzia³ Wiech, „niczem ryby
wwodzie”.

Owewatahydopadaj¹dozatrzymu
j¹cychsiêpodœwiat³amisamochodów,
autobusów oraz tramwajów i wlewaj¹

przez otwarte okna kub³y nie zawsze
czystejwodydoichwnêtrz.Odlatjest
to plag¹, z któr¹ polska policja nie
potrafiwalczyæ.

W cywilizowanych krajach zacho
dniejEuropypodobnywystêpekpod

lega karze, u nas pozostaje bezkarny.
Tam za oblanie wod¹ przechodnia
przez miejskiego ogrodnika podczas
podlewania klombów czy trawników
grozi grzywna. Tutaj, w ponad trzy

milionowejmetropolii,ponoæeuropej
skiej,uznajesiê tozaczynzgo³anie
szkodliwy.Ot,takisobie¿art.Trudno
przejœænadtymdoporz¹dkudzienne
go,skoropojemnoœænaczynia,zktóre
go wylewana jest zimna woda, liczy

oko³o 10 litrów. Ten maj¹cy ju¿ obe
cnie znamiona przestêpcze zwyczaj,
urastaj¹cy do monstrualnych rozmia
rów,sta³siêzmor¹polskichmiast.

Cudzoziemcy s¹ zdumieni bezkar
noœci¹ oblewania ca³ymi wiadrami
osóbczêsto starszych,którenieprêd
ko dojd¹ do swych domów, aby siê
przebraæ. Trzymaj¹c siê tradycji,
wypada zauwa¿yæ, i¿ w przedwojen
nej Warszawie nikt nikogo nie oble
wa³ kub³ami wody, jak to siê dzieje
obecnie. Poza tym œmigusdyngus
trwa³zaledwiedopo³udnia,wprzeci
wieñstwie do tego, co ma miejsce
dzisiaj we wspó³czesnej Warszawie.
Szanujmy tradycjê, ale nie przesa
dzajmy z ni¹, niechaj nie stanie siê
onazmor¹dlainnych,którzyjejabso
lutnienierozumiej¹...

Ta de usz Wła dy sław Świą tek

Niedziela Palmowa w Warszawie.  Fot. „Tygodnik Ilustrowany” z 1936 r.

Wiosenny spacer. 
Fot. karta pocztowa z 1924 r. 

Okolicznościowa karta pocztowa.
 Fot. z 1926 r.

dyngus i nie za wsze do bre oby cza je
zaułki HisTorii

Walka o Brukselę 
rozpoczęta

Wybory do Parlamentu Europejskiego VIII 
kadencji odbędą się w  28 państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej. W  ich wyniku 
zostanie wybranych 751 eurodeputowanych, 
tj. o piętnastu mniej niż w VII kadencji. 

W naszym kraju 
zostaną przeprowa-
dzone 25 maja br. 
W Warszawie o pięć 
miejsc w Parlamen-
cie Europejskim 
walczyć będą nastę-
pujący kandydaci: 

Platformy Oby-
watelskiej: 1. Da-
nuta Hübner 2. Michał Boni, 3. Paweł Zalewski, 4. Alicja 
Dąbrowska, 5. Tadeusz Ross, 6. Alicja Olechowska, 7. Mar-
cin Święcicki, 8. Krzysztof Skolimowski, 9. Kinga Gajew-
ska, 10. Roman Kosecki.

Prawa i Sprawiedliwości: 1. Zdzisław Marek Krasno-
dębski, 2. Hanna Foltyn-Kubicka, 3. Jarosław Karol Kra-
jewski, 4.  Ewa Tomaszewska, 5. Marek Jurek, 6. Agniesz-
ka Kaczmarska, 7.  Piotr Michał Uściński, 8. Wojciech Je-
rzy Ołdakowski, 9. Artur Cezary Górski, 10. Anita Czer-
wińska.

SLD-UP: 1. Wojciech Olejniczak, 2. Katarzyna Piekarska, 
3. Marek Balicki, 4. Alicja Tysiąc, 5. Krystian Legierski, 6. 
Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, 7. Elżbieta Wiśniew-
ska, 8. Marek Papuga, 9. Grzegorz Gruchalski, 10. Piotr Ga-
dzinowski.

Europa Plus Twój Ruch: 1. Ryszard Kalisz, 2. Wanda 
Nowicka, 3. Krzysztof Iszkowski, 4. Nina Sankari, 5. Artur 
Dębski, 6. Katarzyna Olejnik, 7. Tomasz Szypuła, 8. Daria 
Trapszo-Drabczyńska, 9. Aleksander Paweł Mazurek, 10. In-
ga Krystyna Kostrzewa.

Polskiego Stronnictwa Ludowego: 1. Grzegorz Benedyk-
ciński, 2. Bożena Żelazowska, 3. Dariusz Grajda, 4. Lidia 
Rudzka, 5. Katarzyna Krężlewicz, 6. Sylwester Jagodziński, 
7. Józef Zalewski, 8.Waldemar Roszkiewicz, 9. Przemysław 
Cichocki, 10. Erwina Ryś-Ferens.

Listy są, teraz wszystko w rękach wyborców, abyśmy wy-
brali najlepszych! Pełna lista kandydatów jest dostępna na 
stronie: pkw.gov.pl (ab)

Wieczorem, 4 kwietnia, po-
tężny huk wstrząsnął budyn-
kami na Grochowie. W ko-
munalnej kamienicy przy ul. 
Kobielskiej, pomiędzy skle-
pem Marcpol, a boiskiem 
szkoły przy ul. Siennickiej, 

doszło do wybuchu gazu. Si-
ła eksplozji była tak wielka, 
że zostało wyrwane potężne 
przęsło z ogrodzenia szko-
ły (na zdjęciu). – Pożarem 
objęte były dwa mieszkania, 
a sześć osób zostało poszko-
dowanych – informują straża-
cy ze stołecznej Państwowej 

Straży Pożarnej. Na miejscu 
szeroko zakrojonej akcji ra-
towniczej był obecny m.in. 
bryg. Wojciech Łagiewka, 
zastępca Komendanta Miej-
skiego PSP. Przeprowadzono 
ewakuację mieszkańców, od-

cięto dopływ gazu i prądu do 
budynku.

– Gazu nie mamy do tej po-
ry, choć była już próba jego 
podłączenia – mówiła „Miesz-
kańcowi” w tym tygodniu jed-
na z lokatorek budynku. To te-
raz, tuż przed świętami, naj-
bardziej doskwiera mieszka-

jącym tu ludziom. Choć oczy-
wiście zniszczenia i długoter-
minowe konsekwencje wybu-
chu są znacznie większe. Nie 
bez znaczenia są także konse-
kwencje psychiczne. – Boimy 
się tu mieszkać… – przyznają 

lokatorzy. – W ubiegłym tygo-
dniu do mieszkania, w którym 
doszło do wybuchu, przyje-
chała konkubina tego, co tam 
mieszkał. Zawiadomiliśmy po-
licję. Jedno z zabezpieczonych 
przez służby mieszkań zostało 
całkowicie splądrowane przez 
złodziei. 

Mieszkańcy nie mają wąt-
pliwości, że do wybuchu do-
szło celowo. O jego spowo-
dowanie oskarżają najbardziej 
poszkodowanego, trzydzie-
stokilkuletniego mężczyznę, 
który od kilku lat, ze wspo-
mnianą konkubiną, zajmował 
nielegalnie lokal w tymże bu-
dynku. – Faktycznie, pilnowa-
liśmy tego pana przez jedną 
dobę, gdy był w szpitalu, ale 
w obecnej sytuacji nie mamy 
podstaw do działań w stosun-
ku do niego – wyjaśnia naszej 
redakcji sierż. szt. Katarzyna 
Puszczyk z południowopra-
skiej Policji.

– To jest człowiek z zaburze-
niami psychicznymi – mówią 
„Mieszkańcowi” lokatorzy. 

– Dewastował nam klatki 
schodowe, bił ludzi i wielo-
krotnie odgrażał się, że wysa-
dzi ten budynek w powietrze. 
Informowaliśmy o tym ZGN 
i władze dzielnicy. Chcie-
liśmy założyć monitoring 
w budynku… Postępowanie 
w sprawie eksplozji prowa-
dzi stołeczna policja. „Miesz-
kaniec” dotarł do osób, któ-
rych relacja świadczy, że 
wybuch mógł mieć znacznie 
większe konsekwencje. – Ten 
człowiek chciał się podłączyć 
do głównej instalacji gazo-
wej w piwnicy – mówi ano-
nimowo jeden z lokatorów. 
– Mam dowody niezabezpie-
czone przez policję – kawa-
łek szafki i przewody, które 
świadczą, że usiłował przebić 
się z mieszkania do piwnicy… 
Patrząc na zniszczenia, jakie 
wywołał wybuch w jednym 
mieszkaniu, aż strach pomy-
śleć co by było, gdyby poten-
cjalnemu sprawcy faktycz-
nie udało się rozszczelnić 
zbiorczą instalację gazową…
 Magda K.

Wybuch na Kobielskiej  
– mogło być gorzej…

Na początku kwietnia w  budynku przy ul. Kobielskiej 91 
wybuchł gaz. Kilka mieszkań jest zniszczonych, kilka osób 
rannych, ale okazuje się, że mogło być znacznie gorzej…
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Wszystkie obiekty oblegane są przez 
chętnych od rana (szkoły), aż do wie-
czora (gracze indywidualni i UKS-y). 
Grafik udostępniania praskich boisk 
jest wypełniony po brzegi. Ten fakt 
świadczy o dużym zainteresowaniu, 
ale też o wciąż istniejących potrzebach 
w tej dziedzinie…

Podobnie  rzecz się ma z placami 
zabaw. Realizowany od kilku lat plan 
ich modernizacji i doposażania przy-
nosi wymierne efekty. Nowe place są 
już bezpieczne i spełniają wszelkie 
normy, zarówno polskie, jak i Unii 
Europejskiej.

A oto inwestycje na terenie dziel-
nicy, zarówno te już oddane do użyt-
ku, ale też rozpoczęte i realizowane 
w 2014 roku:

 Budowa boiska przy ul. Tar-
gowej 86 w  ramach programu  
„Moje boisko Orlik 2012” (rok 
2008).

W ramach inwestycji wybudowano 
kompleks boisk sportowych obejmują-
cy: boisko do gry w piłkę nożną z na-
wierzchnią ze sztucznej trawy, wielo-
funkcyjne boisko do gry w siatkówkę 
i koszykówkę z nawierzchnią poliure-
tanową. Przeprowadzono moderniza-
cję istniejącego zaplecza sanitarno-
-szatniowego wyposażonego w szat-
nie, łazienki z natryskami, magazyny, 
pomieszczenia trenerskie, zainstalo-
wano oświetlenie i ogrodzenie boiska.
 Budowa kompleksu sportowe-
go przy ul. Szanajcy 5 w ramach 
programu „Moje boisko Orlik 
2012” (rok 2009).

W ramach inwestycji wybudowano 
kompleks boisk wraz z zapleczem sa-
nitarno- szatniowym obejmujący: bo-
isko do gry w piłkę nożną z nawierzch-
nią ze sztucznej trawy, wielofunkcyj-
ne boisko do gry w siatkówkę i koszy-
kówkę z nawierzchnią poliuretanową. 
Boiska wyposażono w zaplecze sani-
tarno-szatniowe z łazienkami z natry-
skami, szatniami, pomieszczeniem dla 
trenerów, magazynem.
 Modernizacja boisk sporto-
wych z budową zaplecza socjal-
no-technicznego  przy ul. Kawę-
czyńskiej 44 (lata 2008–2009).

W ramach inwestycji wybudowano 
obiekt sportowy obejmujący boisko do 
piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucz-
nej trawy wraz z trybunami i zapleczem 
socjalno-technicznym z szatniami dla 
zawodników, szatniami dla sędziów, ła-
zienkami, magazynami na sprzęt spor-
towy, pomieszczeniami dla instrukto-
rów sportu, salą konferencyjną i po-
mieszczeniami biurowymi, parkingiem. 
 Modernizacja boiska przy SP 
nr 258 ul. Brechta 8 (lata 2011–
2012).

W ramach inwestycji wybudowano 
wielofunkcyjne boisko z nawierzch-
ni poliuretanowej do gry w siatkówkę, 
piłkę ręczną.  Wybudowano bieżnię na 
cztery tory okalającą boiska, bieżnię ze 
skocznią w dal, urządzono plac zabaw 
dla dzieci młodszych, zainstalowano 
oświetlenie boiska, odtworzono ciągi 
komunikacyjne, trawniki i zagospoda-
rowano zieleń. 
 Budowa boiska wielofunkcyj-
nego w ZS nr 15 przy ul. Jagiel-
lońskiej 38 (rok 2014).

W 2014 rozpoczęto prace związane 
z budową boiska wielofunkcyjnego do 
gry w: koszykówkę, siatkówkę, piłkę 
ręczną, oraz budowę bieżni do biega-
nia i skoczni w dal. W ramach inwe-
stycji planowane jest wykonanie bo-
isk z  nawierzchni poliuretanowej, od-
tworzenie trawników, ogrodzenia, za-
gospodarowanie zieleni, wykonanie 
oświetlenia i monitoringu obiektu. 
 Modernizacja boiska Gimna- 
zjum nr 30 przy ul. Szanajcy 
17/19 (rok 2014).

W 2014 rozpoczęto prace projek-
towe w zakresie modernizacji boiska. 
W ramach inwestycji planuje się bu-
dowę zespołu  boisk o nawierzchni po-
liuretanowej do piłki ręcznej, koszy-
kówki, budowę bieżni prostej trójtoro-
wej do biegu  na 60 m, skoczni do sko-
ku w dal, oraz zakup stołów do tenisa 
stołowego. W ramach inwestycji prze-
widziane jest odwodnienie terenu, za-
łożenie trawników, nasadzenia drzew 
i krzewów. 
 Budowa ogólnodostępnych 
placów zabaw dla dzieci przy ul. 
Białostockiej, ul. Radzymińskiej, 
ul. Panieńskiej  (rok 2010).

W ramach zadania zakupiono i za-
montowano urządzenia ogrodowe i za-
bawki, wykonano nawierzchnię bez-
pieczną amortyzującą upadki, tereny pla-
ców ogrodzono ogrodzeniami stalowy-
mi ocynkowanymi. Place zabaw wypo-
sażono w: huśtawki typu ważka na sprę-
żynach, huśtawki na łańcuchach jedno 
i dwuosobowe, bujaki zwykłe i w kształ-
cie zwierząt i samochodu, karuzele ba-
rierowe, karuzele koszyczkowe, karuze-
le krzyżowe, huśtawki w kształcie mo-
toru z przyczepką, traktoru, pociągu, ze-
stawy wieżowe ze schodami, drabinka-
mi, wciągarką, balkonikiem, urządzenia 
sprawnościowe,  zjeżdżalnię tubową, 
oraz urządzenia małej architektury (ław-
ki, stoliki, kosze). Wszystkie zamonto-
wane urządzenia posiadają certyfika-
ty bezpieczeństwa zawarte w Polskich 
i Europejskich Normach. 
 Rewitalizacja praskiej prze-
strzeni publicznej – moderniza-
cja terenów wewnątrzosiedlo-
wych  (rok 2009).

W ramach zadania  urządzono plac 
zabaw dla dzieci z bezpieczną na-
wierzchnią amortyzującą upadki, ogro-
dzony ogrodzeniem stalowym ocynko-
wanym w zamknięciu ulic Równa, 
Czynszowa, Wileńska. Plac zabaw 
został wyposażony w urządzenia ogro-
dowe i zabawki: wieże z dachami, bal-
konikami, schodami, ślizgami, wcią-
garkami, drabinkami pionowymi, dra-
binkami łukowymi, drabinkami łańcu-
chowymi, ściankami wspinaczkowy-
mi, karuzele, huśtawki wagowe, urzą-
dzenia kołyszące na sprężynie,  zestaw 
zabawowy „Domek”, piaskownicę za-
daszoną, wóz strażacki, samochód, lo-
komotywę, wagon zadaszony, wago-
niki otwarte, kącik meteorologiczny, 
urządzenia do ćwiczeń siłowych: przy-
rząd na mięśnie brzucha, twister, ławka 
na mięśnie nóg, sztanga, wiosła, przy-
rząd na mięśnie klatki piersiowej, mo-
tyl, przyrząd do mięśni kręgosłupa ze 
steperem, przyrząd do mięśni kręgo-
słupa „Małpka”, urządzenia małej ar-
chitektury (ławki, stoliki piknikowe, 
kosze na śmieci). Wszystkie zamonto-
wane urządzenia posiadają certyfika-
ty bezpieczeństwa zawarte w Polskich 
i Europejskich Normach. 

 Modernizacja terenów wraz 
z  placami zabaw w  Przedszko-
lach Dzielnicy Praga Północ: ul. 
Strzelecka 16, Namysłowska 11, 
K. Szymanowskiego 4a i 5a, Mar-
kowska 8, Jagiellońska 28, Woło-
mińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, 
Równa 2  (rok 2014).

W 2014 roku rozpoczęto prace 
związane z modernizacją polegającą 
na wymianie starych urządzeń zaba-
wowych, doposażeniu w nowe urzą-
dzenia, modernizacji ogrodzeń i tere-
nów wraz z urządzeniem i zagospo-
darowaniem zieleni.  Place zabaw 
zostaną wyposażone w zabawki ty-
pu: karuzele koszyczkowe, huśtaw-
ki, zjeżdżalnie, urządzenia kołyszą-
ce, bujaki w kształcie zwierząt żyra-
fa, słoń, ważka, urządzenia do wspi-
nania, zestawy wielofunkcyjne typu: 
wieże, domki, lokomotywy, wago-
niki, urządzenia uzupełniające: pia-
skownice, altanki, tablice do ryso-
wania.

VETURIlO  
– WARSZAWSKI ROWER 

PUBlICZNY 
to system bezobsługowych wy-
pożyczalni rowerów miejskich, 
działający w ramach ZTM w War-
szawie od sierpnia 2012 roku. 
System funkcjonuje przez 9 mie-
sięcy w roku, od marca do listo-
pada.

System został oficjalnie uruchomio-
ny 1 sierpnia 2012 r., z około 1000 ro-
werów i 55 stacjami dokującymi, zlo-
kalizowanymi w Śródmieściu, Ursyno-
wie i Bielanach. Kolejne 2 stacje zosta-
ły uruchomione w połowie sierpnia na 

Wilanowie, a na koniec sezonu funkcjo-
nowało 58 stacji. W 2013 roku Veturilo 
zostało uruchomione z opóźnieniem (9 
kwietnia), spowodowanym przez mróz 
i opady śniegu, które opóźniły montaż 
nowych stacji. W momencie urucho-
mienia było 125 stacji, a do końca sezo-
nu ich liczba wzrosła do 160.

Wykonawcą systemu oraz jego ope-
ratorem, wybranym w przetargu roz-
strzygniętym w kwietniu 2012, zosta-
ło konsorcjum Nextbike Polska Sp. 
z o.o., Nextbike GmbH i Mifa Mittel-
deutsche Fahrradwerke AG. 

Nazwa Veturilo, oznaczająca w ję-
zyku esperanto pojazd, środek trans-
portu, została wybrana w interneto-
wym głosowaniu na stronach ZTM.

Lokalizacje Veturilo  
na Pradze-Północ:

 Rondo Starzyńskiego
Numer stacji: 6393

  ul. Wybrzeże Helskie – Zoo – Wej-
ście PN
Numer stacji: 6371

 Pl. Hallera–Dąbrowszczaków
Numer stacji: 6385

 ul. Stalowa–ul. 11-go Listopada
Numer stacji: 6425

 ul. Ratuszowa – ZOO – wejście PD
Numer stacji: 6384

 Al. Solidarności – LO Władysława IV
Numer stacji: 6383

  ul. Floriańska – rejon Bazyliki Św. 
Floriana
Numer stacji: 6369

  ul. Sierakowskiego – ul. Kłopotow-
skiego
Numer stacji: 6368

 Fabryka Wódek Koneser
Numer stacji: 6419

 ul. Kijowska – Dworzec Wschodni
Numer stacji: 6372

Regulamin i cennik dostępne na stronie:
www.veturilo.waw.pl/informacje/

Infolinia: +48 22 244 13 13; 
+48 22 382 13 12

praga-północ

SPORTOWO  I REKREACYJNIE
Realizowany od 2008 roku program inwestycyjny zmienił przestrzeń 
publiczną naszej dzielnicy. Budowa od podstaw kilku boisk oraz ich 
modernizacja przy szkołach, stwarza obecnie o wiele większe możliwości 
dla dzieci i młodzieży kreatywnego spędzania wolnego czasu. 

P

NARZyNki gwiNtowNiki 

NARZĘdZiA, art. metAlowe 
 ul. Miñ ska 38
 tel. 813 99 55
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘdZiA ŚRuby liNkiZAmki

huRT  DeTAL
Metal−Market

ul. SZPACZA 2 tel. 611-44-85/86
(tuż przy ul. MARSA)

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MAtERIAły  

bUDoWlAnE I WykońCZEnIoWE
 MIESZAlnIA fARb

RAbAty!!! tRAnSPoRt!!!
konkUREnCyJnE CEny – PRoMoCJE

bUdUjeSz  remOntUjeSz  malUjeSz

RoDZAJ  WARtość
oPłAt  bRUtto  

opłata inicjalna  
i wymagane saldo konta  10 zł 
od 1 do 20 minuty  0 zł 
od 21 do 60 minuty  1 zł 
Druga godzina  3 zł 
trzecia godzina  5 zł 
Czwarta i każda następna godzina  7 zł 
opłata za przekroczenie  
12 godzin wypożyczenia  200 zł 

Podane opłaty zawierają podatek VAT.

KORTy TeNISOWe
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZyJmuJemy ZAPISy  

NA AbONAmeNTy 
NA SeZON LeTNI!

rEKlAMA rEKlAMA  
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Krajowa Izba Odwoławcza 
odrzuciła 10 kwietnia br. w ca-
łości odwołania do przetargu 
na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów w sto-
licy. Dzięki tej decyzji 
warszawiacy z dzie-
sięciu pozostałych 
dzielnic wejdą wkrót-
ce do docelowego systemu 
gospodarki odpadami. – Dzi-
siejsze rozstrzygnięcie to do-
wód bezstronności i profesjo-
nalizmu składu orzekającego i, 
przede wszystkim, dobra wia-
domość dla mieszkańców. Dzię-
ki niemu możemy dokończyć 
wdrażanie reformy śmieciowej 
– mówiła po ogłoszeniu decy-
zji KIO Hanna Gronkiewicz-
-Waltz, Prezydent m.st. War-
szawy. Stawki opłaty śmiecio-
wej w całej Warszawie pozo-
stają bez zmian.

z�z�z
Od 1 kwietnia br., nowym dy-

rektorem Białołęckiego Ośrod-
ka Kultury został Krzysztof 
Mikołajewski. Nowy dyrektor 
wcześniej zawodowo związa-
ny był z działalnością kultural-
ną, pracował m.in. w Muzeum 
Powstania Warszawskiego 
i w Centrum Nauki Kopernik. 
Jako wiceburmistrz sąsiedniego 
Targówka odpowiadał za spra-
wy dotyczące kultury w dzielni-
cy. Jest również członkiem Fo-
rum Kultury Mazowsze i anima-
torem kultury. 

z�z�z
W Szpitalu Praskim p.w. 

Przemienienia Pańskiego odbył 
się pierwszy w Polsce zabieg 
wszczepienia nowego, mało 
inwazyjnego, mechaniczne-
go zwieracza cewki moczowej 
systemu Remeex MRS II. Do-
tychczas dostępny był na rynku 
jedynie zwieracz hydrauliczny 
AUS. Jednak znaczna inwazyj-

ność jego implantacji, wysoki 
odsetek powikłań i wysoka ce-
na ograniczały zarówno licz-
bę wskazań jak i dostępność tej 
procedury. Procedura instalacji 
nowego systemu jest znacznie 

mniej inwazyjna. Już w drugiej 
dobie po zabiegu chory opusz-
cza oddział. Można stosować 
go również u chorych podda-
nych uprzednio radioterapii. 
Jest też znacznie tańszy.

z�z�z
Można zgłaszać kandydatów 

na członków obwodowych ko-
misji wyborczych, które zosta-
ną powołane dla przeprowadze-
nia głosowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego, od-
bywających się 25 maja br. Pra-
wo zgłaszania przysługuje peł-
nomocnikowi wyborczemu ko-
mitetu, który zarejestrował listę 
kandydatów na posłów w okręgu 
wyborczym do Parlamentu Eu-
ropejskiego nr 4 lub upoważnio-
nej przez niego osobie. Kandyda-
tami mogą być wyłącznie osoby 
pełnoletnie, ujęte w stałym reje-

strze wyborców m.st. Warszawy. 
Termin zgłoszeń upływa 2 maja 
br. o godzinie 16.00. 

z�z�z
18 kwietnia (Wielki Piątek) 

autobusy będą kursowały we-
dług sobotniego rozkładu jaz-
dy. 19 kwietnia (Wielka Sobo-
ta) autobusy, tramwaje i metro 
będą kursowały według sobot-
niego rozkładu jazdy. Metro nie 
będzie kursowało nocą, nato-
miast pociągi SKM będą kur-
sowały według rozkładu jaz-
dy jak w dzień świąteczny. 20 
i 21 kwietnia br. komunika-
cja miejska kursować będzie 
według świątecznego rozkła-
du jazdy. Nie wyjadą linie au-
tobusowe: 118, 119, 121, 126, 
178, 182, 195, 196, 201, 205, 
206, 209, 212, 216, 426, 501, 
900 oraz tramwajowe: 6, 8, 14, 
18, 25. We wtorek po świętach 
w związku z przerwą świątecz-
ną w szkołach – nie będą kurso-
wały autobusy linii: 304, 319, 
320, 460 oraz nie będą jeździć 
wybrane (oznaczone w rozkła-
dach jazdy literami „f” i „s”) 
kursy linii: 114, 121, 153, 162, 
163, 164,193, 211, 326, 411.

z�z�z
W środę, 16 kwietnia odbę-

dzie się otwarta dla wszystkich 
mieszkańców debata z cyklu 
„Zmieniamy Warszawę. War-
szawę 2.0”. Jej tematem będzie, 
jak przekształcić ogrody dział-

kowe, by stanowiły wartościo-
wą przestrzeń publiczną w mie-
ście. Zmiana ustawy dotyczącej 

ogródków działkowych, 
która weszła w życie 
w styczniu tego roku, 
umożliwia stosowa-
nie nowych rozwiązań 

w zakresie wykorzysta-
nie tych terenów. Początek 

debaty o godz. 18.00 w Pałacu 
Ślubów przy pl. Zamkowym 6.

z�z�z
Fontanna w Ogrodzie Saskim 

przeszła generalne wiosenne po-
rządki. Wyczyszczono dno wo-
dotrysku, usunięto nieczysto-
ści i liście, wyczyszczono czte-
ry delfiny z dolnego basenu oraz 
głowy 20 meduz. Skontrolowa-
no instalację, która ją oświetla. 
Fontanna Wielka została uru-
chomiona 4 czerwca 1855 roku, 
podczas uroczystych obchodów 
otwarcia wodociągów miejskich 
w Warszawie. Jest jedną z czte-
rech zaprojektowanych przez 
Henryka Marconiego, jednego 
z najwybitniejszych polskich 
architektów pierwszej połowy 
XIX wieku, i jedyną ocalałą 

spośród uruchomionych wów-
czas wodotrysków zlokalizowa-
nych na placu Teatralnym, przy 
Kolumnie Zygmunta i na Rynku 
Starego Miasta.

z�z�z
Warszawa bierze w tym roku 

udział w Europejskiej Rowe-
rowej Rywalizacji (European 
Cycling Challenge) ECC 2014. 
W rowerowe szranki staną 32 
miasta w całej Europy. Będą to 
m.in.: Rzym, Oslo, Tallin czy 
Malaga. Z miast polskich w ry-
walizacji, oprócz Warszawy, 
weźmie udział Gdynia i Łódź. 
Wygra to miasto, którego dru-
żyna „wykręci” najwięcej kilo-
metrów. Rowerowa rywalizacja 
miast rozpocznie się 1, a zakoń-
czy 31 maja. Aby wziąć w niej 
udział wystarczy przystąpić do 
warszawskiej drużyny, zainsta-
lować w swoim smartfonie bez-

płatną aplikację Endomondo 
i rejestrować w niej swoje ro-
werowe podróże po Warszawie. 
Szczegółowe zasady dostępne 
są na stronie: www.ecc2014.eu 

z�z�z
21 kwietnia w Lany Ponie-

działek o godzinie 11.00 w la-
sach falenickich rozpocznie 
się XXX Wielkanocny Rajd 
na Orientację „Anino 2014”. 
Zbiórka uczestników przy wia-
cie przy ul. Przełęczy (koniec 
ul. Bartoszyckiej), 200 m na 
wschód od kościoła w Faleni-
cy. Wpisowe od osoby – 7 zł, 
członkowie PTTK – 6 zł. 
Uczestnicy powinni być wypo-
sażeni m.in. w kompas, długo-
pis, okrycia i kondycję. Do go-
dziny 12.00 w piątek 18 kwiet-
nia br. przyjmowane są zgło-
szenia na formularzu ze stro-
ny: www.orienteering.waw.pl, 
w celu przygotowania odpo-
wiedniej ilości map. Informacji 
dodatkowych udziela p. Andrzej 
Kędziorek tel. 784-64-17-74,  
e-mail: andrzej.kedziorek@op.pl 
Organizatorem rajdu jest Ko-
misja Imprez na Orientację Od-
działu PTTK Praga Południe. 

(ab) (um) (wm)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 – 23.04. godz. 17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztu-
ką” wykład pt. „Mozaika. Technika znana od Starożytności”, 
wstęp wolny; 24.04. godz.19.00 – „Czwartek Ceramiczny” – Go-
ściem spotkania będzie Mateusz Grobelny z filmem „Akwarium 
ognia”, wstęp wolny; godz. 19.00 – Kabaret „Filip z Konopi” Fi-
lipa Borowskiego w programie pt. „22 lata Kabaretu” ze specjal-
nym udziałem Hanny Banaszak, wstęp 10 zł; 25.04. godz. 18.00 
– Wernisaż wystawy prac Magdaleny Czerwosz, wstęp wolny; 
godz. 19.00 – W cyklu „Pod Szczęśliwą Gwiazdą” – występ zna-
komitego polskiego piosenkarza estradowego, kompozytora, sa-
tyryka i choreografa Andrzeja Rosiewicza, wstęp 20 zł; 26.04. 
godz. 19.00 – Młoda Kultura w CPK, wstęp 5 zł; Koncert ze-
społu LORIEN (rock alternatywny). Skład zespołu: Inga Habi-
ba – wokal, Piotr Kazała – gitara, wokal, Rafał Głogowski – per-
kusja, Dariusz Goc – gitara basowa; Jako support wystąpi zespół 
„Asymptota” (post punk); 27.04. godz. 18.00 – Koncert Papieski 
(poezja śpiewana i piosenka aktorska). Wykonawcy: Aleksandra 
Matryba – śpiew, Michał Bojarski – śpiew, Jacek Kwiatkowski – 
fortepian, Paweł Krasowski – konferansjer, wstęp wolny; 28.04. 
godz. 19.00 – „Czarodziejski kwiat” – oparty na andaluzyjskiej 
legendzie, opowiedziany tańcem i muzyką spektakl w wykona-
niu artystów i adeptów Akademii Flamenco Arte, wstęp wolny; 
29.04. godz. 18.00 – Spotkanie autorskie z Magdaleną Stopą wo-
kół książki „My rowerzyści z Warszawy”, której tematem autor-
ka książek o Warszawie i jej mieszkańcach uczyniła warszawskie 
środowisko rowerowe oraz historie i tradycje warszawskiego cy-
klizmu, wstęp wolny; 30.04. godz. 17.00 – W cyklu „Spotkania 
ze sztuką” wykład pt. „Fenomen Poliptyku Zwiastowania z Jed-
norożcem” przedstawi Marianna Otmianowska, wstęp wolny; 
WYSTAWY: Galeria CPK jest czynna od poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00–18.00, wstęp wolny. Do 20.04. br. – „Ceramika 
– Druk – Grafika” – wystawa Związku Ceramików Polskich; do 
26.04. br. – wystawa Malarzy Serca Vedic Art.; 25.04.–9.05. br. 
– wystawa prac Magdaleny Czerwosz;
 Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej, ul. Grochowska 
365 – 27.04. godz. 18.45 – „Zabierz mnie, Mistrzu, do Efrem” 
– koncert Ewy Błoch na okoliczność beatyfikacji Jana Pawła II 
złożony z utworów z najnowszej płyty artystki. Pieśni do tekstów 
poetyckich Karola Wojtyły, z muzyką Ewy Błoch i aranżacjami 
Mikołaja Hertla, wstęp wolny;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 18.04. godz. 
10.00 – Piątek z grami planszowymi i kartami. Wstęp wolny; 
22.04. godz. 16.00 – Trening pamięci. Zajęcia, w trakcie których 
uczestnicy zapoznają się w praktyce z różnymi mnemotechnika-
mi, czyli sposobami ułatwiającymi zapamiętywanie. Wstęp wol-
ny; 24.04. godz. 17.00 – Wieczorek taneczny. DJ Marcel. Wstęp 
5 zł; 25.04. godz. 10.00 – Piątek z grami planszowymi i karta-
mi. Wstęp wolny; godz. 15.00 – Ogrody skalne i alpinaria. Pro-
wadzenie: Marta Monder – pracownik naukowy Ogrodu Bota-
nicznego PAN. Wstęp wolny; 28.04. godz. 12.00 – „Za progiem 
niedaleko” (reż. Kazimierz Karabasz, laureat nagrody „Orła”) – 
przygotowanie zwierząt do pracy w filmie i teatrze. Dyskusyjny 
Klub Filmowy „Kino dokumentalne”. Prelekcje filmowe poprze-
dzone wstępem i dyskusją. Wstęp wolny; godz. 18.00 – Salon 
Kulturalny. Jerzy Zelnik. Wstęp 10 zł (przedsprzedaż biletów od 
01.04.); 29.04. godz. 12.00 – Warsztaty poezji japońskiej. Wstęp 
wolny; 30.04. godz. 12.00 – Warsztaty żywieniowe. Zasady pra-
widłowego odżywiania zgodne z zaleceniami Piramidy Zdrowe-
go Żywienia. Wstęp wolny; Do 09.05.br. – Wystawa prac Anny 
Grudzień. „Polska moimi oczami widziana”; Zapisy na zajęcia: 
tel. 604 561 376 lub w KKS;
 Klub Kultury „Gocław” (filia CPK ul. Podskarbińska) ul. 
Abrahama 10 – 27.04. godz. 15.00 i 16.15 – Spektakl dla dzie-
ci „Kurczaczek Jedynaczek”, to barwna scenografia i animowane 
lalki zwierzątek. Wstęp: 5 zł; Przedsprzedaż od 22.04.br.; 28.04. 
godz. 18.30 – Pastele Jadwigi Cieplińskiej. Wernisaż wystawy 
prac, wstęp wolny; 28.04. godz. 19.15 – „Tulipolandia”. Spotka-
nie z cyklu „Pomysł na podróż” poświęcone Holandii, połączone 
z prezentacją fotografii. Wstęp wolny;
 Dom Kultury „Praga” ul. Dąbrowszczaków 2 – 26.04. godz. 
10.00-14.00 – Praska Szkoła Rękodzieła „Kokarda narodowa”. 
Podczas warsztatów powstaną kokardy narodowe z papieru, bi-
buły, wstążek i innych materiałów. Można przynieść ze sobą, nie-
potrzebne białe i czerwone elementy, które posłużą do ozdobie-
nia kokardy. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, obowią-
zują zapisy: tel. 22 618 41 51, zapisy@dkpraga.pl, wstęp wolny; 
26.04. godz. 11.00 – Promocja Młodych Talentów; 29.04. godz. 
18.00 – „Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij 
o mnie – pamięć Katynia” Program oparty na wspomnieniach 
więźniów sowieckich łagrów oraz tekstach Józefa Czapskiego, 
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Mariana Hemara, Zbigniewa 
Herberta i innych. Wystąpią: Danuta Nagórna, Wacław Szklarski, 
Katarzyna Dudek-Kostrzewa, wstęp wolny;
 Dom Kultury ”Zacisze” ul. Blokowa 1 – 23.04. godz. 17.45 – 
XXVIII Giełda Osobowości i Inicjatyw Gospodarczych. W pro-
gramie: Jan Karski (1914-2000) – bohater Polski, Izraela i USA: 
rozmowy, prezentacje książek oraz wystawa fotografii; „Wie-
czór Krakowski”, czyli Piwnica pod Baranami, Jama Michali-
kowa i ich artyści. Na końcu nawiązanie do Światowego Dnia 
Książki; 25.04. godz. 18.30 – Ikebana – warsztaty florystyczne 
w ramach SZTUKAterry czyli przestrzeni sztuki; 26.04. godz. 
19.00-23.00 – „Warszawski Fajf”. Po raz drugi na Zaciszu zaba-
wa w stylu dawnej Warszawy. Zagra Kapela z Targówka. Będzie 
tango, skoczne polki, wspólne walczyki, do których zaprosi ze-
spół „Sztajerek” z DK Zacisze. Bilety: 25 zł od osoby (obejmują: 
muzykę do tańca, miejsce przy stole bez zastawy stołowej. Na-
leży przynieść ze sobą: naczynia, potrawy, napoje) do kupienia 
w sekretariacie DK Zacisze. Ilość miejsc ograniczona: 26.04. – 
Akademia „Dotknij sztuki” – zajęcia dla dzieci w wieku 2,5–6 lat 
i rodziców; Do 14 maja br. czynna jest wystawa malarstwa Jo-
nathana Webera i jego przyjaciół, która jest podsumowaniem ich 
wspólnej wyprawy do Szkocji w sierpniu 2013.

ZA PRO SZE NIA dlA mIE SZKAń CóW

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.

 Pracodawca odwołał mnie z zaplanowanego wcześniej urlopu. Zależy mi na pracy więc 
przerwałem urlop, ale nie wiem czy szef mógł to zrobić?   

 
Kodeks pracy przewiduje możliwość odwołania pracownika z urlopu. Wynika to z art. 167  

§ 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko 
wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili 
rozpoczynania urlopu. Powyższy przepis należy czytać w zestawieniu z art. 164 § 2 Kodeksu 
pracy, który mówi, że przesunięcie terminu urlopu jest dopuszczalne z powodu szczególnych 
potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia to-
ku pracy. Zatem, w oparciu o powyższe, odwołanie pracownika z urlopu dopuszczalne jest 
w sytuacji, gdy spełnione są następujące warunki:

1. wystąpiły szczególne okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu,
2. nieobecność pracownika w pracy spowodowałaby poważne zakłócenia w procesie pracy. 
Przykładami tego rodzaju sytuacji są np. konieczność usunięcia awarii urządzeń, niespo-

dziewana kontrola dotycząca stanowiska pracy danego pracownika lub zmiana terminu roz-
prawy sądowej, w której pracownik reprezentuje pracodawcę. Warto w tym miejscu jednak 
zasygnalizować, że pracownika nie można odwołać z urlopu wyłącznie w celu wręczenia mu 
wypowiedzenia umowy o pracę. 

– Rozumiem, a czy jest to możliwe tylko raz, czy wiele razy podczas całego urlopu?
– Kodeks pracy nie zawiera ograniczenia liczby odwołań pracownika z urlopu. Jednak na-

leży pamiętać, że odwołanie pracownika z urlopu jest wyjątkiem od wyrażonej w art. 152 Ko-
deksu pracy zasady nieprzerwanego urlopu (prawa do wypoczynku). Niemniej jednak wyda-
je się, że w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, pracodawca może ponownie 
odwołać pracownika z urlopu. 

– A czy pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty, które poniosłem w związku z prze-
rwanym urlopem?

– O tym mówi art. 167 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca jest obowiąza-
ny pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go 
z urlopu. Aby powstał obowiązek pracodawcy w tym zakresie niezbędne jest więc istnienie 
bezpośredniego związku pomiędzy odwołaniem z urlopu, a poniesieniem przez pracownika 
określonych kosztów. Do kosztów tych należą wydatki poniesione przez pracownika „z gó-
ry” w związku z zamiarem spędzenia urlopu poza miejscem zamieszkania, ale tylko w części 
proporcjonalnej do okresu pobytu niewykorzystanego z powodu odwołania. Dla przykładu 
pracownikowi odwołanemu z urlopu, przysługuje zwrot kosztów biletów lotniczych, gdy pra-
cownik odwołany z urlopu nie miał możliwości zmiany terminu lotu na podstawie posiadane-
go biletu i musiał wykupić nowy bilet albo zmiana terminu wiązała się z określoną dopłatą. 
Kosztami bezpośrednio związanymi z odwołaniem pracownika z urlopu mogą być również 
koszty podróży osób towarzyszących.

 Do kosztów tych nie należą natomiast wydatki na przedmioty zakupio-
ne w celu wykorzystania ich na urlopie (np. sprzęt turystyczny). Nie moż-
na również wliczyć do tych kosztów utraconych przez pracownika korzy-
ści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do odwołania z urlopu (np. 
spodziewanych zarobków z tytułu pracy sezonowej przy zbiorach płodów 
rolnych). 

PRAWNIK RADZI§§

         Listy i maile można kierować na adres redakcji. 

Fot. ZOM

Fot. UM Warszawa
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– Ruch, jak w urzędzie skarbowym przed końcem kwietnia, zauwa-
żył pan Kazimierz Główka, witając się ze swoim kolegą, Eustachym 
Mordziakiem, w bramie bazaru Szembeka. 

– Nareszcie, panie, Kaziu, nareszcie. Są takie dni, że człowiek stoi 
od świtu do nocy i na sól nie zarobi. 

– Pan, panie Eustachy, czasem mi taksówkarza przypomina, narze-
ka pan, narzeka, ale jakoś pan się utrzymuje. Oni też wiecznie płaczą, 
że dokładają do interesu. A mimo to jakoś nie słychać, żeby taksówek 
brakowało. Czy to, aby nie jest taka uroda handlu, że jak nie idzie, 
to nie idzie, ale jak się ruszy, to nie można nadążyć z liczeniem kasy?

– Niby tak, ale proporcje mogłyby być lepsze, bo człowiek przecież 
codziennie jakieś potrzeby ma, a nie tylko od święta. 

– No, to nie ma innego wyjścia, tylko do partii powinien się pan 
zapisać. 

– Boże broń! Jeszcze tego mi brakuje… A do jakiej?
– Najlepiej do PO albo do PiS. 
– Dlaczego akurat do nich?
– Bo największe są i najwięcej kasy mają. Z prawa im to przysłu-

guje – jak partia wygrywa wybory i ma dużo posłów, to dostaje z bu-
dżetu dużą działkę, jak ma posłów mało, to i działka jest mniejsza.

– O jakich pieniądzach mówimy?
– PO dostaje ponad 17 milionów, a PiS ponad 16. 
– Ja cię kręcę! I to z naszych podatków?
– A z czyich? 
– Może oni sami zadbaliby o swoje utrzymanie, dlaczego wkładają 

łapę do mojej kieszeni? 
– Otóż to nie jest takie proste, panie Eustachy. Jeśli partie są fi-

nansowane z budżetu, to są przez państwo kontrolowane i muszą się 

z pieniędzy wyliczać. Jeśli same będą mogły organizować pieniądze, 
to to jest najkrótsza droga do Ukrainy. 

– Majdan, u nas?! Teraz to pojechał pan po bandzie.
– Ani trochę. Partie spuszczone z oka raz dwa dogadują się z bo-

gaczami, którzy są zainteresowani korzystnymi dla siebie układami. 
Chętnie więc partie dotują, opłacają im kampanie wyborcze, ale po-
tem wymagają. 

– Czyli prawo musi być skrojone pod potrzeby sponsorów?
– Nie inaczej. Czyja kasa tego prawo. No i państwowe zamówie-

nia, przetargi do wygrania za małe pieniądze i inne korzyści. Żaden 
kapitalista nie daje nikomu pieniędzy za darmo. Jak daje, to po to, że-
by zarobić. A ludzie? Dla ludzi w tych kombinacjach miejsca nie ma. 

– To faktycznie może lepiej jest, tak jak u nas. Ale nie powie mi pan, 
że nasi nie szastają pieniędzmi. Sam czytałem, że województwo Ma-
zowieckie na kłódkę zamkną, bo zobowiązań nie płaci.

– Z czego ma płacić, skoro marszałek Struzik, gwiazda PSL, miary 
żadnej w wydawaniu pieniędzy nie ma. On po całym świecie się na-
jeździł, a my lada moment do Wołomina nie dojedziemy, bo koleje ma-
zowieckie staną z braku kasy. Struzik na podróże, Tusk na garnitury, 
PiS na prezesa i tak płynie rzeka forsy. 

– I dziwi się pan, że ci rodzice chorych dzieci przez dwa tygodnie 
z Sejmu nie wychodzili? I co wyrwali? 1200 złotych płatne za rok. 
Tusk dziesięć razy tyle na garnitur wydaje.

– Ale z drugiej jednak strony, panie Eustachy, nie może, dajmy na 
to, do Merkelowej w dżinsach jechać. Premierem w końcu jest. Jak 
dziad wyglądać nie powinien, bo by nam wszystkim wstydu narobił.

– To, co robić?
– Polubić. Demokracja jest jak stara żona, swoje prawa ma.
– Nie bardzo rozumiem.
– Churchill powiedział, że demokracja jest systemem okropnym, 

ale jak dotąd nikt lepszego nie wymyślił. Dlatego dla jej zalet trzeba 
tolerować jej ułomności. Jak w tym dowcipie o żonie: przychodzi pan 
do cukierni i zamawia tort urodzinowy dla swojej ślubnej. – Ile świe-
czek? – pyta ekspedientka. – Tyle, co zawsze, 26.   Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Tort dla ¿ony

Bycie senatorem daje mi okazję do po-
znawania różnych ciekawych i cennych 
inicjatyw. Na szczególną uwagę zasłu-
gują te związane z edukacją. Powszech-
ne są bowiem w Polsce narzekania na 
szkołę: że nie uczy myślenia, jest nud-
na, nie potrafi niczym zainteresować, nie 
wychowuje, nie prowadzi zajęć pozalek-
cyjnych, itp. Niestety, są takie szkoły, 
ale – na szczęście – są też inne. W Szko-
le Podstawowej nr 42 przy ul Balkono-
wej 4 na Targówku uczniowie zdobywa-
ją wiedzę nie tylko z podręczników i nie 

tylko na lekcjach. Tutaj nie można się nudzić. Stale się coś dzieje 
i to do późnych godzin wieczornych. 

Tradycją stały się już organizowane tu cyklicznie konkursy szkol-
ne i międzyszkolne – niektóre o zasięgu ogólnopolskim oraz koncerty 
charytatywne. Szkoła bierze też udział w projektach UNICEFU (czyli 
ONZ-owskiego Funduszu Pomocy Dzieciom) i współpracuje z Odzia-
łem Bródnowskim Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Właśnie zbliża się VII Dzielnicowy Konkurs Wiedzy o Targówku dla 
uczniów klas III i IV oraz V i VI szkół podstawowych pod hasłem „Nie ta-
ki Targówek straszny jak go malują”. Dużą popularnością cieszy się ogól-
nopolski konkurs wokalno-recytatorski poezji Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego (patrona szkoły).  W ostatniej, V edycji, pierwsze miejsce za-
jęli wokaliści. A publiczność zrecenzowała: Widać, że „Gałczyński żyje”.

Od 7 lat odbywają się ogólnopolskie konkursy tematyczne wierszy 
i piosenek w językach obcych. Zaczęło się od akcji „Wiem, co jem” 
i języka angielskiego. Potem było o rodzinie, o bezpiecznym spędzaniu 
wolnego czasu. Dzieci przechodzą w pomysłach same siebie. Zdarza-
ją się nawet krótkie formy teatralne, a do wyboru jest już 6 języków!

W styczniu rozstrzygnięto VI Mazowiecki Konkurs Wiedzy o Pra-
wach Dziecka „Niech się wreszcie każdy dowie…” dla szkół podsta-
wowych, nad którym sprawowałem honorowy patronat. Uważam ten 
konkurs za szczególnie cenny, taką małą cegiełkę do budowy zdrowe-
go psychicznie, wolnego od agresji społeczeństwa. Dzieci, które znają 
swoje prawa – do nauki, do wypoczynku, do wypowiadania własnego 
zdania itd. nie będą w dorosłym życiu uciekać się do przemocy.

Najnowszy to konkurs historyczno-literacki pod hasłem „II wojna świa-
towa i Powstanie Warszawskie w historii mojej rodziny”. Dzieci i mło-
dzież spisują wspomnienia swoich dziadków i innych krewnych, których 
potem szkoła zaprasza na podsumowanie. Są to bardzo wzruszające spo-
tkania. Dziadkowie są wdzięczni, że ktoś chce ich jeszcze słuchać. Niektó-
rzy opowiadają, że całą noc nie spali z przejęcia. Dzieci dowiadują się waż-
nych rzeczy o swoich bliskich. Zaczynają patrzeć na nich innymi oczami 
(„myślałam, że moja ciocia jest nudna”). Z tych wspomnień powstają pięk-
ne prace, bogato ilustrowane. Szkoła planuje razem z Oddziałem Bród-
nowskim Towarzystwa Przyjaciół Warszawy opublikować część z nich.

Bardzo owocna jest też współpraca z UNICEF-em. W lutym odbył 
się VI Szkolny Koncert Charytatywny związany z projektem tej or-
ganizacji pn. „Gwiazdka dla Afryki”. Na scenie śpiewali, grali i tań-
czyli uczniowie, absolwenci, nauczyciele i rodzice. Urządzony zo-
stał „Kiermasz rozmaitości”, na którym zbierano fundusze dla dzieci 
w Sierra Leone. Wcześniej uczniowie obejrzeli materiały edukacyjne 
z UNICEF-u. Były tak poruszające, że wszyscy płakali i pytali, co 
mogą zrobić. W poprzednich latach były zbiórki dla Filipin, Czadu, 
Kongo, Haiti.

No i na koniec rzecz najważniejsza: nie byłoby tego wszystkiego, 
gdyby nie Katarzyna Spoczyńska-Król (wspomagana przez dyrektor 
Annę Nadolską-Buczyńską i innych nauczycieli), która te wszystkie 
konkursy wymyśla i organizuje. Taka „Siłaczka” od Żeromskiego. 
Od dwudziestu lat uczy polskiego i na miarę swoich możliwości sta-
ra się „naprawiać świat”. Skromna i wiecznie zaaferowana, uważa, 
że nie robi nic nadzwyczajnego. Być może tyle, że dzieci i rodzice 
mają na ten temat zupełnie inne zdanie.

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby WyższejKobiecym okiem

a potem nie zawracać sobie tym 
głowy… Może mają zimne piwo 
w lodówce…

Wreszcie wszyscy są, siadamy 
do stołu, nad którym fruwają 
żartobliwe zdania typu: „Ojej, 
ile tu wszystkiego! Kto to zje?”, 
„Tyle pyszności, istna uczta, aż 
do przesady!”, „Nie trzeba by-

ło tak się trudzić, po 
co tyle przygotowali-
ście!”. 

W niemal każdej 
głowie kołacze się 
solidne postanowie-
nie: sałatka sałatką, 
ale w tym roku będę 
się pilnować, koniec 
z obżarstwem! Ale 
potem akcja się roz-
wija, jeszcze udko, 
jeszcze szyneczka, 
babka, mazurek… 
Żołądek już nawet 
przestał protestować 
a delikwent przypo-
mina lokomotywę 
Tuwima: „już ledwo 
sapie, już ledwo zi-
pie, a jeszcze palacz 
węgiel w nią sypie!”

No, bo jak? „Ko-
chani, to wszystko 

musi być zjedzone!” – niby ser-
deczne zawołanie, ale z drugiej 
strony – nieznośny kulinarny 
terror! Nieznośny zwłaszcza dla 
tych o słabszej woli – zjem jesz-
cze skoro tak proszą, skoro ma 
się zmarnować, skoro…

A spróbujcie przygotować 
wszystko inaczej, rozważniej – 

potraw może być wiele, ale nie 
w michach, lecz w miseczkach; 
kolorowo, apetycznie, z ma-
leńkimi porcjami by spróbo-
wać wszystkiego, zachowując 
umiar. Da się? Niekoniecznie. 
Bo zaraz znajdzie się taki, któ-
ry choć zarzekał się, że w tym 
roku nie będzie się przejadał, 
to przecież po cichu liczył na tę 
świąteczną obfitość, a tu - ja-
kieś warzywa, sałaty (a co ja 
jestem, królik?!), mięska ledwo 
co, kartofli też… Nie stać ich 
czy jak?! No właśnie. To często 
męski punkt widzenia. Rzadziej 
– kobiecy.

Jak wybrnąć z tego galima-
tiasu? Oczywiście, przez kom-
promis, bo w święta chodzi o to, 
by każdemu było miło i weso-
ło. Zasada powinna być prosta: 
im więcej na stole, tym dłuższe 
spacery przed biesiadą, a jesz-
cze lepiej – po niej. Energiczne, 
pogodne, wśród żartów i roz-
mowy. Wtedy wiosenna magia 
świąt będzie działać w pełni, 
a tegoroczna Wielkanoc pozo-
stanie na długo we wspomnie-
niach, jako czas naprawdę wy-
jątkowy. Życzę tego i Państwu, 
i sobie. Alleluja! żu

Czy to nie dziwne, że kobie-
ce oko, patrząc na to samo, na 
co patrzy oko męskie, widzi coś 
zupełnie innego? Kobieta na 
przykład, patrząc na świąteczny 
stół, widzi obrus (tu ciut niedo-
prasowany chyba), zastawę, de-
koracje z pisanek i bazi (ślicz-
ne!), widzi także potrawy: hm, 
schab pieczony, ale jakiś inny – 
ciekawe jaki to przepis, grzybki 
w occie – tegoroczne, ale pasz-
tet na tamte święta był lepszy, 
trzeba chyba zmienić wreszcie 
piekarnik… 

Mężczyzna zaś, patrząc na 
ten sam stół, zwykle widzi coś 
innego: ile żarcia! Ale pach-
nie! Nie podali małych kielisz-
ków, pewnie będzie tylko wi-
no. Gdzie by tu usiąść? Koło 
jaj faszerowanych? Eh, raczej 
przy wędlinach, bo to konkret! 
Lepiej od razu rozluźnić pasek 
przy spodniach o jedną dziurkę, 

Obfitoœci, 
czy umiaru?

F.U.H. „MIKROL”                                              
ul. Jarocińska 17, tel. 602-190-368
  Konstrukcje z aluminium (witryny 

sklepowe, przegrody, drzwi, itp.)
 Okna, drzwi – PCV         
  Szafy wnękowe, garderoby,  

itp. zabudowy                                                                     
 Usługi remontowo – wykończeniowe
www.mikrol.waw.pl

* UsŁU gI
* na roż ni ki wg. wy mia rów klien ta
* ma te ria ły obi cio we
war sza wa, ul. kryp ska 52/54 

przy grO chOw Skiej 179
(pa wi lon po go to wia we te ry na ryj ne go)

za kład prze nie sio ny z ul. zna niec kie go 8

tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TapICEr

Warszawa ul. Siennicka 22
tel. 22 813 64 36

 Przystępne ceny  
  Dla emerytów i rencistów 

zniżka 20% 
  Czynne codziennie w godz. 

800–1900; soboty 800–1500 
ZAPRASZAMY!  

TWóJ FRYZJER

W szkole nie musi być nudno

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Gocław-lotnisko”  
ul. orlego lotu 6  

ogłasza przetarg nieograniczony 
na naprawę ocieplenia  
ścian zewnętrznych  

w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym 

przy ul. Umińskiego 6 w Warszawie. 
Szczegóły na stronie internetowej 

Spółdzielni: www.smgl.com.pl

TADEx  
 OPONy

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FlaT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

SM „Marysin Wawerski” w Warszawie ul. Begonii 9 
wynajmie na działalność gospodarczą 
lokal użytkowy (wyposażony w media) 

o pow. 126 m. kw. w pawilonie wolnostojącym 
przy ul. Begonii 9. 

Atrakcyjna cena najmu. 
Oferty należy składać w biurze spółdzielni (pok. nr 4). 
Informacje w siedzibie Spółdzielni lub pod numerem tel. 

22 812-02-78.

 Porady żywieniowe 
 Dietoterapia otyłości
 Diety na miarę
 Analiza składu ciała

Warszawa, ul. Kobielska 19 
(tuż przy Rondzie Wiatraczna)

Zapisy: tel. 502 967 502, 
kontakt@e-dietetyczka.pl

ZaK£ad Us£UG 
TapicersKich i sTOlarsKich

d. „Redom” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33
e-mail: redom@redom.pl

WyKONuJe:
  renowacjê stolarki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  renowacjê tapicerki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  nowe meble na wymiar  

(wersalki, tapczany, fotele, 
naro¿niki, stela¿e itd.) 

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin  
i transport

Z A p r A s Z A M y:�
w�godz.�700−1800,��sob.�900−1400
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Urodził się w Zabrzu, gdzie 
mieszkał do piątego roku życia. 
Jego matka pochodzi z Górne-
go Śląska, a ojciec jest Ukra-
ińcem ze Lwowa. W 1985 ro-
ku podjęli oni decyzję o emi-
gracji do Danii, gdzie od kilku 
lat mieszkała babcia Czesława, 
która po śmierci dziadka wyje-
chała do Kopenhagi z pozna-
nym w Polsce Duńczykiem. 
Początki na emigracji nie były 
łatwe. Cała rodzina zamiesz-
kała w bloku dla obcokrajow-
ców w cieszącej się nie najlep-
szą sławą dzielnicy Kopenhagi. 
Czesław długo przeżywał akli-
matyzację w nowym miejscu. 

Dzięki mamie szybko na-
uczył się języka duńskiego. 
Dostał się też do duńskiej 
podstawówki. A oprócz nauki 
w szkole uczęszczał na lekcje 
gry na akordeonie. To wtedy 
zakochał się w muzyce. Dzię-
ki niej zapominał o proble-
mach dnia codziennego. Jak-
by tych wszystkich obowiąz-
ków było mało zapisał się 
również do polonijnego har-
cerstwa. Nie chciał stracić bo-
wiem kontaktu z Polską. 

Mimo tak wielu zajęć do-
datkowych, szkołę podsta-

wową skończył z wyróżnie-
niem. Niestety, dobra passa 
nie trwała długo. W liceum 
nie było już tak kolorowo. 
Czesław osiadł na laurach 
i został jednym z najgorszych 
uczniów. Lecz mimo słabych 
wyników w nauce, posta-
nowił spełnić swoje marze-
nia, chociaż nikt nie wierzył, 
że mu się to uda. Ale Cze-
sław był uparty. Po skończe-
niu szkoły postanowił zdawać 
do Royal Danish Music Aca-
demy. I to był dobry wybór. 
Otrzymał indeks wymarzo-
nej uczelni. Jednak nadal nie 
mógł zapomnieć o Polsce. To 
dlatego zapisał się na poloni-
stykę w Kopenhadze. Ale po 
roku porzucił te studia. Zno-
wu wpadł w złe towarzystwo. 
I na jednej z zakrapianych im-
prez wymyślił, że kupi... bar. 
Jak pomyślał, tak też zrobił – 
został właścicielem baru Kul-
kafeen w centrum Kopenhagi. 
Tak naprawdę żadna praca nie 
była mu straszna. – Zawsze 
gdzieś pracowałem. Miałem 
bar w Kopenhadze, na budo-
wie byłem tłumaczem polskich 
robotników. Nosiłem dwudzie-
stokilogramowe worki z ce-

mentem i zamawiałem trzy-
milimetrowe krzyżyki. Każda 
praca mnie czegoś nauczyła, 
każda – powiedział.

Na szczęście znalazł czas, 
aby założyć swój pierwszy ze-
spół. Nazwał go Tesco Value. 
Występował ze znajomymi ze 
studiów. Grali w kopenhaskich 
klubach, w tym także w Kul-
kafeen, jednak bez większego 
powodzenia. Wydali dwie pły-
ty, niestety one również nie od-
niosły sukcesu. Mimo wszyst-
ko nie załamali się. Udało im 

się nawet załatwić swój pierw-
szy występ w Polsce. Nasz kraj 
przypadł im do gustu i przyjeż-
dżali tu znacznie częściej. Nie-
stety z biegiem czasu w gru-
pie zaczęły narastać konflik-
ty. Było na tyle źle, że Cze-
sław rozwiązał Tesco Value 
i zaczął występować solo, za-
równo w Danii, jak i w Polsce. 
A z każdym przyjazdem do 
Polski, umacniał się w prze-
konaniu, że to właśnie w tym 
kraju zamieszka na stałe. I nie 
mylił się. 

Po jednym z koncertów 
w krakowskim klubie Alche-
mia do Czesława podszedł 
Michał Zabłocki, poeta, zna-
ny także jako autor tekstów 
piosenek m.in. dla Grzego-
rza Turnaua. Zaproponował 
mu współpracę. Wtedy jesz-
cze nie wiedział, że było to 
dla niego przełomowe spotka-
nie. Głośniej zaczęło się ro-
bić o Czesławie w 2008 roku, 
kiedy to zaprezentował Pola-
kom swój debiutancki album 
„Debiut”. I zawojował pol-
ską scenę muzyczną. Krążek 
rozszedł się w multiplatyno-
wym nakładzie ponad 70 ty-
sięcy egzemplarzy. Otrzymał 
za niego aż trzy Fryderyki, 
m.in. za piosenkę „Maszynka 
do świerkania”. 

Polska czekała na niego 
i go potrzebowała. Potwier-
dził to tylko zasiadając w gro-
nie jurorów programu „X-fac-
tor”. Potraktował to jako pięk-
ną przygodę. – Dzięki progra-
mowi mogę mieć swój własny 
– mały czy duży – wpływ na 
polską scenę muzyczną. Po-
za tym dzięki temu, że stałem 
się panem z telewizji, mia-
łem szansę zrealizować kil-
ka pozamuzycznych marzeń 
- otworzyłem knajpę, zało-
żyłem markę odzieżową dla 
dzieci, zdubbingowałem bał-
wanka w „Krainie lodu” Di-
sneya, a także zagrałem w fil-
mie „Facet (nie) potrzebny od 
zaraz”. Marzenia się spełnia-
ją – zdradził artysta.

Nic więc dziwnego, że zde-
cydował się osiąść w Pol-
sce na stałe. Na początku za-
mieszkał w Krakowie, ale 
bardzo szybko przeprowa-
dził się na... warszawską Pra-
gę! – Kiedyś policzyłem so-
bie, że więcej czasu spędzam 

w warszawskich hotelach niż 
w swoim krakowskim miesz-
kaniu. Wziąłem kredyt i kupi-
łem sobie mieszkanie na Pra-
dze. Jedynym miejscem w sto-
licy, które dobrze znałem, był 
Łysy Pingwin przy Ząbkow-
skiej. Musiałem osiedlić się 
w tych okolicach. Jest bardzo 
OK. Dopasowałem się do kra-
jobrazu – zdradził. 

Ma duszę wędrowca, ale 
chyba nieprędko się stąd wy-
prowadzi. Lubi wracać do 
swojej oazy spokoju i nie za-
mierza tego zmieniać. Cze-
sław znany jest nie tylko ze 
swoich dokonań artystycz-
nych. W środowisku zasłynął 
również ze swojego uwielbie-
nia do kobiet. Jakiś czas te-
mu pochwalił się w mediach, 
że na swoim koncie ma trzy-
cyfrową liczbę dziewczyn. 
Utrzymuje jednak, że nie jest 
to żaden zaskakujący wy-
nik. – Straciłem dziewictwo, 
kiedy miałem 16 lat, i nigdy 
nie żyłem w długim, poważ-
nym związku. Obecnie mam 
34 lata, czyli uprawiam seks 
od... 18 lat. Teraz podzielmy 
tę trzycyfrową liczbę – umow-
ne 100 – przez 18. Wychodzi  
5,5 dziewczyny rocznie – pod-
sumował.

Niestety jego rodzice nie 
są tego samego zdania. I co-
raz częściej namawiają go 
na dzieci. – Mama niedawno 
mi powiedziała: „Nie waż-
ne z kim i jak, wreszcie chce-
my być dziadkami”. Kocham 
dzieci, ale z tego co wiem, na-
dal ich nie mam – zdradził. 

Muzyk lubi dzieci, więc być 
może niedługo spełni ich ma-
rzenie? A w roli ojca spraw-
dzi się pewnie znakomicie, bo 
Czesław zawsze odrabia lek-
cje zadane przez życie! (ad)

Czesław MOZIL
MIESZKAŃCY

Tacy ludzie jak on zdarzają się naprawdę rzad-
ko. Dojrzały mężczyzna, który patrzy na świat 
oczami dziecka. Mało tego, jego piosenki nuci 
pół Polski. Niezwykły muzyk i  niezwykły czło-
wiek. Wszystko czego się dotknie, zaraz zamie-
nia się w  złoto. Bo Czesław Mozil nie tylko 
śpiewa. Jest także jurorem w „X Factorze”, pro-
jektuje ubranka dla dzieci, melodeklamuje 
poezję Baczyńskiego i  jest właścicielem wło-
skiej knajpy. Człowiek orkiestra!

Pełnych spokoju, nadziei i radości 
Świąt Wielkanocnych,  

miłego wypoczynku w rodzinnym gronie 
oraz optymizmu, energii i nadziei na lepszą przyszłość.

Marcin Jędrzejewski
Przewodniczący Rady

Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy

Edward Kłos
Burmistrz

Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy
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W Zespole Szkół Specjalnych nr 89 przy ul. 
Skaryszewskiej odbyła się 10 kwietnia specjal-
na uroczystość – wieczornica z okazji jubileuszu 
30.lecia Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Tro-
ski. – To, powołane w 1984 r. ciało, składa się 
z ludzi, którzy chcą konkretnie pomagać dzieciom 
specjalnej troski i faktycznie to czynią – wyja-
śnia hm. Tomasz Dudewicz. W składzie rady, któ-
rej od dwóch lat przewodzi prof. Anna Dobrzań-
ska z Centrum Zdrowia Dziecka (będąca jedno-
cześnie krajowym konsultantem w dziedzinie 
pediatrii) znajduje się wiele ważnych i wpływo-
wych osób (m.in. byli ministrowie, czy aktualni 
przedstawiciele rządowych resortów). Większość 
z nich przybyła na jubileusz, który honorowym 
patronatem objął minister Władysław Kosiniak-
-Kamysz i sekretarz stanu Jacek Męcina z Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Już przed wejściem do sali,  w której organi-
zowana była impreza, można było odczuć uro-
czystą atmosferę. Wszystko za sprawą wystawy 
fotograficznej obrazującej różnego rodzaju dzia-
łania (wyjazdy, obozy, konkursy), jakie z dzieć-
mi niepełnosprawnymi przez lata przeprowadza-
li (i ciągle to czynią) wolontariusze i harcerze 
z Nieprzetartego Szlaku. Wszystkich gości powi-
tał w sali hm. Adam Sikoń, który od lat stoi na 
czele namiestnictwa. Druh Sikoń pracuje z nie-
pełnosprawnymi harcerzami od 1983 r., a pierw-
sza stołeczna drużyna Nieprzetartego Szlaku po-

wstała już w 1965 r., właśnie w południowopra-
skim Hufcu ZHP.

Wieczornica nie mogła się zacząć inaczej niż 
najsłynniejszą harcerską pieśnią „Płonie ognisko” 
i najbardziej znaną pieśnią o przyjaźni na szla-
ku życia „Hej, przyjaciele!”. I tak też się zaczę-
ła, a przedstawiciele Rady Przyjaciół Dzieci Spe-
cjalnej Troski rozpalili w szkole specjalne ogni-
sko (na zdjęciu). Harcerze przybliżyli wszystkim 
historię Nieprzetartego Szlaku, a drużyny niepeł-
nosprawnej młodzieży wykonały przygotowany 
program artystyczny. W Hufcu Praga-Południe 
jest aż 17 drużyn Nieprzetartego Szlaku zgrupo-
wanych w 14 placówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych. Ich działalność jest zależna od tzw. 
ludzi dobrej woli, których na szczęście u nas nie 
brakuje… ar

dZIECI SPECJAlNEJ TROSKI

Dobrych, pozytywnych emocji,
wiosennego optymizmu,

serdecznych spotkań z bliskimi  
przy świątecznym stole,
zdrowia i pomyślności

z okazji 
Świąt Wielkanocnych

życzą
w imieniu Rady 

Dzielnicy Praga-Południe 
m.st. Warszawy
Przewodniczący

Marcin Kluś

w imieniu Zarządu 
Dzielnicy Praga-Południe 

m.st. Warszawy
Burmistrz

Tomasz Kucharski

dokończenie ze str. 1

Dziękujemy!
Serdecznie dziękujemy za urodzinowe 

kartki pocztowe, maile, telefony i osobiste 
wizyty w redakcji. Wszystkie te miłe słowa 
są dla nas bardzo ważne i dodają nam sił 
do dalszej pracy dla Was drodzy Czytelni-
cy i Przyjaciele.

Dlatego chociaż miło wspominamy  
1 kwietnia 1991 roku, kiedy ukazał się 
pierwszy numer „Mieszkańca”, to myślami 
jesteśmy już przy planowaniu kolejnego…, 
a przez 23 lata wydaliśmy ich ponad 600.

Drodzy Przyjaciele, „Mieszkaniec” 
w wersji papierowej czy on-line – zawsze 
jest z wami i dla was. 

Redakcja i Wydawca
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 BA RAN 21.03-21.04

Najbliższe tygodnie mogą Ci upłynąć głównie na 
kontaktach z ludźmi i na realizowaniu wspólnych 
z nimi różnych przedsięwzięć. Na początku maja 
oczekuj ciekawych propozycji oraz tego, że zjawi 
się ktoś, na kogo od dawna czekasz. Jeśli Ci na 
czymś bardzo zależy, sięgnij po to, nie czekając 
na mannę z nieba!

 BYK 22.04-21.05
Będzie Ci dopisywało szczęście w pracy i spra-
wach zawodowych. Jak długo będzie trwała taka 
sytuacja zależy tylko od Twoich działań. Na ra-
zie dopadło Cię wiosenne rozleniwienie i nie pa-
łasz zbytnio gorliwością w pracy. Nie zapominaj 
jednak, że przełożeni wymagają od Ciebie świet-
nych wyników, więc pomyśl o kolegach i zacznij 
współpracować. Marzyć i  odpoczywać możesz 
sobie w święta.

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
W  najbliższym miesiącu możesz stanąć przed 
szansą realizacji swoich planów, jeżeli wcześniej 
dopniesz wszystko na ostatni guzik. Potrzebne Ci 
będzie fachowe przygotowanie i pomoc życzliwych 
doradców. Najważniejsze jest, aby powiodło Ci się 
w podstawowych sprawach. Pod koniec przyszłe-
go miesiąca możesz otrzymać ważną wiadomość 
dotyczącą stanu finansów. Postaraj się okazywać 
więcej czułości i życzliwości swojemu partnerowi. 
Obowiązuje przecież równouprawnienie.

 RAK 22.06-22.07
Zapowiada się pracowita druga połowa maja. 
Będziesz musiał zmobilizować swoje siły, choć 
chęci będą mniejsze. Jakieś nieporozumienia 
w pracy mogą być spowodowane zmianami na-
stroju i pewnym przewrażliwieniem. Postaraj się 
na razie nie załatwiać spraw mających dla Ciebie 
pierwszorzędne znaczenie. Unikaj ryzykownych 
inwestycji i  nie szalej z wydatkami. Warto prze-
cież oszczędzać na ciekawy wakacyjny wyjazd.

 LEW 23.07-23.08
Miewasz ostatnio zbyt buntownicze usposobie-
nie, co powoduje, że pochopnie podejmujesz 
decyzje i zrywasz rozmowy w najmniej oczekiwa-
nym momencie. W  sprawach biznesowych nie 
powinno zabraknąć Ci weny i błyskotliwych de-
cyzji i  tutaj będziesz mógł się popisywać swoją 
elokwencją. Ale zastanów się, co jest ważniejsze 
w Twoim życiu i czy nad wszystko przedkładasz 
karierę i bywanie na salonach?

 PAN NA 24.08-23.09
Wyluzuj się i daj na stop. Nie bądź aż do przesa-
dy dokładny i  skrupulatny, Ty też możesz mieć 
trochę wolnego. Zastanów się na sobą, pomyśl 
o sobie i swoich potrzebach. Nie zmuszaj się do 
wykonywania rzeczy, których po prostu nie lu-
bisz. Pamiętaj, nic na siłę. Nawet, jeśli pogoda 
będzie płatać figle, próbuj chodzić na spacery 
i cieszyć się wiosną. Chyba, że nie lubisz space-
rować w deszczu...

 WA GA 24.09-23.10
Obecnie potrzebujesz strawy duchowej – pójścia 
na koncert, film lub do teatru. W pracy wyobraź-
nia i  intuicja to Twoje atuty. Dlatego staraj się je 
wykorzystać, a  jeśli się nie uda stosuj metodę 
drobnych kroczków. W sprawach sercowych nie 
staraj się oszczędzać. Tu stać Cię na wiele. Bę-
dziesz przyciągać do siebie osoby pogodne, po-
za tym atrakcyjne i warte zainteresowania.

 SKOR PION 24.10-23.11
Tej wiosny miłość może być Twoim przeznacze-
niem. Ci, co rozstali się z  partnerem, mogą to 
bardzo przeżywać, wolni będą szukać wielkiej 
miłości, a  w  stałych związkach uczucie odżyje 
na nowo. Ambicje zawodowe odsuną się na ra-
zie na dalszy plan, a ty będziesz błyszczeć w to-
warzystwie. Powodzenie u  płci przeciwnej spo-
woduje, że możesz stracić instynkt samozacho-
wawczy, dlatego wskazany jest umiar w działaniu 
i rozwaga.

 STRZE LEC 24.11-22.12
W pracy trzymaj kurs i niczego nie zmieniaj. Ma-
ła niecierpliwość burzy wielkie plany. Twoje nie 
są jeszcze dopracowane. Zdobądź się na sa-
mokrytykę i  tolerancję. Nie dziel poglądów na 
własne oraz mylne. Tylko w ten sposób możesz 
uniknąć spięć. Do nowych znajomości pod-
chodź z  rezerwą. W  święta spróbuj odpocząć 
i  zrelaksować się na świeżym powietrzu, o  ile 
pogoda na to pozwoli.

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Okoliczności Ci będą sprzyjać. Powodzenie cze-
kać Cię może w sprawach związanych z codzien-
nym, praktycznym życiem. Ale pamiętaj, aby 
uważać na błędy popełniane wskutek niecierpli-
wości i pośpiechu. Musisz być czujny i skupiony 
wszędzie tam, gdzie chodzi o pieniądze, karierę 
i Twoje bezpieczeństwo. Siedząca praca jest za-
bójstwem dla kręgosłupa, dlatego nie zapominaj 
o tym i poświęcaj czas na gimnastykę.

 WO DNIK 21.01-19.02
Twój optymizm i nieprzewidywalne poczucie hu-
moru są swoistym lekiem na taką zwariowaną 
pogodę, jaka jest za oknem. Nie tylko bliscy po-
trafią to docenić, otoczenie daje Ci do zrozumie-
nia, że bywasz „dobrym duchem” imprez. Nie 
szalej ze sprzątaniem, zresztą i  tak za nim spe-
cjalnie nie przepadasz, bardziej do Ciebie pasuje 
praca pełna pasji i związana z wyobraźnią.

 RY BY 20.02-20.03
Czeka Cię wiele przyjemności i rozrywek. Będzie 
Ci – ku uciesze najbliższych – dopisywał dobry 
humor. Mimo, że słońce i ładna pogoda wpływa-
ją destabilizująco na wszystkich, pamiętaj, że nie 
możesz pozwolić sobie na zbyt dużo luzu. Sa-
motne Rybki mogą liczyć na ciekawą znajomość. 
Wykaż się tolerancją – to pomoże Ci zjednać so-
bie przyjaciela, a  kontakty z  innymi ludźmi też 
ulegną poprawie.                                                 Merlin

Pieczecie ciasta w domu?  
Są świetne i macie pełną kon-
trolę nad tym, jaki ma skład. 
Tu nie warto iść na skróty:
 zawsze przesiewaj mą-

kę przed robieniem ciasta; nie 
chodzi o „paprochy” tylko o jak 
najlepsze jej napowietrzenie, 
co znakomicie poprawi jakość 
wypieku;
 rodzynki i bakalie sta-

rannie sparz, potem namocz 
w wodzie, a przed dodaniem do 
ciasta odsącz i obtocz w mą-
ce, by nie opadały na dno;
 brytfanna w piekarniku 

nie powinna stać na blasze, 
tylko na ażurowym ruszcie, by 
ciepło docierało bezpośrednio 
i równo;
 jeśli twój piekarnik przy-

pala od dołu, pod brytfanną 
postaw płaskie naczynie wy-
pełnione wodą, a jeśli od góry 
– przykryj wierzch folią alumi-
niową;
 otwieranie drzwiczek pie-

karnika podczas pieczenia 
może spowodować opadnięcie 
ciast (z wyjątkiem kruchego), 
staraj się tego unikać, a po 
upieczeniu zostawić je tam do 
przestygnięcia (wtedy uchyl 
drzwiczki); 
 gotowe, przechowuj przy-

kryte ściereczką lub pergami-
nem (nie folią!), gdy nie masz 
specjalnego pojemnika. 

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Jaja we wszelkich postaciach – na Wielkanoc i na 
potem! 

✓Jajo po wiedeńsku – małą kokilkę, filiżankę lub odporną 
na wysoką temperaturę szklankę wysmaruj cieniutko świeżym 
masłem, ostrożnie wbij do niej jajko, by nie rozerwać żółtka, 
lekko posól i wstaw naczynie do garnuszka z gotującą się wo-
dą. Gdy tylko białko się zetnie (żółtko powinno pozostać płynne), dodaj płaską ły-
żeczkę masła i do wyboru – świeżo mielony czarny pieprz, odrobinę musztardy czy 
ostrego majonezu albo szczypiorek. Gotowe!

✓Sałatka z kukurydzą: jaja obrać, pokroić w półplasterki, dodać osączoną kuku-
rydzę z puszki, 2–3 łyżki kaparów, siekaną drobno dymkę skropioną octem jabłko-
wym, kilka pomidorków koktajlowych przekrojonych na pół. Ułożyć całość na sała-
cie, najlepiej – roszponce, rzymskiej i cienkich paskach lodowej. Oprószyć kurkumą, 
polać całość winegretem (kto woli, może majonezem, ale wymieszanym 1:1 z gęstym 
jogurtem). Mieszać już na stole, tuż przed serwowaniem.

✓Sałatka curry: ugotowane 2 piersi kurczaka pokroić w kostkę, dodać 3 jaja na 
twardo, mocno osączonego ananasa z puszki, garść śliwek kalifornijskich krojonych 
w paski. Wsypać 1–2 łyżki (nie łyżeczki) curry, wymieszać, dodać dobry, łagodny ma-
jonez. Kto lubi, może też dodać tarty na grubych oczkach żółty ser albo kukurydzę, 
ale ja wolę bez.

✓Sałatka z ziemniakami: ugotowane i ostudzone ziemniaki pokroić w plasterki, 
skropić lekko oliwą lub olejem rzepakowym. Cebulę w półplasterkach sparzyć przez 
2 minuty wrzątkiem osolonym i ocukrzonym (1 łyżeczka cukru na ¼ l wody), osączyć, 
ostudzić, dodać do ziemniaków. Korniszony (lub bardzo jędrne i malutkie ogórki ki-
szone) pokroić w plasterki, dodać razem z kilkoma jajami na twardo (plasterki). Zalać 
oszczędnie jogurtem lub majonezem, ewentualnie niezbyt ostrym winegretem, wy-
mieszać, posypać szczypiorkiem, podawać!

✓Jaja faszerowane proste: jaja obrać, przekroić wzdłuż na pół, delikatnie wyjąć 
żółtka, utrzeć je z łyżką majonezu, łyżeczką musztardy, solą i świeżym pieprzem i na-
pełniać masą połówki białek. Stroną z farszem zanurzać jedne – w świeżym, drobno 
siekanym szczypiorku, inne – w mielonej, słodkiej papryce. PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Wielkanoc dziś – ile w niej folkloru a ile tradycji chrześcijańskiej? 
Folklor najczęściej służył zabawie i rozrywce. Symboliczne „wiesza-
nie śledzia”, który przejadł się wszystkim w bezmięsnym okresie 
postu, pogrzeb żuru – chudej, postnej zupy, którą z radością żegna-
no na rok, topienie Judasza – słomianej kukły w Wielką Środę, wśród 

pisków i śmiechu – to właśnie folklor. 
Tradycją jest przygotowanie pisanek, wielkanocnego symbolu odradzającego się życia, 

choć i tu folklor widać gołym okiem – rozmaite wzory pisanek, rozmaite sposoby zdo-
bienia – od oklejania białymi paskami „gąbki”, która jest wewnątrz łodyżek sitowia po 
„pisanie” woskiem wzorów, farbowanie w barwnikach naturalnych, skrobanie ornamen-
tów czy zwykłe malowanie farbkami.

Tradycją jest święcenie palemek i święcenie pokarmów, tradycją jest budowanie w ko-
ściołach symbolicznych Grobów Pańskich i czuwanie oraz modlitwa przy nich aż do Wiel-
kiej Nocy Zmartwychwstania, lecz wystrzały, wiwaty, petardy oznajmiające światu to ra-
dosne wydarzenie, to już folklor. Podobnie, jak obyczaje Lanego Poniedziałku, gdzie Śmi-
gus oznaczał chłostanie po nogach wierzbowymi witkami, a Dyngus – oblewanie wodą.
  Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Przyjaciółki rozmawiają przy kawie:
– Wiesz, jakoś nie umiem nauczyć męża po-

rządku!
– Jak to?!
– No właśnie: za każdym razem chowa zaskór-

niaki w innym miejscu!!!
��

– Hotel, trwa rekrutacja na stanowisko recepcjonisty.
– Hm, no dobrze, ale jakie zna pan języki obce?
– W zasadzie to trzy – angielski, rosyjski i ten, no… francuski.
– W takim razie proszę powiedzieć coś po francusku.
– Guten Tag!
– Panie, przecież to jest po niemiecku!
– A, to w takim razie przepraszam, znam cztery!

��
Dyrektor wzywa podwładnego do swojego gabinetu i mówi:
– Kolego, co pan wyprawia! Nie może pan chodzić w pracy 

w piżamie!
– Panie dyrektorze, ale co w tym niewłaściwego?! Proszę spoj-

rzeć, wszyscy tak chodzą…
– Ale, do jasnej Anielki, to są pacjenci!!! WesołyRomek

Rozwiązania należy przesłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty uka-
zania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 6/2014: „Mniemanie wiele może”. 
Zestaw upominków wylosowała p. Maria Kowalczyk z ul. Darwina. Po odbiór 
zapraszamy (z dowodem tożsamości) do redakcji do 25 kwietnia br. 
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Dys try bu cji Pra sy.

AUTO-MOTO/kupię

 Skup aut, kasacja. Płatne go-
tówką.  Tel. 511-571-917

DAM PRACĘ

KUPIĘ

 A Antyki, monety, znaczki, 
książki, meble, obrazy, srebro 
i inne przedmioty. 
Tel. 22 253-38-79; 601-235-118
 AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.  Tel. 516-400-434
 Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 
 Tel. 22 831-36-48
 Złom stalowy, rozbiórki, wy-
wóz maszyn. Transport gratis. 
Ul. Trakt Lubelski 338A. 
 Tel. 609-805-821

MEDYCZNE

 Alkoholowo- narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 

Tel. 22 671-15-79, 
22 613-98-37

 Masaże, dyplomowany ma-
sażysta.  Tel. 727-506-106 

NAUKA

 Angielski, niemiecki. 
 Tel. 601-20-93-41
 Fizyka, matematyka – matu-
ry, studenci. Dojeżdżam, dr. 
 Tel. 607 690 614
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Matematyka. 
 Tel. 607-163-744

 Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu i telefonu. 
Osoby starsze – promocja! Stu-
dent.  Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI/kupię

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Handlowy 28 m kw., duża 
witryna. Usługowy 50 m kw., 
pawilon Grochowska reklama, 
parking.  Tel. 600-049-758

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 Działkę rekreacyjną 1600 m 
kw. z domkiem nad Bugiem. 
 Tel. 692-505-886

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

 50 m2 - 3 pokoje IX p., ul. Sa-
ska na segment, domek, Gro-
chów, okolice. Tel. 601-342-306

OGRODNICZE

 Zakładanie i pielęgnacja 
ogrodów, trawniki z siewu lub 
z rolki, wykaszanie, rekulty-
wacja, wycinka drzew i gałęzi 
z lin, drenaże od rynien, ukła-
danie kostki, naprawa. 
 Tel. 509-199-927 

PRAWNE

 Doradca Podatkowy - pora-
dy, kłopoty z urzędem skarbo-
wym, wszystkie podatki, spad-
ki, darowizny, aukcje, nieujaw-
nione dochody, audyty Wspól-
not Mieszkaniowych. Warsza-
wa Gocław.  Tel. 22 672-34-34; 
 604-095-656; 
 www.podatki-doradca.pl
 Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukośna. 
Tel. 22 613-04-30; 603-807-481
 Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codzien-
nie oprócz wtorków. Ul. Gro-
chowska 207 (Universam, an-
tresola od strony pętli autobuso-
wej)  www.kancelariaosica.pl; 

Tel. 509-959-444, 
22 810-00-61 w. 252 

RÓŻNE

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

SPRZEDAM

 Odkurzacze Rainbown - no-
we, używane - serwis, konser-
wacja, akcesoria. 
 Tel. 606-742-822 
 www. odkurzaczewodne. eu

SZUKAM PRACY

 Myję okna + porządki. 
 Tel. 511-210-315

TRANSPORT

 AAA wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp., sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, ma-
łe rozbiórki z załadunkiem. 
Tanio.  Tel. 721-002-710
 AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe roz-
biórki.  Tel. 22-224-22-63; 
 888-651-163
  AUTOHOLOWANIE,    

PRZEPROWADZKI.  
 TEL. 722-990-444

 Przeprowadzki 24h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych me-
bli, agd, rtv. Tel. 607-66-33-30
 Transport - przeprowadz-
ki - sam. o wymiarach - 4,2 
dł./2,2 wys. - kontener, kraj, 
zagranica, konkurencyjne ce-
ny.  Tel. 502-904-708
 Wywóz gruzu, mebli, sprzą-
tanie piwnic, transport mat. bu-
dowlanych.  Tel. 600-359-594

TURYSTYKA

 MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ 
Z WYŻYWIENIEM, JEZIO-
RO, LAS, KAMERALNIE. 
 TEL. 89 621-17-80, 
WWW. SZCZEPANKOWO.PL

USŁUGI

 A-z stolarskie przeróbki, 
naprawy.  Tel. 602 126 214
 AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachodnie. 
Naprawa.  Tel. 22 612-95-23; 
 609-105-940

 Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV. 
Najwyższa jakość usług. Ul. 
Igańska 32.  Tel. 604-506-278; 
 22 813-60-33
 Anteny satelitarne naziemne, 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24, oraz 
dekodery telewizji naziemnej. 
Sprzedaż, montaż, naprawa. 
 lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 22 815-47-25; 501-123-566
 ANTENy, TELEWIZORy 
- NAPRAWA. 
 TEL. 602-216-943
 Cyklinowanie, lakierowanie 
- Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
 Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie par-
kietów - Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545
 Czyszczenie Karcherem dy- 
wanów, wykładzin, tapicerki. 
 Tel. 694-825-760
 Dezynsekcja - skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16
 Domofony, naprawa pralek, 
instalacje elektryczne. 
 Tel. 601-93-68-05

 Elektryczne. 
 Tel. 516-075-825
 Elektryk - uprawnienia. 
Tel. 22 813-77-82, 502-443-826
 Futra - kożuchy, odzież 
skórzana - usługi miarowe, 
przeróbki, wszelkie naprawy, 
ul. Zamieniecka 63. 
 Tel. 22 610-23-05
 Gaz, hydraulika - 24h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, podłą-
czenia, uprawnienia gazowe. 
 Tel. 22 610-18-53; 
 662-065-292
 Hydrauliczne, gazowe, solid-
nie.  Tel. 22-610-81-21, 
 607-773-106
 Hydrauliczno- gazowe. 
 Tel. 505-65-85-23
 Hydraulik 24h, wod. kan. co. 
gaz.  Tel. 22-416-64-49 
 i 889-51-82-46
 Hydraulika, wod. kan.-gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 
 www.silczuk-hydraulika.pl 
 Tel. 696-321-228
 Klimatyzacja, wentylacja - 
montaż, projektowanie, serwis 
24 h, sprzedaż urządzeń, kom-
pleksowa obsługa, doradztwo 
techniczne, szybkie terminy re-
alizacji, gwarancja. 
 Tel. 502-904-708
 LODÓWEK NAPRAWA 
 TEL. 22 842-97-06; 
 602-272-464
 Lodówki, pralki, telewizory 
- naprawa.  Tel. 694-825-760
 Malowanie, gładź. 
 Tel. 510-711-163
 Malowanie, tapetowanie, gip- 
sowanie, sztukateria, Mistrz.
 Tel. 22 810-90-22
 Masaże - dyplomowany ma-
sażysta.  Tel. 727-506-106

 Ocieplanie domów. 
 Tel. 660-473-628
 Ogrodzenia betonowe pełne 
i ażurowe, ogrodzenia siatka na 
podmurówce prefabrykowanej, 
montaż, transport na gotowo. 
Montaż bram i furtek. 
 Tel. 509-199-927
 PRALKI NAPRAWIAM – 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
 TEL. 22 672-95-50; 
 503-846-135
 Pralki, lodówki – naprawa. 
Tel. 502-562-444; 603-047-616
 PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 669-834-024
 Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, ro-
lety antywłamaniowe - produk-
cja, naprawa.  Tel. 602-228-874
 STOLARZ - SZAFy, ZA-
BUDOWy, GARDEROBy 
I PAWLACZE 
 TEL. 602-126-214
 Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88

 Żaluzje, verticale, rolety, mo-
skitiery - naprawy, pranie verti-
cali.  Tel. 22 610-54-19
 Złota Rączka. 
 Tel. 503-150-991

USŁUGI/budowlane

 BRUKARSTWO, OGRO-
DY, 733-508-126, WWW. 
SMARTBUD-WARSZAWA. PL
 HyDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257
 Remonty od A do Z. 
 Tel. 510-383-044

USŁUGI/komputerowe

 AAA Tani Serwis Kompute-
rowy 18zł/ h 24h. Dojazd 0 zł. 
 Tel. 506-480-505 
 Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/remontowe

 Glazura, malowanie, hydrau-
lika.  Tel. 606-181-588
 Gładź, glazura, panele, malo-
wanie.  Tel. 609-982-675
 Malowanie, panele, wykła-
dziny, drobne remonty. 
 Tel. 601-20-33-13
 Malowanie, tapetowanie, pa-
nele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521

 Remonty domów, mieszkań 
– malowanie, naprawa dachów, 
ogrodzeń, przebudowy, muro-
wanie itp.  Tel. 509-199-927
 Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-51-17-71

ZIELARSTWO

 Ziółko - Sklep Zielarsko- 
Medyczny C. H. Szembeka róg 
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53 
D. Zielarstwo – pełny asorty-
ment, profesjonalne porady. 
 Tel. 602-648-813

OGŁO SzE NIA DROb NE   OGŁO SzE NIA DROb NE    OGŁO SzE NIA DROb NE

Domowy hydraulik - 24h, 
awarie pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, przeróbki, na-
prawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744

rEKlAMA  rEKlAMA

Miejskie Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 ul. Grochowska 156 

tel. 22 610-48-74; 22 610-49-11
 ul. floriańska 12 

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
 całodobowo – tel. 195 88;
22 836-69-16; 608-054-093

Załatwianie formalności w domu klienta

www.mpuk.waw.pl

USłUGI PogrzebowezakŁad POgrzebOwy

„ABROS”
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 22 610−02−17
kom. 602−26−26−75

c a Ł O d O b O w O

Całodobowo koMPlEkSoWE USłUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY

ul. kłopotowskiego 23/25 
(wejście od ul. floriańskiej)
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAkłAD PoGRZEboWy
ZAKŁAD 

POGRZEBOWy 
„Calvaria”

CAŁODOBOWO
ul. Grochowska 144/146

Tel. 22 836 40 09;  
501 570 011

www.calvaria.pl
rEKlAMA  rEKlAMA
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Szukamy pracowników do 
działu marketingu. Wyma-
gania: umiejętność pisania 
tekstów reklamowych. Kon-
takt: rekrutacja@pol-tax. pl 
lub tel. 505-158-260

Nieodpłatnie odbieram zuży-
ty sprzęt agd, złom, makula-
turę, stłuczkę. Sprzątanie piw-
nic i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62

Telewizory i naprawa. 
Tel. 692-420-605
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szybka pożyczka  
do 7000 zł!

W równych ratach,  
bez ukrytych opłat.

Provident Polska S.A. 
Tel. 600-400-288 

(taryfa według opłat operatora)

Meble kuchenne, szafy wnę-
kowe na wymiar. Projekt wy-
cena – gratis. 

Tel. 792-093-410 

Kupię zadłużone mieszkanie. 
Tel. 602-470-981
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Ajak Alleluja! Wielkanoc! Można o niej pi-
sać nieskończenie. Dziś – w porządku al-

fabetycznym.

B  to najbardziej  „wielkanocna”  literka: ba-
ranek, baby, bazie, biała kiełbasa, barszcz, 

bukszpan – i już robi się świątecznie!

Chrzan – konieczny w świątecznym ko-
szyczku; najlepiej w formie chrzanowego 

korzenia. Dzieląc się jajkiem, ugryźmy też ka-
wałek chrzanu by pamiętać, że piekąca gorycz 
była udziałem cierpiącego Jezusa.

Dom na święta – piękny jak rzadko, bo wio-
senny, czyściutki, barwny i pełen radości. 

Nie trzeba wielkich nakładów, by tak właśnie 
wyglądał, choć najważniejsze, by wiosenność 
była w sercach, czystość w intencjach, a kolo-
rowa radość w relacjach z najbliższymi.

Emaus – Czesi, Słowacy i Polacy (zwłasz-
cza z Krakowa i okolic) tak nazywa-

ją odpust w Wielki Poniedziałek, na pamiąt-
kę biblijnego Emaus, do którego idąc   Chry-
stus Zmartwychwstały spotkał dwóch swoich 
uczniów, którzy go nie rozpoznali. Karuzele, 
strzelnice, loterie, zabawki – mnóstwo radości 
ku uciesze dzieci, a przy okazji spaceru ca-
łych rodzin.

Farbki do jaj – spróbujcie naturalnych! Nie-
bieska – siekaną czerwoną kapustę go-

tuj w małej ilości wody z 2 łyżkami soli i 2 
zwykłego octu; w odcedzonym wywarze go-
tuj starannie umyte i odtłuszczone jaja i pozo-
staw do ostygnięcia. Żółty – w mocnym wy-

warze z kurkumy. Brązowy – w mocnym wy-
warze z łupin cebuli, a łupiny z czerwonej ce-
buli dadzą odcień czerwony! Zielony – trawa, 
szpinak albo… mieszanka wywaru z kurkumy 
i czerwonej kapusty. Szyszki olchy farbują na 
czarno!

Groby Pańskie – symboliczne odwzorowa-
nie groty, w której złożono ciało Jezusa po 

ukrzyżowaniu. W miejscu, gdzie wedle przeka-
zów, działo się to naprawdę, wznosi się obec-
nie Bazylika Grobu Pańskiego – kiedyś miej-
sce to znajdowało się poza Jerozolimą, lecz 
dziś świątynię otaczają liczne budynki o róż-
nym przeznaczeniu, także meczety.

Hallelujah – z hebrajskiego, w dość swo-
bodnym tłumaczeniu oznacza „chwalmy 

Pana”, jest wyrazem radosnej wdzięczności; 
w wersji spolszczonej – Alleluja. Popularnego 
zwrotu „Wesołego Alleluja”, często obecnego 
na kartkach świątecznych i w życzeniach, le-
piej nie tłumaczyć dosłownie… 

Inspiracje – świąteczne dekoracje, świątecz-
ny stół – tradycja tradycją, ale warto co roku 

wprowadzić jakiś nowy element, niekoniecznie 
inspirując się gotowymi, plastikowymi baran-
kami z anemicznym zezem czy koślawym kur-
czaczkiem. Rzeżucha, świeże, wiosenne kwia-
ty, słoneczne i zielone kolory serwetek czy za-
stawy – naprawdę warto!

Jaja – bez nich Wielkanoc nieważna! Bez pi-
sanek, bez jaja w święconce, bez dzielenia 

się cząstkami jaja przed wielkanocnym śnia-
daniem, bez pięknej symboliki niezwykłej siły 
życia i wiary w jego odradzanie. 

Kartki świąteczne – korzystamy z nich od 
połowy XIX w., z okolicznościowym ob-

razkiem (kiedyś ręcznie szkicowanym) i ży-
czeniami. To o wiele milsze, niż otrzymanie 
smsa czy maila świątecznego, adresowanego 
do kilkunastu i więcej osób naraz…

Lany Poniedziałek – tradycja śmi-
gusa˗dyngusa towarzyszy nam od cza-

sów pradawnych; to jeden z obyczajów sło-
wiańskich wyrażający radość z nadejścia 
wiosny. Jeszcze w XV wieku Kościół był im 
przeciwny.

Mazurki – wraz z babami tworzą duet od 
pokoleń obecny na wielkanocnym, pol-

skim stole. Niezwykle ozdobne, na spodzie 
kruchym, opłatkowym, biszkoptowym, są zna-
komitą zabawą także dla dzieci, które niepo-
wtarzalnie zdobią swoje mazurki.

Na wsi – święta na wsi mają zupełnie inny 
wymiar, niż w mieście. Tradycją są wspól-

ne zabawy – różne w różnych regionach Polski: 
dziady śmiguśne, śląska kawalkada wielkanoc-
na, podkrakowska Siuda Baba i wiele innych!

Obiad w Wielką Niedzielę – zwyczaj kulty-
wowany w niektórych domach, a niegdyś 

– powszechnie przestrzegany. Chodzi o to, że 
w Wielką Niedzielę nie używało się kuchni, za-
tem cały obiad był jedzony na zimno, kompo-
nowany z tego, co w obfitości wielkiej stało na 
świątecznym stole.

Palemka – w Palmową Niedzielę, ostatnią 
przed wielkanocną, w kościołach święci 

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

Rezurekcja (łac. resurrectio – zmartwych-
wstanie) uroczysta msza, z procesją, od-

prawiana najpóźniej o świcie w Wielką Nie-
dzielę – objawienie światu Dobrej Nowiny. 
Kiedyś towarzyszyły jej liczne wybuchy petard 
itp., ponoć na pamiątkę głazów zasłaniających 
grotę, gdzie złożono ciało Jezusa, które ustąpi-
ły z hukiem gdy powstał z martwych.

Sobota – w Wielką Sobotę w kościołach 
święci się nie tylko pokarmy. Ważne jest 

święcenie wody (symbol życia, zmartwych-
wstania i oczyszczenia) i ognia, który oczysz-
czać miał dom z wszelkiego zła, jakie opar-
ło się wodzie; wierzono, że chronił przed gra-
dem i burzą. 

Święconka – obecna w polskiej tradycji od 
setek lat; w Wielką Sobotę święci się pokar-

my – ułożone w pięknie ozdobionym koszycz-
ku kawałeczki chleba, kiełbaski, ciasta, ale 
zwłaszcza sól, chrzan, jaja. Zwyczaj ten kulty-
wuje około 90% Polaków!

Tym razem się nie przejem – solenne za-
pewnienie wielu biesiadników, często po-

konane przez ogrom pyszności na stole. Tym 
bardziej zachęcamy do intensywnych, długich 
spacerów rodzinnych między posiłkami!

Ucztowanie – zawczasu przygotuj ratunek 
dla łakomczuchów. Gdy brzuszek zbyt 

pełny, przygotuj mocny napar z majeranku, ko-
pru włoskiego czy czarną, gorzką herbatę. Ale 
najlepszym lekarstwem (profilaktycznym) jest 
zawsze umiar.

Wielkanoc – najważniejsze i zarazem naj-
starsze święto w niemal wszystkich ko-

ściołach chrześcijańskich. Poprzedza go czas 
oczekiwania Wielki Post, a także Wielki Ty-
dzień, trwający od Niedzieli Palmowej do 
Wielkiej Niedzieli, upamiętniający mękę ostat-
nich dni Chrystusa.

Zajączek – przynosi słodkie prezenty, ukryte 
w ogrodzie lub w domach, zwłaszcza ślą-

skich i wielkopolskich – zwyczaj przyszedł do 
nas z Niemiec. Jedni go lubią, ale inni uważają, 
że czas prezentów to Gwiazdka, Wigilia Boże-
go Narodzenia, a nie Wielkanoc. eGo

WIElKANOC od A do Z

Pomóż tym, których kochasz
WSTYdlIWY PROBlEm… 

Czy wiesz, że w  polskim 
społeczeństwie jest bardzo 
wiele osób, które przez lata ży-
ją z  niedosłuchem udając, że 
nie mają problemu lub też mają 
nadzieję, że nikt się nie dowie, 
co niestety obraca się przeciw-
ko nim samym, bo same wy-
kluczają się z życia rodzinnego 
i towarzyskiego poprzez utrud-
nioną komunikację.

OTOCZENIE I ROdZINA… 
Czy zdajesz sobie sprawę z te-

go, że osoby mające problem 
ze słuchem, właśnie z  powo-
du wstydu nie przyznają się do 

problemu, a niestety problem ze 
słuchem często  oddziałuje źle, 
także na otoczenie i  rodzinę tej 
osoby. Problem pogarszania słu-
chu jest uciążliwy dla pozosta-
łych domowników, gdyż naraża 
ich na przebywanie w nadmier-
nym hałasie (np. bardzo głośne 
słuchanie TV lub radia) i naraża 
ich również na warunki, które 
i  u  nich mogą powodować po-
wstawanie problemu pogarsza-
nia słuchu. bardzo ważna jest 
pomoc rodziny, jeśli widzisz, że 
ktoś bliski z  Twojego otoczenia 
ma częsty problem z  usłysze-
niem całości wypowiedzi  albo 
włącza dźwięk coraz głośniej, 
warto namówić taką osobę na 
odwiedzenie specjalisty. 

TECHNOlOGIA OdPOWIAdA  
NA POTRZEBY…

Technologia w  dziedzinie 
protetyki słuchu rozwija się 
bardzo szybko i  jest w  sta-
nie zaspokoić wszelkie wy-
magania dotyczące aparatów 
słuchowych zarówno te, es-
tetyczne, wielkościowe  jak 
i dotyczące aktywnego lub no-
woczesnego stylu życia, dla-
tego czym szybciej takie oso-
by przestaną unikać tema-
tu posiadanego problemu ze 
słuchem, tym szybciej znów 
w  pełni będą mogły słyszeć 
otaczające dźwięki bez nara-
żania się na postępującą de-
prywację słuchu.

ZANIm BĘdZIE ZA PóźNO…

Często przez zbyt późne za-
uważenie, że ktoś  cierpi na pro-
blem ze słuchem, wystąpiło już 
długotrwałe uszkodzenie słuchu 
i jest za późno, by odpowiednio 
pomóc takiej osobie. 

 
PAMIĘtAJ – im szybciej nie-
dosłuch jest wykryty, tym le-
piej. Dlatego kAŻDy powinien 
regularnie badać swój słuch.

CO POWINNO  
NAS ZANIEPOKOIĆ…

– narzekanie, że przez tele-
fon osoby z którymi prowadzo-
na jest rozmowa, mówią nie-
wyraźnie

– problem z  rozpoznaniem 
z której strony dochodzi dźwięk

– słyszenie dzwonienia lub 
brzęczenie w uszach 

– często pada pytanie: „Słu-
cham?”, „Przepraszam, czy 
mógłbyś powtórzyć?”

– bardzo głośne słuchanie 
radia lub telewizji. 

nA nASZyM SłUCHU 
PolEGAMy W WIElU RÓŻnyCH 
SytUACJACH ŻyCIoWyCH, 
DlAtEGo PoWInnIśMy Go  
CEnIć I CHRonIć!

Ludzie regularnie sprawdzają 
stan swoich zębów, czy wzrok 
ale zapominają, że słuch jest 
również bardzo ważny, bo bez 
niego nie jesteśmy w stanie się 
sprawnie komunikować z  oto-
czeniem. AS 2014

Wstydliwy problem Polaków - ubytek słuchu

ul. Ostrołęcka 4
tel. 22 498−74−80
ul. br. Czecha 39
tel. 22 353−42−50

Wojskowy Inst. med.
ul. Szaserów 128 

II piętro, gab. L 254
(wejście z kl. schodowej)
tel. 22 245-59-93
tel. 882-190-636

zapraszamy wszystkie zaintereso-
wane osoby na bezp³atne ba da nie 
s³uchu i konsultacjê protetyka 
s³uchu. osobom nie pe³ no spraw-
nym proponujemy wizyty domowe. 
z uwagi na du¿e zainteresowanie 
naszymi us³ugami, prosimy o tele-
foniczne umawianie wizyt.

OFERUJE
usługi w zakresie  

zarządzania lub administrowania  
nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.

Tworzymy profesjonalną i solidną firmę,
rzetelnie podchodzącą do powierzonych nam 

obowiązków.

Zainteresowane  
Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych  
prosimy o kontakt tel. 22 517-89-00,  
e-mail: zarzad@osiedle-mlodych.pl  

lub wizytę w naszej siedzibie  
przy ul. Grenadierów 21.

biuro Zarządzania nieruchomościami 
SM „osiedle Młodych”

ul. Grenadierów 21,  
04-052 Warszawa

Hurtownia optyczna HURt-DEtAl

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

(sfera –4 do +6)
Warszawa, ul. Majdańska 7

tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

TYLKO 299 zł
„Dwa w Jednym” (do dali i czytania)

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  soczewki z antyrefleksem
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS

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

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 813−22−38

od po nie dział ku do piąt ku w godz. 10.00−20.00

 sto ma to log
          od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

10.00 - 19.00
 Gi ne ko log
           od poniedzia³ku do pi¹ tku

16.00-19.00
 UsG prenatalne 3d 4d
      pon., œroda, czwar tek, pi¹tek

16.00-18.00
 Uro log
           wto rek 14.00-16.00

Zdrowych, pogodnych i pełnych nadziei 
Świąt Wielkanocnych
oraz wielu radosnych  
i serdecznych spotkań

w gronie rodziny i przyjaciół 
życzą

Zbigniew Magnucki
Przewodniczący Rady
Dzielnicy Rembertów

m.st. Warszawy

Kacper Pietrusiński
Burmistrz 

Dzielnicy Rembertów 
m.st. Warszawy

Mieczysław Golónka
Zastępca Burmistrza

Józef Melak
Zastępca Burmistrza

rEKlAMA rEKlAMA  



Terminy  turnusów 
    rehabilitacyjnych

Cena turnusu  
w pokoju 2, 3-os.  

oraz 1-os. w Studio
30.04 – 14.05 1484 zł
14.05 – 28.05 1512 zł
28.05 – 11.06 1512 zł
11.06 – 25.06 1596 zł
25.06 – 09.07 1596 zł
09.07 – 23.07 1596 zł
24.07 – 07.08 1638 zł
08.08 – 22.08 1638 zł
23.08 – 06.09 1568 zł
07.09 – 21.09 1540 zł
22.09 – 06.10 1470 zł
07.10 – 21.10 1428 zł
22.10 – 05.11 1358 zł
06.11 – 20.11 1358 zł
20.11 – 04.12 1358 zł
04.12 – 18.12 1358 zł

19.12.14 – 02.01.15 1708 zł

DWUTYGODNIOWE 
TURNUSY REHABILITACYJNE

Przyjedź, skorzystaj 
i ciesz się zdrowiem 
przez długie lata!

Domowe wyżywienie,  
opieka medyczna, 
specjalistyczne zabiegi lecznicze, 
kuracja pitna, gimnastyka, 
wieczorek taneczny,  
góralskie ognisko, wycieczka, 
spacer z przewodnikiem, 
warsztaty i inne atrakcje  
czekają na ciebie podczas 
turnusu rehabilitacyjnego  
w Sanatorium Zgoda  
w Krynicy Zdroju! 

Zapraszamy na turnusy 
rehabilitacyjne pełnopłatne  
oraz dofinansowane.

Sanatorium Uzdrowiskowe ZGODA Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 42, 33-380 Krynica Zdrój
tel. 18 471 20 76, 18 471 63 73
recepcja@sanatoriumzgoda.pl, marketing@
sanatoriumzgoda.pl
www.sanatoriumzgoda.pl
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W tej chwili  w stolicy toczą 
się postępowania z wniosków 
dawnych właścicieli hipotecz-
nych o uregulowanie stanu 
prawnego wielu nieruchomości 
utraconych na podstawie tzw. 
dekretu Bieruta. Często jednak 
nie są to spadkobiercy byłych 
właścicieli, tylko wyspecjali-
zowane kancelarie, które przej-
mują daną nieruchomość, pła-
cąc im stosunkowo niewielką 
kwotę a sami otrzymują milio-
nowe odszkodowania.

Protest na sesji rady miasta 
przeciwko „dzikiej reprywaty-
zacji” zorganizowały Warszawa 
Społeczna i Warszawskie Sto-
warzyszenie Lokatorów, któ-
rzy nie chcą, aby dochodziło do 
przejmowania budynków z lo-
katorami, eksmisji wieloletnich 
lokatorów na bruk, likwidacji 
boisk, parków i innych terenów 
użyteczności publicznej. A ta-
kie są właśnie tragiczne skutki 
stołecznej reprywatyzacji.

Według wstępnych założeń 
dyskusja na temat miała roz-
począć się o godzinie 13 jako 
dziewiąty punkt sesji. Oko-
ło godziny 15, po zakończe-
niu punktu ósmego, okaza-
ło się, że odbędzie się półgo-
dzinna przerwa, podczas któ-
rej zaplanowano wielkanoc-
ny poczęstunek dla radnych, 
połączony ze składaniem ży-
czeń. Znużeni warszawianie 
zaczynali mieć dość. Zare-
agowali tradycyjnie – gwizda-
mi i okrzykami w stylu „Rad-
ni do roboty”. Mniej więcej 
po kolejnej godzinie czekania 
rozpoczęła się dyskusja na te-
mat przebiegu i zasad reprywa-
tyzacji na terenie stolicy. Jed-
nym z prelegentów był Marcin 

Łapski, prezes Warszawy Spo-
łecznej.

– Domagamy się ustawy re-
prywatyzacyjnej, tj. zakazu 
zwrotu w naturze budynków 
zamieszkanych i budynków 
użyteczności publicznej. Po-
nadto domagamy się wprowa-
dzenia obowiązku zapewnie-
nia lokatorom ze zwracanych 
budynków lokali zamiennych, 

sprawdzania wniosków repry-
watyzacyjnych pod kątem tzw. 
umów indemnizacyjnych, pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego oraz podejmowa-
nia przez miasto twardych ne-
gocjacji ze stroną domagają-
cą się zwrotu nieruchomości. 
Domagamy się też pełnego, 
publicznego dostępu do listy 
budynków zagrożonych repry-
watyzacją i informacji o tym, 
na jakim etapie jest postępo-
wanie, a także jawności i kon-
troli Biura Gospodarki Nieru-
chomościami. Domagamy się 
również wycofania się z pla-
nu zmniejszania zasobu komu-

nalnego i postawienia na roz-
wój budownictwa komunalne-
go oraz ludzką politykę czyn-
szową – wyliczał postulaty 
Maciej Łapski.

Zaproponował także, aby 
w niektórych sytuacjach miasto 
samo kupowało roszczenia. Za-
równo radna PO Zofia Trębicka 
jak i Marcin Bajko dyrektor Biu-
ra Gospodarki Nieruchomościa-

mi podkreślili, że miasto nie mo-
że tego robić. Z kolei radny PiS 
Maciej Wąsik powiedział, że de-
kret Bieruta wyrządził krzywdę 
wielu tysiącom ludzi.

– Uważamy, że trzeba ją na-
prawić, ale nie zgadzamy się, 
aby jedną krzywdę naprawić 
drugą krzywdą. Państwo pol-
skie musi finansowo udźwignąć 
ten problem, Warszawa sama 
sobie nie poradzi – stwierdził 
radny Wąsik.

Potwierdził to wiceprzewod-
niczący Rady Warszawy z ra-
mienia SLD, radny Sebastian 
Wierzbicki. –„Dzika reprywa-
tyzacja” to najlepsze określenie 

tego, co się teraz dzieje. Trzeba 
to zmienić. Miasto jednak samo 
tego nie udźwignie – podkreślił 
radny Wierzbicki.

Na sesję przybyła także wi-
cemarszałek Sejmu Wanda 
Nowicka z Twojego Ruchu, 
która wyjaśniła, że na razie 
żaden projekt ustawy repry-
watyzacyjnej nie został złożo-
ny do laski marszałkowskiej. 
– Nie wiem, czemu tak się sta-
ło, ale mam dla Was złą nowi-
nę – ten projekt w tej kadencji 
już nie przejdzie – dodała wi-
cemarszałek. 

Z kolei Natalia Jungrav 
z Warszawy Społecznej pod-
kreśliła, że zarówno działa-
cze jak i mieszkańcy są bardzo 
rozczarowani postawą urzęd-
ników i radnych. – Jesteście 
bierni. To wy jesteście dla nas, 
a nie my dla was – stwierdziła.

Przypomniała też, że na sa-
mej Pradze-Południe jest po-
nad czterysta nieruchomości, 
których może dotyczyć re-
prywatyzacja. Są to nie tylko 
domy, ale również placówki 
oświatowe, takie chociażby 
jak przedszkole „Saski zaką-
tek”.  I takich obiektów może 
pojawić się więcej. 

Mieszkańcy, którzy zabie-
rali głos, również opowiadali 
o miejscach, o które toczą się 
spory reprywatyzacyjne. Nie-
którzy z nich obawiają się, że 
pójdą na bruk. Dyskusja skoń-
czyła się bez żadnych konkret-
nych ustaleń, ale  prezes War-
szawy Społecznej w rozmowie 
z „Mieszkańcem” powiedział, 
że „nie odpuszczą” i będą stara-
li się, aby ich postulaty zostały 
zrealizowane.

Anna Krzesińska

Chcą zakończyć „dziką reprywatyzację”
Pod hasłem „Stop nieludzkiej reprywatyzacji i degradacji Warszawy” protestowa-
li w czwartek, 3 kwietnia, podczas sesji rady miasta mieszkańcy.

Piotr Guział kandydatem 
na prezydenta stolicy

Z udziałem blisko 700 zaproszonych gości 
i członków Warszawskiej Wspólnoty Samo-
rządowej w Hali Arena na Ursynowie zapre-
zentowano kandydata na Prezydenta War-
szawy, burmistrza Ursynowa 
i lidera WWS Piotra Guziała. 

Wśród zgromadzonych zebrali się przedstawiciele wszystkich 
18 dzielnic Warszawy.  – Przez ostatnie miesiące staraliśmy się 
zbudować wokół naszego kandydata wielką koalicję wszystkich 
tych, dla których samorząd warszawski jest celem działalności 
publicznej, a nie drogą do kariery ogólnopolskiej. Staraliśmy 
się również zbudować program, który jest jego i naszą wizją na 
najbliższe dwadzieścia czy nawet trzydzieści lat. Jestem pewien, 
że oba te cele osiągnęliśmy – mówi Grzegorz Wysocki z WWS.

Wystąpienie Piotra Guziała stanowiło prezentację programu 
dla Warszawy. Do jego najważniejszych elementów zaliczyć 
można m.in. zapowiedź stworzenia komunikacji miejskiej przy-
jaznej warszawiakom, także poprzez obniżenie cen biletów, roz-
wój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), którego celem 
ma być wyzwolenie potencjału inwestycyjnego stolicy, wzrost 
znaczenia i wysokości budżetów partycypacyjnych, rozwój 
mieszkalnictwa komunalnego oraz od dawna oczekiwana przez 
wielu warszawiaków odbudowa Pałacu Saskiego, który w przy-
szłości ma pełnić funkcję Ratusza.

– Moją partią będzie Warszawa, a szefem mieszkańcy. Wszy-
scy! – zakończył przemówienie Piotr Guział i to stwierdzenie 
różni go od innych kandydatów.   (wws)
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Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

rodzinnych!
ul. Meissnera 7 (Goc³aw) tel. 673-35-00
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CARIDENT
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stomatologiczny
W-wa, ul. stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „orze³”)

tel. 810−87−32

 leczenie w znieczuleniu
  protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 chirurgia stomatologiczna
 Wybielanie 
 rTG na miejscu
poniedziałek,�czwartek�–�1300−1900

wtorek�–�930−1700;�sobota�–�900−1300

raTalNie . com.p l  raTY ! ! !

W Polsce przypada dziś śred-
nio dwóch lekarzy na tysiąc 
osób, czyli zdecydowanie mniej 
niż w większości państw euro-
pejskich, biorąc pod uwagę, że 
około 80 tys. lekarzy ma bez-
pośredni kontakt z pacjentem. 
Według danych Naczelnej Izby 
Lekarskiej z początku stycznia 
2014 r. liczba czynnych zawo-
dowo lekarzy to 127 207, i to 
z wyłączeniem lekarzy stoma-
tologów, których jest 34 352.

Nie wszyscy lekarze mają 
dobre opinie wśród swoich pa-
cjentów. Najczęściej narzeka-
my na słabą komunikację z le-
karzem, na przepisywanie dro-
gich leków oraz niedbałe bada-
nie podczas wizyty. 

– Dlatego postanowiliśmy 
sprawdzić, jak Polacy szuka-
ją dobrych lekarzy – mówi Da-
wid Urbańczyk, ekspert progra-
mu Trusted Trader Polska, któ-
rego celem jest zwiększenie za-
ufania konsumentów i promo-
wanie dobrych praktyk wśród 
firm w Polsce. Wyniki sondażu 
okazały się zaskakujące, aż 74 
proc. ankietowanych wskazało, 
że szukając dobrego lekarza, py-
ta o radę swoich znajomych, 27 
proc. przegląda fora internetowe 
i portale opinii, 26 proc. spraw-
dza ofertę na stronie interneto-
wej, a jedynie 18 proc. decyduje 
się na wizytę u lekarza ze wzglę-
du na odległość do gabinetu. 

– Znajomi i rodzina są chyba 
najlepszym źródłem tego typu 
informacji – mówi technik au-
diolog Krzysztof Kapłon z Cze-
chowic-Dziedzic. – Uważałbym 
natomiast na opowieści osób, 
które nie miały bezpośredniego 
kontaktu z danym lekarzem, tyl-
ko o nim słyszały. Takie opinie 
przekazywane są jak w „głu-
chym telefonie”, każda następ-
na osoba coś zmienia – tłuma-
czy audiolog. 

Ciekawa okazała się też dru-
ga część ankiety. Co prawda 
większość, bo aż 85 proc., re-
spondentów przyznała, że cho-
dzi do lekarza wtedy, gdy za-
choruje, a 15 proc. profilaktycz-
nie dla sprawdzenia swojego 
stanu zdrowia, całkiem sporo 
zaś, bo 6 proc., odwiedza gabi-
net wyłącznie po zwolnienie le-
karskie; 3 proc. ankietowanych 
zadeklarowało, że nigdy nie 
chodzi do lekarza. 

Największym zaskoczeniem 
badań było to, że aż 26 proc. lu-
dzi przeglądających fora inter-
netowe nie jest w stanie stwier-
dzić, które z zamieszczonych 
tam opinii są prawdziwe, a któ-
re nie. Odpowiedź „tak, po-
trafię” zaznaczyło zaledwie 6 
proc. respondentów. 

Problem z weryfikacją praw-
dziwości wpisów mają jednak 
nie tylko zwykli użytkownicy 
szukający opinii, lecz również 

portale i fora zarządzające taki-
mi wpisami. Największym wy-
zwaniem dla nich jest zapew-
nienie anonimowości osobom 
dodającym wpisy przy możli-
wości sprawdzenia prawdziwo-
ści opinii. Ochronę należy prze-
cież zapewnić zarówno osobom, 
które wyrażają swoje opinie, jak 
i tym, których te opinie dotyczą. 

– Często pacjenci nie mówią 
mi czegoś wprost podczas wi-
zyty, ale chętnie napiszą o tym 
na forum anonimowo. Staram 
się odpowiadać na negatyw-
ne opinie, o ile są konstruktyw-
ne – mówi Bogdan Ząbek, le-
karz pediatra z Bielska-Białej, 
do którego dostanie się na wi-
zytę graniczy z cudem, a kolej-
ka do rejestracji ustawia się już 
od 6.00 rano. Dodaje, że ważną 
funkcjonalnością portalu opi-
nii jest możliwość odpowiada-

nia na opinie negatywne. – Da-
je to prawo głosu i obrony w sy-
tuacji, gdy negatywna opinia 
jest nieprawdziwa albo doszło 
do nieporozumienia. Ta funkcja 
otwiera możliwość komunikacji 
z pacjentem – dodaje lekarz. 

Ciekawy przypadek opisuje 
Maria Lepucka na blogu por-
talu FeminaSum.pl we wpi-
sie pod tytułem „Znany Lekarz 
udostępnia dane pacjentów!!!”. 
Czytamy w nim, że gdy autor-
ka tekstu zdecydowała się do-
dać negatywną opinię na te-
mat stomatologa, u którego by-
ła na wizycie, jej dane zostały 
przekazane lekarce, której do-
tyczył wpis, a ta wystosowa-
ła pismo żądające wycofania 
tej opinii z portalu, przesyłając 
je na prywatny adres pani Ma-
rii. Portal w swoich oświadcze-
niach publikowanych w Inter-

necie w związku z oskarżenia-
mi użytkowników przyznaje 
otwarcie, że przesyła dane użyt-
kowników lekarzom na podsta-
wie orzeczenia Naczelnego Są-
du Administracyjnego z dnia 21 
sierpnia 2013 roku (sygnatura 
I OSK 1666/12). Według niego 
pozorna anonimowość Interne-
tu nie może pozwalać na prze-
kroczenie granicy pomiędzy 
wolnością słowa a naruszaniem 
dobrego mienia i dóbr osobi-
stych. Mówiąc wprost, lekarz, 
twierdząc, że opinia użytkow-
nika to kłamstwo, ma prawo się 
bronić i ma prawo otrzymać da-
ne osobowe drugiej strony. 

Takie działanie może znie-
chęcić osoby, które chciałyby 
wystawiać nieprawdziwe, ne-
gatywne opinie na temat leka-
rza, ale w rzeczywistości za-
działa znacznie szerzej – znie-
chęci wszystkich użytkowni-
ków portalu do dzielenia się 
opiniami negatywnymi, nieza-
leżnie od tego, czy są prawdzi-
we, czy nie. 

– Mimo tych negatywnych 
przypadków nie musimy od ra-
zu rezygnować z szukania opi-
nii w Internecie, nawet jeśli nie 
jesteśmy pewni, kto je pisze. Po-
winniśmy jednak zwracać uwa-
gę na to, gdzie je czytamy, czy 
dany portal jest godny zaufania 
i czy znalazł skuteczne meto-
dy weryfikowania informacji – 
przekonuje Dawid Urbańczyk. 

Innym przykładem portalu 
opinii jest projekt ONKOMAPA, 
który ruszył na początku lutego 
br. Ma on być przewodnikiem po 
przyjaznych ośrodkach onkolo-
gicznych w Polsce. Jednak i ten 

portal cierpi na słabość interne-
towego „anonima”. Swoją opinię 
na temat ośrodka lub konkretne-
go lekarza może w nim wyrazić 
bez trudu każdy, nawet jeśli ni-
gdy z tym ośrodkiem lub leka-
rzem nie miał do czynienia. To 
niestety stwarza okazję do dzia-
łania konkurencji, ludzi przy-
chylnych, ludzi nieprzychylnych, 
hejterów i zamawianych „pisa-
rzy opinii”. Dodanie opinii od-
bywa się bez żadnej weryfikacji 
osobowej, a informacje podawa-
ne w trakcie ankiety nie są spraw-
dzane. A zatem także tutaj klu-
czową sprawą jest kwestia wiary-
godności opinii. 

Ciekawym rozwiązaniem 
może pochwalić się Program 
Trusted Trader Polska, w któ-
rym opinii się słucha, a nie 
czyta je. Konsultant programu 
dzwoni do osób, które chcą po-
zostawić opinię, i nagrywa ich 
ocenę w postaci pliku audio. 
Dlatego słuchając opinii, usły-
szymy różne dźwięki w tle, 
szum silnika samochodowego, 
pociąg, bawiące się dzieci etc. 
Nie ma też możliwości jej mo-
derowania, nawet poprawienia 
błędu językowego. Jeżeli opi-
niodawca jest Kaszubem, góra-
lem, Ślązakiem lub Japończy-
kiem – na pewno to usłyszymy. 

Niezależnie od tego, skąd 
pochodzi informacja o leka-
rzu i czy jest prawdziwa, czy 
nie, ostatecznie sami musimy, 
idąc na wizytę, zweryfikować 
wszystko, co usłyszeliśmy lub 
przeczytaliśmy w Internecie. 
A po wizycie… możemy po-
dzielić się już swoją opinią. 
Inf. prasowa Trusted Trader Polska

SZUKAJąC dOBREGO lEKARZA
Ponad 70 proc. z nas, szukając lekarza, pyta przede wszystkim znajomych – wynika z najnow-
szego sondażu OBOAK, przeprowadzonego na zlecenie programu Trusted Trader Polska.  
Internetowym opiniom o lekarzach nie ufamy, ponieważ nie sposób ocenić ich wiarygodność. 
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Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Władysława kowalczyka – komandora Yacht 
klub polski Warszawa.

– 13 kwietnia, świętowaliśmy zakończenie sezonu 2013/2014 
i otwarcie sezonu letniego 2014. Dwie okazje, jedna impreza… 
Straszne „centusie” jesteście?

– (śmiech) Nie, nie, po prostu tak to u nas już jest, że jednocze-
śnie kończymy jeden sezon, a zaczynamy drugi. Jedyną sekcją zi-
mową u nas są bojery. W tym roku obchodzimy jubileusz 50.le-
cia istnienia tej sekcji przy naszym YKP. Ale tak naprawdę te sa-
me osoby, które trenują w zimie bojery, w reszcie sezonu uprawia-
ją inne sporty wodne. My nie aspirujemy do tego żeby w bojerach 
mieć ekipę wyczynową. Bo to sport kosztowny. Jedyne co, to może-
my udostępniać sprzęt klubowy w okresie zimowym, aby młodzież 
i dzieci, pod nadzorem, bo prędkości przy bojerach są znaczne, mo-
gły posmakować tej dyscypliny. Naszym celem jest, żebyśmy mieli 
grupę, która lubi sporty wodne i cieszy się tymi sportami…

– Ale od sukcesów nie uciekniecie! Przecież z warszawskiego 
yacht Klub Polski wyrastają największe sławy naszego żeglar-
stwa i sportów wodnych…

– No tak, jeśli zobaczymy takie talenty, jak Mateusz Kusznie-
rewicz, Zosia Klepacka, czy Kamila Smektała, to ich „holujemy”. 
Co mamy, to im damy. Natomiast ani Miasto, ani Państwo nie jest 
w stanie we właściwy sposób wesprzeć dofinansowaniem naszych 
zawodników i naszej działalności. Nawet jeśli z Miasta otrzymamy 
60–70 tysięcy rocznego dofinansowania dla grupy około 60 zawod-
ników, to…

– …to jest kropla w morzu, a właściwie w odmętach Wisły… 
Ponoć Pan sam brał się za łopatę i przygotowywał przystań dla 
yKP?

– Tak, to kropla w morzu naszych potrzeb. Bardziej utalentowa-
ne dzieci, które mają zapał i chęci, musimy przekazywać „Spójni”, 
bo my nie mamy wystarczającej ilości sprzętu. A co do tej przystani, 
którą lepiej nazwać „wolnym bajorem”, to jest mit, że ja ją kopałem. 
Owszem, to była inicjatywa, czyjaś, która nam odpowiadała. Ja mó-
wiłem, że dopóki nie uzyskamy zgody Zarządu Dróg Wodnych do 
użyczenia tego terenu, to my się do tego nie wtrącamy. Złożyliśmy 
wszystkie potrzebne papiery i czekamy. Tym bardziej, że przystań 
w tym miejscu była zawsze. Oczekujemy uregulowania tej sprawy. 
Szczególnie, że otworzyliśmy klub dla wszystkich. Każdy tu może 
przyjść. Dzieci mogą przychodzić i „podglądać” żeglarski fach. A na-
wet, jeśli będą z rodzicami, to mogą na takim małym akweniku, pod 
okiem instruktora, popływać. Żeby złapały jakiś kontakt z wodą i że-
glarstwem… Rozmawiał Adam Rosiński

Wiosna jest łaskawą porą 
roku dla piłkarzy amatorów, 
którzy mogą sprawdzić swo-
je umiejętności w różnego ro-
dzaju turniejach.

Niedawno pisaliśmy o tym, 
że startuje kolejna edycja pro-
fesjonalnej ligi dla amatorów 
– EUROPRAGA 2014 – Liga 
na trawie (nota bene są jeszcze 
ostatnie wolne miejsca w tur-
nieju dla drużyn podwórko-
wych, szkolnych, osiedlowych, 
zakładowych… – szczegóły 
na stronie www.plph.waw.pl ). 
Dziś o kolejnym amatorskim 
turnieju piłki nożnej.

10-11 maja, na boisku przy 
ul. Brygady Pościgowej na Go-
cławiu, odbędzie się turniej 
„O Puchar Burmistrza Dzielni-
cy Praga-Południe”. Organiza-
torem imprezy jest TKKF Go-
cław. – Szczególnie zaprasza-

my starszą młodzież i dorosłych 
piłkarzy, gdyż jeszcze mamy 
wolne miejsca dla drużyn w ka-
tegorii „open” – mówi „Miesz-
kańcowi” Andrzej Militowski, 

prezes gocławskiego TKKF. 
– W kategoriach szkolnych już 
mamy komplet.

Boisko przy ul. Brygady 
Pościgowej, tuż pod oknami 

gocławskich bloków, to do-
bry przykład na to, że nawet 
w „blokowiskach” można wy-
gospodarować miejsce na re-
kreację i sport. – Lubimy tu 
przychodzić i grać – jednym 
tchem wyjaśnia naszemu re-
daktorowi nastoletni Filip Cho-
im. – Im więcej takich boisk tym 
lepiej, bo chętnych do gry jest 
wielu. Do rozmowy włącza się 
dziewięcioletnia Marysia Skoli-
mowska: – Tu można się wysza-
leć, pobiegać, postrzelać bram-
ki… Marysia (na zdjęciu) staje 
na bramce gocławskiego boiska 
i dodaje, że dziewczęta chęt-
nie grają w piłkę nożną. Mo-
że i w gocławskim turnieju tra-
fi się jakaś drużyna kobieca lub 
dziewczęca… Szczegóły doty-
czące turnieju można uzyskać 
w TKKF Gocław lub pod nr tel. 
505 045 791. rosa

Komandor Władysław Kowalczyk przed YKP Warszawa.

Kto nie może wybrać się na 
kanonizację Jana Pawła II mo-
że w tym czasie uczcić Jego pa-
mięć i dorobek w inny sposób – 
przez udział w falenickich „Bie-
gach Papieskich”…

Taką imprezę Wawer organi-
zuje już po raz dziesiąty. – Moto-
rem napędowym biegów „Młodzi 
w hołdzie Janowi Pawłowi II” jest 
od lat nasz urzędnik, Kazimierz 
Włodarczyk – mówi „Mieszkań-
cowi” wiceburmistrz dzielnicy 
Łukasz Jeziorski. – Dotychczas 
w biegach brała udział młodzież 
szkolna, ale zapraszamy też star-
szych biegaczy. Dotychczasowe 
edycje imprezy gromadziły po bli-
sko tysiącu uczestników.

Jubileuszowe biegi przełajowe 
odbędą się 26 kwietnia, w wyjąt-
kowym czasie – w przeddzień ka-
nonizacji naszego Papieża. „W tym 

biegu nie ma zwycięzców, nie li-
czy się miejsce ani czas. Tego dnia 
wszyscy jesteśmy zwycięzcami. 
Ideą biegów jest zamanifestowanie 
naszej pamięci o  człowieku, który 
kochał ludzi i aktywnie przez całe 
swoje życie uprawiał sport” – za-
chęcają do udziału urzędnicy wa-
werskiego Ratusza.

Trasy zostały dopasowane do ka- 
tegorii wiekowej uczestników (naj-
krótszy dystans ma 100 m, a naj-
dłuższe po 1400 m). Pobiegną 
przedszkolaki, uczniowie podsta- 
wówek, gimnazjaliści, dorośli i mło- 
dzież licealna. Przewidziano rów-
nież rywalizację rodzinną i marsz 
Nordic Walking. Biegi odbędą się 
w lasach przyległych do falenickiej 
Szkoły Podstawowej Nr 124 przy 
ul. Bartoszyckiej. Regulamin im-
prezy dostępny jest na stronie wa-
werskiego urzędu dzielnicy. ar

Pobiegną dla Papieża

rEKlAMA rEKlAMA  

„GAłA” RZądZI!

Biuro sprzedaży:
ul. Serocka 27 lok. 1;  
04-333 Warszawa
Kontakt: 22 509 65 03;  
                22 509 65 65
Biuro sprzedaży czynne:  
pon.-pt. 8–17; sob. 9–13
www.trybonppi.pl

W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
 zdrowa ¿ywnoœæ
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 dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
 sprzêt AGD
 art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!

67lattradycji

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.

OszCzędzaJ 
pIENIĄdzE I Czas!

kUPUj w dOmU handlOwym „fala”
w Falenicy przy ul. Bystrzyckiej 55

tel.: 872−02−89; 872−05−12


