
Pokazówa
Podobaj¹ mi siê te Zmobi-

lizowane Odwody Czyszcze-
nia Warszawy. Od kilku ju¿
lat, jak tylko ze sto³ecznych
chodników znikaj¹ ostatnie
liszaje œniegu, do akcji ru-
szaj¹ pogrupowane w kilku-
dziesiêcioosobowe oddzia³y
s³u¿by sprz¹taj¹ce ulice.
Podje¿d¿aj¹ autobusem,
z baga¿ników wyjmuj¹ miot³y
i ³opaty, ruszaj¹ tyralier¹.
W ci¹gu dniówki s¹ w stanie
przywróciæ normalny wygl¹d
nawet ponadkilometrowemu
odcinkowi ulicy. Efekt psy-
chologiczny jest znacznie
wiêkszy. 

Cz³owiek lubi widowiska
typu œwiat³o i dŸwiêk. Lubi
widzieæ, ¿e jest tak jak sobie
wymarzy³: „wziêli siê do ro-
boty”. „Pos³ali wszystkie si-
³y”, „no proszê, uwinêli siê
w parê godzin”. Jak oni tak,
to my mo¿emy te¿ pomóc.

I choæ Warszawa wycho-
dzi spod œniegu strasznie
pokancerowana, w ci¹gu kil-
ku dni ³apie oddech. Pewnie,
¿e nie wszêdzie, ¿e na g³ów-
nych ulicach. Ale to zaczyn,
bodziec do podjêcia przez
liczne, kolejne s³u¿by, które
powinny dbaæ o powierzony
sobie teren. 

Tak w³adze miejskie powin-
ny dzia³aæ tak¿e w innych ob-
szarach. Zw³aszcza w tych,
w których od „zawsze” króluje
przelewanie z pustego w pró¿-
ne – w niektórych spó³dziel-
niach i wspólnotach mieszka-
niowych, w ADM-ach itp. Tu
o „pokazówkê” a¿ siê prosi.

Tomasz Szymański
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Mówi siê o postêpuj¹cej
w spo³eczeñstwie znieczuli-
cy na z³o i ³amanie prawa.
Ale pamiêtajmy, ¿e ta choro-
ba nie wszystkich dotyka.
S¹ tacy, którzy potrafi¹ siê
jej oprzeæ.

Niedawno pisaliœmy o mê¿czyŸnie,
który pieszo dogoni³ i zatrzyma³ pijanego
kierowcê, sprawcê wypadku przy skrzy-
¿owaniu Miñskiej z Chodakowsk¹. Dzi-
siaj mo¿emy przedstawiæ kolejnego mie-
szkañca naszych dzielnic wykazuj¹cego
siê bohatersk¹ postaw¹. To pan Jerzy Go-

liasz z Miedzeszyna, który stawi³ czo³o
niebezpiecznemu, m³odemu przestêpcy.

Przed koœcio³em przy ul. Szafirowej
pan Jerzy zaobserwowa³, ¿e jakiœ m³o-
dzieniec dziwnie siê zachowuje – zagl¹da
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Pomagamy przy zamianie
lub wykupie nieruchomoœci

z problemami prawnymi,
z zad³u¿eniem, gdy grozi egzekucja

lub eksmisja.
tel. 604 803 803
tel. 503 027 388

ez.estate@gmail.com
p.niedzielski@finansowydom.com
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Spotkanie z uczniami
odby³o siê z okazji dnia szko³y.
Jest on obchodzony zawsze
w rocznicê œmierci patronki 
7 marca, która w tym roku
przypada³a w niedzielê. Alina
Janowska opowiada³a o swojej
karierze aktorskiej. Zarówno
filmowej, jak i teatralnej, a tak-
¿e o przyjaŸni z Agnieszk¹
Osieck¹. By³y wiêc opowieœci
o tym, jak dosta³a anga¿ do
„Zakazanych piosenek” –
„wszystko dziêki temu, ¿e mia-
³am beret, bo to by³ niezbêdny
rekwizyt”. 

O tym, jak przed wojn¹ cho-
dzi³a do szko³y aktorskiej Jani-
ny Mi¹czyñskiej, a po wojnie
zdawa³a egzamin eksternistycz-
ny korzystaj¹c z uwag m.in.
Marii Kaniewskiej, z któr¹ zna-
³y siê z tej szko³y. Najwiêcej
jednak opowiada³a o Agnieszce
Osieckiej. O tym, jak razem k¹-
pa³y siê w wannie pe³nej hia-
cyntów i plotkowa³y – o face-
tach rzecz jasna. I o tym, jak
wybra³y siê w podró¿ do Bu³ga-
rii. Chcia³y do jakiegoœ ciep³e-
go kraju, bo Alina Janowska
by³a wtedy w ci¹¿y i marzy³o

jej siê powygrzewaæ trochê na
s³oneczku. „Jecha³yœmy trzy
doby poci¹giem. Nauczy³a
mnie wtedy wszystkich karcia-
nych gier. Na miejscu okaza³o
siê, ¿e jest tak strasznie zimno,
¿e nie mamy odpowiednich
ubrañ” I tak obie artystki prze-
siedzia³y urlop w hotelu dosko-
nal¹c swoje umiejêtnoœci
w grach w karty. 

Opowieœci artystki przerywa-
ne by³y wystêpami szkolnego
teatru Nora, którego aktorzy
wykonali piosenki Agnieszki
Osieckiej. Wœród nich, specjal-
nie dla Aliny Janowskiej znala-
z³a siê piosenka, któr¹ ona wy-
konywa³a czterdzieœci lat temu
- „Widzisz ma³a” do muzyki Ja-
ros³awa Abramowa-Newerle-
go. 

Na spotkaniu z aktork¹
oprócz uczniów obecne by³y
i w³adze dzielnicy w osobie
burmistrza Marka Karpowicza

i przedstawiciele Towarzystwa
Przyjació³ Saskiej Kêpy – m.in.
Teresa Skupieñ oraz przedsta-
wiciele Samorz¹du Mieszkañ-
ców Saskiej Kêpy. Nie zabrak³o
i by³ych absolwentów zespo³u
szkó³. Wœród nich by³ Adam
Fidusiewicz, który jako m³ody
aktor spyta³ o to, czy Alina Ja-
nowska ma tremê i jak sobie
z tym radzi... Tremê okaza³o
siê, ¿e ma, ale jakoœ udaje siê j¹
okie³znaæ. Pytania zadawali te¿
uczniowie, których ciekawi³o,
jak¹ ze swoich ról artystka
uwa¿a za najlepsz¹. „Nie wiem.
Ja siebie nie widzia³am” – od-
powiedzia³a aktorka z rozbraja-
j¹c¹ szczeroœci¹. Pó³torago-
dzinne spotkanie zakoñczy³o
siê wpisaniem do szkolnej ksiê-
gi pami¹tkowej. W tym roku
minê³o 13 lat od chwili œmierci
Agnieszki Osieckiej i 8 lat od
momentu nadania jej imienia
Zespo³owi Szkó³ nr 37. MKP
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Próbowa³ wy³udziæ pieni¹dze 
Policjanci z wydzia³u do walki z przestêpczoœci¹ gospodarcz¹ za-

trzymali mê¿czyznê, który usi³owa³ wy³udziæ z banku 40 tysiêcy
z³otych. 46-letni Wojciech G. pos³u¿y³ siê fa³szywymi dokumenta-
mi zaœwiadczaj¹cymi o jego zatrudnieniu i wysokoœci osi¹ganych
dochodów. Zatrzymany nie dzia³a³ sam, jego wspólnik, dziêki sku-
tecznej pracy policjantów ju¿ od trzech tygodni przebywa w are-
szcie tymczasowym. O losie 46-latka zdecyduje prokurator.

Ucieczka, poœcig, zatrzymanie
Jeden uderzy³ kobietê piêœci¹ w ty³ g³owy, drugi w tym czasie

wyrwa³ jej torebkê. Uciekaj¹cych mê¿czyzn zauwa¿yli przeje¿d¿a-
j¹cy uliczkami Grochowa wywiadowcy. Podjêli poœcig i zatrzyma-
li sprawców rozboju, którzy w ostatniej chwili odrzucili na ziemiê
skradzion¹ torebkê. Jeden z napastników ma 15 lat, zajmie siê nim
s¹d rodzinny. Drugi ma lat 20 i jest obywatelem Ukrainy. Poniesie
karê i bêdzie wydalony z Polski.

Policjanci zapobiegli tragedii
Po pó³nocy policjanci z patrolówki w radiostacjach us³yszeli ko-

munikat o mê¿czyŸnie, któremu grozi upadek z 7 piêtra wie¿owca.
Prawdopodobnie chodzi³o o próbê samobójcz¹. Pojechali na miej-
sce, wdrapali siê na 7 piêtro... Mê¿czyzna zosta³ uratowany i prze-
kazany za³odze pogotowia ratunkowego, która przejê³a nad nim
dalsz¹ opiekê.

Kierowa³ pomimo zakazu
Policjanci wydzia³u kryminalnego prowadz¹c dzia³ania na tere-

nie Goc³awia, zauwa¿yli jad¹cego daewoo espero, znanego im
z wczeœniejszych zatrzymañ, Paw³a K. Postanowili wylegitymowaæ
mê¿czyznê. Okaza³o siê, ¿e 27-latek nie powinien kierowaæ samo-
chodem, ani tym, którym jecha³, ani te¿ ¿adnym innym. W policyj-
nej bazie danych policjanci znaleŸli informacjê o s¹dowym zakazie
prowadzenia samochodów i odebranym prawie jazdy. Pawe³ K. nie
by³ w stanie wyjaœniæ, dlaczego zdecydowa³ siê jechaæ autem po-
mimo zakazu.

Mia³ amfê w ustach
Policjanci podczas legitymowania 34-letniego Rafa³a S., zauwa-

¿yli, ¿e mówi³ bardzo niewyraŸnie i niechêtnie w ogóle siê odzy-
wa³. Bardzo szybko ustalili przyczynê takiego zachowania mê¿czy-
zny. Otó¿ w buzi skrywa³ torebkê foliow¹ z bia³ym proszkiem. Po
chwili okaza³o siê równie¿, ¿e kolejn¹ porcjê narkotyków mê¿czy-
zna ukry³ w kieszeni kurtki. Po przeprowadzeniu testów i zwa¿eniu
proszku przez techników kryminalistyki okaza³o siê, ¿e jest to am-
fetamina o wadze 16,4 grama. Zatrzymanemu mê¿czyŸnie gro¿¹ 
3 lata wiêzienia.

toms
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do zaparkowanych tam samochodów. –
Postanowi³em go obserwowaæ – wspomi-
na mê¿czyzna. I faktycznie, intuicja nie
myli³a pana Jerzego. W pewnym momen-
cie m³odzieniec wybi³ szybê w jednym
z aut, wyrwa³ znajduj¹ce siê tam radio
i zacz¹³ uciekaæ na rowerze. Ale wtedy
w³aœnie na drodze stan¹³ mu nasz bohater.
Szanse nie by³y równe. Pan Jerzy ma 78
lat, a z³odziej, jak siê póŸniej okaza³o, tyl-
ko 24. Dosz³o do szarpaniny. Przestraszo-
ny postaw¹ pana Jerzego z³odziej radio
porzuci³ i uciek³. Jednak wczeœniej ude-
rzy³ w³aœnie tym radiem pana Jerzego
i z³ama³ mu rêkê. – Jesteœmy pe³ni podzi-

wu i szacunku dla cz³owieka, który wyka-
za³ siê takim bohaterstwem i odwag¹ –
komentuj¹ postawê pana Jerzego poli-
cjanci, którzy dziêki dok³adnemu opisowi
sprawcy zatrzymali wandala ju¿ nastêp-
nego dnia. Z³odziej (na zdjêciu) trafi³ na
trzy miesi¹ce do aresztu. A pan Jerzy nie-
stety przez 6 tygodni bêdzie musia³ nosiæ
gips na lewej, uszkodzonej rêce. – Co naj-
mniej 6 tygodni – bohater mówi reporte-
rowi „Mieszkañca”. – Bo w moim wieku
koœci zrastaj¹ siê d³u¿ej. Bia³y gips sta³
siê miejscem graficznych i plastycznych
popisów dla wnucz¹t naszego bohatera. –
A, rysuj¹ sobie na nim i pisz¹ mi mi³e rze-
czy – dodaje pan Jerzy. – Najm³odszy na-
pisa³ mi: Kochamy Ciebie Dziadku… ar
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Alina Janowska – pierwsza dama warszaw-
skich scen teatralnych by³a w pi¹tek 5 marca
goœciem Zespo³u Szkó³ nr 37 im. Agnieszki
Osieckiej. Goœæ to by³ nieprzypadkowy. Z pa-
tronk¹ szko³y zaprzyjaŸni³a siê kilkadziesi¹t
lat temu jeszcze w czasach Studenckiego Te-
atru Satyryków. Wiktor Osiecki – ojciec
Agnieszki chwali³ siê, ¿e córka coœ pisze... 
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ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel./fax 813 77 38, 0502 221 045
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl
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parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

REKLAMA REKLAMA

18 marca 2010 r. w godz. 10.00–13.30 
w Urzêdzie Dzielnicy Praga Po³udnie m.st.
Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 (sala
305, III piêtro) eksperci z Mazowieckiej Jednostki
Wdra¿ania Programów Unijnych oraz Regional-
nego Oœrodka Szkoleniowego Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w Warszawie poprowadz¹
konferencjê:

„Mo¿liwoœci pozyskiwania funduszy unijnych 
przez przedsiêbiorców w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 

oraz Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki”.

Udzia³ w konferencji jest bezp³atny.

Szczegó³owy program konferencji na stronie
www.pragapld.waw.pl

Potwierdzenie udzia³u w konferencji: 
tel. (22) 338 01 29, (22) 338 01 79, 

mmroczek@pragapld.waw.pl

Nauka w œwiecie biznesu
Jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê? Kiedy warto pod-
j¹æ ryzyko? A w koñcu jak sprawiæ, by nasze
przedsiêwziêcie przynosi³o zyski? O tym, co
to znaczy byæ przedsiêbiorczym rozmawiano
podczas konferencji 26 i 27 kwietnia w Wy-
¿szej Szkole Informatyki, Zarz¹dzania i Admi-
nistracji (Dobra Uczelnia).

Program spotkania kierowany by³ do m³odzie¿y w wieku li-
cealnym. W trakcie dwóch dni wyg³oszono cykl wyk³adów tema-
tycznych z zakresu przedsiêbiorczoœci. M³odzi ludzie dowiedzie-
li siê miêdzy innymi, ¿e warto podejmowaæ ryzyko i inwestowaæ
w swoje pomys³y. Prelegenci zgodnie podkreœlali, ¿e to w³aœnie
si³a innowacji pcha przemys³ do przodu. Wed³ug badañ organiza-
torów, ponad 70% m³odzie¿y okreœla siê jako osoby przedsiêbior-
cze, a ponad 60% chce za³o¿yæ w³asn¹ firmê. Dlatego tak wa¿ne
jest by dotrzeæ do m³odych ludzi i uzbroiæ ich w odpowiednie na-
rzêdzia, takie jak wiedza i wiara w siebie, aby w przysz³oœci mo-
gli osi¹gn¹æ sukces.

Cykl konferencji „Model wspierania przedsiêbiorczoœci na
Mazowszu” ma na celu w³aœnie takie dzia³ania. Aby wyniki pra-
cy studentów przynosi³y zyski potrzebna jest wspó³praca nauki
z biznesem. Takie relacje pomiêdzy wspomnianymi dziedzinami
uda³o siê ju¿ nawi¹zaæ w licznych uczelniach na zachodzie Euro-
py. W Polsce, od pewnego czasu obserwujemy próby skorzysta-
nia z metod wypracowanych w tych oœrodkach. – Chcielibyœmy,
aby nasza uczelnia by³a zaczynem przedsiêbiorczoœci. Kiedy stu-
dent posiada dobry pomys³, uczelnia bêdzie go wspó³finansowa-
³a. To zasada dzia³ania, tzw. inkubatorów przedsiêbiorczoœci,
które funkcjonuj¹ w Dobrej Uczelni - mówi Zdzis³aw Nowakow-
ski, rektor Wy¿szej Szko³y Informatyki, Zarz¹dzania i Admini-
stracji. 

Cykl konferencji organizowany jest w ramach unijnego Progra-
mu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. O tym, jak radziæ sobie w bi-
znesie opowiadali m.in. Urszula Osowska-Szyk, Radca Ministra
w Ministerstwie Finansów; dr Krystyna Wiaderny-Bidziñska
z Ministerstwa Gospodarki, a tak¿e Jakub Cieœlak wiceprezes
Polskiego Klubu Biznesu. – Cieszê siê, ¿e tu jestem. Naprawdê
du¿o siê dowiedzia³am. Szkoda, ¿e zajêcia z przedsiêbiorczoœci,
w szkole, nie s¹ tak prowadzone – twierdzi Magda, licealistka
z Warszawy.

Kolejne spotkanie odbêdzie siê w Wy¿szej Szkole Informatyki,
Zarz¹dzania i Administracji (Meksykañska 6), w dniach 16-17
kwietnia i kierowane bêdzie do studentów. Wiêcej informacji
oraz formularze zg³oszeniowe znaleŸæ mo¿na na stronie interne-
towej uczelni: www.dobrauczelnia.pl OK

Kampania jest prowadzona za poœre-
dnictwem reklamy zewnêtrznej, ulotek
oraz bloga partnerstwodladzieci.blog-
spot.com i potrwa do koñca kwietnia. Pro-
jekt powsta³ dziêki wspó³pracy pro bono
z firmami McCann Ericsson, MRM World-
wide, Clear Chanel, AMS oraz œrodkom
Funduszu Inicjatyw Spo³ecznych Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej. Ko-
ordynatorem akcji jest fundacja „Wspólna
Droga – United Way Polska”.

Szacuje siê, ¿e w Polsce setki tysiêcy
dzieci spêdzaj¹ swój czas niemal wy³¹cz-
nie w gronie rówieœników, bez opieki ze
strony doros³ych. Wœród nich s¹ dzieci
pozbawione wsparcia emocjonalnego naj-
bli¿szych, pozytywnych wzorców spo-
³ecznych i kulturowych, dzieci pochodz¹-
ce czêsto z rodzin dysfunkcyjnych lub pa-
tologicznych o niskim statusie material-
nym. Wiele z nich rezygnuje ze szko³y,
ograniczaj¹c dzieñ do ogl¹dania telewizji,
wa³êsania siê po centrach handlowych lub
przesiadywania na podwórkach.

„Znacznie wiêkszy wp³yw na to, czy
dziecko wykorzysta swój potencja³ i rozwi-
nie drzemi¹ce w nim zdolnoœci ma nie po-
ziom zamo¿noœci rodziców i warunki ¿ycia,
ale wiêzi emocjonalne jakie ³¹cz¹ dzieci
z bliskimi ludŸmi oraz umiejêtnoœæ aktywne-
go i twórczego wykorzystywania wolnego
czasu” – mówi Ma³gorzata Mularczyk, Pre-
zes Zarz¹du Fundacji Wspólna Droga.
„Stawiamy na pedagogów ulicy, którzy bez
reszty anga¿uj¹ siê w pracê z trudnymi
dzieæmi i na ich metody pracy, pobudzaj¹ce
do aktywnoœci, budowania poczucia w³a-
snej wartoœci i przynale¿noœci do grupy”.

Tegoroczne dzia³ania s¹ elementem
wieloletniego programu spo³ecznego fun-

dacji Wspólna Droga „Partnerstwo dla
dzieci”, którego celem jest wzmacnianie
istniej¹cego systemu opieki nad dziec-
kiem poprzez budowanie lokalnych koali-
cji, z³o¿onych z instytucji samorz¹do-
wych, organizacji pozarz¹dowych, przed-
siêbiorstw przy wsparciu œrodowisk aka-
demickich i mediów. Celem programu jest

równie¿ upowszechnianie pedagogiki uli-
cy oraz kszta³cenie pedagogów w tym za-
kresie (w trzech edycjach szkoleñ uczest-
niczy³o 55 osób). 

Program zak³ada te¿ bezpoœredni¹ po-
moc dzieciom poprzez udzia³ w projek-
tach edukacyjno-artystycznych prowadzo-
nych przez organizacje pozarz¹dowe

w których do tej pory uczestniczy³o oko³o
300 dzieci oraz system tzw. „minigrantów
edukacyjno-rozwojowych”, z których do
tej pory skorzysta³o 57 dzieci. Dzieci ma-
j¹ dziêki nim mo¿liwoœæ uczestniczenia
w dodatkowych zajêciach sportowych
i artystycznych takich jak: lekcje tañca,
p³ywania, karate, gry w pi³kê no¿n¹, a tak-
¿e w zajêciach wyrównawczych, lekcjach
jêzyków obcych czy informatyki. Wspo-
mniane dzia³ania s¹ dofinansowywane
przez Wspóln¹ Drogê dziêki partnerom
strategicznym Fundacji: Societe Generale,
TNT Express, Carrefour Polska, Procter &
Gamble oraz funduszom z 1%. 

Zaanga¿owanie tych firm nie ograni-
cza siê do przekazywania funduszy.
Organizowane s¹ spotkania po³¹czone ze
zwiedzaniem przedsiêbiorstwa, spotka-
nia œwi¹teczne, zbiórka prezentów w ra-
mach „Listów do Miko³aja”, akcji prze-
kazywania artyku³ów szkolnych „Pierw-
szy dzwonek”. Szczególnie cenne s¹ ini-
cjatywy wychodz¹ce od samych pracow-
ników: wspólny rejs po Zalewie Ze-
grzyñskim czy udzielanie korepetycji.
Firmy dodatkowo pozyskuj¹ œrodki w ra-
mach imprez, aukcji internetowych, pro-
gramów lojalnoœciowych czy te¿ oddaj¹
do dyspozycji kampanii w³asne noœniki
reklamy.

Fundacja prowadzi szkolenia dotycz¹ce
tworzenia sieci lokalnych koalicji (m.in.
dla przedstawicieli 11 miast z Mazowsza).
Podczas szkolenia przedstawiane s¹ na-
rzêdzia do diagnozy spo³eczno-demogra-
ficznej miasta oraz tworzenia wieloletnich
planów dzia³ania, a tak¿e do oceny sytua-
cji indywidualnej dzieci pozostaj¹cych
pod opiek¹ oœrodków pomocy spo³ecznej.

Ten program jest realizowany we
wspó³pracy z pracownikami naukowymi
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Ma-
rii Grzegorzewskiej w Warszawie, Urzêdu
Statystycznego oraz Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich. Wiêcej informacji na
www.wspolnadroga.pl (ab)

Kilkanaœcie organizacji pozarz¹dowych i firm prowadzi
wspóln¹ akcjê na rzecz dzieci zagro¿onych niedostosowa-
niem spo³ecznym. Kampania „Oderwij dzieci od ulicy” ma
zwróciæ uwagê na potrzeby najm³odszych i zachêciæ do
przekazywania 1% podatku na projekty realizowane dla
dzieci przez pedagogów ulicy, osoby prywatne oraz firmy.

RAZEM DLA DZIECI 

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych ��
�� challange �� turnieje
www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
na abonamenty 
na SEZON LETNI!
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Potrzeba stworzenia biu-
ra reprezentuj¹cego interesy
Warszawy w Brukseli,
wspó³praca z europos³ami
przy promocji stolicy oraz
koniecznoœæ przygotowania
siê do korzystania z nowych
projektów europejskich, to
g³ówne wnioski ze spotkañ
w instytucjach unijnych,
podczas których samorz¹-
dowcy mieli okazjê bezpo-
œrednio przyjrzeæ siê funk-
cjonowaniu struktur europej-
skich oraz poznaæ propono-
wane po 2013 r. zmiany
podzia³u œrodków unijnych.

W Komisji Europejskiej
burmistrzowie dyskutowali
z kierownictwem Dyrekcji
Generalnej ds. Polityki Re-
gionalnej na temat realizo-
wanych na ich terenie pro-
jektów wspó³finansowanych
z funduszy UE. - W nowej
perspektywie finansowej na
pewno bêd¹ œrodki dla aglo-
meracji warszawskiej - za-
pewnia³ W³adys³aw Piskorz
szef wydzia³u miejskiego
Dyrekcji Generalnej ds. Poli-
tyki Regionalnej Komisji
Europejskiej. 

Jacek Duchnowski, bur-
mistrz dzielnicy Wawer za-
sygnalizowa³ problem zró¿-
nicowanych potrzeb war-
szawskich dzielnic oraz
zró¿nicowania infrastruktury
w poszczególnych dzielni-

cach. - Brakuje rozwi¹zañ,
które umo¿liwia³yby wydzie-
lanie obszarów ubogich np.
w kanalizacjê, czy wodoci¹-
gi, aby siêgn¹æ po dofinan-
sowanie ze œrodków unij-
nych. Warszawa jako jedna
gmina nie kwalifikuje siê do

poszczególnych programów
z funduszy strukturalnych,
a wydzielone obszary dawa-
³yby szansê, aby w du¿ej mie-
rze ze œrodków europejskich
sfinalizowaæ infrastrukturê,
która od lat nie jest realizo-
wana z braku funduszy. Naj-

lepszym przyk³adem jest tutaj
dzielnica Wawer i czêœæ
dzielnicy Weso³ej - mówi³. 

- Przed Warszaw¹ stoi te¿
trudne zadanie jak zacz¹æ
umiejêtnie korzystaæ nie tyl-
ko z projektów infrastruktu-
ralnych, ale z coraz bardziej
ambitnych projektów inno-
wacyjnych, które podnosz¹
jakoœæ ¿ycia przez inwestycje
w nowe technologie i umie-
jêtnoœci - t³umaczy³ pose³
Rafa³ Trzaskowski. - W tych
nowych projektach wspó³za-
wodniczymy ju¿ z miastami
z ca³ej Europy.

W brukselskim ratuszu sa-
morz¹dowcy skonfrontowali
zarz¹dzanie swoimi dzielni-
cami z problemami, jakie
maj¹ w³adze Brukseli m.in.
w zakresie transportu czy
funkcjonowania miasta pod-
czas wydarzeñ miêdzynaro-
dowych np. szczytów UE, co
dla ca³ej metropolii bêdzie
przydatne nie tylko podczas
polskiej prezydencji w 2011,
ale równie¿ organizacji Euro
2012. W Parlamencie Euro-
pejskim burmistrzowie spo-
tkali siê z eurodeputowany-
mi specjalizuj¹cymi siê
w polityce regionalnej
i funkcjonowaniu miast
w UE - Janem Olbrychtem
i Niemcem Joachimem Ze-
llerem. Wspólnie z pos³em
Rafa³em Trzaskowskim
zwiedzili gmach Parlamentu
Europejskiego oraz obok
And¿eliki Borys, przewodni-
cz¹cej Zwi¹zku Polaków na
Bia³orusi i opozycjonisty
Aleksandra Milinkiewicza
obserwowali obrady.     

(ab)

Ch³odne, marcowe niedzielne popo³udnie. Do
bramy Businessman Institute wje¿d¿aj¹ ko-
lejne samochody. Wiêkszoœæ goœci przyje-
cha³a tu po to, aby spotkaæ siê z fenomenem
œpiewu a cappella, w wykonaniu s³ynnego ze-
spo³u Affabre Concinui.

Urokliwe otoczenie i przytulne wnêtrza, ozdobione tego dnia piêk-
nymi gobelinami autorstwa Agnieszki Nurkowskiej, idealnie wprowa-
dza³y w atmosferê tego muzycznego wydarzenia – kolejnego z cyklu
Wawer Music Festival, objêtego patronatem honorowym burmistrza
dzielnicy Wawer. Spotkanie rozpocz¹³ gospodarz wieczoru – prof.
Jaros³aw Drzewiecki, bêd¹cy jednoczeœnie dyrektorem artystycznym
Wawer Music Festival. Po krótkim wstêpie i powitaniu goœci, na scenê
wesz³o szeœciu, identycznie ubranych mê¿czyzn w czerwonych krawa-
tach. Nie sposób by³o nie zauwa¿yæ spójnoœci, ³¹cz¹cej tych szeœciu
panów. 

Jednak prawdziw¹ jednoœæ, mo¿na by³o zobaczyæ a raczej us³yszeæ,
kiedy to owa grupa rozpoczê³a swój wystêp. Znakomite brzmienie, nie-
zwyk³a precyzja a jednoczeœnie fantastyczna zabawa dŸwiêkiem – ar-
tyzm w ka¿dym calu. Nie da siê ukryæ, ¿e publicznoœæ by³a zaczarowa-
na talentem a jednoczeœnie rozbawiona spontaniczn¹ gr¹ aktorsk¹ i hu-
morem sekstetu. Po koncercie zastanawia³am siê, co poza niepodwa-
¿alnymi umiejêtnoœciami tej grupy, czyni j¹ tak bardzo wyj¹tkow¹
i niepowtarzaln¹. Myœlê, ¿e odpowiedŸ jest prosta. 

Pasja - ta, któr¹ widaæ w oczach, w gestach, s³owach… ta, która da-
je oddech i wielk¹ si³ê tworzenia czegoœ innego, wyj¹tkowego, czegoœ
ponad szar¹ zwyczajnoœæ. Affabre Concinui to szeœciu mê¿czyzn
z przeogromn¹ pasj¹ malowania dŸwiêkiem, z pasj¹ czynienia muzyki
doskona³ej, muzyki nie tylko wyœpiewanej ustami, ale przede wszyst-
kim muzyki wyp³ywaj¹cej z g³êbi duszy… a to dar najwiêkszy.

Kiedy zapyta³am prof. Drzewieckiego, czemu akurat Affabre Conci-
nui, us³ysza³am krótk¹ odpowiedŸ – „bo s¹ najlepsi”. Nie ulega w¹tpli-
woœciom, ¿e ten zespó³, potrafi w sposób absolutnie mistrzowski, zabraæ
s³uchacza w niezapomnian¹ podró¿. Wspólna wêdrówka muzyczna,
prowadz¹ca od czasów renesansu, po wspó³czesnoœæ – nios¹ca w spo-
sób niezwyk³y poprzez historiê muzyki. Podró¿ dla ka¿dego, niezale¿-
nie od wieku, zainteresowañ czy upodobañ muzycznych. enigma

Pod koniec lutego samorz¹dowcy ze sto³ecznych dzielnic, radni oraz
prezydenci aglomeracji warszawskiej przebywali na studyjnym wyjeŸ-
dzie w Parlamencie Europejskim.  30 samorz¹dowców zaprosi³ do Bru-
kseli europose³ Rafa³ Trzaskowski. Wœród uczestników wyjazdu byli
m.in. cz³onkowie zarz¹dów naszych, „Mieszkañcowych” dzielnic Jacek
Duchnowski, Mieczys³aw Golónka, Jaros³aw Karcz i Marian Mahor oraz
sto³eczna radna Ewa Masny i radny Wawra Janusz Barciñski.

PODPATRYWALI W BRUKSELI Wawer Music Festival



6666    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

REKLAMA REKLAMA

- Patrz pan, panie Kaziu, jak ten g³¹b jedzie… Ach, ¿esz ty
w morde je¿a! Jakbym go dorwa³, to bym go rozerwa³… 

- Spokojnie, panie Eustachy, spokojnie. Co pana tak rozsierdzi-
³o? Pan Kazimierz, niedawny solenizant, wydawa³ siê mieæ nie-
zmierzone pok³ady wyrozumia³oœci dla bliŸnich. Mo¿e mu to zo-
sta³o po imieninach? Eustachy Mordziak – przeciwnie, a¿ poczer-
wienia³ ze z³oœci.

- Jak to, co mnie rozsierdzi³o, jako to, co? Patrz pan, co mnie
z nogawkami zrobi³ – do kolan w b³ocie. Nie widzi szmondak je-
den, ¿e tu ka³u¿ pe³no? Nie rozumie, ¿e trzeba wolno jechaæ, ¿eby
drugiemu szkody nie narobiæ? 

- Panie Eustachy, pan Kazimierz podszed³ do sprawy dobrotli-
wie. – Nie pan sam zwa¿y: spodnie siê wypierze, a z³ego ¿yczenia
nie cofnie. A jak mu siê coœ stanie? Owszem, ochlapa³ pana, czy
jednak nie bêdzie panu ³yso, gdy siê oka¿e, ¿e on gdzieœ przydzwo-
ni³ i krzywdê sobie wiêksz¹ od pañskich pochlapanych nogawek
zrobi³? Gdy oka¿e siê, ¿e pañskie ¿yczenie siê spe³ni³o? Jak pana
znam, panie Eustachy, na pewno pan tego nie chce. S³owem –
rzecz w tym, ¿ebyœmy byli dla siebie wyrozumiali i potrafili sobie
wybaczaæ. 

– No, nie! Dlaczego pan na ksiêdza nie poszed³ z tak¹ gadk¹?
- Bo mnie siê baby podoba³y, panie Eustachy, prosta sprawa.

A co do „wybaczaæ”, to ka¿dy mo¿e, ksi¹dz nie musi tu mieæ mo-
nopolu.

- A propos, jak to mówi¹. Nie dalej jak przedwczoraj, jakoœ tak
w wigilie pañskich imienin, zaczêliœmy z kole¿kami dbaæ o zdro-
wie wszystkich Kazików ze szczególnym uwzglêdnieniem pañskie-

go. Gdy zosta³a nam ju¿ ostatnia flaszka, a w niej po ³yku na ka¿-
dy spragniony dziób, to jeden z nas wzi¹³ i wychla³ wszystko. I ta-
kiemu te¿ wybaczyæ? To ma byæ solidarnoœæ? To ma byæ kolega? 

- I coœcie zrobili? -Dosta³ pare kopów i wypisaliœmy go z grupy. 
- �le, panie Eustachy, Ÿle. T³umaczyæ trzeba, w ka¿dem jednem

cz³owieku widzieæ nale¿y dobro i przedk³adaæ je ponad chwilowe
jego s³aboœci. Ten wyrzucony, kto wie, gdzie teraz pije, co i z kim.
Sam pan wiesz, ¿e jak cz³owiek wrzucony jest w nowe œrodowisko,
to mo¿e z nim byæ ró¿nie. Mo¿e zatruty jakim zajzajerem, mo¿e
pobity? Bierzesz pan to na swoje sumienie? 

- No, ja nie mogê, jak pragne zdrowia! Sk¹d to siê w panu bie-
rze? Przecie¿ pan jest „Kazimierz”, a to imiê z pras³owiañszczy-
zny siê wywodz¹ce, nie ma w sobie nic pokojowego, wrêcz prze-
ciwnie, to imiê wojenne. „Kazimir”, to zwyczajnie „niszcz¹cy po-
kój”. A pan mnie tu na samarytanina chcesz przerobiæ. 

- Mo¿e podœwiadomie chcê odkupiæ nie swoje grzechy? -Panie,
nigdzie nie ma takich ludzi, nawet w koœciele. To pan znasz? Nie,
to pos³uchaj pan: Ksi¹dz wyg³asza niedzielne kazanie na temat
przebaczenia. Po p³omiennej mowie pyta zgromadzonych: - Ilu
z was, bracia i siostry, przebaczy swoim wrogom? Po³owa wier-
nych podnosi rêce do góry. Niezadowolony kontynuuje kazanie.
Mija jakiœ czas i on znowu pyta: - Ilu z was, bracia i siostry, prze-
baczy swoim wrogom? Zg³asza siê jakieœ 80 proc. Ksi¹dz nadal
kontent nie jest, wraca wiêc do kazania. Mijaj¹ kolejne minuty.
On znów pyta: - Ilu z was, bracia i siostry, przebaczy swoim wro-
gom? Poniewa¿ wszyscy ju¿ myœl¹ o obiedzie, wszyscy podnosz¹
rêce do góry… Z wyj¹tkiem staruszki z drugiego rzêdu. Ksi¹dz: 
- Dlaczego pani nie chce przebaczyæ wrogom? - Nie mam ¿ad-
nych. - Jakie to niezwyk³e! Ile pani ma lat? - 93. - Niech pani wyj-
dzie na œrodek i powie wszystkim jak to mo¿liwe, ¿eby w takim sê-
dziwym wieku nie mieæ ¿adnych wrogów. Staruszka nieœmia³o wy-
sz³a na œrodek, wziê³a mikrofon i mówi: Wszystkich prze¿y³am! 

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Sztuka wybaczania

na œniadanie i czuwa przy
chorych w szpitalu, prowadzi
nocny autobus albo drukuje
porann¹ gazetê. Ktoœ inny
dba o to, by w nocy miasto
by³o ciche i bezpieczne. Ktoœ
p³acze w poduszkê, ktoœ inny
nie mo¿e spaæ ze szczêœcia.

Rano wszystko odbêdzie
siê jak zawsze: nocne poci¹-
gi z ulg¹ stan¹ na dworcu,
ulice bêd¹ zamiecione, a po-
rannej kawie bêdzie towarzy-

szy³a chrupi¹ca bu³eczka
i gazeta. Autor nocnego gra-
fitti zapewne pójdzie spaæ,
miasto rozpocznie nowy
dzieñ. 

A my, ci smutni noc¹ i ci
szczêœliwi rankiem, w³o¿ymy
codzienne ubrania, chowaj¹c
za nimi nasze obola³e serca,
lêki, mroczne lub promienne
myœli. Jesteœmy doroœli,
umiemy wprawnie zak³adaæ
nasze maski.

Ca³a Polska dzisiaj œpi…
A mo¿e tu nie chodzi o noc?
Mo¿e chodzi o to, co wokó³
nas, a czego nie dostrzega-
my, jakby skrywa³ to mrok,
jakbyœmy mieli zamkniête
oczy i uszy? Czasami z leni-
stwa, czasami dla œwiêtego
spokoju albo z przeœwiad-
czenia o w³asnej bezradno-
œci. 

Ca³a Polska dzisiaj œpi.
Œni, ¿e jesteœmy krajem po-
rz¹dnych i uczciwych ludzi,
tylko nie wszyscy siê na nas
poznali, ale ¿e Polak da so-
bie radê, ¿e roœnie rzesza
znawców win i szlachetnych
trunków, ale te¿ 5% alkoholu
we krwi nie jest dawk¹
œmierteln¹ dla Polaka, bo
wszak w nas fantazja u³añska
i têgi mamy ³eb! Plecie siê to
wszystko, g³upie z m¹drym,
jak we œnie, wiadomo. Pro-
blem w tym, ¿e kiedyœ sen siê
koñczy. Oby obudzi³ nas
s³odki poca³unek, a nie solid-
ny kopniak, jaki wymierzy
nam rzeczywistoœæ…

żu

Kobiecym okiem

Ktoœ nasmarowa³ na œcia-
nie zdanie: „Ca³a Polska
dzisiaj œpi”. Od dawna mnie
intryguje ten napis. 

Zapewne powsta³ w nocy,
gdy we wszystkich oknach
by³o ciemno, a st¹d i z ow¹d
dobiega³o cichutkie chrapa-
nie. Ciemne niebo, mrok roz-
praszany œwiat³em latarni,
pod œcian¹ przemyka szybko
kot. Gdzieniegdzie szyby mi-
gocz¹ srebrnie œwiat³em tele-
wizora, który uko³ysa³ ju¿
wszystkich do snu.

Ca³a Polska dzisiaj œpi?
Nieprawda. Nie œpi ktoœ, ko-
mu chcia³o siê namalowaæ
ten dziwny napis. A tak¿e
ktoœ, kto dba o œwiat³o w la-
tarniach i wodê, by nie za-
brak³o jej w kranie, gdy
w nocy zechcesz siê napiæ.
Ktoœ piecze dla ciebie rogalik
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Ca³a Polska
dzisiaj œpi…

Filipiñski uzdrowiciel JAMES LUMIIB
Absolwent Paramedycznego i Technicznego Instytutu MERIDIAN
w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycz-
nej w Pasay na Filipinach. Pochodzi z rodziny, w której dar uzdra-
wiania przechodzi z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna. Mimo
m³odego wieku jest uznawany za jednego z najlepszych healerów
na Filipinach. Po raz pierwszy odwiedza nasz kraj. 

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je elimi-
nuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne.
Dzia³a na wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca
choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techni-
ki. Raz s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ ma-
gnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycz-
nym. Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e
czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia. JAMES skutecznie po-
maga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi: nowotworowych, chorobach organów wewnêtrz-
nych; prostacie, problemach hormonalnych; zapaleniu stawów, problemach i zmianach reuma-
tycznych; chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie; chorobie Parkinsona, para-
li¿u; problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych; bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg. 

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach: 15–18, 20, 23–26 III.
Zapisy i informacje w godz. 14-22 pod numerami tel.:
(022) 679-22-47, 0 605-324-865, 0 605-177-007.

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Nazywa siê Dariusz Domagalski. Jest informatykiem wykonuj¹cym swój za-
wód twórczo i z wielkim powodzeniem. A równoczeœnie ho³duje swojemu hob-
by – studiowaniu historii Polski. Równie¿ tej dawnej, tej z okresu polskiego
zwyciêstwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku.  I w³aœnie teraz – a zbie¿-
noœæ dat, ze wzglêdu na 600-n¹ rocznicê bitwy nie jest oczywiœcie przypadko-
wa - napisa³ powieœæ w trzech tomach pt. „Delikatne uderzenie pioruna”,
„Aksamitny dotyk nocy” i „Gniewny pomruk burzy” (wydawnictwo „Fabryka
s³ów” – ASY POLSKIEJ FANTASTYKI – Lublin, 2009/10). Nigdy bym na tê
ksi¹¿kê nie trafi³, gdyby nie mój przyjaciel, Kazimierz Kolasa, by³y attaché
wojskowy w Turcji i S³owacji, który mi zaimponowa³ trzema elementami swojej
biografii. Jest jedynym attaché wojskowym, jakiego znam, który nie pije alko-
holu. Jest prawdopodobnie jednym z niewielu Polaków, którzy œwietnie mówi¹
po s³owacku, nie myl¹c tego jêzyka z czeskim. Jest wreszcie tym moim kole-
g¹-lingwist¹, który nauczy³ mnie poprawnej wymowy nazwiska Ali Agcy, nie-
dosz³ego zabójcy Jana Paw³a II, i wyt³umaczy³ mi, dlaczego tak w³aœnie jest. Po
turecku bowiem litera „g”, w zale¿noœci od tego czy ma nad sob¹ akcent czy
nie i od swego miejsca miêdzy innymi literami, wymawia siê jak polskie „f”,
albo „j” albo jak przed³u¿enie poprzedzaj¹cej j¹ samog³oski, a wiêc w przy-
padku nazwiska „Agca” wymawia siê tak oto – „Aacza”, czyli bez zg³oski „g”.
Najwa¿niejsze jest jednak, byæ mo¿e to, ¿e Kazimierz Kolasa jest prawdziwym
przyjacielem w potrzebie, czego doœwiadczy³em raz jeszcze jakiœ czas temu
w postaci pomocy ze strony Szpitala na Szaserów, w czym Kazimierz odegra³
niema³¹ rolê. Wracajmy jednak do cyklu Domagalskiego. Przedstawia on sze-
rok¹ panoramê wydarzeñ wokó³ samej bitwy, w których najwa¿niejsze role od-
grywaj¹ oczywiœcie W³adys³aw Jagie³³o; Witold, Wielki Ksi¹¿ê Litewski; i Ulryk
von Jungingen, Wielki Mistrz Zakonu Krzy¿ackiego. Ale równoczeœnie toczy siê
piêkny, namiêtny romans miêdzy burgundzkim rycerzem, Dagobertem Saint-
Amand, bêd¹cym w s³u¿bie Jagie³³y i Aine, piêkn¹ i m¹dr¹ ¿mudziñsk¹ zielar-
k¹, doradczyni¹ Witolda. S¹ to postacie fikcyjne, ale g³êboko umocowane w hi-
storycznej rzeczywistoœci. 

Domagalski nie ucieka od opisów krzy¿ackich okrucieñstw. Oto scena z nocy
po bitwie ¯mudzinów z Krzy¿akami, któr¹ ¯mudzini wygrali. „Przy obozowym
ognisku – pisze Domagalski – ¯mudzini opowiadali historie, od których w³os siê
na g³owie je¿y³. O dzieciach mieszczan wileñskich wbitych na pal przez Krzy¿a-
ków, o zbiorowych mogi³ach pomordowanych [Litwinów i Polaków] przy grani-
cy nad Niemnem, o spalonych osadach, uprowadzonych kobietach, które wra-
ca³y szalone gdy¿ zakonnicy zabawiali siê z nimi w straszny sposób, o obdzie-
ranych ze skóry kmieciach, rozrywanych koñmi bojarach. O pochodzie oœlepio-
nych dzieci ze wsi na zachód od Niemna, która sprzeciwi³a siê panom pruskim.
Kar¹ by³a œmieræ doros³ych i wy³upienie oczu prawie wszystkim dzieciom. Pra-
wie, gdy¿ oprawcy nie mieli ju¿ si³ unosiæ sztyletów. Okaleczone biedactwa wi³y
siê w mêczarniach, a te maluchy, którym wzrok zosta³ oszczêdzony, zaopieko-
wa³y siê nimi. Teraz prowadzi³y ca³y pochód niewidomych od osady do osady,
gdzie litoœciwi ludzie dzielili siê z nimi jedzeniem”. 

...Te dodatkowe s³owa - przy nazwie wydawnictwa – Asy Polskiej Fantastyki
- œwiadcz¹ o tym, ¿e przez cykl Domagalskiego - fantastyka siê przewija, choæ
on sam przewrotnie pisze o okresie przed bitw¹: „Bliski jest dzieñ, kiedy dwie
potêgi stan¹ pomiêdzy wbitymi w ziemiê mieczami. Nadci¹ga burza, w której
umrze lub odrodzi siê ludzkoœæ. To nie fantastyka. To objawienie prawdy ukry-
tej w kabale”. A na koniec – wskazówka praktyczna – cykl Domagalskiego
mo¿na nabyæ w ka¿dym „Empiku” w Polsce. 

Zygmunt Broniarek

RADA PROGRAMOWA ŒWIÊTA SASKIEJ KÊPY 
ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH ARTYSTÓW 

DO UDZIA£U W COROCZNYM 
ŒWIÊCIE SASKIEJ KÊPY!

CZEKAMY NA PROJEKTY ARTYSTYCZNE 
(PROPOZYCJE WYSTAW, KONCERTÓW, PERFORMANCE'ÓW), 

DZIÊKI KTÓRYM NASZE ŒWIÊTO BÊDZIE JESZCZE CIEKAWSZE I BARWNIEJSZE.

TEGOROCZNY MOTYW PRZEWODNI IMPREZY TO: JAZZ NA SASKIEJ KÊPIE.

TERMIN SK£ADANIA OFERT UP£YWA 31 MARCA 2010.

PREFEROWANE BÊD¥ OFERTY Z WK£ADEM W£ASNYM ARTYSTÓW, 
ZAPEWNIAMY PRZEDE WSZYSTKIM POMOC TECHNICZN¥.

TEGOROCZNE ŒWIÊTO ODBÊDZIE SIÊ 22 MAJA 2010 ROKU.

OFERTY NALE¯Y SK£ADAÆ NA ADRES CENTRUM PROMOCJI KULTURY, 
UL. PODSKARBIÑSKA 2, 03-833 WARSZAWA, MAIL: sekretariat@cpk.art.pl.
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�Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT �

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg �

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05
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REKLAMA REKLAMA

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER

TTTTwwwwóóóó jjjj     FFFF rrrr yyyyzzzz jjjj eeee rrrr
N O W O Œ Æ !

�� regeneracyjno-od¿ywcza
sauna do w³osów

�� zabiegi przeciw wypadaniu
w³osów

ul. Siennicka 22
tel. 022 813−64−36

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!
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OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
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MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

Kierowcy od soboty 6 mar-
ca mog¹ ju¿ jeŸdziæ nowym
rondem u zbiegu ulic Marsa
i P³owieckiej, przy bu-
dowanym ostatnim
wêŸle Trasy Siekier-
kowskiej. Na rondzie
nie dzia³a jeszcze sy-
gnalizacja, dlatego pro-
wadz¹cy pojazdy powinni
uwa¿aæ, na którym pasie maj¹
siê ustawiæ. Na przebudowane
rondo wracaj¹ autobusy linii
502, 525, N22 i N72 jad¹ce od
strony Wawra do centrum
miasta. Przystanek dla nich
znajduje siê za zakrêtem ul.
P³owieckiej w Ostrobramsk¹. 

� � �
Wieczorne kursy autobusu

198 odje¿d¿aj¹cego z przy-
stanku Warszawa Weso³a s¹
teraz uzale¿nione od przyja-
zdu poci¹gów. Dziêki temu
pasa¿erowie z opóŸnionych
poci¹gów nie musz¹ czekaæ
na po³¹czenie. Dotyczy to
kursów o godz. 20.15, 20.45,
21.15, 21.45, 23.05 w dni po-
wszednie, oraz weekendo-
wych kursów o godz. 19.45,
20.15, 20.45, 21.15, 21.45,
22.20, 23.05, 0.05 i 1.05. 

Je¿eli poci¹g przyjedzie
punktualnie, kursy bêd¹ reali-
zowane zgodnie z obowi¹zu-
j¹cym rozk³adem. W przypad-
ku opóŸnienia poci¹gu, kie-
rowca poczeka na jego przy-
jazd. OpóŸnienie nie bêdzie
mog³o przekroczyæ 15 minut,
a w przypadku ostatnich kur-
sów 30 minut. 

� � �
7 marca w Koœciele pw.

Matki Boskiej Zwyciêskiej

w Rembertowie odby³ siê
koncert z okazji 200. rocznicy
urodzin Fryderyka Chopina.
Punktem kulminacyjnym

koncertu by³y utwory instru-
mentalne jubilata Fryderyka
Chopina, wykonane przez
Orkiestrê Koncertow¹ „Victo-
ria” - Parafii Matki Boskiej
Zwyciêskiej pod dyrekcj¹ Ju-
liana Kwiatkowskiego.

� � �
Od 12 kwietnia w poszcze-

gólnych dzielnicach rozgry-
wany bêdzie najstarszy w Pol-
sce 50 Turniej ,,Gramy o z³o-
t¹ pi³kê im. Aleksandra Za-
ranka” dla ch³opców i dziew-
czynek organizowany przez
Warszawski Oœrodek Sportu

i Rekreacji. W turnieju mog¹
braæ udzia³ zespo³y szkolne,
domy dziecka, domy kultury,
dru¿yny parafialne oraz dru-
¿yny podwórkowe - w trzech
kategoriach wiekowych dla
dziewcz¹t i ch³opców: I Gru-
pa rocznik 1994-1996 (gim-
nazjum), II Grupa rocznik
1997-1998, III Grupa rocznik
1999-2000. Informacje pod
tel. 22 621-44-81, lub pod
adresem e-mail:  imprezy-
wosir@wp.pl oraz na stronie:
www.wosir.waw.pl

� � �
Rosn¹cy poziom wód mo¿e

powodowaæ kolejne lokalne
podtopienia na Mazowszu, ale
zmniejsza siê ryzyko powo-
dzi. Wylewaæ mog¹ ma³e rze-
ki, mo¿liwe s¹ ewakuacje.
W województwie podtopio-
nych jest oko³o 10 tys. ha
gruntów, w wiêkszoœci nieza-
mieszka³ych.  Przegl¹du sytu-
acji dokonano 2 marca, na

trzecim w tym roku Zespole
Zarz¹dzania Kryzysowego
Wojewody Mazowieckiego. 

� � �
25 marca o godz. 12.00 pod

pomnikiem WiêŸniów Obozu
NKWD u zbiegu ulic Marsa i
P³atnerskiej w Rembertowie
odbêdzie siê uroczystoœæ
upamiêtniaj¹ca 65. rocznicê
transportu wiêŸniów z obozu
NKWD do ZSRR.

� � �
Rada Osiedla Grochów-Ki-

nowa zaprasza mieszkañców
Pragi Po³udnie na konferen-
cjê rad osiedli zatytu³owan¹
„Rady Osiedli w ci¹gu 20 lat
funkcjonowania samorz¹du
terytorialnego w Polsce”,
która odbêdzie siê w ponie-
dzia³ek 15 marca w godz.
17.00-20.00 w siedzibie rady
osiedla przy ul. Sygietyñ-
skiego 7 (I piêtro, domofon
100).

� � �
W Urzêdzie Skarbowym

Warszawa Praga przy ul. Ja-
gielloñskiej 15 od 26 do 30
kwietnia br. przyjmowanie ze-
znañ PIT wyd³u¿ono do go-
dziny 18.00. PIT-y bêdzie
mo¿na z³o¿yæ w Urzêdzie
Dzielnicy Praga Po³udnie
przy ul. Grochowskiej 274,
gdzie pracownicy US pe³niæ
bêd¹ dy¿ury w terminach: 15,
22, 29 marca oraz 12, 19, 26
kwietnia w godzinach 10.00 -
18.00; 18, 25 marca oraz 01,
08, 15, 22, 29 kwietnia w go-
dzinach 8.00-16.00. 

Równie¿ w Urzêdzie Skar-
bowym Warszawa Wawer
przy ul. Mycielskiego 21 pe³-
niony bêdzie dy¿ur 24 kwiet-
nia w godz. 9.00-13.00. Mie-
szkañcy Weso³ej, Wawra
i Rembertowa bêd¹ mogli te¿
uzyskaæ informacjê jak rozli-
czyæ PIT za 2009 rok w swo-
ich urzêdach dzielnic, gdzie
30 marca, 13 i 27 kwietnia

w godz. 10.00-15.00 bêd¹ pe³-
niæ dy¿ur pracownicy US. 

� � �
Od zlikwidowania
ostrych dy¿urów ura-
zowo - ortopedycz-
nych, nie by³o

¿adnego przypadku,
w którym w zwi¹zku ze

zmian¹ systemu, ucierpia³-
by chory. Szpitale odnotowa³y
w miarê równomierne, pro-
porcjonalne do zasobów zg³o-
szenia pacjentów. - Teraz to
nie pacjenci czekaj¹ w kolej-
ce, tylko izby przyjêæ czekaj¹

na pacjentów – powiedzia³ Ja-
cek Koz³owski, wojewoda
mazowiecki. 

� � �
Mo¿na pomóc przekazuj¹c

1% swojego podatku na rzecz
dzieci i ludzi niewidomych
i s³abowidz¹cych zrzeszonych
w Kole PZN Warszawa Praga
Po³udnie. W tym celu wype³-
niaj¹c PIT nale¿y wpisaæ Pol-
ski Zwi¹zek Niewidomych
Okrêg Mazowiecki, w nastêp-
nej pozycji nr KRS
0000163347, a nastêpnie wy-
liczony 1% podatku. W pozy-
cji PIT36 – 309, PIT 36L -
poz.109, PIT 37 poz.128, PIT
38 – poz. 62 wpisaæ Ko³o
PZN W-wa Praga Po³udnie.
Zaznaczenie znakiem X na-
stêpnej pozycji, umo¿liwi
szybsze zidentyfikowanie
wp³at i potwierdzenie ich
otrzymania. 

� � �
W sobotê 13 marca w godzi-

nach 11.00-19.00 Ksiêgarnia
Bajbuk przy ul. Zwyciêzców
19 obchodzi swoje pierwsze
urodziny. Bêd¹ urodzinowe
s³odkoœci, loteria fantowa,
atrakcyjne rabaty na ksi¹¿ki,
gry i zabawki, a o 13.00 goœæ
specjalny, czyli Grzegorz
Kasdepke - autor ksi¹¿ek dla
dzieci. Wiêcej informacji na
www.bajbuk.pl

(ab) (mł)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA ��Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskarbiñska 2
– 16.03. godz.  19.00 – „Opowieœci o zwyczajnym szaleñstwie” –
spektakl Petra Helenki, wstêp wolny; 17.03. godz. 17.00 – W cyklu
„Spotkania ze Sztuk¹” wyk³ad „Jean-Antoine Watteau – rokoko”,
wstêp wolny; Koœció³ Najczystszego Serca Maryi (ul. Ch³opickie-
go 2 – Plac Szembeka) - 19.03. godz. 19.00 - Misterium Drogi
Krzy¿owej, wstêp wolny; 20.03. godz. 18.00 – koncert „Lataj¹cej
Akademii” z okazji X-lecia Fundacji i 200 rocznicy urodzin Fryde-
ryka Chopina. W programie: utwory i pieœni Chopina, wstêp wolny;
21.03. godz. 18.00 – Koncert zespo³u SORRY BOYS, wstêp wolny;
24.03. godz. 17.00 – W cyklu „Spotkania ze Sztuk¹” wyk³ad „Anto-
nio Canova – klasycyzm”, wstêp wolny; 25.03. godz. 18.00 – Teatr
W³asny – „Rzecz o d³oniach piekarza”. Dramat w wersji czytanej na
g³osy, pióra Piotra Goszczyckiego, wstêp wolny; godz. 19.00 – Ka-
baret Filip z Konopi zaprasza na program pt. „Przedœwi¹teczne po-
rz¹dki”, wstêp wolny; 28.03. godz. 18.00 – Koncert pieœni Frydery-
ka Chopina, wstêp wolny; 29.03. godz. 18.00 – W cyklu Swing Club
- Trio Filipa Wojciechowskiego, wstêp wolny; 30.03. godz. 18.00 –
„Praska Szko³a Zdrowia”, wstêp wolny. W programie: pomiar chole-
sterolu (nie na czczo), pomiar glukozy (nie na czczo), pomiar ciœnie-
nia têtniczego krwi, pomiar tlenku wegla w p³ucach palaczy. Pora-
dnictwo zdrowego stylu ¿ycia; Parafia Œw. Wincentego Pallottiego,
koœció³ przy ul. Skaryszewskiej godz. 19.00 – Koncert Wielkopo-
stny w wykonaniu Zespo³u Muzyki Dawnej „Tempus”, wstêp wolny;
��KK „Goc³aw” ul. Abrahama 10 – 16.03. godz. 19.00 – „Co w ki-
nie piszczy” – autorskie spotkanie z re¿yserem Andrzejem Kondra-
tiukiem z udzia³em aktora Tomasza Karolaka i barda poezji œpiewa-
nej, satyryka Stanis³awa Œnie¿ko, wstêp wolny; 17.03. godz.17.00 -
Teatrzyk dla dzieci „Pinokio”, wstêp wolny; 18.03. godz. 19.00 –
„X Œwiatowy Dzieñ Poezji UNESCO” – koncert Natalii Baraban-
szczykowej, wstêp wolny; 21.03. Dzieñ Irlandzki œw. Patryka -
godz. 17.00 - „Przygody biedronki czyli byæ albo mieæ” – przedsta-
wienie teatralne dla dzieci od 3 do 8 lat, z udzia³em widzów, bilety 5
z³; godz. 18.00 - Zielone warsztaty plastyczne, bezp³atnie; godz.
18.00 – warsztaty tañca irlandzkiego – udzia³ bezp³atny; godz. 19.00
„Ballady i tañce irlandzkie” - koncert zespo³u SAULIN. Bezp³atne
zaproszenia do odbioru w biurze KKG, w dniu koncertu bilety: 5 z³;
22.03. godz. 19.00 – „Nie ka¿dy z³odziej przychodzi kraœæ” – Spek-
takl goœcinny w wykonaniu zespo³u teatralnego dzia³aj¹cego przy
Bemowskim Centrum Kultury. Bezp³atne zaproszenia do odbioru
w biurze KKG, w dniu spektaklu bilety: 5 z³; 23.03. godz.19.00 –
„Pif – paf, jesteœ trup” - pokaz warsztatowy, wstêp wolny; 27.03.
godz. 10.00 – 13.30 – Warsztaty wprowadzaj¹ce KALARI (Kalarip-
pajat), wstêp wolny; 29.03. godz. 19.00 – „Dalej od Buenos”. Spo-
tkanie z podró¿nikiem Stefanem Czarnieckim; wstêp wolny; 29.03.
godz. 19.00 – „Festiwal Ku Wolnoœci” – Wystêp gitarowego zespo-
³u skazanych „Wolni” z Bia³ej Podlaskiej. Wystêp Wiêziennego Klu-
bu Literackiego „Bartnicka 10”,wstêp wolny; 30.03. godz. 18.00 –
„Katyñ – Pamiêtamy” – forum historyczne z pokazem multimedial-
nym, wstêp wolny; godz. 19.30 – „Król Wschodz¹cego S³oñca” –
Harcerskiego Teatru Paradox; 
�� Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 - 17.03. godz.
18.00 „Od Balladyny do ballad” premiera spektaklu; 24.03. godz.
18.30 „The Bigsby i goœcie” koncert blues-rockowy; 25.03. godz.
11.00 Intermedium improwizuje na motywach Witkacego pokaz dla
szkó³; 27.03. godz. 13.00 „Teoœ i Wielkanoc” Bajka dla dzieci, wstêp
wolny; 31.03. godz. 18.00 „Oman” spotkanie z podró¿nikami Ann¹
i Marcinem Szymczakami;                 
�� Oœrodek Kultury Weso³a ul. Starzyñskiego 21 – 14.03. godz.
11.00 – Turniej Szachowy „Liga Mazowiecka 2009/2010”; 19.03.
godz. 18.30 – Antologia poezji wietnamskiej; 20.03. godz. 18.00 –
W œwiecie tanga. Koncert w wykonaniu zespo³u Sentido del Tango;
26.03. godz. 15.00 – Konkurs wiedzy o ¿yciu i twórczoœci Frydery-
ka Chopina dla uczniów szkó³ podstawowych oraz gimnazjalnych
z dzielnicy Weso³a; 27.03. godz. 13.00 – XXXIII Konkurs Recyta-
torski „Warszawska Syrenka” – eliminacje dzielnicowe;

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

TANIA STAL
� Stal zbrojeniowa �
� Kszta³towniki �
� Rury � Blachy �

� Materia³y budowlane �
� Centrum ogrodzeniowe �

www.astal.waw.pl
Ul. Wa³ Miedzeszyñski 111

tel. 516 698 802
e-mail: taniastal@op.pl

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

WYKONUJE:
		 renowacjê wszystkich mebli 

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

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

³¹cznie z monta¿em karniszy
		 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
		 posiadamy wybór tkanin i transport

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

KIEROWNIK SKLEPU
KASJER

SPRZEDAWCA DZ. TRADYCJA
Zapraszamy pn.-pt. w godz. 800-1600 

Al. Wilanowska 365 Warszawa, 
tel. 22 547-05-41 do 43

lub do przes³ania aplikacji na
adres: rekrutacja@marcpol.waw.pl

Firma MarcPol S.A. 

ZATRUDNI:
USŁUGI

HYDRAULICZNE
I GAZOWE

w pe³nym zakresie

Tel. 22 611−89−95
660−51−60−10 Czynne pon.-pt. 9.00-19.00; sobota 9.00-14.00 rybyumarty@interia.pl   tel.022-353-69-55

ZAPRASZAJ¥ NA:
� Przetwory rybne 

� Owoce morza œwie¿e i mro¿one 
� Dalekomorskie ryby œwie¿e 

� Kuchnie Œwiata – delikatesowe art. spo¿ywcze
� Ciastka rêcznie robione z Radzymina 
� Domowe wyroby garma¿eryjne
� Pieczywo œwie¿e z SPC

DELIKATESY I RYBY
U MARTY

– Brazylijska 1

Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

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

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

�� kabiny, wanny, meble ³azienkowe
�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia

04-866 Warszawa
ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

tel. 612-76-13
pon.-pi¹t. 9–18, sob. 9–14

www.hazym.com.pl

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE

U NAS NAJTANIEJ!
100 NOWYCH, oryginalnych

wzorów obrączek!
Ceny od 115 do 165 złotych 

za gram
GRAWER GRATIS!

Krótki termin realizacji 
(ok. 2 tygodni)

ZAPRASZAMY!
Universam Grochów

I piętro

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

� Podatkowe ksi¹¿ki przychodów i rozchodów � Rejestry VAT � Deklaracje ZUS
� Pe³na ksiêgowoœæ dla firm � Badanie i przegl¹d sprawozdañ finansowych

04−314 Warszawa ul. Chłopickiego 11/13
tel. 22 612−16−01; 22 612−16−05 czynne pon.−piątek 800−1600

e−mail: info@audyt−bombik.pl www.audyt−bombik.pl

RZETELNIE, 
TERMINOWO,
PRZYSTÊPNE 

CENY!

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

OOOOSSSSZZZZCCCCZZZZĘĘĘĘDDDDZZZZAAAAJJJJ    
PPPPIIIIEEEENNNNIIIIĄĄĄĄDDDDZZZZEEEE    IIII     CCCCZZZZAAAASSSS!!!!

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

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

64 LA64 LATTA TRADYCJIA TRADYCJI

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

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

GIMNAZJALISTO!!!
Specjalnie dla Ciebie 

– Gie³da Po³udniowopraskich Szkó³
Ponadgimnazjalnych

pod honorowym patronatem
Burmistrza Dzielnicy Praga Po³udnie 

pana Tomasza Kucharskiego
22 marca 2010 r. w godz. 10.00-18.00

w budynku Zespo³u Szkó³ nr 5 
im. Stefana Kisielewskiego, 

ul. Szczawnicka 1.
W³asne oferty edukacyjne zaprezentuj¹

szko³y ponadgimnazjalne 
naszej dzielnicy.

PrzyjdŸ! Wybierz dla siebie najlepsz¹ szko³ê!

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 17, 24.03 i 8, 14.04
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

Saska Kêpa znów œwiêtuje
To by³ maj, a Saska Kêpa rozbrzmiewa³a rytmem argen-
tyñskiego tanga i salsy. Przez ulicê Francusk¹ przewinê-
³o siê 30 tysiêcy osób. To by³o prawdziwe ŒWIÊTO! A co
w tym roku przygotuj¹ dla nas Saskokêpianie? Organi-
zatorzy imprezy maj¹ ju¿ g³owy pe³ne pomys³ów...

Œwiêtowaæ na Saskiej Kêpie bêdziemy ju¿
22 maja. Od godziny 14.00 dzielnica zacznie
têtniæ ¿yciem. Tegorocznym mottem imprezy
bêdzie Jazz i Chopin. Rozpoczêto ju¿ negocja-
cje z artystami, którzy podejm¹ siê wystêpu.
Wœród nich znajduje siê takie nazwisko jak Aga
Zarjan. Ca³oœæ przedsiêwziêcia wpisuje siê
w charakter obchodów Roku Chopinowskiego.
Pierwsze zg³oszenia artystów nap³ynê³y ju¿
w lutym. Do atrakcji z pewnoœci¹ mo¿emy za-
liczyæ emisje Saskokêpnego Dukata Lokalne-
go, czyli Sasa. Nad odpowiednim poziomem
artystycznym imprezy czuwaj¹ organizatorzy.
Pokazaæ siê na Œwiêcie Saskiej Kêpy sta³o siê
dla wielu artystów spraw¹ presti¿u. 

- Tradycj¹ historyczn¹ Saskiej Kêpy jest to, ¿e zawsze stanowi³a zal¹¿ek spo³e-
czeñstwa obywatelskiego. W ci¹gu kilkudziesiêciu lat po wojnie próbowano ze-
rwaæ te wiêzi. Jednak ostatnio mo¿emy zaobserwowaæ powrót do korzeni dzielni-
cy. St¹d te¿ rozkwit ró¿nego rodzaju stowarzyszeñ. Mamy tu: Fundacjê Dzia³añ
Kulturalnych i Spo³ecznych, Stowarzyszenie Obywatelskie Saska Kêpa, a nawet
Towarzystwo Œpiewacze dzielnicy. Ludzie organizuj¹ siê tutaj sami. Œwiadomie
szukaj¹ ze sob¹ kontaktu. Tworz¹ wiêzi z dzielnic¹. Poznaj¹ siê... a wtedy rodzi siê
œwiadomoœæ wspólnoty. Powstaje atmosfera wzajemnej sympatii i poszanowania.
Tworzy siê miejsce, z którego ludzie s¹ dumni - bo sami s¹ jego integraln¹ czêœci¹.
To chyba wystarczaj¹cy powód do œwiêtowania – mówi Teresa Skupieñ, prezes
Towarzystwa Przyjació³ Saskiej Kêpy i przewodnicz¹ca Rady Organizacyjnej
œwiêta. 

- W tym roku nasza pula finansowa jest doœæ skromna. Do koñca nie by³o wia-
domo, czy œwiêto siê odbêdzie. Dopiero po wystosowaniu pisma do w³adz miasta
uzyskaliœmy odpowiednie œrodki. Mimo, ¿e dysponujemy mniejszymi pieniêdzmi,
ufam ¿e wystêp na wydarzeniu, które cieszy siê tak du¿ym zainteresowaniem mie-
szkañców ca³ej Warszawy, bêdzie wystarczaj¹cym powodem dla artystów by wzi¹æ
w nim udzia³. Jest to przecie¿ nieoceniona forma promocji w³asnej dzia³alnoœci 
- dodaje Teresa Skupieñ. 

Na stronach internetowych Urzêdu Dzielnicy i Centrum Promocji Kultury mo¿-
na ju¿ znaleŸæ informacje dotycz¹ce sk³adania zg³oszeñ do udzia³u w wydarzeniu.
W zesz³ym roku odzew by³ ogromny. Dlatego organizatorzy upominaj¹, by pro-
jekty wp³ywa³y jak najszybciej. Ostatnim razem uda³o siê stworzyæ kilkadziesi¹t
stoisk promuj¹cych najró¿niejsze formy sztuki. Nad ca³oœci¹ przedsiêwziêcia czu-
wa Rada Programowa, w której sk³ad wchodzi 15 osób. Wœród nich burmistrz
dzielnicy Praga Po³udnie, radni dzielnicy i Warszawy, a tak¿e cz³onkowie poza-
rz¹dowych stowarzyszeñ obywatelskich. Œwiêto organizowane jest ze œrodków
Miasta. Olga Kamionek

W ostatnim numerze „Mie-
szkañca” obiecaliœmy na-
pisaæ o powstaj¹cym „Sto-
³ecznym programie ochro-
ny zabytków” i o tym, jak
do naszych zabytków pod-
chodz¹ ró¿ne urzêdy i ró¿-
ni w³odarze. Dzisiaj konty-
nuujemy temat.

Oczywiœcie w kontekœcie promo-
cji prawobrze¿nej Warszawy przed
EURO 2012. W pobli¿u budowanego
Stadionu Narodowego znajduje siê kil-
kadziesi¹t zabytków. To olbrzymi po-
tencja³, który mo¿e stanowiæ bazê do
promocji, popularyzacji, a w konse-
kwencji rozwoju tej czêœci stolicy. Ale
zdaje siê, ¿e w³adze Warszawy nie mo-
g¹ odwa¿yæ siê wyjœæ poza pewien
schemat, o którym uproszczaj¹c mo¿-
na powiedzieæ, ¿e zabytkowa, to mo¿e
byæ tylko Starówka. I ¿e tylko w Stare
Miasto nale¿y inwestowaæ. 

Jak informowaliœmy w ostatnim
„Mieszkañcu” 24 lutego w Pa³acu Œlu-
bów odby³o siê spotkanie w sprawie
powstaj¹cego „Sto³ecznego programu
ochrony zabytków”. Niestety, dla pra-
wobrze¿nej Warszawy spotkanie to
(choæ ogólnowarszawskie) zosta³o zdo-
minowane przez wspólnoty mieszka-
niowe ze Starego Miasta. Mieszkañcy
Starówki bardzo burzliwie wyra¿ali
swoje niezadowolenie g³ównie z powo-
du usuniêcia drzew ze Skarpy Wiœlanej
oraz trudnoœci z uzyskiwaniem œrod-
ków na remonty zabytkowych kamie-
nic. To, ¿e walcz¹ o swoje nie jest ni-
czym z³ym. To jest wrêcz dobre. Bo oni
ju¿ wiedz¹, ¿e im bêdzie ciekawiej i le-
piej na ich terenie, tym oni bêd¹ bogat-
si. I nie tylko chodzi o prze¿ycia du-
chowe, narodowe i kulturowe zwi¹zane
z bliskoœci¹ i obcowaniem z zabytka-
mi, ale tak¿e o prosty rachunek ekono-
miczny – turyœci zwiedzaj¹cy dan¹
czêœæ miasta równaj¹ siê dodatkowym
z³otówkom, dolarom, euro. 

Program, o którym piszemy zak³ada
cztery cele do realizacji w najbli¿szych
latach. Pierwszym jest umocnienie tra-

dycji oparte na dziedzictwie kulturo-
wym i przyrodniczym. Drugim zaœ
wykreowanie nowych atrakcji i przed-
siêwziêæ kulturalnych na œwiatowym
poziomie. Kolejne cele, to zwiêkszenie
atrakcyjnoœci Warszawy oraz aktywi-
zacja spo³ecznoœci lokalnych i organi-
zacji pozarz¹dowych. Cele to piêkne
i szczytne, a jednak za³o¿enia realiza-
cyjne programu nie zachwyci³y organi-
zacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na
polu zabytków i kultury. – To w³aœci-
wie mo¿na potraktowaæ jako szkic pro-
gramu, bo jest w nim za ma³o dzia³añ –
mówi „Mieszkañcowi” Ewa Komen-

dowska przewodnicz¹ca sto³ecznej
Komisji Dialogu Spo³ecznego ds.
Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. –
Liczymy na to, ¿e prace nad progra-
mem bêd¹ siê rozwija³y. To zreszt¹ jest
konieczne skoro Warszawa aspiruje do
roli Europejskiej Stolicy Kultury
w 2016 r. Komisja widzi potrzebê po-
wrotu programu do prac w dzielnicach.

Jednym z dzia³añ planowanych przez
Pragê Po³udnie jest opublikowanie serii
artyku³ów o zabytkach w prasie lokal-
nej. – „Mieszkaniec” ma swoje zas³ugi
w ratowaniu i popularyzacji zabytków
– ocenia jeden z varsavianistów – Pa-
miêtam Wasze artyku³y choæby o „Dru-
ciance”, pa³acyku Granzowa, stacji
trafo przy Miñskiej, czy „Weteryna-

rii”... O Instytucie Weterynarii (na
zdjêciu), który tak¿e po naszych arty-
ku³ach zamiast trafiæ do dewelopera
zosta³ przekazany na siedzibê orkiestry
„Sinfonia Varsovia” z dum¹ do naszego
reportera mówi Barbara Jezierska wo-
jewódzka konserwator zabytków: -
Jednak uda³o siê nam j¹ uratowaæ!
Uda³o siê. Prawda. Tylko, ¿e w ochro-
nie narodowego dziedzictwa nie po-
winno byæ tak, ¿e cieszymy siê, jak coœ
siê uda. Tu wszystkie dzia³ania winny
byæ zaplanowane z rozmys³em i na
wiele lat naprzód. Temu w³aœnie winien
s³u¿yæ program Miasta. I winien

uwzglêdniaæ szansê, jak¹ jest dla War-
szawy EURO 2012. Szczególnie dla tej
prawobrze¿nej czêœci Stolicy.

A tymczasem na dobre odrestauro-
wanie i wyeksponowanie naszych za-
bytków brakuje pieniêdzy. WeŸmy
choæby przyk³ad s¹siaduj¹cego ze Sta-
dionem Narodowym Parku Skary-
szewskiego. Mia³a byæ dumna rewita-
lizacja, ale… œwiatow¹ gospodarkê
dotkn¹³ kryzys ekonomiczny. I w tym
roku pieniêdzy na Park nie ma. Tak
przynajmniej sprawê komentuj¹ miej-
scy urzêdnicy. W ka¿dym razie nie ule-
ga w¹tpliwoœci, ¿e Warszawie potrzeb-
ny jest nie tylko dobry program ochro-
ny zabytków, ale tak¿e pieni¹dze na je-
go realizacjê. Adam Rosiński

Zbytek zabytków?

Teresa Skupieñ

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
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04-238 Warszawa, ul. Szpacza 2
tel. 611-44-86, fax 611-44-85

e-mail:marsgips@op.pl www.marsgips.pl

� p³yty gipsowo-kartonowe � styropian
� gipsy tynkarskie � akcesoria � gipsy
� sufity podwieszane � farby � kleje
� systemy dociepleñ�materia³y izolacyjne
�masy samopoziomuj¹ce � TRANSPORT

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

„Spo³em” WSS Praga Po³udnie
zaprasza do DH „Universam” 
ul. Grochowska 207 i oferuje 

produkty ekologiczne z certyfikatem!

W stoisku „produkty ekologiczne” 
mo¿na nabyæ gotowe mieszanki m¹czne 
do DOMOWEGO WYPIEKU CHLEBA!

Chleb:
� pieniñski - pszenno-¿ytni 

z orkiszem
� s¹decki – wieloziarnisty 

z ziaren 3 zbó¿
� niedzicki – pszenno-¿ytni 

z amarantusem
� litewski – ze s³odem 

jêczmiennym
� podhalañski – pszenno-¿ytni z lecytyn¹
� góralski ciemny

¯yczymy smacznego!

DH Universam (parter) zaprasza
Pon.-pt. w godz. 6.00-20.00
Sobota  w godz. 8.00-19.00

DOMOWY
WYPIEK CHLEBA

Ods³oniêty 28 lutego, naj-
wiêkszy g³az pamiêci, który
stan¹³ w Alei Chwa³y zosta³ po-
œwiêcony Fryderykowi Chopi-
nowi. To ju¿ 32 kamienny po-
mnik ustawiony w drodze przed
powstañcz¹ mogi³¹ w Olszynce
Grochowskiej. Kolejna kaden-
cja samorz¹dowa dobiega koñ-
ca, a w dumnie nazwanej Alei
Chwa³y (ul. Traczy) zmienia siê
niewiele. Przybywa jedynie
g³azów… Szkoda, ¿e ani razu,
w ci¹gu minionych czterech lat
na uroczystoœci w warszawskiej
Alei Chwa³y nie pojawi³a siê
Prezydent Warszawy. A prze-
cie¿ dbanie o nasz¹ historiê,
o pamiêæ bohaterów, to nie-
zmiernie wa¿na sprawa. – B³o-
gos³aw nam, którzy wspomina-
my ich imiona – te znamienne

s³owa wypowiedzia³ do zgro-
madzonych w Alei Chwa³y Ar-
cybiskup Henryk Hoser, Ordy-
nariusz Diecezji Warszawsko-
Praskiej œwiêc¹c g³az pamiêci
Fryderyka Chopina.  

Burmistrz dzielnicy Praga Po-
³udnie Tomasz Kucharski
podziêkowa³ arcybiskupowi za
zaszczycenie swoj¹ obecnoœci¹
tej najwa¿niejszej dla pra¿an
uroczystoœci. Przy g³azie zgro-

madzili siê tradycyjnie m.in.
przedstawiciele samorz¹du Pragi
Po³udnie i Rembertowa, wojska,
duchowieñstwa oraz uczniowie
i kombatanci. Równie¿ tradycyj-
nie w uroczystoœciach wzi¹³

udzia³ minister Janusz Krupski
dyrektor Urzêdu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych
oraz by³a europos³anka Ewa To-
maszewska, która odczyta³a re-
zolucjê Parlamentu Europejskie-
go rekomenduj¹c¹ obwieszcze-
nie roku 2010 Europejskim Ro-
kiem Fryderyka Chopina. – Od-
dajemy ho³d genialnemu muzy-
kowi, który rozs³awi³ imiê Polski
na œwiecie. Temu, którego muzy-
ka przekracza³a granice…
– mówi³ Stefan Melak z Krêgu
Pamiêci Narodowej. Uroczysto-
œci towarzyszy³o otwarcie wy-
stawy „Magna Res Libertas”. 

Wystawa inspirowana jest
dzie³ami ilustruj¹cymi powstañ-
cze walki i histori¹ polskiej emi-
gracji. Tytu³ ekspozycji zosta³ za-
czerpniêty ze s³ynnego zawo³a-
nia powstañczej kolumny bar-
skiej: Wolnoœæ to wielka rzecz!
O wadze, roli i znaczeniu wolno-
œci mówi³ zreszt¹ abp. Henryk
Hoser w uroczystej mszy œwiêtej,
któr¹ celebrowa³ w koœciele przy
pl. Szembeka. Tê mszê œwiêt¹
uatrakcyjni³o œwietne wykonanie
„Ave Maria” przez œpiewaczkê
operow¹ Ninê Novak. ar 

CHOPIN POD OLSZYNKĄ
Od miesiêcy mieszkañcy Rembertowa i Pragi
Po³udnie zastanawiali siê komu poœwiêcony
zostanie olbrzymi g³az ustawiony w Alei
Chwa³y. Tajemnica wyjaœni³a siê w 179. rocz-
nicê Bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹.

Od poniedzia³ku 8 marca
drogowcy rozpoczêli drug¹
czêœæ modernizacji ci¹gu
ulic Francuskiej i Paryskiej.
Zamkniêto dla ruchu jezdniê
od ronda Waszyngtona do
ul. Walecznych. Równolegle
bêd¹ te¿ trwa³y prace na ul.
Paryskiej – od ul. Zwyciêz-
ców do ul. Wersalskiej. 

Prace przy modernizacji ulic Francu-
skiej i Paryskiej zosta³y podzielone na eta-
py. W zesz³ym roku rozpoczê³y siê prace
budowlane na odcinku od  ul. Wersalskiej
do ul. Zwyciêzców. Od 8 marca równolegle

bêd¹ trwa³y prace na odcinku od ronda Wa-
szyngtona do ul. Walecznych. W tym roku
przebudowane zostanie tak¿e skrzy¿owanie

ul. Francuskiej z ul. Zwyciêzców oraz odci-
nek do ul. Walecznych. 

Prace budowlane bêd¹ siê odbywa³y rów-
noczeœnie na chodnikach i jezdni, dlatego
te¿ poszczególne odcinki ulicy bêd¹ zamy-
kane dla ruchu. Mo¿liwy bêdzie dojazd do
posesji i przejazd ulicami poprzecznymi,
ale kierowcy powinni siê liczyæ z utrudnie-
niami. Dok³adne informacje o organizacji
ruchu znajduj¹ siê na stronie internetowej
http://inwestmapa.um.warszawa.pl

Zmienione zosta³y trasy autobusów je¿-
d¿¹cych ul. Francusk¹. Autobusy linii: 117,
147, N22, N72 pojad¹ ulicami Egipsk¹
i Sask¹; 138 od mostu £azienkowskiego
Wa³em Miedzeszyñskim i alej¹ Poniatow-
skiego, a 146 Wa³em Miedzeszyñskim,
Zwyciêzców i Sask¹. Dok³adne informacje
o zmianach w komunikacji miejskiej mo¿-
na znaleŸæ na stronie Zarz¹du Transportu
Miejskiego www.ztm.waw.pl (ab)

Ulica Francuska w remoncie

W MIESZKAŃCU 15 marca 2010 r.
w godz. 15.00−16.00

Kto PIT−a nie błądzi
Wszystko o podatkach za rok 2009; o aktualnie obo-
wi¹zuj¹cych wzorach zeznañ podatkowych (PIT-y),
o wysokoœci w jakiej p³ac¹ podatek osoby pracuj¹ce
i emeryci, o wydatkach, jakie mo¿emy odliczyæ od na-
szych dochodów w ubieg³ym roku.
Na te i podobne pytania bêd¹ mogli Pañstwo uzyskaæ
odpowiedzi od pe³ni¹cych dy¿ur Agnieszki Pasik –
kierownika Dzia³u Podatku Dochodowego Od Osób Fi-
zycznych Nie Prowadz¹cych Dzia³alnoœci Gospodar-
czej i Danuty Synowieckiej – St. Inspektora w Dziale
Czynnoœci Sprawdzaj¹cych Podatek Dochodowy od
Osób Fizycznych i Prawnych.

Dy¿ur pod naszymi redakcyjnymi telefonami: 

22 813−43−83; 22 810−64−12.

Jak rozliczamy się z fiskusem?

Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski



11110000    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

NNiieekkttóórrzzyy  jjee  uuwwiieellbbiiaajjąą,,  iinnnnii  ––

oommiijjaajjąą  sszzeerrookkiimm  łłuukkiieemm..  SSeerryy

pplleeśśnniioowwee..  NNaajjbbaarrddzziieejj  zznnaannee

zz nniicchh,,  ttoo  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  ppoorroo−−

śśnniięęttee  bbiiaałłąą  pplleeśśnniiąą  BBrriiee  cczzyy

CCaammeemmbbeerrtt,,  aallbboo  bblleeuu  ––  zz nniiee−−

bbiieesskkąą  lluubb  zziieelloonnąą  pplleeśśnniiąą  wwee−−

wwnnąąttrrzz::  GGoorrggoonnzzoollaa,,  RRooqquuee−−

ffoorrtt,,  LLaazzuurr  cczzyy  RRookkppooll..

Sery te zawierają łatwo tra−

wiony tłuszcz, witaminy i bo−

gactwo składników mineral−

nych: sód, potas, wapń, ma−

gnez, fosfor. Znawcy cenią ich

maślany smak, kremową kon−

systencję i charakterystycz−

ną, wyrazistą ostrość, zależną

od rodzaju stosowanej pleśni.

By wydobyć z takiego sera

wszystkie walory, nigdy nie na−

leży podawać ich prosto z lo−

dówki. Muszą nabrać tempe−

ratury pokojowej.

Można je podawać jako ko−

reczki lub na talerzu, w towa−

rzystwie winogron, sparzo−

nych orzechów, suszonych

owoców, zwłaszcza moreli i żu−

rawin. Niektóre dobrze kompo−

nują się z plastrem gruszki lub

listkiem cykorii.

Uwaga! Choć pleśniowe, nie

mogą być przechowywane

w nieskończoność w lodówce,

by nie zniszczyły ich przypad−

kowe rodzaje pleśni, pojawiają−

ce się na nieświeżym jedzeniu!

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć,,  aallee  tteeżż  cczzaasseemm  wwaarrttoo  zzaassttaannaawwiiaaćć  ssiięę,,  mmyyśślleećć
ii cczzuućć..  ZZaajjrrzzeećć  ww ggłłąąbb  ssiieebbiiee,,  wwpprroosstt  ddoo  sseerrccaa..  ZZaassttaannoowwiićć  ssiięę
ii ppoommyyśślleećć  oo ttyymm,,  ccoo  zzaawwsszzee  zzbbyywwaammyy,,  nnaa  ccoo  zzaawwsszzee  sszzkkooddaa
nnaamm  cczzaassuu..  OOttoo  ddoobbrryy  tteemmaatt  ddoo  pprrzzeemmyyśślleeńń  pprrzzyy  ffiilliiżżaannccee  kkaawwyy::

Pewien chłopiec zapytał kiedyś swojego sędziwego dziadka: − Powiedz mi, co my−
ślisz o dzisiejszej sytuacji na świecie? Dziadek odpowiedział po namyśle: − Kiedy
myślę o tym, co się dzieje wokół i o tym, czy mam na to wpływ, czuję się tak, jak−
by w sercu moim i w sercu świata toczyły nieustanną walkę dwa wilki. Jeden z nich
jest pełen wściekłości i nienawiści. Drugiego przepełnia miłość, przebaczenie i po−
kój… − Ale który z nich zwycięży? – dopytywał zaciekawiony chłopiec. − Ten, które−
go karmię, którego karmimy my wszyscy − odrzekł na to dziadek.

CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII

Skoro mowa o serach pleœniowych… Kilka po-
mys³ów, na ciep³o i na zimno.

✓✓ Zimny sos do sa³aty: zmiksowaæ 100 g sera pleœniowego
bleu z 4 ³y¿kami majonezu i 4 ³y¿kami chudego, gêstego jogur-
tu oraz ³y¿k¹ octu balsamicznego lub jab³kowego. Doprawiæ bia-
³ym pieprzem. Gêstoœæ regulujemy iloœci¹ dodanego jogurtu. 

✓✓ Grzanka z serem pleœniowym: na kromce chleba tostowego lub bu³ce, natartej
œwie¿ym czosnkiem i posmarowanej cienko mas³em, u³o¿yæ cienkie plasterki œwie¿ej
gruszki lub selera naciowego, na to daæ kilka listków œwie¿ej bazylii. Ca³oœæ przykryæ
wyrazistym serem pleœniowym typu bleu. Zapiec w piekarniku do roztopienia siê sera. 

✓✓ Serowe kulki na przystawkê lub zak¹skê: zmiksowaæ po 100 g dobrego twa-
rogu i utartych orzechów, najlepiej w³oskich, z 200 g sera pleœniowego. Oziêbiæ, for-
mowaæ kuleczki wielkoœci orzecha, obtaczaæ je w s³odkiej papryce, albo w suszonym
szczypiorku czy w mielonych orzechach, ewentualnie np. w drobno tartym zwyk³ym
¿ó³tym serze, podawaæ. S¹ apetyczne, kolorowe, smaczne. 

✓✓ Camembert na gor¹co: kr¹¿ek sera typu camembert naszpikowaæ suszon¹ ¿u-
rawin¹, najlepiej kandyzowan¹ i gotowanymi przez minutê orzechami w³oskimi albo
laskowymi. Panierowaæ, jak schabowe, w jajku i tartej bu³ce, po czym sma¿yæ bez po-
œpiechu po obu stronach. Mo¿na te¿ panierowaæ w jajku i pokruszonych drobno kra-
kersach i zapiec w piekarniku. Podawaæ gor¹ce, z owocami z puszki (brzoskwinia,
gruszka) lub z ¿urawin¹ do miês.

✓✓ Zupa z kalafiora z serem pleœniowym: podsma¿yæ lekko na maœle cebulê. Do-
daæ opakowanie mro¿onego kalafiora, przykryæ bulionem (mo¿e byæ warzywny lub
drobiowy z kostki), gotowaæ oko³o 15 minut. Dodaæ 50 g sera pleœniowego (bleu) i pó³
szklanki chudej œmietany lub gêstego jogurtu, zmiksowaæ gor¹ce, doprawiæ sol¹ i pie-
przem. Podawaæ posypane kawa³kami tego samego sera i cz¹stkami drobniutko po-
siekanej, surowej papryki zielonej i czerwonej. Mo¿na dodaæ grzanki.

✓✓ Zapiekanka z indyka: pokrojony w cienkie plastry filet uk³adaæ w naczyniu do za-
piekania warstwami: na spodzie miêso, warstwa zió³ œwie¿ych lub suszonych z odro-
bin¹ czosnku, pokruszony ser pleœniowy typu bleu itd. Mo¿na ob³o¿yæ ³odygami sele-
ra naciowego lub cz¹stkami gruszki. Zapiekaæ oko³o pó³ godziny. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
− Wiesz − mówi zamyślona blondynka do

drugiej blondynki − mój Mariusz to jakiś chy−
ba dziwny. Nie ogląda się za innymi kobie−
tami. Nie gapi się na samochody. Nie włącza

sportu w TV.
− Faktycznie, to bardzo nietypowe, jak na faceta...

Na co Mariusz woła z drugiego pokoju: − No nie wytrzy−
mam! Idiotko, przecież ja jestem niewidomy!

☺ ☺ ☺
Awantura domowa, mąż pyta żony: − No to ciekawe, cze−

mu sąsiedzi nazywają cię idiotką?!
Na to żona: − Jak byś był generałem, to by mówili „gene−

rałowa”!
☺ ☺ ☺

Mąż postanawia raz wreszcie udowodnić żonie, która coś
robi w kuchni, że powinna sprawić sobie aparat słuchowy.
Idzie do pokoju i pyta: − Zocha, co mamy na obiad?

Żona nie odpowiada. Mąż idzie bliżej i woła z przedpoko−
ju: − Co dziś na obiad?

Zocha nic. Mąż wchodzi do kuchni i znów pyta. Cisza. Mąż
staje tuż za nią i powtarza pytanie. A Zocha:

− Oj, Stefan. Poszedłbyś wreszcie do lekarza, bo już trzeci
raz mówię ci, że będzie KURCZAK!!!        WWeessoołłyy  RRoommeekk

Krzyżówka Mieszkańca Nr 5
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

Nie bêdzie to teraz naj³atwiejszy okres dla
Ciebie. Dlatego pohamuj swoj¹ wybuchow¹
naturê, bo mo¿esz wiele straciæ zw³aszcza
w sprawach zawodowych. Lepiej bêdzie Ci
siê wiod³o pod wzglêdem finansowym. Jeœli
jesteœ w sta³ym zwi¹zku, uczucia rozkwitn¹
na nowo, a samotni mog¹ liczyæ na spotka-
nie kogoœ mi³ego i interesuj¹cego.

 BYK 22.04-21.05
Mog¹ targaæ Tob¹ przeró¿ne uczucia, co
mo¿e doprowadziæ do niepewnej sytuacji
psychicznej. W sprawach zawodowych Two-
je zniecierpliwienie mo¿e doprowadziæ do
pewnej nerwowoœci i dodatkowo przyspo-
rzyæ Ci niepotrzebnych wrogów. Na sta³oœæ
mo¿esz liczyæ natomiast w mi³oœci, dlatego
dbaj o blisk¹ sercu osobê.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Potrafisz czerpaæ si³y z pró¿nowania. I gdy-
by to by³o mo¿liwe odda³byœ siê temu mi³e-
mu zajêciu bez koñca. Ale nie przeci¹gaj
struny, bo kiedyœ cierpliwoœæ Twoich przyja-
ció³ oraz rodziny siê skoñczy i mo¿esz gorz-
ko ¿a³owaæ swojego zachowania. Wyka¿
wiêksze zaanga¿owanie w sprawy bliskich
osób i postaraj siê o lepsze kontakty z oto-
czeniem.

�� RAK 22.06-22.07
Poczujesz przyp³yw animuszu i si³ witalnych.
Optymizm i dobry nastrój bêd¹ Ci towarzy-
szy³y przez najbli¿sze tygodnie, zw³aszcza,
¿e w poszukiwaniu cieplejszego klimatu mo-
¿esz zacz¹æ myœleæ o ciekawej i dalekiej
podró¿y. Musisz siê tylko zmobilizowaæ i krok
po kroku zacz¹æ realizowaæ swoje marzenia. 

�� LEW 23.07-23.08
W najbli¿szym czasie sprawy uczuæ bêd¹ wy-
maga³y pewnych korekt w Twoim zachowaniu.
Intuicja trochê bêdzie zawodziæ i nie zawsze
uda Ci siê dostrzec niebezpieczeñstwa czyha-
j¹ce w kontaktach miêdzyludzkich. Zbytnie za-
ufanie i pewnoœæ swego mo¿e skoñczyæ siê
rozczarowaniem. Dlatego nie wybieraj najtru-
dniejszej drogi dla swoich planów.

�� PANNA 24.08-23.09
Twoje wrodzone zalety bêd¹ teraz zbieraæ
premiê. Wiele spraw uda siê nadgoniæ i bê-
dzie to udany czas nie tylko pod wzglêdem
finansowym, ale i towarzyskim. Przyp³yw
energii i optymistyczne nastawienie do œwia-
ta i ludzi zjednaj¹ Ci wielu nowych przyjació³
i sprawi¹, ¿e nadchodz¹ca wiosna bêdzie
obfitowaæ w wiele ciekawych wydarzeñ. 

�� WAGA 24.09-23.10
Zapowiada siê pomyœlny tydzieñ. W pracy
mo¿esz realizowaæ siê pod ka¿dym wzglê-
dem, towarzysko te¿ nie bêdziesz narzeka³
na nudê. £atwoœæ nawi¹zywania kontaktów
i wrodzona b³yskotliwoœæ bêd¹ bardzo po-
mocne przy za³atwianiu wa¿niejszych spraw.
Nie staraj siê te¿ urozmaicaæ zanadto ¿ycia
rodzinie, bo mo¿e siê to Ÿle skoñczyæ.

�� SKORPION 24.10-23.11
Œwietne dni dla Twoich planów. Twoja prze-
bojowoœæ, realizm i inteligencja bêd¹ w pe³ni
wykorzystane w dokonywaniu podbojów. Nie
tylko zawodowych, ale i towarzyskich.
W Twoim przypadku nie ma letnich uczuæ,
jest albo wszystko lub nic. Potrafisz siê tak
zapamiêtaæ w tym co robisz, ¿e tylko poza-
zdroœciæ takiej gorliwoœci i konsekwencji.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Pragnienie czynów i potrzeba dzia³ania bêd¹
dominowa³y w Twoim zachowaniu przez naj-
bli¿sze dni. W pracy sporo satysfakcji spra-
wi¹ Ci sukcesy, a w sprawach uczuæ mo¿esz
liczyæ na uœmiech Wenus. W krêgach towa-
rzyskich Twój optymizm i chêæ pomocy spo-
tkaj¹ siê z pe³n¹ akceptacj¹ otoczenia. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Teraz jest Ci potrzebny tylko spokój, a wszy-
stko pójdzie jak po maœle. W pracy bardzo
du¿o zajêæ, ale odpowiednio wykorzystany
czas i optymistyczne nastawienie bêd¹ du-
¿ym u³atwieniem w trudniejszych chwilach.
Jeœli Twoje serce pozostaje wolne, mo¿esz
teraz siê zakochaæ, ale z podjêciem wa¿-
nych decyzji wstrzymaj siê na pewien czas. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Przed Tob¹ miesi¹c pe³en dobrych spraw
i szans na spe³nienie. Ka¿dy nowy pomys³
w sprawach zawodowych spotka siê z du-
¿ym zainteresowaniem ze strony prze³o¿o-
nych. Mo¿e to byæ inspiracj¹ dla d³ugofalo-
wych przedsiêwziêæ i satysfakcji w przysz³o-
œci. Nie rozpamiêtuj te¿ za d³ugo tego, co by-
³o i ciesz siê ka¿d¹ chwil¹.

�� RYBY 20.02-20.03
Dobre samopoczucie i przyjazna atmosfera,
w sprawach zawodowych i osobistych pewna
przejrzystoœæ - to zapowiedŸ tego, co mo¿e
Ciê czekaæ przez najbli¿sze dni. Nie unikaj
trudnych spraw i jednoczeœnie wykorzystuj
czas na chwilê relaksu i towarzyskie spotka-
nia, które lubisz. Zastanów siê, czy w rela-
cjach z bliskimi osobami nie przesadzasz za-
nadto z nadmiern¹ krytyk¹. Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 12 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 3/2010: „Cudze nie tuczy”. Nagrodê ksi¹¿kow¹
wylosowa³a p. Urszula Maliszewska z ul. Kijowskiej. Wa¿ne do 23.03.br.
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ADMINISTROWANIE

�� Administrowanie i zarz¹-
dzanie nieruchomoœciami pro-
fesjonalnie. 

Tel. 0608-053-676; 
022 497-67-27 

e-mail:biuro@bznprofil.pl
�� Zarz¹dzanie nieruchomo-
œciami. Tel. 605-922-252

AUTO−MOTO/kupię

� Fabiê lub Opla. 
Tel. 516-533-487 

� Daewoo - Fiata. 
Tel. 506-871-924

KUPIĘ

�� AAA, Antyki wszelkie za
gotówkê oraz znaczki, monety,
medale. Tel. 0516-400-434
�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, me-
ble i inne przedmioty. 

Tel. 22 610-33-84; 
0601-235-118

� Ksi¹¿ki – dojadê. 
Tel. 22 826-03-83; 

0502-322-705
� Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18.

Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. 

Tel. 0606-742-822; 
www.odkurzaczerainbow.pl

FINANSE

�� KREDYTY, PO¯YCZKI. 
TEL. 605-92-22-52

� Ksiêgowoœæ - tanio. 
Tel.608-475-870

� Ksiêgi handlowe, KPiR, VAT,
p³ace, ZUS, licencja MF. 
Tel. 22 813-40-65, 0507-026-741
� Us³ugi ksiêgowe dla firm
i osób prywatnych.  

Tel. 0696-052-708 
www.korkowabiuro.pl 

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
�� EKSPRESOWA NAPRA-
WA PROTEZ. ROGALSKIE-
GO 5 GOC£AW. 

TEL. 501-701-883
� Lekarz internista – wizyty do-
mowe. Tel. 660-594-505

NAUKA

RAMKA
Angielski, matura, certyfikaty,
dojazd. Tel. 501-543-136
�� angielskizdojazdem.pl 

Tel. 514-514-517 
� Chemia – nauczycielka. 

Tel. 608-857-558

� Francuski – m³odzie¿, doro-
œli. Nauczyciel. 
Tel. 22 673-69-26; 609-490-406
� J. polski. Tel. 0691-923-889
� Korepetycje – matematyka,
fizyka. Tel. 603-581-282; 

22 615-81-50
� Liceum dla doros³ych.

Tel. (22) 517 77 40; 
602 232 879

� Opiekunka dzieciêca – szko³a
policealna, kursy. 
Tel. 22 517-77-40, 22 879-87-66, 

fax. 22 879-87-66
� Prawo jazdy - szkolimy od
1050 z³. Tel. 22 499-34-82

www.abcosk.pl
� Rosyjski na ka¿dym pozio-
mie. Profesjonalnie, rzetelnie,
z uœmiechem. 40 z³/godz. 

Tel. 502-275-294 
� Matematyka. 

Tel. 607-163-744
� Matematyka – dojazd. 

Tel. 691-870-045
� Niemiecki. Tel. 668-782-696
� Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernant-
ka. Tel. (22) 517-77-40; 

602-232-879
� Szkolenia BHP. 

Tel. (22) 879-87-66; 
602-232-879

NIERUCHOMOŚCI/certyfikaty

�� ŒWIADECTWA ENERGE-
TYCZNE. Tel. 506-049-465;
www.swiadectwoenergetyczne.6467.pl

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Kawalerka ul. Francuska -
1300,00 z³ + liczniki. 

Tel. 22 613-61-19; 
515-996-474

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Praga P³d., ul. Paca, 2 pok.,
48 m kw. 2/3P. 

Tel. 794-90-95-21

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

� 32 m kw. na wiêksze zad³u¿o-
ne/niezad³u¿one. 

Tel. 0505-383-341
� Pomagamy przy zamianie lub
wykupie nieruchomoœci z pro-
blemami prawnymi, sp³acie za-
d³u¿enia, gdy grozi egzekucja
lub eksmisja. 

Tel. 604-803-803, 
503-027-388,

ez.estate@gmail.com, 
p.niedzielski@finansowydom.com 
� Praga Pó³noc – komunalne 2
pok. 47 m kw. pe³nowartoœcio-
we na kawalerkê do 30 m kw.,
najchêtniej Praga Pó³noc. 

Tel. 518-326-853

DAM PRACĘ

�Monterów podzespo³ów elek-
trycznych/elektronicznych (Zie-
lonka). Tel. 22 713-81-97; 

509-820-555
� Zatrudniê dwie sprzedawczy-
nie do sklepu miêso i wêdliny,
Praga P³d. Tel. 508-718-368

OGRODNICZE

� Ogrodnictwo – komplekso-
wo. Tel. 0602-58-75-13
�� Pielêgnacja, porz¹dkowanie,
wywóz nieczystoœci sta³ych, uk³a-
danie kostki brukowej, budowle
ogrodowe. Tel. 601-440-600
� Zak³adanie i pielêgnacja
ogrodów, porz¹dki wiosenne. 

Tel. 0888-906-138

PRAWNE

�� DORADCA PODATKOWY
– porady, k³opoty z urzêdem skar-
bowym, wszystkie podatki, spad-
ki, darowizny, aukcje. Warszawa
Goc³aw. Tel. 22 672-34-34; 

604-095-656 
www.podatki-doradca.pl

RAMKA
Doradztwo prawne pe³ny za-
kres, 
konkurencyjne ceny.
Kancelaria Prawna Pietruk, 
Olszynki Grochowskiej 11/15
lok. 2, 
pierwsze piêtro.
Tel. 22 879-92-29; 513-160-
599
� Kancelaria Prawna, przystêp-
ne ceny, szeroki zakres us³ug.
Czynna codziennie oprócz wtor-
ków, ul. Grochowska 207 (Uni-
versam nad bankiem). 

Tel. 0509-959-444, 
22 810-00-61 w. 252 

�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer -
Anin ul. Ukoœna. 

Tel. 22 613-04-30; 
0603-807-481

� Kancelaria Doradztwa Pra-
wnego Agnieszka Stêpieñ-Tre-
la. Porady prawne od 40 z³. 

Tel. 724-933-275 
www.porada-prawna.com.pl 

RAMKA
WYCENA NIERUCHOMO-
ŒCI
RZECZOZNAWCA MAJ¥T-
KOWY
TEL. 600-438-844

RÓŻNE

� Awaryjne otwieranie za-
mków, naprawa, wymiana 24h. 

Tel. 512-13-52-51

�� Fotografia œlubna – profe-
sjonalnie. Tel. 502-936-956
� £awki ogrodowe na ¿eliw-
nych nogach, deski z solidnego
tworzywa sztucznego odporne
na dewastacjê i warunki atmo-
sferyczne. Ró¿ne modele. 

Tel. 697-104-304
�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE - TANIO
I SOLIDNIE. 

TEL. 0500-336-607

SPORT

� Si³ownia, ping-pong. Najta-
niej ul. Podskarbiñska 7 B!

Tel. 22 870-52-72
� Si³ownia ATLETOR – 56 sta-
nowisk, MultiSport itp. Be³¿ec-
ka/Komorska.  www.atletor.pl 

Tel. 501-599-703

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
�� AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 
Tel. 22 612-95-23, 0609 105 940

� Alarmy, domofony, kamery,
komputery. Tel. 22 371-23-49
� Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY, TELEWIZORY
– naprawa. Tel. 22 818-07-17
��ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka oraz satelity bez op³at, 900
programów, w tym 20 polskich
(TRWAM, TVP1, TVP2 i TVN),
anteny TV – naziemne. Sprze-
da¿, monta¿, naprawa, gwaran-
cja! www.lemag-tvsat.waw.pl  

Tel. 22 815-47-25;
0501-123-566 

� Anteny indywidualne, zbior-
cze i satelitarne. Naprawa RTV,
najwy¿sza jakoœæ us³ug. Igañska
32. Tel. 22 813-60-33, 

604-506-278
�� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. 

Tel. 22 810-67-92; 
0605-404-132

�� CZYSZCZENIE DYWA-
NÓW, wyk³adzin, tapicerki –
KARCHEREM. 

Tel. 0694-825-760
�� Czyszczenie 9 lat Karcherem
- dywanów, wyk³adzin, tapicer-
ki. Solidnie – tanio. Dojazd gra-
tis. Tel. 22 619-40-13; 

502-928-147
� Cyklinowanie, lakierowanie –
Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03
� Cyklinowanie, lakierowanie,
uk³adanie parkietów ró¿nych -
osobiœcie. Tel. 22 810-70-88; 

609-542-545; 
�DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 22 642-96-16

� Domofony – monta¿, konser-
wacja, naprawa. Instalacje elek-
tryczne, pralki. Tel. 601-93-68-05; 

22 612-92-70
� Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 22 813-77-82, 0502-443-826
�� Elektryczne - G³owacki. 

Tel. 22 428-35-53; 
0504-61-88-88

� Elektryczne (uprawnienia). 
Tel. 22 870-27-39; 

0502-208-813
�� Futra – ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy. ul.
Zamieniecka 63. 

Tel. 22 610-23-05

RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia ga-
zowe. Tel. 22 610-18-53; 0662-
065-292
��Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 0604-798-744
�� GEODEZJA. 

TEL. 0609-240-602
�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-

ka, panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 22 428-35-53, 

0504 61 88 88
� GLAZURA - remonty. 

Tel. 694-809-402
� Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 22 671-05-82
� G³adŸ, malowanie, glazura. 

Tel. 606-181-588
�� Hydrauliczne - G³owacki. 

Tel. 22 428-35-53; 
0504-61-88-88

� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 22 610-81-21; 

0607-773-106
�Hydrauliczne i gazowe – upraw-
nienia. Tel. 22 611-89-95; 

660-51-60-10
� Hydraulika wod.-kan.gaz. –
przegl¹dy kominiarskie – piece
CO – elektryka. 

Tel. 696-321-228
� Hydraulika, remonty, glazura. 

Tel. 511-619-407
� Lodówki, pralki. 

Tel. 22 671-80-49; 
601-361-830; 604-910-643

�� LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – naprawa. 

Tel. 0694-825-760
�� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 22 615-76-97; 

0695-679-521
�� Malowanie, tapetowanie.
G³owacki. Tel. 22 428-35-53; 

0504-61-88-88
� Malowanie, tapetowanie i re-
monty. Tel. 22 612-21-74; 

0501-028-073
� Malowanie – g³adŸ gipsowa. 

Tel. 22 612-01-95; 
0510-711-163

�� Naprawa telewizorów, ma-
gnetowidów DVD, urz¹dzeñ
elektronicznych. 

Tel. 22 612-52-23; 
0607 145 196

� Naprawa – pralki, lodówki.
Tel. 0603-047-616; 0502-562-444
�� Naprawa telewizorów
u klienta. Tel. 22 671-94-53; 

0692-420-605
�� NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – dojazd. 

Tel. 0602-216-943
�� Naprawy i remonty pralek
w domu klienta. Emeryci 50%
taniej. Tel. 22 672-95-50; 

503-846-135
�� Naprawa komputerów. Dy-
¿ury weekendowe. 

Tel. 721-008-778

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulatu-
rê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. Tel.
22 499-20-62 
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralniczy
ul. Igañska 22. 

Tel. 22 870-09-54
� Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
� Remonty – rzetelnie. Gwaran-
cja. Tel. 609-574-750
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 

Tel. 22 810-38-04; 
0602-126-214

�� Tapicerskie. 
Tel. 22 612-53-88

� T³umaczenie tekstów tech-
nicznych z niemieckiego. 

Tel. 0606-964-522
�� Transport ma³y i du¿y wy-
wrot. + HDS, mat. budowlane
i inne. Wywóz nieczystoœci sta-
³ych. Tel. 0601-440-600
�� Transport – przewóz, auto-
laweta. Sprz¹tanie piwnic,
strychów itp. Tanio! 

Tel. 500-776-903
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771
�� UK£ADANIE GLAZURY. 

TEL. 22 613-05-40
� Us³ugi remontowe. 

Tel. 0602-58-75-13
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 22 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 22 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, role-
ty antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 22 610-23-83
�� WYWÓZ MEBLI I GRU-
ZU, z³omu, œmieci, drzewa, li-
œci, opró¿nianie piwnic. 

Tel. 22 424-17-78; 
0888-651-163

ZIELARSTWO

� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-
Medyczny C.H. Szembeka róg
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53
D obok Agencji op³at – Zielar-
stwo – pe³ny asortyment, profe-
sjonalne porady. 

Tel. 0602-648-813
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. Konkurencyjne ceny
ul. Olszynki Grochowskiej
11/15 lok. 2, 04-281 Warsza-
wa, I piêtro.

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

Angielski, matura, certyfikaty,
dojazd. Tel. 501-543-136

WYCENA
NIERUCHOMOŒCI
RZECZOZNAWCA

MAJ¥TKOWY
TEL. 600-438-844

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738
www.genita .p l

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

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

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
� ca³odobowo – tel. 195 88

(po³¹czenie bezp³atne);
22 836-69-16; 0608-054-093

Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 022 610−02−17
kom. 0602−26−26−75
C A Ł O D O B O W O

REKLAMA REKLAMA

GAZ, HYDRAULIKA – 24
h, naprawa pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, upraw-
nienia gazowe. 

Tel. 022 610-18-53; 
0662-065-292

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, maku-
laturê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 022 499-20-62 
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REKLAMA REKLAMA

Korzystaj¹c z goœcinnych
progów Centrum Promocji
Kultury przy ul. Podskarbiñ-
skiej, z okazji setnej rocznicy
urodzin patronki szko³y, Ireny
Sendlerowej, zorganizowano
bogaty, trzydniowy program
obchodów. Rzecznik Praw
Dziecka - Marek Michalak by³
honorowym patronem uroczy-
stoœci, w tym I ogólnopolskiej
konferencji szkó³ sendlerow-
skich w Gimnazjum nr 23.

Z ca³ego kraju zjecha³y po-
czty sztandarowe i delegacje
szkó³ Jej imienia (Gimnazjum
23 jako pierwsze wybra³o J¹
na Patronkê). Na ul. Pawiñ-
skiego 2 ods³oniêto tablicê pa-
mi¹tkow¹: „Irena Sendlerowa,
Sprawiedliwa wœród Narodów
Œwiata, w latach 1932-35 by³a
pracownic¹ mieszcz¹cej siê
pod tym adresem Sekcji Po-
mocy Matce i Dziecku przy
Obywatelskim Komitecie Po-
mocy Spo³ecznej. W latach
1940-44 ocali³a od Holocaustu
ponad 2,5 tys. ¿ydowskich
dzieci”.

Gospodarzem nastêpnej czê-
œci obchodów by³o praskie
CPK. Ju¿ w holu wita³a goœci
wystawa œladami Ireny Sendle-
rowej. Salê wype³ni³a m³odzie¿
z „sendlerowskich” szkó³ oraz
goœcie. Galê zaszczyci³a obe-
cnoœci¹ Maria Kaczyñska, ¿ona
Prezydenta RP, uhonorowana
przyznanym po raz pierwszy
przez kapitu³ê medalem „Ludzi
czyni¹cych dobro”. Medal
otrzymali ponadto: ks. pra³at
Zenon Majcher z parafii przy
os. Ostrobramska, Janina

Zgrzembska córka Ireny Sen-
dlerowej, Marek Michalak,
rzecznik Praw Dziecka i kanc-
lerz kapitu³y Orderu Uœmiechu,
burmistrz Pragi Po³udnie To-
masz Kucharski, Go³da Tencer
(fundacja Szalom) Anna Mie-
szkowska (autorka ksi¹¿ki
„Matka dzieci Holocaustu”)

oraz Bo¿ena Walter (fundacja
TVN Nie Jesteœ Sam).

- Czyniæ dobro - to powinno
byæ wartoœci¹ cz³owieka. (…)
Jeœli mogê komuœ pomóc, daje
mi to satysfakcjê - powiedzia³a
Maria Kaczyñska.

Prezentowa³y siê wszystkie
placówki, nosz¹ce imiê Ireny
Sendlerowej, opowiadaj¹c
o tym, dlaczego wybrali w³a-
œnie tak¹ patronkê; m³odzie¿
opowiada³a o swoich szko³ach.
Szczególnie gromkimi brawa-

mi nagrodzono te wypowiedzi,
które tchnê³y m³odzieñczym
autentyzmem, a Marek Micha-
lak ka¿d¹ ze szkó³ obdarowa³
prezentami.

Po oficjalnej uroczystoœci
przyst¹piono do licytacji prac
w aukcji charytatywnej na
rzecz Pogotowia Opiekuñczego
z ul. Bonifacego. Przygotowa-
no obrazy olejne, akwarele,
a nawet ksi¹¿kê o Irenie Sen-
dlerowej z Jej w³asnorêcznym
podpisem i markowe pióro
Pierwszej Damy. 

Program by³ niezwykle uroz-
maicony, z wielkim wzrusze-
niem przyjêto film o dostojnej
Jubilatce, brawami nagrodzono
okolicznoœciowy spektakl,
przygotowany przez gimnazja-
listów z Tarnowieckiej.

I ogólnopolski zjazd szkó³
sendlerowskich zakoñczy³a
uroczysta msza w intencji Ireny
Sendlerowej w Sanktuarium
Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Wielkie uznanie nale¿y siê
inicjatorce ruchu szkó³ sen-
dlerowskich w Polsce, Katarzy-
nie Ludwiniak, nauczycielce
w Gimnazjum nr 23, a tak¿e dy-
rektorce szko³y, Annie ¯ytkie-
wicz, bez której wielkiego za-
anga¿owania i niez³omnej woli
dzia³ania uroczystoœci nie mia-
³yby tak wielkiego rozmachu,
nie zgromadzi³y tak znacz¹cych
osób i ogromnej grupy wspa-
nia³ej m³odzie¿y. 

Polska zamierza rozpocz¹æ
starania w celu ustanowienia
przez ONZ dnia urodzin Ireny
Sendlerowej - 15 lutego -
Dniem Pamiêci o Sprawiedli-
wych Wœród Narodów Œwiata.
Nasza po³udniowopraska szko-
³a ma te¿ w tym swój udzia³. 

Katarzyna Jasiek

Przyjaciele od 25 lat
22 lutego w Zespole Szkó³ Specjalnych (ul.
Weterynaryjna 3) odby³a siê uroczysta wie-
czornica z okazji 25-lecia Rady Przyjació³
Dzieci Specjalnej Troski. Honorowy patronat
nad obchodami obj¹³ Marek Michalak,
rzecznik Praw Dziecka.

Podczas swojej d³ugoletniej dzia³alnoœci, Rada wspiera³a orga-
nizacyjnie i finansowo namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku. Pod
t¹ tajemnicz¹ nazw¹ oraz emblematem s³oneczka kryje siê ruch
dru¿yn harcerskich zrzeszaj¹cy dzieci i m³odzie¿ specjalnej troski.
„Bo taka jest potrzeba. Podaj na d³oni serce swe. Jak dajesz kromkê
chleba”- to s³owa hymnu organizacji. To te¿ dewiza, która rzutuje
na ca³oœæ poczynañ Rady Przyjació³ Dzieci Specjalnej Troski ju¿
od æwieræ wieku.

- Jestem szczêœliwy mog¹c tu dziœ, z Pañstwem œwiêtowaæ. Bez
przyjaŸni, któr¹ oferuje Rada bardzo trudno by³oby cokolwiek
osi¹gn¹æ. Jeœli mamy w jakikolwiek sposób udoskonalaæ œwiat,
potrzebne jest zrozumienie dla potrzeb najm³odszych. 20 lat temu
uchwalono Konwencjê o Prawach Dziecka, 10 lat temu stworzono
w Polsce Ustawê o Rzeczniku Praw Dziecka... w jej treœæ wpisano,
¿e Rzecznik stoi na stra¿y praw dzieci, szczególnie dzieci
niepe³nosprawnych. One potrzebuj¹ wiêkszego zaanga¿owania i
okazania wiêcej serca. Taka praca daje wiele satysfakcji. Mam
nadziejê, ¿e jeszcze wiele lat bêd¹ Pañstwo j¹ wykonywaæ – mówi³
Marek Michalak.

W tej chwili Rada zajmuje siê pozyskiwaniem funduszy dla
dzieci z tzw. 1% naszych podatków. Aktualnie w sk³ad Rady
wchodzi 15 osób, przewodnicz¹cym jest Jerzy Bednarkiewicz.
Podczas uroczystoœci dzia³acze zostali oficjalnie uhonorowani
przez ZHP. Olga Kamionek

Irena Sendler – setne urodziny
S³ynne Gimnazjum nr 23 z ul. Tar-
nowieckiej znowu jest po³udniowo-
praskim powodem do dumy! 




