
Mój Pan 
Zmartwychwsta³ 

„Ho³d Tobie, s³awa
i czeœæ, o Chryste, Królu
i Zbawco, któremu niegdyœ
ch³opiêcy chór pobo¿nie
œpiewa³ Hosanna. Rzesza
¿ydowska z palmami, wy-
bieg³a Ci naprzeciw, przy-
szliœmy i my dzisiaj, z hym-
nami, mi³oœci¹, modlitw¹”.
Tak œpiewamy Jezusowi
w Niedzielê Palmow¹, gdy
radoœnie wspominamy
wjazd do Jerozolimy i ¿y-
dowskie Hosanna Synowi
Dawidowemu. Wiemy, ¿e
od Hosanna do krzyku
ukrzy¿uj niewielka jest od-
leg³oœæ czasowa, tylko nie-
wielka zmiana uczuæ
i mentalnoœci. Tak by³o
wtedy, dwa tysi¹ce lat te-
mu, sprawdzone jest, ¿e
tak by³o przez wieki, tak
zdarza siê i dzisiaj. 

By³ w ¿yciu Jezusa
Wielki Pi¹tek, ale przy-
szed³ czas Zmartwychw-
stania. Stara pieœñ z 1878
roku g³osi: „Darmo kamieñ
wagi wielkiej ¯ydzi na
grób wt³oczyli, darmo dla
pewnoœci wszelkiej zbroj-
nej stra¿y u¿yli. Na nic
stra¿, pieczêæ i ska³a, nad
grobem Pana siê zda³a.
Bóg wszechmocny, Bóg
natury, wy¿szy nad wszy-
stkie twory, wstaje z gro-
bu, kruszy mury, nie zna
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●● pe³en asortyment szkie³ 

(do komputera, dla kierowców)
●● du¿y wybór opraw
●● realizacja recept
●● wszelkie naprawy okularów
●● szybka i profesjonalna obs³uga

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00
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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

� ZAPRASZAMY NA LUNCH
– 21 z³.
� ORGANIZUJEMY 

KAMERALNE IMPREZY
OKOLICZNOŒCIOWE.
� DLA WYMAGAJ¥CYCH

STOLIK SZEFA KUCHNI.
� CATERING

ul. Francuska 24
tel. 22 616-13-23 
grabikadam@wp.pl 

czynna: od godz. 9.00 
– do ostatniego goœcia

Wiary, nadziei, mi³oœci i wiosny w sercach

na œwiêta Wielkiej Nocy
¿yczy w dniu 19. urodzin „Mieszkañca”

zespó³ redakcyjny i Wydawca 
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Skuteczna zasadzka
Policjanci wydzia³u kryminalnego w nie-

spe³na tydzieñ rozwi¹zali sprawê rozboju
i wymuszenia rozbójniczego. Przygotowali
zasadzkê, w któr¹ wpad³ 34-letni Krzysztof
K, w przesz³oœci ju¿ wielokrotnie karany miê-
dzy innymi za rozboje. Do zdarzenia dosz³o
na parkingu w okolicach centrum handlowe-
go. Napastnik za¿¹da³ najpierw 100 z³otych,
ale nie czekaj¹c na reakcjê ofiary uderzy³ j¹
kilkukrotnie w twarz, zabra³ telefon, dowód
osobisty i oko³o 1300 z³otych. Zagrozi³ kolej-
nym pobiciem, jeœli nie dostanie 4 tys. z³o-
tych. Moment przekazywania tych w³aœnie
pieniêdzy wykorzystali policjanci i zatrzyma-
li rozbójnika. 

W³amywacz recydywista
Osiem w³amañ do mieszkañ i osiem kradzie-

¿y mieszkaniowych na terenie Pragi Po³udnie,
prawdopodobnie drugie tyle w ca³ej Warsza-
wie to wynik na koncie 20-letniego Sebastian
W. By³ poszukiwany listem goñczym, ma do
odbycia karê dwóch lat wiêzienia. Wpad³ w rê-
ce sto³ecznych kryminalnych. Czêœæ ³upów
mundurowi odzyskali. Sebastian W. zosta³ za-
trzymany w sklepie, gdy robi³ zakupy. W jego
mieszkaniu policjanci znaleŸli sporo rzeczy
pochodz¹cych z w³amañ i kradzie¿y mieszka-
niowych. M.in. dziêki temu dowiedli, ¿e 20-la-
tek jest sprawc¹ w³amañ do mieszkañ. Wybie-
ra³ lokale usytuowane na parterze, w pierwszej
kolejnoœci korzysta³ z otwartych okien. I w³a-
œnie w oœmiu przypadkach nie musia³ wy³amy-
waæ zamków i pokonywaæ jakichkolwiek za-
bezpieczeñ, wchodzi³ do œrodka i krad³.
A krad³ w zasadzie wszystko, telefony, pieni¹-
dze, bi¿uteriê, zegarki, aparaty fotograficzne,
nawigacje samochodowe, golarki elektryczne,
laptopy, sprzêt graj¹cy, wiertarki, szlifierki,
wentylatory, wêdki, kosmetyki. Wszystkich
przestêpstw dopuœci³ siê na przestrzeni zale-
dwie piêciu miesiêcy. 

Motocyklista potr¹ci³ policjanta
Na skrzy¿owaniu Wa³u Miedzeszyñskiego

i ul. Cyklamenów dosz³o do wypadku,
w którym zosta³ ranny policjant. Kieruj¹cy

motocyklem 26-letni £ukasz F. nie zatrzyma³
siê na wezwanie. Zwolni³, po czym nagle
przyœpieszy³, potr¹caj¹c próbuj¹cego go za-
trzymaæ policjanta. Na liczniku mia³ 128
km/h, nie mia³ uprawnieñ do kierowania poja-
zdami. Sprawca zosta³ zatrzymany kilkana-
œcie metrów dalej przez innego policjanta.

Ojciec i brat ujêli rozbójnika
Wraca³a o drugiej w nocy do domu, zosta³a

napadniêta. Rozbójnik wy³oni³ siê zza pleców,
poci¹gn¹³ za w³osy, przewróci³ na ziemiê, po-
tem bi³ i kopa³, a na koniec ukrad³ torebkê
i uciek³. Ojciec i brat pokrzywdzonej wezwali
Policjê, ale... dopiero wówczas, kiedy sami
ujêli napastnika. Bo kobieta wróci³a do domu
i wszystko opowiedzia³a domownikom. Dwaj
mê¿czyŸni ruszyli w poœcig i wkrótce dostrze-
gli mê¿czyznê, który móg³ byæ napastnikiem.
Napadniêta rozpozna³a w nim sprawcê. We-
zwani na interwencjê funkcjonariusze zatrzy-
mali 24-letniego Tomasza S., odzyskali skra-
dzion¹ torebkê. 

Czterech rozbójników
Nagle poczu³ uderzenie w ty³ g³owy, potem

uderzenie w twarz i kopniêcia, kiedy le¿a³ ju¿
na chodniku. Jednego sprawcê dogoni³ i uj¹³,
pozosta³ych trzech zatrzymali policjanci ze
stra¿nikami miejskimi. Pokrzywdzonego zaa-
takowa³y cztery osoby. Napastnicy ukradli mu
torbê, w której mia³ m.in. kurtkê zimow¹ i no-
œnik pamiêci. Utracone mienie w ca³oœci zo-
sta³o odzyskane. Sprawcami okazali siê dwaj
15-latkowie oraz 19-letni Dominik F. i 20-let-
ni Jaros³aw B. Nastolatkami zajêli siê poli-
cjanci z referatu do spraw nieletnich i patolo-
gii. O losie Adama i Mateusza zdecyduje s¹d
rodzinny.

wawer@policja.waw.pl
Uwaga! Komisariat Policji Warszawa Wa-

wer posiada ju¿ swój w³asny adres e-mailowy.
Mieszkañcy oraz wszystkie osoby, które chc¹
skontaktowaæ siê z policjantami komisariatu
przy ulicy Mrówczej mog¹ korzystaæ z bezpo-
œredniego e-maila: wawer@policja.waw.pl

toms
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Zdrowych, pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych,
pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkañ w gronie rodziny
oraz weso³ego „Alleluja”

w imieniu Rady i Zarz¹du
Dzielnicy Praga-Po³udnie m. st. Warszawy

¿ycz¹
Marcin Kluœ 

Przewodnicz¹cy Rady 
Dzielnicy Praga-Po³udnie  

m. st. Warszawy  

Tomasz Kucharski
Burmistrz Dzielnicy

Praga-Po³udnie
m.st. Warszawy

¿adnej zapory. Zdjêta trwo-
g¹ stra¿ upada i prawie so-
b¹ nie w³ada”. Ten kamieñ
po³o¿ony na grobie sta³ siê
niemym œwiadkiem œmierci.
Takim kamieniem zamyka³o
siê ¿ycie ludzi w Jerozoli-
mie, ¿ycie wszystkich ludzi
na cmentarzach ca³ej zie-
mi. Pod ciê¿arem grobowe-
go kamienia dokonywa³o
siê w ciszy grobu dzie³o
œmierci. „Pamiêtaj
cz³owiecze, ¿eœ
z prochu powsta³
i w proch siê obró-
cisz”. Ten sam ka-
mieñ z Wielkiego
Pi¹tku nazajutrz po
szabacie, od
pierwszych chwil
dziennego brzasku
przypomina s³owa
Psalmisty: „Nie
umrê, lecz bêdê
¿y³ i g³osi³ dzie³a
Pana. Kamieñ
odrzucony przez
buduj¹cych sta³ siê kamie-
niem wêgielnym. Sta³o siê
to przez Pana i cudem jest
w oczach naszych”. Koœció³
nie tylko na Wielkanoc g³o-
si Zmartwychwstanie Chry-
stusa. G³osimy ca³ym
swym ¿yciem, ¿e ¿yje Ten,
Który jest pe³ni¹ ¿ycia, ¿e
jest On naszym kamieniem
wêgielnym. Uczy Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II: „Chry-
stus Zmartwychwsta³,
odwali³ kamieñ grobowy
i objawi³ siê jako kamieñ
wêgielny, na którym buduj¹
siê ca³e dzieje cz³owieka
i dzieje ka¿dego z nas.
Chrystus nasza Pascha,
nie przestaje byæ Pielgrzy-
mem dziejów cz³owieka.
Tego Pielgrzyma spotkaæ
mo¿e ka¿dy. Nie przestaje
byæ Bratem cz³owieka,

w ka¿dej epoce i w ka¿dej
chwili”. 

Dlatego w twoim ¿yciu
jest obecny Jezus, twój nie-
zawodny Przyjaciel, Który
o tobie wie wszystko, Który
zna ciebie bardziej ni¿ ty
sam siebie, a Który ci mówi
kocham ciê i jestem z tob¹.
Napisa³ Ksi¹dz Jan Twar-
dowski: „Nie widzia³em Twej
twarzy / stóp sanda³ów w³o-
sów / ran zadanych / uœmie-
chów oczu / os³a Twego, co

wybieg³ jak najszybciej
z Betlejem / ju¿ noc¹ / wia-
domo, osio³ wie najwiêcej /
czu³em tylko, ¿e nios¹ mnie
Twe rêce”. To On uczy:
„Przykazanie nowe dajê
wam, abyœcie siê wzaje-
mnie mi³owali”. A wœród tych
wielkich i wa¿nych zdarzeñ
Ona, Matka Radosna, Bole-
sna, Chwalebna, pe³na
Œwiat³a. Jak On tak i Ona
jest zawsze przy nas i z na-
mi. Z Maryj¹ Matk¹ Jezusa
byli Aposto³owie w Wieczer-
niku. My wszyscy te¿. 

Wspomina alpinista
Ksi¹dz Roman Rogowski:
„Wszyscy ¿yjemy dziêki ko-
bietom, dziêki jakiejœ kobie-
cie. Najpierw jest to matka.
Cudowne ucieleœnienie mi-
³oœci, najwspanialsza istota
na tej ziemi! Wspominam

J¹. By³a szczup³a, czarnoo-
ka. W pamiêci zatrzyma³em
Jej obraz jako starszej da-
my, o siwych bujnych w³o-
sach, z któr¹ jako ch³opiec
pielgrzymowa³em na œwiêt¹
górê do Matki Bo¿ej. Kiedy
jako staruszka zaczê³a cho-
rowaæ i powoli gas³a jak do-
palaj¹ca siê œwieca, mówi³a
do mnie patrz¹c przez okno:
Popatrz na te go³êbie. Mo¿e
jeden z nich jest moj¹ du-
sz¹, która wnet uleci ku nie-

bu. Ulecia³a pewne-
go zimowego dnia,
a dla mnie œwiat
sta³ siê tak pusty,
jakby na ziemi wy-
marli wszyscy lu-
dzie. Nie wiem, ja-
ka czêœæ mnie sa-
mego, ale chyba
wielka, umar³a ra-
zem z Ni¹. Ale po-
zosta³ we mnie
obraz pielgrzymki
na œwiêt¹ górê
i obraz Tej, do
której pielgrzymo-

waliœmy. Po odejœciu Matki
tym mocniej uwierzy³em,
tym bardziej poj¹³em, ¿e po-
zosta³a mi jeszcze jako Mat-
ka Maryja, Matka Jezusa
i Matka Ludzi. Wiêc J¹ po-
kocha³em i zanoszê Jej ró¿e
gdziekolwiek jest znak Jej
obecnoœci. Wczoraj ¿y³em
dziêki tamtej Matce, a dziœ
¿yjê dziêki Tej”. 

Na Œwiêta Zmartwychw-
stania Pañskiego Szanow-
nej Redakcji i wszystkim
Czytelnikom „Mieszkañca”
w tym tak¿e sobie, sk³adam
¿yczenia tak¹ proœb¹: ¿yczê
abyœmy nigdy nie zapo-
mnieli, ¿e Jezus ¿yje i jest
z nami, ¿e jest z nami Jego
i nasza Matka. 

Ks. Krzysztof Jackowski 
Proboszcz u Matki Bo¿ej 

Królowej Polskich Mêczenników 

Mój Pan Zmartwychwsta³ 
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22 marca uroczyœcie poœwiêcona zosta³a przez
abp Henryka Hosera Ordynariusza Diecezji
Warszawsko-Praskiej, nowa VI Komenda Rejono-
wa Policji na Pradze Pó³noc przy ul. Jagielloñskiej
49.  Komendant VI KRP insp. S³awomir Sosnow-
ski nie kry³ zadowolenia ze zmiany lokalizacji.

W uroczystoœci poœwiêcenia nowej siedziby po³¹czonej z tra-
dycyjnym spotkaniem wielkanocnym uczestniczyli m.in. przedsta-
wiciele w³adz samorz¹dowych Pragi Pó³noc i Targówka, szefowie
prokuratury okrêgowej i rejonowej, przedstawiciele wojska i stra¿y
miejskiej oraz liczna grupa policjantów.

Nowy budynek to supernowoczesna komenda, gdzie ju¿ od 20
stycznia br. pracuje ponad dwustu funkcjonariuszy. Du¿e, jasne po-
koje, parking, si³ownia, dobre zaplecze socjalne mog¹ rekompenso-
waæ usytuowanie nowej siedziby – na krañcach Pragi Pó³noc, za
Rondem Starzyñskiego, przy przystanku Golêdzinów (dojazd tram-
wajami 16, 18, 22). (ab) 

Jagiellońska zamiast Cyryla

Od lewej: burmistrz Pragi Pó³noc Jolanta Koczorowska, 
insp. S³awomir Sosnowski i abp Henryk Hoser.
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Tosia z Saskiej Kępy
„Tosia”?  Ja znam j¹ od niedawna. Otwarte na oœcie¿ drzwi („¿eby
³atwiej siê wchodzi³o z wózkiem”) i barwna, ciekawa wystawa, to by-
³o coœ, czemu nie by³am w stanie siê oprzeæ.

„Tosia”, a dok³adniej – TOSIA –
SKLEP DLA TWOJEGO DZIECKA to
nietypowy, bardzo ciekawy sklep! Jest
przytulny, przyjazny dla najm³odszych,
którzy mog¹ mi³o spêdziæ czas, podczas
gdy mama (lub babcia – jak ja!) buszuje
wœród ciuszków, ksi¹¿ek i zabawek. 

Najbardziej w „Tosi” ujê³o mnie to,
jak zosta³am obs³u¿ona ja – osoba starsza.
Moje pokolenie nie czuje siê dobrze
w bezosobowych, pe³nych plastiku hiper-
marketach; coraz wiêcej jest te¿ babæ,
które musz¹ kochaæ swoje wnuki na odle-
g³oœæ. Zawsze mam problem z wysy³a-
niem prezentu dla moich dwóch wnuków
a¿ do Dublina. Pani Kasia chêtnie doradzi:
a to body dla maluchów z bia³o-czerwo-
nym or³em na piersi, a to polskie bajki na
p³ytach CD w mistrzowskiej interpretacji
znanych aktorów, bo piêkna polszczyzna
to najlepsze, co polska Babcia mo¿e prze-
kazaæ swoim emigracyjnym wnukom.
A dla wnuczki, która mieszka w Polsce,
kupi³am œliczn¹, angielsk¹ sukienkê! 

Specjalnoœci¹ „Tosi” s¹ koñcówki serii
angielskich firm odzie¿owych, m.in. Ear-
ly Days, Next, Mothercare, Girl2Girl, w naprawdê atrakcyjnych cenach, s¹ tu te¿ starannie dobra-
ne ubranka niektórych polskich producentów. Ale oferta sklepu to coœ dla cia³a i coœ dla ducha.  

Wizytówk¹ Tosi s¹ jednak ksi¹¿ki, zw³aszcza takich wydawnictw, jak Zakamarki, Dwie Sio-
stry czy Hokus-Pokus. „To, co przeczytamy w dzieciñstwie, zostaje w nas na ca³e ¿ycie. Tworzy
nasz¹ osobowoœæ i wra¿liwoœæ, w du¿ej mierze decyduj¹c o tym, jakimi jesteœmy doros³ymi” -
mówi w³aœcicielka, pani Kasia, mama dwójki dzieci, która œwietnie zdaje sobie sprawê, jak wa¿-
ny jest dobór lektury dla najm³odszych.

Zabawki, w wiêkszoœci drewniane, nietoksyczne, rozwijaj¹ zdolnoœci manualne, motoryczne i po-
budzaj¹ kreatywnoœæ ma³ych odkrywców. „Tosia” doradzi, co rozwinie zdolnoœci manualne dwulat-
ka, czym najchêtniej bawi¹ siê piêcioletnie dziewczynki i jakie ksi¹¿ki pasjonuj¹ siedmiolatka. 

„Tosia” naprawdê zas³uguje na miano Sklepu dla Twojego Dziecka. Zapewniam, ¿e dla na-
szych wnucz¹t te¿! AS 2010

TOSIA – SKLEP DLA TWOJEGO DZIECKA, 
ul. Niekłańska 35, 

czynne pon.− pt. godz. 10.00−18.00, sob. godz. 9.00−14.00.

Ogromne hale Centrum
podzielone zosta³y na piêæ
sektorów tematycznych: wy-
posa¿enie zaplecza kuchenne-
go, ¿ywnoœæ i napoje dla ga-
stronomii, kawa, sektor cu-
kierniczo - lodziarsko – pie-
karski, oraz wyposa¿enie sal
restauracyjnych i barów. 

Poza zwiedzeniem stano-
wisk wystawienni-
czych, na targach
mo¿na by³o spotkaæ
wielu znakomitych
kucharzy, baristów,
barmanów, sommelie-
rów, kelnerów i cu-
kierników. 

Dla mi³oœników na-
pojów mniej i bardziej
wyskokowych, swoje
widowiskowe umie-
jêtnoœci zaprezento-
wali barmani. Mi-
strzostwa Polski due-
tów barmañskich „Eu-
roGastro Flair Show”,
skupi³y pokaŸn¹ grupê
zwiedzaj¹cych, którzy
podziwiali butelkowe
akrobacje w wykonaniu ¿on-
gluj¹cych artystów. Odby³y
siê te¿ miêdzy innymi: IX Fi-
na³ Mistrzostw Barista 2010,
II Polskie SCAE Mistrzostwa
Coffee In Good Spirits, III
Polskie SCAE Mistrzostwa
Cup Tasting i IV Polskie
SCAE Mistrzostwa Latte Art.
Rozegrany zosta³ równie¿ au-
torski konkurs Roberta Sowy
„Kulinarny Talent”, maj¹cy

na celu wy³onienie wybitnych
talentów kulinarnych, spoœród
m³odych kucharzy i uczniów
szkó³ gastronomicznych. 

W sektorze wyposa¿enia
znalaz³y siê stoiska wiod¹-
cych na rynku firm, oferuj¹-
cych kompleksowe zaopatrze-
nie obiektów w urz¹dzenia
i akcesoria gastronomiczne,

jak m.in. Stalgast, obchodz¹-
cy w tym roku 20 rocznicê
dzia³alnoœci. Atrakcj¹ by³ wy-
stêp Ryszarda Bazarnika –
znanego z programu „Mam
talent”, który zagra³ na Stal-
gastofonie, czyli na  kilkuna-
stu odpowiednio u³o¿onych
naczyniach, tworz¹cych nie-
typowy i wielce wyj¹tkowy
instrument. Muzyczne show
odby³o siê na przestronnym,

efektownym stoisku firmy, na
którym przede wszystkim
mo¿na by³o szczegó³owo za-
poznaæ siê z szerok¹ ofert¹,
jak równie¿ uzyskaæ informa-
cje na temat kwietniowych
dni otwartych Stalgastu.

Udzia³ w targach niew¹tpli-
wie nie by³ obojêtny dla zmy-
s³ów, pobudzonych widokiem
i aromatem wielu doskona-
³ych dañ, przek¹sek, s³odko-
œci i œwie¿o zmielonej kawy.
Stare powiedzenie „przez ¿o-
³¹dek do serca” nabra³o pod-
czas targów mocy szczegól-
nej. W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cy-
mi siê Œwiêtami, rzec by siê

chcia³o – wszystkiego smacz-
nego a zdrowego przede
wszystkim! Oby nasze œwi¹-
teczne sto³y, zebra³y wokó³
siebie bliskich, spragnionych
nie tylko smakowitych potraw
niczym z restauracji najwybit-
niejszych szefów kuchni, ale
co najwa¿niejsze – pragn¹cych
rodzinnego ciep³a i tej szcze-
gólnej… magicznej atmosfery
Wielkiej Nocy. enigma

Gastronomiczna kraina
W dniach 24–26 marca na terenie Cen-
trum Targowo–Kongresowego MT Polska
w Warszawie, odby³y siê XIV Miêdzynaro-
dowe Targi Gastronomiczne „EuroGa-
stro”, bêd¹ce niezwykle wa¿nym wyda-
rzeniem w œwiecie kulinarnym.
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Szembek, zarówno Galeria
jak i Bazar, jest do nadcho-
dz¹cych Œwi¹t bardzo do-
brze przygotowany!

Wszystkich, którzy ceni¹ prosty,
tradycyjny smak wielkanocnych

potraw z najlepszych produktów
zapraszamy na zakupy: s¹ te¿
bazie, baranki cukrowe, koszycz-
ki, serwetki oraz wszystko, co po-
winno znaleŸæ siê na prawdziwie
polskim, wielkanocnym stole,
z pisankami i chrzanem w³¹cznie.

Specjalnie dla Pañstwa wy-
gody „Szembek” jest czynny
tak¿e od samego rana w przed-

œwi¹tecznym tygodniu, nie tylko
w czêœci spo¿ywczej! Wszystko
œwie¿e, pyszne i niedrogie –
braæ i wybieraæ!

A skoro Œwiêta Wielkanocne
s¹ tu¿ tu¿, wszystkim naszym

Klientom i ich Bliskim ¿yczymy,
by by³y radosne, s³oneczne,
przy suto zastawionym stole, by
piêkna, polska tradycja zawita-
³a, jak co roku, w naszych do-
mach.

Kupcy z „Szembeka”

CENTRUM CENTRUM 
HANDLOWEHANDLOWE

ZAPRASZAZAPRASZA
NA ŚWIĄNA ŚWIĄTECZNE ZAKUPYTECZNE ZAKUPY

� Podziemny parking � Wózki towarowe � Winda � Ruchome chodniki

UUUU    nnnnaaaassss    kkkkuuuuppppiiiisssszzzz    
nnnniiiieeee    ttttyyyyllllkkkkoooo    nnnnaaaajjjj lllleeeeppppsssszzzzeeee::::     

➧➧➧➧ wwwwaaaarrrrzzzzyyyywwwwaaaa,,,,     oooowwwwoooocccceeee,,,,     
➧➧➧➧ nnnnaaaabbbbiiiiaaaałłłł ,,,,     mmmmiiiięęęęssssoooo,,,,     wwwwęęęęddddllll iiiinnnnyyyy,,,,     

aaaalllleeee    rrrróóóówwwwnnnniiiieeeeżżżż ::::
➧➧➧➧     mmmmeeeebbbblllleeee,,,,         

➧➧➧➧ aaaarrrr tttt ....     eeeelllleeeekkkktttt rrrrooootttteeeecccchhhhnnnniiiicccczzzznnnneeee,,,,     
➧➧➧➧ ooooddddzzzz iiiieeeeżżżż,,,,     bbbbiiiieeeellll iiii zzzznnnnęęęę,,,,     

➧➧➧➧ aaaarrrr tttt ....     ddddllllaaaa    zzzzwwwwiiiieeeerrrrzzzząąąątttt ,,,,
➧➧➧➧ uuuuppppoooommmmiiiinnnnkkkkiiii     iiii ttttpppp....

WIELKANOC NA „SZEMBEKU”

Targowisko czynne pon.−pt. 7.00−19.00, sobota 7.00−16.00
Centrum Handlowe pon.−pt. 9.00−19.00, sobota 9.00−16.00
Warszawa, ul. Zamieniecka 90 � (0−22) 333 20 00

- Politykiem siê jest, czy siê nim bywa?
- Nie lubiê okreœlenia polityk, bo widzia³em

wielu ludzi kompromituj¹cych to okreœlenie,
którzy mówili z emfaz¹ „ja, jako polityk”. U¿y-
wam tego s³owa bardzo ostro¿nie i rezerwujê je
dla ludzi naprawdê potrafi¹cych polityki u¿y-
waæ. Wolê mówiæ o funkcjonowaniu w polityce.
A w polityce rzeczywiœcie siê bywa i trzeba
mieæ œwiadomoœæ, ¿e bywa siê od czasu do cza-
su. Tak jest w moim przypadku. Mam swoje sta-
³e, od czasu studiów, miejsce pracy, czyli Uni-
wersytet Warszawski, od kilku lat pracujê te¿
w niepublicznej uczelni i uwa¿am, ¿e takie za-
korzenienie w normalnym œrodowisku jest nie-
zbêdne, aby w polityce nie zwariowaæ. Najbar-
dziej niebezpieczni w polityce s¹ ludzie, którzy
dla polityki nie maj¹ alternatywy i musz¹ siê jej
trzymaæ pazurami, s¹ gotowi pope³niæ ka¿de
œwiñstwo, ¿eby z niej nie wypaœæ – bo nie maj¹
dok¹d wracaæ.

- To po której stronie sytuuje siê Pan w tym
podziale „my – oni”, który widaæ wyraŸnie
kiedy Polacy rozmawiaj¹ o polityce?

- Taki podzia³ powstaje w wyniku braku de-
mokracji. Ka¿da dyktatura, nawet jeœli ma okre-
sy kiedy jest w jakiejœ mierze akceptowana
przez spo³eczeñstwo, prêdzej czy póŸniej siê
z tym spo³eczeñstwem antagonizuje, co prowa-
dzi do dychotomii „my – oni”. Ten podzia³, na-
turalny w czasach zaborów, okupacji, ale te¿
w PRL-u, w warunkach demokracji jest pew-
nym „wytrychem”. Za jego pomoc¹ ludzie
usprawiedliwiaj¹ swoje polityczne zachowania.
Bo przecie¿ przy wszystkich narzekaniach na
œwiat polityki, na pos³ów (których nie chcê bro-
niæ) – ani Sowieci, ani kosmici tych pos³ów do
Sejmu nie przywieŸli. Oni tam weszli dziêki
kartce wyborczej, dziêki zaufaniu spo³ecznemu.
To myœlenie o polityce w kategoriach „my –
oni” jest bardzo niebezpieczne dla demokracji,
której si³¹ jest uto¿samianie siê obywateli z w³a-
dz¹. Tam gdzie tego brakuje, demokracja wpada
w turbulencje. S¹ oczywiœcie ludzie, którzy
funkcjonuj¹c w polityce wci¹¿ mówi¹ o polity-
kach „oni”, ale myœlê, ¿e takie postawy nie s¹
szczere. 

- Wœród prowadzonych przez Pana zajêæ
uniwersyteckich jest obszerny blok, poœwiê-
cony okresowi 20-lecia miêdzywojennego. Ja-
kie dostrzega Pan ró¿nice miêdzy uprawia-
niem polityki wówczas i dziœ?

- Tamten œwiat, polityki II Rzeczypospoli-
tej, mia³ w sobie wiêcej odpowiedzialnoœci.
Wiêcej tam by³o myœlenia w kategoriach pañ-
stwa, pog³êbionej debaty, a mniej takiej... tan-
dety. Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e porównuje-
my ró¿ne byty. Kilkadziesi¹t lat temu upra-
wianie polityki by³o zajêciem bardzo elitar-
nym. Dzisiaj dostêp do polityki jest nies³y-
chanie ³atwy. Siedz¹c przed telewizorem wiê-
cej wiemy o œwiecie polityki, ni¿ pose³ za-
mkniêty w sejmowych korytarzach. Dociekli-
wi reporterzy przeœwietl¹ takie przestrzenie
polityki, które nawet dla jej uczestnika s¹ nie-
dostêpne, bo nie mo¿na byæ w wielu miej-
scach na raz. Myœlê z du¿ym uznaniem o lu-
dziach polityki II RP i gdy ich zestawiam
z wieloma postaciami obecnej doby, to po-
równanie wypada na korzyœæ tych pierw-
szych. Mam jednak œwiadomoœæ, ¿e z up³y-
wem czasu idealizujemy przesz³oœæ – sam te-
mu ulegam, choæ jestem profesjonalist¹ i to
zjawisko powinno byæ mi obce. 

- Jako wyk³adowca uniwersytecki ma Pan
nieustanny kontakt z m³odymi ludŸmi. Jaka
jest, w Pana oczach, wspó³czesna polska m³o-
dzie¿?

- Oceniam j¹ bardzo pozytywnie. Jako histo-
ryk wiem, ¿e na m³odzie¿ zawsze narzekano.
Niezwykle ostro krytykowa³o m³odzie¿ pokole-
nie, które wywalczy³o dla Polski niepodleg³oœæ.
W latach 30. XX w. narzekano na bezideowoœæ
m³odych ludzi, na to, ¿e zajmuj¹ siê wy³¹cznie
sob¹. I to mówiono o pokoleniu „kolumbów”,
którzy jeszcze ofiarniej zdali swój ¿yciowy eg-
zamin w latach próby, ni¿ ich rodzice. Kiedy
dziœ patrzê na m³odych ludzi, to jestem przeko-
nany, ¿e oni równie¿ zdaliby swój ¿yciowy eg-
zamin, gdyby by³a taka potrzeba, lepiej ni¿ po-
kolenie rodziców. Ten krytycyzm wobec nich
bierze siê ze zmiennoœci œwiata, który bardzo
szybko ulega przeobra¿eniom. Telefon komór-
kowy, internet, Facebook – dla wielu piêædzie-
siêcio, czy szeœædziesiêciolatków to brzmi jak
abrakadabra, a m³odzie¿ czuje siê w tym jak ry-
ba w wodzie. Widaæ wiêc ró¿nicê pokoleniow¹.

- A mo¿e m³odzi ludzie po prostu uciekaj¹
w ten œwiat nowych technologii, zaniedbuj¹c
inne dziedziny, unikaj¹c anga¿owania siê
w ¿ycie publiczne i st¹d ta krytyka?

- Moim zdaniem niczego nie zaniedbuj¹. Dla
nich normalna, demokratyczna Polska w Euro-
pie, swoboda podró¿owania – s¹ naturalne, jak
powietrze. Na co dzieñ zajmuj¹ siê innymi prze-
strzeniami aktywnoœci, nie mniej wa¿nymi, ni¿
wybory parlamentarne, czy samorz¹dowe. Ale
powszechny udzia³ m³odzie¿y w wyborach
2007 r. – przes¹dzaj¹cy o zwyciêstwie Platfor-
my Obywatelskiej – pokazuje, ¿e jeœli m³odzi
ludzie orientuj¹ siê, ¿e normalnoœci coœ zagra¿a,
to siê mobilizuj¹. Moim zdaniem rz¹dy PiS,
LPR i Samoobrony postrzegali jako zagro¿enie
dla normalnoœci, obruszyli siê i przepêdzili PiS.
Inna sprawa, ¿e ludzi m³odych jest w polityce za
ma³o. Ale to wina starszych, ¿e ich nie dopu-
szczaj¹, a tych którzy przychodz¹, przekuwaj¹
na swoje podobieñstwo. Niestety, w polityce
piêædziesiêciolatkowie „klonuj¹” trzydziestolat-
ków i to jest niedobre. Jednak moim zdaniem
polsk¹ politykê przeobrazi wkrótce rewolucja
pokoleniowa. Dwudziesto, trzydziestolatkowie
skrzykn¹ siê, pewnie dziêki internetowi i po-
wiedz¹: doœæ polityki ludzi coraz bardziej sta-
rych i coraz bardziej konserwatywnych. My,
czyli ludzie w wieku 50, 60 lat, powinniœmy
przesun¹æ siê do tylnych rzêdów, obsadziæ w ro-
li ekspertów...

- Ka¿dy tak mówi, tylko kiedy przychodzi
do dzielenia miejsc na listach wyborczych,
okazuje siê, ¿e te has³a nie znajduj¹ odzwier-
ciedlenia w rzeczywistoœci.

- Zgadzam siê, ale to wreszcie trzeba zrobiæ.
Œrodowisko, które zrobi to jako pierwsze – zyska.

I chcia³bym, aby to by³a lewica. Zreszt¹ to w³a-
œnie na lewicy ten bunt pokoleniowy najbardziej
wzbiera i nie mówiê tu o m³odych liderach
SLD, ale o œrodowisku Krytyki Politycznej. To
najciekawsze zjawisko polskiej polityki ostat-
nich lat, spowodowa³o zepchniêcie do g³êbokiej
defensywy œrodowisk prawicowych – intensyw-
noœci¹ ¿ycia intelektualnego, nowoczesn¹ anali-
z¹ œwiata. Przy tym cechuje ich skutecznoœæ
organizacyjna. Oni nie pchaj¹ siê do noszenia
teczek za 50-letnimi liderami, ale za dwa, trzy
lata bêd¹ na pierwszej linii, a oficjalne struktu-
ry znajd¹ siê w g³êbokiej defensywie.

- Skoro ju¿ jesteœmy przy oficjalnych, lewi-
cowych strukturach: jak Pan ocenia skutecz-
noœæ dzia³añ komisji œledczej, któr¹ Pan kie-
rowa³ – dziœ, kiedy bohaterowie afery Rywi-
na powracaj¹ do politycznej gry?

- Z ogromnym niepokojem patrzê na „reakty-
wacjê” (mówi¹c jêzykiem filmu) negatywnych
bohaterów afery Rywina. Wydawa³oby siê, ¿e
nieodwracalnie zostali z³o¿eni do grobu, a jed-
nak z tego grobu wstali i pojawili siê na scenie
politycznej – ale moim zdaniem w postaci zom-
bie. Zombie potrafi byæ niebezpieczne, ale no-
wego ¿ycia nie ma w nim za grosz. S¹dzê, ¿e ta
reaktywacja zemœci siê na lewicy. 

- Panie profesorze, jakie poparcie daj¹ Pa-
nu sonda¿e przed wyborami prezydenckimi?

- Niewielkie – od 1 do 5 proc. To skromny
wynik, choæ pamiêtajmy, ¿e œrodowiska, które
mnie popieraj¹, nie dominuj¹ na polskiej scenie
politycznej. Zgodzi³em siê kandydowaæ, bo
uto¿samiam siê z t¹ propozycj¹ Partii Demokra-
tycznej i Socjaldemokracji Polskiej o wy³onie-
niu silnego kandydata na lewicy i w centrum,
w wyniku prawyborów. Jeœli zsumowaæ popar-
cie sonda¿owe dla Jerzego Szmajdziñskiego,
Andrzeja Olechowskiego i dla mnie – to wynik
jest bardzo przyzwoity i daje gwarancjê wejœcia
do drugiej tury. Poza tym zgodzi³em siê starto-
waæ dla zaprezentowania pewnej drogi postêpo-
wania na lewicy i w centrum, natomiast nie
traktujê tego startu jako przygotowania siê do
za³o¿enia nowej formacji, kandydowania w wy-
borach samorz¹dowych, czy parlamentarnych,
bo tym nie jestem ju¿ zainteresowany.

- Czyli, w razie niepowodzenia w wyborach
prezydenckich nie bêdzie Pan siê stara³ o sta-
nowisko, na przyk³ad, burmistrza Wawra?
Anga¿uje siê Pan w ogóle w ¿ycie Marysina
Wawerskiego?

- Nie, kiedy siê pojawi³em w Marysinie (na
wiosnê minie 14 lat, odk¹d tu mieszkam), funk-
cjonowa³em jako pose³, moj¹ przestrzeni¹ ak-
tywnoœci nie by³a ju¿ wspólnota lokalna. Na
burmistrza Wawra nie zamierzam kandydowaæ,
natomiast bardzo sobie ceniê dzia³alnoœæ samo-
rz¹dow¹, uwa¿am ¿e wiele siê przez ostatnie la-
ta w Warszawie i w Wawrze zmieni³o na lepsze.

Tomasz NA£ÊCZ
MIESZKAÑCY

O ró¿nicach miêdzy II i III RP,
wspó³czesnej m³odzie¿y i politycz-
nych zombie, z prof. Tomaszem
Na³êczem – historykiem, a czasem
politykiem, mieszkañcem Wawra –
rozmawia Przemys³aw Bogusz.
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* 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!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     WWWWIIII OOOOSSSSEEEENNNNNNNNYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

Do 6 kwietnia w autobu-
sach i tramwajach obowi¹zuje
œwi¹teczny rozk³ad jazdy.
Dodatkowe autobusy
pojawi¹ siê na liniach:
112, 140, 158, 169,
170, 180, 181, 189,
190, 409, 507, 509 i
517. W metrze bêdzie
obowi¹zywa³ sobotni roz-
k³ad jazdy. 1 - 2 kwietnia zo-
stan¹ zawieszone kursy linii
114,120, 211, 411 i 501 ozna-
czone w rozk³adach liter¹ „f”
oraz kursy szkolne linii 163,
164 i 725. W sobotê 3 kwiet-
nia obowi¹zuje rozk³ad œwi¹-
teczny, a w SKM i w metrze –
sobotni (z kursami nocnymi).
Przez dwa œwi¹teczne dni za-
wieszono kursowanie tram-
wajów 8 i 18, natomiast linie
1, 9, 17, 23 i 33 bêd¹ kurso-
wa³y wed³ug specjalnych roz-
k³adów jazdy. Nie bêd¹ kurso-
wa³y linie autobusowe: 101,
106, 107, 119, 126, 130, 140,
150, 160, 168, 178, 193, 197,
202, 205, 206, 209, 211, 212 i
216, a w niedzielê dodatkowo
wybrane kursy linii 124, 153,
171, 190, 192, 198, 201 i 208.

W nocy nie bêdzie kursowa³o
metro. 6 kwietnia bêdzie obo-
wi¹zywa³ rozk³ad dnia po-
wszedniego - pozostan¹ za-
wieszone kursy linii 114, 120,
211, 411 i 501 oznaczone lite-
r¹ „f” oraz kursy szkolne linii
163, 164 i 725.

� � �
Boiska w trzech dzielnicach

przy ul. Zbaraskiej, Szaserów
na Pradze Po³udnie, przy Sza-
najcy i Targowej na Pradze
Pó³noc i przy ul. Starego Dok-
tora w Wawrze zostan¹ opa-
nowane przez amatorów pi³ki
no¿nej. Od 18 kwietnia rusza-
j¹ rozgrywki EuroPraga 2010.
Mog¹ w nich braæ udzia³ dru-
¿yny podwórkowe, osiedlo-
we, firmowe, harcerskie,
szkolne (od 16 roku ¿ycia za

zgod¹ rodziców). Organizato-
rem jest Obwód Praga Po³u-
dnie ZHR przy wspó³pracy
i pomocy w³adz i wydzia³ów
sportu poszczególnych dziel-

nic. Zg³oszenia przyjmowane
s¹ do 10 kwietnia pod telefo-
nem 0-602-379-324 lub na
adres maz.praga@zhr.pl  Do-
datkowe informacje na stronie
ligi: www.plph.waw.pl 

� � �
Femina Expo to pierwsze

targi w Polsce dedykowane
kobietom. Odbêd¹ siê w dru-
gi weekend kwietnia br. na
Towarze. Na odwiedzaj¹ce
czeka bogata oferta produk-
tów, prezentacji i porad
o modzie, urodzie, zdrowiu,
opiece i wychowaniu dziec-
ka, kulinariach, rozrywce
i spêdzaniu wolnego czasu.
Organizatorzy planuj¹ tak¿e
dzia³y zwi¹zane z kupowa-
niem i urz¹dzaniem domu,
prowadzeniem ogrodu oraz
stoiska poœwiêcone rozwojo-
wi zawodowemu i aktywiza-
cji kobiet.

� � �
Do 9 kwietnia br. rodzice

mog¹ wype³niæ on-line for-
mularz zg³oszeniowy do
przedszkola lub oddzia³u
przedszkolnego w szkole. Da-
ty wprowadzenia danych do
systemu, z³o¿enia formularza
w przedszkolu lub szkole nie
maj¹ wp³ywu na kolejnoœæ
przyjêcia dziecka. Adresy
stron elektronicznego syste-

mu: https://warszawa345lat.pl
– dla dzieci urodzonych w la-
tach 2005-2007; https://war-
szawa6lat.pl - dla dzieci uro-
dzonych w 2004 roku 

Dzia³a równie¿ infolinia
telefoniczna - pod nr 22 44-
31-220, gdzie mo¿na uzy-
skaæ informacje zwi¹zane
z harmonogramem i sposo-
bem zapisów. Rodzice mog¹
ubiegaæ siê o przyjêcie
dziecka do dowolnej liczby
przedszkoli i oddzia³ów
przedszkolnych w szko³ach.
Listê wybranych placówek
uk³adaj¹ wed³ug swoich pre-
ferencji. Rodzice, którzy nie
maj¹ dostêpu do Internetu,
pobieraj¹ formularz w do-
wolnym przedszkolu lub
szkole, wype³niaj¹ go
odrêcznie i sk³adaj¹ w pla-
cówce pierwszego wyboru.
Dane dziecka, z rêcznie wy-
pe³nionego formularza,
wprowadza do systemu dy-
rektor przedszkola. 

� � �
Mo¿na ju¿ zwiedzaæ

Ogród Botaniczny w Powsi-
nie, gdzie warto siê wybraæ
na wiosenny, œwi¹teczny
spacer. Kwitn¹ ju¿ pierwsze
kwiaty, a w arboretum mo¿-

na zobaczyæ kwitn¹ce ocza-
ry, o ¿ó³tych lub pomarañ-

czowych niewielkich
kwiatach, które co ro-

ku zakwitaj¹ naj-
wczeœniej na wio-
snê. Szklarnia eks-

pozycyjna jest atrak-
cyjna w ka¿dym okre-

sie. Teraz piêknie kwitnie
brunselia. Dodatkow¹ atrak-
cj¹ s¹ ptaki, które o tej porze
roku szczególnie piêknie
i intensywniej œpiewaj¹.
Ogród jest czynny we wszy-
stkie dni tygodnia w godz.
10.00-18.00.

� � �
Fundacja Okularnicy im.

Agnieszki Osieckiej otworzy-
³a 15 marca br. XIII edycjê
dorocznego Ogólnopolskiego
Konkursu Wokalnego „Pa-
miêtajmy o Osieckiej” na in-
terpretacjê piosenek napisa-
nych przez Patronkê. Konkurs
otwarty jest dla amatorów
i zawodowców, zg³osiæ siê
mo¿e ka¿dy, kto ukoñczy³ 16
lat - termin up³ywa 31 maja
br. Wiêcej na stronie:
www.okularnicy.org.pl/kon-
kurs

� � �
Wars i Sawa - para soko³ów

wêdrownych gniazduj¹ca na
45. piêtrze PKiN spodziewa
siê potomstwa – samica z³o¿y-
³a cztery jaja. £¹cznie w War-
szawie wyklu³o siê dotychczas
18 m³odych soko³ów. Sokol¹
rodzinê mo¿na podgl¹daæ
dziêki systemowi kamer
w gnieŸdzie, udostêpnionemu
na stronie internetowej
www.webcam.peregrinus.pl

� � �
Naczelnik Urzêdu Skarbo-

wego Warszawa Wawer
przyjmie na sta¿ bezrobotn¹
m³odzie¿ w wieku do 25 lat
i osoby bezrobotne, które nie
ukoñczy³y 27 roku ¿ycia po-
zostaj¹ce w okresie do 12
miesiêcy od dnia okreœlone-
go w dyplomie, œwiadectwie
lub innym dokumencie po-
œwiadczaj¹cym ukoñczenie
szko³y wy¿szej w celu przy-
gotowania zawodowego po-
przez realizacjê zadañ
w miejscu pracy. D³ugoœæ
sta¿u wynosi 6 miesiêcy. Za-
interesowani mog¹ siê zg³a-
szaæ w urzêdzie przy ul. My-
cielskiego 21 do 23 kwietnia
2010 roku. (ab)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA ��Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskarbiñ-
ska 2 - do 13.04. - wystawa Barbary Siwek i Marii Markiewicz
„Nova Grafika”, wstêp wolny; do 13.04. – Wystawa Krzysztofa
Blocha „Czerwone, fioletowe, niebieskie”, wstêp wolny; 15.04. –
12.05. – Wystawa „Ilustracja studentów, absolwentów” pracowni
prof. Zygmunta Januszewskiego na W.G. ASP W-wa, wstêp wol-
ny; 01.04. godz. 18.00 – Koncert Chopinowski w wykonaniu stu-
dentów Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie,
wstêp wolny; 7.04 godz. 17.00 - w cyklu Spotkania ze Sztuk¹ wy-
k³ad „Eugene Delacroix – romantyzm”, wstêp wolny; godz.17.00
– Wieczorek taneczny, wstêp 10 z³; 08.04. godz. 19.00 – Przed-
stawienie kabaretowo - piosenkowe na bazie tekstów m.in. Julia-
na Tuwima, Mariana Hemara - „Rany Julek” w wykonaniu arty-
stów Miêdzyszkolnego Uczniowskiego Teatru Amatorskiego
„MUTACJA”, wstêp wolny; 9.04. godz. 19.00 – Koncert zespo-
³u STILO (altenative etno – miks etno, rocka i jazzu), wstêp wol-
ny; 10.04. godz. 17.00 – Spotkanie z podró¿nikiem: Tomasz
Cienki Cienkus zaprasza na pokaz „Irak za czasów Saddama Hu-
sajna i Jordania”, wstêp wolny; 11.04. godz. 18.00 – „2374 Vla-
dwysotski”- koncert pieœni W³odzimierza Siemionycza Wysoc-
kiego, wstêp wolny; 12.04. godz. 19.00 – Spektakl „Zdziczenie
Obyczajów Poœmiertnych” Boles³awa Leœmiana, wstêp wolny;
14.04. godz. 17.00 – Spotkania ze sztuk¹ - wyk³ad „Gustave Co-
urbet – realizm”, wstêp wolny; godz. 17.00 – Wieczorek tanecz-
ny, wstêp 10 z³; 17.04. godz. 10.00 – Konkurs Recytatorski im.
Warszawskiej Syrenki, wstêp wolny; godz. 19.00 - Janusz Horo-
dniczy przedstawia: Jerzy Paw³owski szablista wszechczasów
i Janusz Gniatkowski, wstêp wolny;
�� Klub Kultury Goc³aw Filia Centrum Promocji Kultury ul.
Abrahama 10 – 8.04. godz. 11.40 – „Piêkno mowy polskiej” –
spotkanie z aktorem scen warszawskich Stanis³awem Spara¿yñ-
skim; godz. 12.50 – „Szko³a Janczarów” – monodram w wyko-
naniu Stanis³awa Spara¿yñskiego. Spektakl i spotkanie dla klas
gimnazjalnych szkó³ Goc³awia, wstêp wolny; 12.04. godz. 19.00
– „Jak przygoda to tylko w Warszawie” wieczór muzyczno - roz-
rywkowy w wykonaniu Kabaretu Seniorów Zadra, wstêp wolny;
13.04. godz. 19.00 - „Pif – paf, jesteœ trup” - spektakl zespo³u te-
atralnego Wirus, wstêp wolny; 15.04. godz. 17.30 – „Stanis³aw
Pyjas” – forum historyczne z pokazem multimedialnym. Go-
œciem specjalnym bêdzie Bronis³aw Wildstein. Konsultacja histo-
ryczna i prowadzenie Krzysztof Wysocki. Wspó³organizator
Centrum Edukacji Kruk, wstêp wolny;
�� Klub Kultury „Marysin” ul. Potockich 111 - 7.04. godz.
14.00 Zajêcia taneczne z instruktorem dla Seniorów; 10.04. godz.
12.00 Spektakl dla dzieci pt.„Stoliczku nakryj siê” w wykonaniu
aktorów teatrów dzieciêcych; 14.04. godz. 14.00 - Zajêcia ta-
neczne z instruktorem dla Seniorów; 17.04. godz. 10.00 – 18.00
- XIV Wawerski Przegl¹d Tañca Towarzyskiego i Nowoczesnego
w Hali Sportowej przy ul. Króla Maciusia 5;     
�� Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 – 8.04. godz.
13.00 „Sztuka w przestrzeni publicznej”, wyk³ad Beaty Marcin-
kowskiej (ASP £ódŸ); godz. 15.00 „Sztuka w przestrzeni pu-
blicznej”, zajêcia warsztatowe; 10.04. godz. 14.00 I Przegl¹d ze-
spo³ów blues-rockowych – Falenica 2010, koncert z udzia³em
amatorskich grup m³odzie¿owych; 12.04. godz. 19.00 spektakl
„Zdziczenie obyczajów poœmiertnych” wg Boles³awa Leœmiana -
goœcinnie w CPK Praga Po³udnie; 14.04. godz. 18.00 „Fotopla-
stikon” spotkanie z poet¹, t³umaczem, malarzem Jackiem Dehne-
lem; 19.04. godz. 17.00 „Intermedium improwizuje na moty-
wach Witkacego” goœcinnie w Sto³ecznym Centrum Edukacji;
�� XXVI Wielkanocny Rajd na Orientacjê „AnInO 2010” -
Warszawa Falenica – wiaty przy ul. Prze³êczy (koniec Bartoszyc-
kiej) 200 m na wschód od koœcio³a w Falenicy – 5 kwietnia (Lany
Poniedzia³ek) godz. 11.00 – odprawa techniczna przy wiatach.
Wpisowe 6 z³otych, zg³oszenia do 1 kwietnia p. Andrzej Kêdziorek 
tel. 22 872-03-47, 784-64-17-74 email: andrzej.kedziorek@op.pl

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

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:

1962 r.

ul. Międzynarodowa 65
tel. 617 61 46

BAR RESTAURACYJNY 

Wszystkim Gościom 
życzymy Wesołych,

Pogodnych 
Świąt Wielkiej Nocy
Zapraszamy w dni
powszednie 
od godz. 9 do 22
sob.–niedz. 10–22
II Dzień Świąt 
od godz. 11
Organizujemy przyjęcia

okolicznościowe!

„Spo³em” 
WSS Praga Po³udnie 

przy ul. Grochowskiej 207 
w Warszawie

poszukuje firm zainteresowanych 
najmem powierzchni ok. 437 m2 na I piêtrze 
nowego budynku handlowo – us³ugowego

przy ul. Kajki 69 w Warszawie (Anin).

Szczegó³owych informacji mo¿na zasiêgn¹æ
osobiœcie lub telefonicznie tel. 22 810-40-94.

Oferty prosimy kierowaæ na adres: 
ul. Grochowska 207, 04-077 Warszawa 

lub bezpoœrednio do sekretariatu Spó³dzielni
pod wy¿ej wymienionym adresem w terminie
dwóch tygodni od ukazania siê og³oszenia.
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REKLAMA REKLAMA

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 8, 14 i 28.04
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

- Jingle Bells, Jingle Bells… pan Eustachy Mordziak podœpiewywa³
sobie nie ca³kiem a propos, ale œwi¹tecznie bez w¹tpienia. Zreszt¹
akurat nie przychodzi³a mu do g³owy ¿adna piosenka zwi¹zana ze
Œwiêtami Wielkanocnymi. Co nie znaczy, ¿e nie by³ ich admiratorem.
Z wielu powodów by³. Na przyk³ad dlatego, ¿e sprzyjaj¹ one handlo-
wi, który po grudniowo-noworocznych szaleñstwach niemal ca³kowi-
cie zamiera a¿ do Wielkanocy w³aœnie. Wtedy siê cudownie odradza,
jak ca³a przyroda. Tak¿e dlatego lubi³ Wielkanoc, ¿e jego Krysia nie
dokucza³a mu ju¿ przypominaniem o poœcie. Jego druga po³owa, choæ
nie biega³a co dzieñ do koœcio³a, to jednak postu przestrzega³a. Co do
lodówki zagl¹da³, to po ³apach dostawa³. Pierwszy dzieñ Œwi¹t by³
wiêc dla niego œwiêtem tak¿e z tego powodu, ¿e wreszcie móg³ sobie
pojeœæ, a drugi, bo móg³ sobie dojeœæ.

- Kto nie lubi, panie Eustachy, kto nie lubi? Pan Kazimierz G³ów-
ka, jak to mu siê czêsto zdarza, popad³ w stan nieco nostalgiczny, re-
fleksyjny. I on lubi³ Œwiêta Wielkanocne, ale g³ównie z powodu ¿ycio-
wych mocy, które niezmiennie od wieków o¿ywiaj¹. Symbolizuj¹
wszak zwyciêstwo ¿ycia nad œmierci¹. 

- Ten motyw jest zreszt¹ ogólnoludzki… Pan Kazimierz t³umaczy³
koledze, ¿e Wielkanoc to tradycja piêkna i uniwersalna zarazem, zna-
na wszêdzie, choæ pod ró¿nymi postaciami. My kochamy swoj¹. Ma-
my swoje zwyczaje, swoj¹ wielkanocn¹ tradycjê, swój styl ¿ycia, który
nas wyró¿nia poœród innych. 

- Na przyk³ad przys³owia, wtr¹ci³ pan Eustachy. – Zna pan to, pa-
nie Kaziu: „Jak w Wielki Pi¹tek jest rosa, bêdzie obfity plon prosa”.

- Owszem, odpowiedzia³ Kazimierz. Jest jednak i takie: „Gdy na
dzwony wielkanocne pada, suchoœæ nam przez ca³e lato w³ada". Przy-
s³owia, to dowód, panie Eustachy, ¿e cz³owiek od wieków wypatruje
znaków przysz³oœci, chce przenikn¹æ nieprzeniknione, próbuje jakoœ
sobie ten œwiat wyt³umaczyæ. Dlatego jak jest przys³owie o tym, ¿e
deszcz bêdzie zbawienny dla plonów, to jest i takie, ¿e niekoniecznie.
Jak jest s³oñce, to bêdzie i plucha, jak jest radoœæ, to bêdzie i smutek… 

- Takie ¿ycie. Na szczêœcie ono zawsze zwyciê¿a… 

- Jednak nie bez powodu cz³owiekowi towarzyszy „memento 
mori”.

- ¯e niby jak? Eustachy nie zrozumia³, co to znaczy.
- Jak by to panu wyt³umaczyæ… Znasz pan ten dowcip o papudze:

Facet dosta³ na urodziny papugê. Kiedy tylko wniós³ klatkê do domu
i zdj¹³ z niej zas³onê, zorientowa³ siê, ¿e mia³a ona okropny nawyk
przeklinania. Có¿ by³o zrobiæ - wyrzuciæ ¿al, zawsze to jakiœ towa-
rzysz, zreszt¹ prezent… Przez szereg d³ugich dni stara³ siê walczyæ ze
s³ownictwem papugi - mówi³ do niej mi³e s³owa, puszcza³ ³agodn¹
muzykê, robi³ wszystko, ¿eby daæ papudze dobry przyk³ad. Na pró¿no.
Pewnego dnia, kiedy papuga wsta³a lew¹ nog¹ i by³a wyj¹tkowo nie-
grzeczna, opryskliwa i obra¿a³a go na ka¿dym kroku, coœ w nim pê-
k³o. Zacz¹³ krzyczeæ, ale papuga dar³a siê g³oœniej. Potrz¹sn¹³ ni¹,
a ta nie doœæ, ¿e sklê³a go tak, ¿e nie powstydzi³by siê marynarz p³y-
waj¹cy na transatlantykach, to jeszcze dosta³ parê razy dziobem.

W akcie desperacji wrzuci³ ptaka do zamra¿arki, zatrzasn¹³ drzwi,
opar³ siê o nie i zsun¹³ w dó³. Papuga rzuci³a siê kilka razy o œciany
zamra¿arki, facet us³ysza³ przyt³umiony be³kot i nagle wszystko uci-
ch³o.

Kiedy goœæ och³on¹³ trochê, nasz³y go wyrzuty sumienia, wiêc
otworzy³ drzwi zamra¿arki. Papuga w milczeniu wesz³a na jego wy-
ci¹gniête ramiê i powiedzia³a:

- Najmocniej przepraszam, ¿e urazi³am Pana moim s³ownictwem,
zachowaniem i czynami, proszê o przebaczenie - do³o¿ê wszelkich
starañ, aby siê poprawiæ i nie dopuœciæ do podobnych scen w przy-
sz³oœci. Zadanie Panu ciosów dziobem by³o niewybaczalne. 

Goœæ zdêbia³, bo wszystkiego siê spodziewa³, ale nie tego. Zmiana
by³a co najmniej szokuj¹ca. Ju¿ otwiera³ usta, chc¹c zapytaæ co spo-
wodowa³o tak radykaln¹ poprawê, kiedy papuga odezwa³a siê po-
nownie: - Czy mogê Pana uprzejmie zapytaæ, co Panu zrobi³ kurczak?
- Ju¿?

- Ju¿. Na twarzy Eustachego malowa³o siê bezgraniczne nic. - Nic
nie rozumiem. Jaki kurczak? 

- W zamra¿arce, przygotowany, ¿e tak powiem do spo¿ycia. Osku-
bany i zimny by³ dla papugi w³aœnie tym memento mori. Otó¿ wcze-
œniej czy póŸniej ka¿dy kurczak koñczy w lodówce. Kurczaczek te¿,
niestety. Zreszt¹ nie tylko kurczaczek. Ale wiara, ¿e to wcale nie mu-
si byæ koniec, podtrzymuje cz³owieka na duchu od dwóch tysiêcy lat.
Zatem panie Eustachy: Alleluja i do przodu!                      Szaser

Co tam panie na Pradze...

Alleluja i do przodu

dŸwiganych do samochodu czy
tramwaju.

Zapewne dziwi³by siê te¿
dzieciom, kategorycznie doma-
gaj¹cym siê mnóstwa jadowi-
cie barwnych kurczaków z wy-
krzywionym dziobem, choro-
bliwie zezowatych, ponurych
baranków, „uzbrojenia” na
Lany Poniedzia³ek w postaci
tandetnych jajek czy plastiko-

wych pistoletów. Nie ma to, jak
od maleñkoœci uczyæ celowa-
nia do innych i poci¹gania za
spust, to przecie¿ takie zabaw-
ne!

W nat³oku tandety, we wro-
gim wrzasku rozjuszonych
klientów, og³uszony klaksonami
uwiêzionych w korkach aut, za-
lany tyloma wra¿eniami nasz
kosmita byæ mo¿e nie mia³by

szans zauwa¿yæ, o co tu na-
prawdê chodzi. 

Bo przecie¿ nie chodzi o roz-
szala³¹ konsumpcjê, nie o ¿ar-
cie i szpan, lecz o serce i duszê.
Chodzi o myœli tych wierz¹cych
i w¹tpi¹cych skupione w tych
dniach – ju¿ od czasów wcze-
snopogañskich – na rozwa¿a-
niach o zamieraniu i odradza-
niu, o œmierci i zmartwychwsta-
niu, o zimie i wioœnie. Wielka-
noc, to tak¿e refleksje o w³a-
snym ¿yciu, naszych klêskach
i sukcesach, zwyciêstwach od-
niesionych mimo braku nadziei. 

Nawet, gdy œwiêconka jest
bardzo skromna, a na stole
obok bazi stoi tylko kawa³ek
placka dro¿d¿owego i malowa-
ne jajko, Wielkanoc mo¿e byæ
piêknym, g³êbokim prze¿yciem.
Jeœli siê j¹ wpuœci do serca.
Prze¿yciem mo¿e nawet praw-
dziwszym, ni¿ ta Wielkanoc,
której ju¿ nie widaæ spoza „wy-
pasionego”, napchanego z czu-
bem wózka w hipermarkecie.
Œwiêtujmy jak umiemy. Ca³emu
œwiatu – Alleluja! żu

Kobiecym okiem

Na oko rzecz bior¹c, w Œwiê-
tach Wielkanocnych chodzi
o to, by zanim siê zaczn¹, po-
zbyæ siê mnóstwa gotówki, zno-
sz¹c do domu ciê¿kie torby rze-
czy potrzebnych i absolutnie
zbêdnych, by naharowaæ siê ile
wlezie, a potem – czy¿by to ro-
dzaj wielkanocnej pokuty? –
po¿eraæ stosy jedzenia, choæ ro-
zum i ¿o³¹dek mówi¹: NIE!

Kosmita, który wyl¹dowa³by
na Ziemi w Wielkim Tygodniu
nie rozumia³by z tego nic. Wi-
dzia³by oszala³e t³umy, pêdz¹ce
z oblê¿onego korkami ulicznymi
hipermarketu na bazar i z po-
wrotem, widzia³by tony wyno-
szonych stamt¹d towarów,
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O co chodzi
w tych
Œwiêtach?!
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

W istocie rzeczy Kapuœciñski pochodzi³ oczywiœcie z Piñska (dziœ miasta na
Bia³orusi), ale przez wiele lat mieszka³ na warszawskiej Woli. Ja zaœ bêd¹c uro-
dzonym pra¿aninem, mia³em znaczn¹ czêœæ rodziny w³aœnie tam. £¹cznie z mo-
im wujkiem, Edwardem Królakiem, z zawodu znakomitym stolarzem, moim
chrzestnym ojcem. Dosz³o do tego, ¿e wystêpuj¹c w 1994 roku w programie te-
lewizyjnym Andrzeja Kwiatkowskiego „Kariery-Bariery” (œpiewa³a, a jak¿e,
Violetta Villas), wyrecytowa³em nastêpuj¹c¹ fraszkê o sobie: „Has³o praskie
oraz wolskie // Kierowa³o mn¹ niezbicie: // Ja mam tylko jedn¹ Polskê i mam
tylko jedno ¿ycie”. 

Tak wiêc uwa¿am, ¿e jestem uprawniony do tego, by wzi¹æ udzia³ w tej bez-
precedensowej debacie, która wci¹¿ otacza ksi¹¿kê Artura Domos³awskiego pt.
„Kapuœciñski non fiction” (Wydawnictwo Œwiat Ksi¹¿ki, Warszawa, 2010). Zw³a-
szcza dlatego, ¿e znaczna liczba krytyków Domos³awskiego przyznaje, i¿ jego
ksi¹¿ki nie czyta³a, natomiast feruje wyroki kategorycznie. Tymczasem ja tê
ksi¹¿kê przeczyta³em niemal od deski do deski, i mówiê: „To jest wielka litera-
tura, która czyni z Kapuœciñskiego jeszcze wa¿niejsz¹, bardziej bogat¹ i koloro-
w¹ postaæ, ni¿ ta, któr¹ Rysio (piszê tak, bo byliœmy po imieniu) by³ przed jej
ukazaniem siê”.

W czasie ca³ego PRL’u spêdzi³em z Kapuœciñskim wiêcej czasu tylko jeden, je-
dyny raz - w latach 1970-ych, kiedy, niezale¿nie od siebie, byliœmy równocze-
œnie w Etiopii. Ja tam pojecha³em dlatego, ¿e 12 wrzeœnia 1974 roku, zosta³
zdetronizowany cesarz Etiopii, Hajle Selasje, nota bene z ró¿nych przyczyn doœæ
popularny w Polsce. Zamachu stanu dokona³a grupa wy¿szych oficerów zwana
„Derg” pod dowództwem genera³a Teferi Benti, który umieœci³ cesarza w are-
szcie domowym. Tak wiêc na jesieni 1974 roku zjawi³em siê w Addis Abebie i za-
mieszka³em w hotelu „Ras”. Dopiero tam dowiedzia³em siê, ¿e mieszka w nim
tak¿e Rysio. 

W Addis Abebie by³o spokojnie. Ze wzglêdu na ten spokój postanowiliœmy wy-
jechaæ na prowincjê, w czym pomóg³ nam walnie ówczesny ambasador polski
w Etiopii, Kwiryn Grela. Da³ on nam do dyspozycji swoj¹ limuzynê z etiopskim
kierowc¹, a tak¿e zaopatrzy³ nas w „wa³ówkê” – w samochodow¹ lodówkê, do
której urocza ¿ona pana ambasadora w³o¿y³a prawdziwe delicje ³¹cznie z litro-
w¹ butelk¹ whisky. 

Wybraliœmy siê w drogê wzd³u¿ jedynej w Etiopii linii kolejowej o d³ugoœci (na te-
renie Etiopii) 677 kilometrów ³¹cz¹cej Addis Abebê z D¿ibuti, wówczas terytorium
francuskim. Nie muszê nawet mówiæ, jak przyjemna by³a ta podró¿ s³u¿bowa. 

Teraz zastanawiam siê nad tym, czy Kapuœciñski ju¿ wówczas, w 1974 roku,
mia³ pomys³ napisania „Cesarza”. Chyba nie. Ksi¹¿ka ukaza³a siê w 1978 roku,
ale w odcinkach drukowa³a j¹ wczeœniej nasza rodzima „Kultura” pt. „Trochê
Etiopii”. Powsta³a przecie¿ jako wyraz protestu przeciwko niemo¿noœci pisania
„jak dotychczas”. „...”tygodniami (tak w ksi¹¿ce Domos³awskiego na stronie
332) Kapuœciñski le¿y na pod³odze w swym mieszkaniu na Woli i rwie w³osy
z g³owy. – Nie mogê, nie mogê wiêcej pisaæ tak samo! Koniec!” I pisze inaczej. 

„Cesarz” jest zreszt¹ tylko jednym z przyk³adów obiektywizmu Domos³awskie-
go. On po prostu wychodzi ze skóry, ¿eby umieœciæ w swej ksi¹¿ce wszystko z³e, co
siê mówi i pisze o „Cesarzu”, ale i wszystko dobre. Przeczytajcie pañstwo rozdzia³
pt. „Reporter poprawia rzeczywistoœæ czyli krytycy wszystkich krajów ³¹cz¹ siê”. 

W ogóle czytajcie ca³ego Domos³awskiego, nie tylko s³uchajcie tego, co o je-
go ksi¹¿ce mówi¹ „obserwatorzy i komentatorzy” w radiu i w telewizji. Przez
wielu z nich przemawia zazdroœæ, ¿e to nie oni s¹ tak s³awni jak Kapuœciñski by³
i jest. A teraz jeszcze Domos³awski do niego do³¹czy³. To dawka trudna do prze-
³kniêcia. Zygmunt Broniarek
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SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

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

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

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

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: 1, 2, 6, 7, 11, 13 IV.
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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�Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT �

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

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl



 firmy OC dzia³alnoœci


 auta, domy, mieszkania


 emerytalne, zdrowotne, na ¿ycie


 OFE, IKE, Inwestycje

ul. Mycielskiego 20
tel. (22) 813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

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

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

W tym niewielkim sklepiku mo¿na znaleŸæ wiele ró¿nych artyku³ów spo¿ywczych. Oprócz
tradycyjnych produktów mo¿na znaleŸæ tam artyku³y trudno dostêpne w innych okolicznych
sklepach.

Marta zaprasza równie¿ na zakupy delikatesowe z kuchni œwiata: w³oskiej, japoñskiej, hi-
szpañskiej, meksykañskiej, greckiej oraz po ¿ywnoœæ ekologiczn¹. Ponadto znajd¹ Pañstwo
du¿y wybór ciasteczek rêcznie robionych z Radzymina. W ofercie równie¿ pyszne serniki i ma-
kowce.

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

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

OFERTA SPECJALNA:
* w ka¿d¹ ŒRODÊ dla emerytów i rencistów 5% rabatu
* w ka¿d¹ SOBOTÊ na owoce morza 10% rabatu

Delikatesy na rogu Brazylijskiej i Saskiej otwarte są od poniedziałku 
do piątku od 900 do 1900, a w sobotę od 900 do 1400, tel. 022 353−69−55. Zapraszamy!

DDEELLIIKKAATTEESSYY  II  RRYYBBYY
UU MMAARRTTYY

ul. Brazylijska 1

¯yczymy ZDROWYCH I RADOSNYCH 
ŒWI¥T WIELKANOCNYCH!
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Projekt pt. „£¹czymy ludzi – 
szkolenia i sta¿e dla asystentów osób niepe³nosprawnych”

Pomagasz innym? 
Chcesz podnieœæ swoje kwalifikacje w zakresie pomocy 

osobom z niepe³nosprawnoœci¹? 
Zg³oœ siê do Nas! My odpowiemy na Twoje potrzeby!

Fundacja Normalna Przysz³oœæ zaprasza do udzia³u w bezp³atnych szkoleniach i sta¿ach dla asystentów
osób z niepe³nosprawnoœci¹.

Program szkoleñ obejmuje 120 godzin zajêæ. Uczestnicy szkolenia uzyskaj¹ podstawow¹ wiedzê niezbêdn¹
do wykonywania zawodu asystenta osób z niepe³nosprawnoœci¹.

Zajêcia w majowej edycji szkoleñ dla asystentów osób z niepe³nosprawnoœci¹ odbêd¹ siê w nastêpuj¹cych
terminach:

Ostatnia Majowa Edycja 04 – 31 maj 2010 r.
Zajêcia bêd¹ odbywaæ siê w godzinach popo³udnowych od 14.00 do 20.00.
Absolwenci szkoleñ s¹ zobowi¹zani do odbycia 30-stu godzin praktyk w charakterze asystenta osób 
z niepe³nosprawnoœci¹. 
Szczegó³owy harmonogram szkoleñ oraz formularz zg³oszeniowy znajduj¹ siê na stronie internetowej:
www.normalnaprzyszlosc.org

Kontakt: Ma³gorzata Kryger: 0 784 061 227, 0 794 158 705 lub m.kryger@normalnaprzyszlosc.org.

Osoby zainteresowane udzia³em w majowej edycji szkolenia prosimy o nadsy³anie formularzy zg³oszenio-
wych na adres: normalnaprzyszlosc@normalnaprzyszlosc.org lub faxem na nr 22 213 87 46 do dnia
26 kwietnia 2010 r. do godz. 16.00.
Przekazuj¹c 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Normalna Przysz³oœæ wspierasz osoby z niepe³nosprawnoœci¹
w d¹¿eniu do samodzielnoœci

Nr KRS: 0000197482

Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

22 marca ju¿ po raz pi¹ty
taka gie³da odby³a siê na Pradze
Po³udnie. Tradycyjnie, w po³o-
¿onym w centralnej czêœci
dzielnicy Zespole Szkó³ Nr 5
im. Stefana Kisielewskiego
przy ul. Szczawnickiej. To inte-
gracyjna placówka, w której
jest liceum ogólnokszta³c¹ce
i technikum ekonomiczne. –
W tym roku postanowiliœmy, ¿e
gie³da bêdzie trwa³a jeden

dzieñ – powiedzia³ „Mieszkañ-
cowi” Jan Pilczuk dyrektor
„Kisiela”. 

Przy wejœciu do szko³y gim-
nazjalistów wita³a œcienna,
okolicznoœciowa gazetka „Co
dalej?”. – To efekt wspólnej
pracy, któr¹ redakcje po³udnio-
wopraskich szkolnych gazetek
wykona³y na przeprowadzo-
nych niedawno przez nas war-
sztatach dziennikarskich i foto-
graficznych – wyjaœnia peda-
gog Iwona Kulczyk. Warszta-
tom towarzyszy³ konkurs na
najlepsz¹ gazetkê szkoln¹. War-
to zaznaczyæ, ¿e zwyciêzcami
tegorocznej edycji konkursu
zosta³y gazetki „JJ News” z li-

ceum im. Gen. J. Jasiñskiego
i „Afrykanka” z Gimnazjum Nr
20.

Otwarciu Gie³dy Szkó³ towa-
rzyszy³ m.in. przygotowany
przez gospodarzy (pod kierow-
nictwem polonistki Barbary
Jurczewskiej) humorystyczny
spektakl „Lekcja w krzywym
zwierciadle”. W gie³dzie wziê³o
udzia³ 15 po³udniowopraskich
szkó³ ponadgimnazjalnych.

Ka¿da placówka stara³a siê jak
najlepiej zaprezentowaæ odwie-
dzaj¹cym przez ca³y dzieñ „Ki-
siela” gimnazjalistom. Ró¿ne
by³y sposoby na pozyskanie
przysz³ych uczniów. Du¿¹ wa-
gê szko³y przywi¹zywa³y do
eksponowania swoich patro-
nów. By³y m.in. koszulki z po-
dobizn¹ Boles³awa Prusa i kub-
ki z wizerunkiem Marii Sk³o-
dowskiej-Curie. Witra¿ami za-
chêca³o gimnazjalistów liceum
im. Stanis³awa Wyspiañskiego
(na zdjêciu). Szko³y gastrono-
miczne czêstowa³y japoñskim
sushi, ale najwiêkszym zainte-
resowaniem cieszy³ siê LipDub
przygotowany i prezentowany

przez LO im. Olimpijczyków
Polskich.

– Zrobiliœmy pierwszy liceal-
ny LipDub w Warszawie! –
z dum¹ mówi³a „Mieszkañco-
wi” polonistka Agnieszka So-
wiñska. Czytelnikom nale¿y siê
wyjaœnienie, czym jest tajemni-
czo brzmi¹cy LipDub. Ujmuj¹c
w skrócie, to teledysk reklamu-
j¹cy szko³ê. Wystêpuj¹ w nim
uczniowie, a filmik jest krêco-
ny tzw. jednym ci¹giem. Rze-
czywiœcie inwencja twórcza
uczniów i technika robi³a na
ogl¹daj¹cych bardzo du¿e wra-
¿enie. Zreszt¹ teledysk mo¿na

obejrzeæ w Internecie. Na stro-
nie www.olimpijczycy.edu.pl
trzeba wejœæ w zak³adkê
„Uczniowie”. 

A jak gie³dê odbierali gimna-
zjaliœci? – Jeszcze nie jesteœmy
zdecydowane, do jakiej szko³y
pójdziemy. Szukamy szko³y „lu-
Ÿnej” – œmiej¹ siê zapytane
w szkolnym korytarzu Monika,
Sylwia i Paulina z klasy III
A sasko-kêpskiego Gimnazjum
Nr 18. – Ale wziê³yœmy du¿o
ulotek i bêdziemy siê zastana-
wiaæ. Z uczestnikami V Gie³dy
Szkó³ Ponadgimnazjalnych
Dzielnicy Praga Po³udnie spo-
tka³ siê wiceburmistrz Marek
Karpowicz. ar 

Od wielu dni lokatorzy ko-
munalnej kamienicy przy ul.
Domeyki 6 obserwowali jak pê-
kaj¹ œciany ich domu. – Mam
ca³¹ seriê zdjêæ z powiêkszaj¹-
cymi siê „paj¹czkami” na œcia-
nach naszego mieszkania –
mówi reporterowi „Mieszkañ-
ca” Aleksandra Markowska,
która wraz z rodzicami zajmo-
wa³a w feralnym budynku lokal
na drugim piêtrze przy osuwa-
j¹cej siê œcianie szczytowej.
Zaniepokojeni pogarszaj¹cym
siê stanem kamienicy lokatorzy
alarmowali administracjê. Do
zbadania, czy nie wystêpuje
stan zagro¿enia katastrof¹ bu-
dowlan¹ zosta³ wezwany in-
spektorat nadzoru budowlane-
go, który kilka dni zwleka³
z oglêdzinami budynku. Przez
ten czas pêkniêcia w kamienicy
coraz szybciej siê powiêksza³y.
W koñcu budynek zacz¹³ siê
rozsypywaæ. Lokatorzy byli
przera¿eni. Po kolejnych zg³o-
szeniach mieszkañców i przy-
byciu na miejsce s³u¿b miej-
skich, w tym inspektora nadzo-
ru budowlanego okaza³o siê, ¿e
zagro¿enie katastrof¹ jest bar-
dzo realne i nale¿y natychmiast
ewakuowaæ ludzi. PóŸnym wie-
czorem 15 marca funkcjonariu-
sze stra¿y ustawili specjalny
namiot, do którego trafi³o 22
mieszkañców wyprowadzo-
nych z budynku. Sytuacja by³a
bardzo trudna, gdy¿ tego dnia
by³o bardzo mroŸno i œnie¿nie. 

Na ul. Domeyki przyjecha³
burmistrz Pragi Po³udnie To-
masz Kucharski. Trzeba by³o
dzia³aæ szybko, gdy¿ ludzie nie
mogli w œnie¿n¹ noc pozostaæ
w namiocie. Czêœæ ewakuowa-
nych lokatorów zabezpieczy³a
sobie nocleg we w³asnym zakre-
sie, a 11 osób zosta³o przewie-
zionych do hotelu robotniczego.
– Warunki tam by³y tragiczne –
mówi Irena Gronostajska, która
nastêpnego dnia rano wróci³a
z mê¿em do kamienicy, aby za-
braæ trochê swoich rzeczy. 

– Znamy standard tego hotelu,
ale to by³ stan wy¿szej koniecz-
noœci – t³umaczy wiceburmistrz
dzielnicy Jaros³aw Karcz. – Lo-
katorzy spêdzili tam tylko jedn¹
noc. Na dalszy pobyt mieszkañ-
ców zamówiliœmy miejsca
w zdecydowanie lepszym Hotelu
Felix. 

W trybie natychmiastowym
w³adze dzielnicy rozpoczê³y
szukanie nowych mieszkañ dla

ewakuowanych rodzin. Czêœæ
mieszkañców ju¿ trafi³a do lo-
kali zamiennych, a czêœæ czeka
na doprowadzenie przez admi-
nistracjê wskazanych im lokali
do przyzwoitego stanu. Praw-
dopodobn¹ przyczyn¹ powsta-
nia zagro¿enia i pêkania œcian
jest budowa prowadzona przez
dewelopera „Structur Concept
III” Sp. z o.o. na posesji s¹sia-
duj¹cej z ul. Domeyki 6. G³êbo-
ki wykop pod fundamenty móg³
spowodowaæ naruszenie kon-
strukcji ju¿ stoj¹cej kamienicy.
– Jeœli te przypuszczenia siê po-
twierdz¹, to skierujemy sprawê
przeciwko deweloperowi do
prokuratury i s¹du – stanowczo
zapewni³ burmistrz Kucharski.
Nieznane s¹ jeszcze dalsze losy
kamienicy. Na pocz¹tek zosta-
nie ona zabezpieczona specjal-
nymi klamrami. Przera¿aj¹cy
jest te¿ fakt, ¿e po ewakuowa-
niu mieszkañców i zabezpie-
czeniu zagro¿onego terenu
w wykopie, na który osuwa³a
siê œciana sypi¹cego siê budyn-
ku… ca³y czas pracowali robot-
nicy! Adam Rosiński

Co po gimnazjum?
Co roku, koñcz¹cy gimnazja uczniowie zastana-
wiaj¹ siê nad tym, w jakiej szkole kontynuowaæ
naukê. W dokonaniu w³aœciwego wyboru po-
mocna jest Gie³da Szkó³ Ponadpodstawowych.

Wyczerpani i przestraszeni pañstwo Gronostajscy ratuj¹ doby-
tek z wal¹cej siê kamienicy.

GROZA NA DOMEYKI
W po³owie marca prawdziwe chwile grozy prze¿yli mieszkañcy ka-
mienicy przy ul. Domeyki na po³udniowopraskim Goc³awku. W no-
cy musieli ewakuowaæ siê z budynku, który zacz¹³ siê sypaæ…

O zagro¿eniu informuj¹ przy-
krêcone tabliczki.

„Spo³em” WSS Praga Po³udnie

Zapraszamy po œwi¹teczne zakupy
do DH Universam „Grochów” ul. Grochowska 207

Oferujemy artyku³y spo¿ywcze i przemys³owe wy³¹cznie
uznanych i renomowanych firm, wiele z nich posiada

certyfikat potwierdzaj¹cy ekologiczne pochodzenie produktu
Polecamy szeroki asortyment:
� Art. spo¿ywczych (stoisko ekologiczne)
� Odzie¿y i bielizny osobistej
� Obuwia i galanterii skórzanej
� Chemii gospodarczej, kosmetyków
� Art. pasmanteryjnych, firan, tkanin
� Art. papierniczych, piœmiennych i zabawek
� Sprzêtu oœwietleniowego, AGD

Do 3 kwietnia 2010 r. wiele produktów w sprzeda¿y 
po PROMOCYJNYCH bardzo atrakcyjnych cenach!

DH „Universam” w okresie przedœwi¹tecznym czynny:
Poniedzia³ek-pi¹tek                  spo¿ywczy – 600-2000 przemys³owy – 900-2000

3.04.2010 r. (Wielka Sobota) spo¿ywczy – 800-1500 przemys³owy – 900-1500

Sklep ca³odobowy czynny do godz. 1700

Zapraszamy po udane zakupy œwi¹teczne!
R E A L I Z U J E M Y K U P O N Y S O D E X O  P A S S

Sieæ VIA - zap³ata za domowe rachunki oraz do³adowania telefonów   
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110 lat Instytutu 
Weterynarii 

W ramach Programu Opieki nad Zabytka-
mi po³udniowopraski Zak³ad Gospodaro-
wania Nieruchomoœciami prezentuje in-
formacje o zabytkach. Dziœ przedstawia-
my Instytut Weterynarii mieszcz¹cy siê
przy ul. Grochowskiej 272.

Kompleks budynków Instytutu Weterynarii przy ul. Grochowskiej
272 zosta³ wzniesiony w latach 1898-1900 wed³ug projektu rosyj-
skiego architekta W³adimira Niko³ajewicza Pokrowskiego. Powsta³
poza ówczesnymi granicami miasta na terenie wsi Grochów w bez-
poœrednim s¹siedztwie funkcjonuj¹cego od pocz¹tku XIX wieku do
lat 60. XX wieku najwiêkszego praskiego targu koni i byd³a. Zada-
niem Instytutu by³o badanie byd³a oraz sprawowanie kontroli sanitar-
nej nad targowiskiem. W 1918 r. Instytut przekszta³cono w Studium
Weterynaryjne przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszaw-
skiego, a w 1927 r. w Wydzia³ Weterynarii UW. Od 1952 r. wydzia³
funkcjonuje w ramach Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Wolnostoj¹ce budynki zosta³y utrzymane w eklektycznej stylisty-
ce na wzór kazañskiego Instytutu Weterynaryjnego. Rozmieszczono
je w uk³adzie osiowym: w p³d-zach i p³d-wsch naro¿nikach posesji
umiejscowiono jednokondygnacyjne pawilony Kliniki Chirurgicznej
oraz Katedry Chorób Wewnêtrznych, w g³êbi zlokalizowano Gmach
G³ówny, a za nim budynek dawnej KuŸni. Wewn¹trz dzia³ki rozloko-
wano dwie piêtrowe oficyny Anatomiê i Katedrê Epizootiologii.
PóŸniejsza rozbudowa kompleksu nie zosta³a podporz¹dkowana za-
sadzie symetrycznej kompozycji okreœlonej pierwotnym projektem.

Od 2008 r. kompleks budynków stanowi w³asnoœæ m. st. Warsza-
wa, a od 2009 r. siedzibê orkiestry Sinfonia Varsovia. (a)

Wielu radosnych chwil 

na Œwiêta Wielkanocne,
serdecznych spotkañ rodzinnych 
i smacznego jajka

¿yczy
Janusz Sêkowski

Dyrektor ZGN Praga Po³udnie

Przypomnijmy, ¿e to na
³amach „Mieszkañca” wyp³y-
n¹³ szereg nieprawid³owoœci
towarzysz¹cych budowie ba-
senu w wawerskim Aninie.
Ju¿ w lipcu ubieg³ego roku
alarmowaliœmy, ¿e nad t¹
priorytetow¹ dla Wawra in-
westycj¹ potrzebny jest wiêk-
szy nadzór, bo dzieje siê bar-
dzo niedobrze. Kontynuowa-
liœmy ten wa¿ny temat w kil-
ku ubieg³orocznych nume-
rach „Mieszkañca”. Przewi-
dywaliœmy m.in. du¿y poœlizg
w zakoñczeniu prac nad
obiektem, na który z utêsk-
nieniem czekaj¹ tysi¹ce wa-
werczyków. Robota na budo-
wie sta³a, mieszkañcy siê nie-
pokoili, a by³a inspektor
nadzoru budowlanego jawnie
mówi³a o fuszerkach, uster-
kach i budowaniu niezgod-
nym ze sztuk¹ budowlan¹.

Ironia niech sp³ywa,
a prawda wyp³ywa
W³adze Wawra zapewnia³y,

¿e wszystko jest w porz¹dku,
a burmistrz Jacek Duchnow-
ski nawet ironizowa³ na jed-
nej z sesji, ¿e z przera¿eniem
dowiaduje siê z „Mieszkañ-
ca” o tym, co siê dzieje
w dzielnicy. Oczywiœcie, za-
pewniano, ¿e budowa basenu
zakoñczy siê 23 lutego 2010
roku. Termin ten podawa³y
tak¿e niektóre powa¿ne me-
dia. Tymczasem ujawniona
jesieni¹ ekspertyza rzeczo-
znawców potwierdzi³a szereg
nieprawid³owoœci przy budo-
wie, a i nieoddany do dziœ ba-
sen œwiadczy o tym, ¿e to
„Mieszkaniec” pisa³ prawdê.
I ironiê burmistrza powinna
zast¹piæ wdziêcznoœæ za rze-
telne prasowe informacje.
Ale zostawmy burmistrza
i w³adze dzielnicy, bo ich ka-
dencja zbli¿a siê do koñca

i sprawdŸmy, jak sprawa ba-
senu ma siê w chwili obecnej.

Hu, hu, ha – nasza 
zima z³a 

– Termin zakoñczenia prac
zosta³ przesuniêty aneksem do
umowy z firm¹ Zambet SA
z Pu³tuska, która jest wyko-
nawc¹ inwestycji. Budowa ma
byæ gotowa z koñcem czerwca
– zapewnia „Mieszkañca”
rzecznik wawerskiego urzêdu
Andrzej Murat. Dodaje, ¿e
przesuniêcie terminu zakoñ-

czenia budowy wynika³o
z mroŸnej zimy i niskich tem-
peratur podczas których nie
mo¿na by³o prowadziæ prac. 
– To œmieszne – komentuje po-
dan¹ przyczynê opóŸnienia
Anna Miara, która nadzorowa-
³a wczeœniej budowê basenu,
ale zwolni³a siê na znak prote-
stu przeciw nieprawid³owo-
œciom. – Przecie¿ obiekt jest

zadaszony i zamkniêty i mo¿na
by³o wykonywaæ w nim prace.
Nikt nie przestrzega³ harmono-
gramu budowy, z którego wyni-
ka³o, ¿e w styczniu i lutym mia-
³y ju¿ byæ montowane klamki
i ustawiane szafki. Takim pra-
com mróz naprawdê nie prze-
szkadza. Inspektor Miara uwa-
¿a, ¿e wykonawca basenu fir-
ma Zambet SA z Pu³tuska ca³-
kowicie zawali³a terminy,
a urz¹d Wawra, nie wiadomo
dlaczego, kryje wykonawcê.

Wiosna, 
co poprawki 
przynios³a 

Obecnie na budowie trwaj¹
doprowadzenia gazowe, ener-
getyczne i wodno-kanalizacyj-

ne. Wed³ug inspektor Miary
woda powinna byæ doprowa-
dzona do basenu jeszcze przed
zim¹ 2009... Montowana 
jest zje¿d¿alnia zewnêtrzna.
W ocenie wawerskich urzê-
dników teraz prace rusz¹ z ko-
pyta. - Jest to okres sprzyjaj¹-
cy temu ¿eby usun¹æ usterki
wczeœniej zauwa¿one i spisane
protokolarnie i przez rzeczo-

znawców i przez nasz nadzór
budowlany – mówi „Mie-
szkañcowi” Andrzej Murat. 
– Czyli to, o czym by³o g³oœno.
Dobrze, ¿e usterki zostan¹
usuniête, aczkolwiek martwi
nas, ¿e nie zrobiono tego do
tej pory. Przecie¿ ³atwiej jest
poprawiæ feler w trakcie pra-
cy, a nie po jej zakoñczeniu.

Wieœæ niesie
o w³adz sukcesie
Niestety nie uda³o nam siê

skontaktowaæ z szefami firmy
Zambet, a jej pu³tuskie biuro
odmówi³o podania odpowie-
dnich numerów telefonów ko-
mórkowych. Choæ „Mieszka-
niec” zawsze opiera siê na
sprawdzonych faktach, to tym
razem sprawdzimy nasze zdol-
noœci jasnowidzenia. Przepo-
wiadaj¹c przysz³oœæ s¹dzimy,
¿e basen najwczeœniej zostanie

oddany do u¿ytku przed jesien-
nymi wyborami samorz¹dowy-
mi. I wtedy felerna i œlimacz¹-
ca siê inwestycja propagando-
wo pos³u¿y za dowód œwietno-
œci w³adz obecnej kadencji.
A tymczasem zamiast k¹pieli
w basenie mieszkañcom Waw-
ra pozostaje… wielkanocny
œmigus-dyngus!

ar

PPPPoooośśśś llll iiii zzzzgggg    nnnnaaaa    bbbbaaaasssseeeennnniiiieeee
Ponad miesi¹c temu powinna siê zakoñ-
czyæ budowa s³ynnego basenu w wa-
werskim Aninie. Tymczasem na budo-
wie przy zbiegu ul. V Poprzecznej
i RzeŸbiarskiej prace wci¹¿ trwaj¹…

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!

ul. Saska 46
www.obiadek-saska.pl 

Wszystkie potrawy s¹ nasz¹ w³asn¹
produkcj¹ na bie¿¹co

MO¯NA ZJEŒÆ NA MIEJSCU, 
ZAMÓWIÆ DO DOMU, BIURA
�� Organizujemy wesela ��
�� Komunie �� Bankiety ��
�� Imprezy okolicznoœciowe ��
¯ywienie zbiorowe na terenie ca³ej Warszawy

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA:
na œwiêta, na dania gor¹ce, 

pó³misy miêsa i ryb,
miêsa pieczone, kurczaki, ciasta

Zamówienia codziennie od godz. 1100

tel. 022 424-44-37
Czynne pon.-pt. 11-19; sob.11-15

DOSTAWA GRATIS: Saska Kêpa, Goc³aw

ul. Majdańska 7 tel. 022 612−00−03

Okulary 49,−*

oprawa + szk³o + robocizna (sfera –6 do +6)

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

2 soczewki plastikowe, (sfera –4 do +6)
* szczegó³y promocji w hurtowni

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L

Spó³dzielnia Mieszkaniowa „STROP” rozpoczê³a realizacjê
budynku w Warszawie przy ul. Grochowskiej 80/82. 

Budynek 3 – 6 kondygnacji.
Mieszkania o powierzchniach od 52 m2 do 114 m2.

Gara¿ podziemny – stanowiska platformowe i na p³ycie.
Doskona³a komunikacja miejska oraz pe³na infrastruktura

handlowo – us³ugowa, szko³a, basen, park.
Budowa  rozpoczêta. 

Planowane zakoñczenie – II kw. 2011r.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W BUDOWIE

SPÓ£DZIELNIA  MIESZKANIOWA  „STROP”
ul. Skierniewicka 21, 01-230 Warszawa

tel. + 48 (22) 535 00 15,  535 00 21      
fax: + 48 (22) 535 00 60

www.strop.com.pl   e-mail: info@strop.com.pl

BUDYNEK MIESZKALNY 
Z US£UGAMI I GARA¯EM PODZIEMNYM

Warszawa ul. Grochowska 80/82

SKLEP
ORTOPEDYCZNO−REHABILITACYJNY

04−052 Warszawa ul. Grenadierów 25/27
tel. 022 810−19−24; www.orto−sklep.waw.pl

Czynny: pon.-pt. godz. 10-18, sob. 10-14
Gwarantujemy miłą i fachową obsługę!

Dojazd autobusami: 135,141,158,188, 311, 515, 523 (przystanek Osiedle Majdañska)

Realizujemy zlecenia NFZ
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Wielkanoc w Polsce jest tak barwna
i tak smakowita, z wplecionymi tylo-
ma ludowymi zwyczajami, kultywowa-
nymi do dziœ, ¿e cudzoziemcy coraz
czêœciej przyje¿d¿aj¹ ogl¹daæ i prze-
¿ywaæ z nami nasze œwiêta. 

Zwykle s¹ to mieszkañcy tych krajów, w których wiêk-
szoœæ spo³eczeñstwa traktuje Wielkanoc podobnie, jak wielu
z nas Bo¿e Cia³o, obchodzone 60 dni po Wielkanocy, czyli
jak okazjê do kilkudniowego wyjazdu i wypoczynku. 

Ale nie tylko w Polsce Wielkanoc to dni szczególne. Na
przyk³ad zwyczaj stukania siê pisankami, by wygra³a ta naj-
mocniejsza, jest popularny w wielu krajach, znany równie¿
pod nazw¹ „wojny pisankowej”. Kto lubi sprawdzaæ twardoœæ
skorupek, czêsto piêknie barwionych, powinien wybraæ siê do
Polski, Grecji lub na przyk³ad Armenii. Armeñskie jaja barwi
siê przedtem w wywarze z czerwonej (!) cebuli, a u nas czy
w Szwecji, gdzie tradycja ta ma kilkaset lat, ze zwyk³ej. Szwe-
dzi, podobnie jak Polacy u¿ywaj¹ do tego celu nie tylko cebu-
li, lecz tak¿e innych barwników naturalnych, np. m³odego
zbo¿a lub niektórych traw czy liœci dêbu. Bu³garskie pisanki
natomiast najczêœciej maj¹ kolor czerwony, ale te¿ przechodz¹
wielkanocn¹ próbê twardoœci skorupki.

Polska tradycja malowania idzie znacznie dalej: mamy pi-
sanki, kraszanki, wielk¹ rozmaitoœæ barwnych jaj, z wszela-
kimi wzorkami malowanymi, naklejanymi (np. z sitowia),
skrobanymi rysikiem. W dawnych czasach zajmowa³y siê
tym wy³¹cznie kobiety; dzisiaj to zwyczaj najpopularniejszy
w domach, w których s¹ dzieci.

Wielkanocne œniadanie? Dla nas to oczywiste: na ogó³ ¿ur
lub bia³y barszcz z chrzanem, mnogoœæ jaj na twardo fasze-
rowanych czy z majonezem, szynki, bia³a i wêdzona kie³ba-
ska, mazurki, baby lukrowane… Ale w innych krajach trady-
cje wielkanocne to ca³kiem inne menu.

Kto lubi ryby, zasmakuje w armeñskich specja³ach rybno –
warzywnych, ze szpinakiem w³¹cznie. Podaj¹ tu te¿ ry¿ ze
s³odkimi rodzynkami. Australijczycy racz¹ siê hot cross
buns, czyli cynamonowo - rodzynkowymi bu³eczkami, ude-

korowanymi lukrowym krzy¿em. Podaje siê je na gor¹co,
z apetycznie pachn¹cym, roztopionym mas³em. Greckie
œniadanie to zupa. Wielkanocna, specjalna, o nazwie magiri-
ca, serwowana jest z wielkanocnym chlebem (curek).
W dawnej Irlandii wstawa³o siê przed œwitem, by witaæ dzieñ
specjalnym, radosnym tañcem a potem raczono siê wielka-
nocnym ciastem „Cake Dance”.

Wielkanoc to œwiêto pe³ne radoœci, zabawy a nawet psot –
takich, jak w nasz Lany Poniedzia³ek, który w wiêkszoœci
krajów jest zwyk³ym dniem roboczym. Chodzenie po do-
mach, zbieranie s³odyczy czy drobnych prezentów to popu-
larna tradycja nie tylko w Polsce, ale te¿ w Szwecji.

Przedœwi¹teczny post, symboliczny „pogrzeb” œledzia,
którego wszyscy mieli ju¿ doœæ po kilku bezmiêsnych tygo-
dniach, koñczy siê zwykle wielkim, niedzielnym ucztowa-
niem. Ale nie wszêdzie. Ameryka Po³udniowa w te dni skupia
siê na duchowej, religijnej stronie mêki Pañskiej, œmierci
Chrystusa a wreszcie – Zmartwychwstaniu, z wielkim zaanga-
¿owaniem poœwiêcaj¹c siê modlitwie, rozwa¿aniom i uczest-
nicz¹c w licznych procesjach, rozpoczynaj¹cych siê ju¿ w Pal-
mow¹ Niedzielê, bez kurczaczków, baranków i tego wszyst-
kiego, bez czego wiele osób nie wyobra¿a sobie tych œwi¹t.

Mo¿e warto pamiêtaæ o tym, ¿e mo¿na inaczej, gdy usi¹-
dziemy przy naszym suto zastawionym stole? eGo

Do 3 kwietnia br. bêdziemy mogli podziwiaæ bogactwo pol-
skich tradycji zwi¹zanych z nadchodz¹cymi Œwiêtami
Wielkiej Nocy na Jarmarku Wielkanocnym przy ul.
Floriañskiej. Codziennie od godz. 12.00 do 20.00 czekaj¹ na
kupuj¹cych stoiska z produktami regionalnym oraz potrawami 
z ró¿nych zak¹tków kraju. (ab)

WWWWiiii eeee llll kkkkaaaannnnoooocccc     ttttuuuu     iiii ttttaaaammmm

I Jarmark Wielkanocny

Warszawa ul. Grochowska 45D
Dzia³y, sklep tel. 022 871-30-30 Serwis tel. 022 740-01-60
SSpprrzzeeddaażż  ––  MMoonnttaażż  OOPPOONN  ––2200%%!!
Pn-pt. 800-1800 Sob. 800-1300 e-mail: info@motopartner.pl

RENAULT CITROENPEUGEOT

SPECJALISTYCZNY 
SKLEP I SERWIS

Atrakcyjne ceny wyrobów 
ze ZŁOTA!

Kolekcja komunijna 
– NOWE WZORY

Duży wybór brylantów – 20%
W ciągłej sprzedaży wyroby 

ze złota – 50%
STO ORYGINALNYCH WZORÓW

OBRĄCZEK
Świąteczna promocja kolekcji

ze srebra – 25%
ZAPRASZAMY!

Universam Grochów
I piętro

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

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
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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

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
radosnego i wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań z najbliższymi
oraz Wesołego Alleluja
wszystkim Mieszkańcom Pragi Południe

życzy
Konstanty Bartoń

Zastępca burmistrza Dzielnicy Praga Południe

Z okazji 

Œwi¹t 
Wielkanocnych
nios¹cych nadziejê 
i odrodzenie ¿ycia,
najserdeczniejsze ¿yczenia 
zdrowia, pogody ducha,
a tak¿e wszelkiej pomyœlnoœci 
w ¿yciu zawodowym i osobistym

sk³ada 
Rada i Zarz¹d 

Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

- Chcia³bym rozliczyæ siê
z Urzêdem Skarbowym przez In-
ternet. Czy muszê wczeœniej z³o-
¿yæ wzór swojego podpisu?

- Nie musi Pan. Jedynie w przy-
padku, gdy rozlicza siê Pan wspól-
nie z ma³¿onk¹, ¿ona bêdzie musia-
³a z³o¿yæ na druku UPL-1 pe³no-
mocnictwo do podpisywania przez
pana deklaracji sk³adanej za pomo-
c¹ œrodków komunikacji elektro-
nicznej. Pe³nomocnictwo sk³ada siê
w formie papierowej i adresuje do
naczelnika w³aœciwego urzêdu skar-
bowego. Z obowi¹zku tego zwol-
nieni s¹ ma³¿onkowie, którzy doko-
nali takiego zg³oszenia ju¿ w roku
poprzednim, a pe³nomocnictwo
nadal obowi¹zuje. W pozosta³ych
przypadkach, podczas sk³adania ze-
znania, system komputerowy zada
pytania, które pozwol¹ zweryfiko-
waæ pana to¿samoœæ. Dowodem
i potwierdzeniem terminu z³o¿enia
zeznania podatkowego w takim
przypadku jest Urzêdowe Poœwiad-
czenie Odbioru, które otrzymuje
ka¿dy sk³adaj¹cy zeznanie przez 
Internet w momencie, w którym sy-
stem zweryfikuje prawid³owoœæ
wype³nienia i przes³ania formula-
rza.

- Rozumiem, ¿e w ten sposób
mogê rozliczyæ siê z PIT-u 37?
A termin dla rozliczaj¹cych siê
drog¹ internetow¹ jest identyczny
- 30 kwietnia?

- Tak. Ta us³uga internetowego
rozliczenia zeznañ rocznych skiero-
wana jest do podatników wype³nia-
j¹cych PIT-37, PIT-36, PIT-36 L,
PIT-38 i PIT-39. Termin - oczywi-

œcie ten sam. Zachêcamy jednak, by
nie czekaæ na ostatni¹ chwilê, gdy
system pewnie bêdzie pracowa³ na
maksymalnych obrotach, a wów-
czas mo¿e ju¿ zabrakn¹æ czasu na
ewentualne poprawki, gdy zeznanie
z powodu b³êdów bêdzie odrzucane.

- Wiem, ¿e zmieni³a siê ulga
prorodzinna. Ju¿ nie jest tak, ¿e
jak siê dziecko urodzi³o, to przy-
s³uguje ca³oroczna kwota, jak
w latach minionych, lecz kwota ta
jest  proporcjonalna do liczby
miesiêcy, jakie dziecko by³o na
œwiecie w danym roku podatko-
wym, czy tak?

- Tak to mo¿na generalnie okre-
œliæ. Mówi¹c obrazowo, w minio-
nych latach, jak dziecko urodzi³o
siê w grudniu, to przys³ugiwa³a
ulga za ca³y rok. A teraz, co najwy-
¿ej by³aby to ulga wysokoœci jednej
dwunastej ca³ego roku... w 2009 ro-
ku ca³oroczna ulga prorodzinna wy-
nosi 1112,04 z³otych, miesiêczna
92,67 (liczymy oddzielnie na ka¿de
dziecko!) a dzienna - 3,089...
Dzienny limit jest wa¿ny np. dla
ma³¿eñstw, które siê rozwiod³y
i ka¿dy z ma³¿onków sprawuj¹c
faktyczn¹ opiekê nad dzieckiem,
chcia³by korzystaæ z ulgi. Trzeba
wówczas pamiêtaæ, ¿e roczny limit
1112,04 z³otych jest maksymaln¹
kwot¹ (na jedno dziecko), w której
oboje ma³¿onkowie musza siê
zmieœciæ, dziel¹c ow¹ kwotê pro-
porcjonalnie do liczby dni faktycz-
nie sprawowanej opieki. St¹d wa¿-
ny jest limit przypadaj¹cy nawet na
poszczególne doby.

- Jesteœmy ma³¿eñstwem od
sierpnia ubieg³ego roku. Czy mo-
¿emy wspólnie siê rozliczyæ za
2009 rok?

- Niestety, jeszcze nie! Ma³¿eñ-
stwo musi trwaæ pe³ny rok kalenda-
rzowy. Wspólnie bêdziecie mogli
Pañstwo siê rozliczyæ dopiero
w przysz³ym roku z dochodów za

2010 rok pod warunkiem, ¿e obo-
wi¹zuje Was ustrój wspólnoœci ma-
j¹tkowej ma³¿eñskiej.

- Jestem emerytk¹, wiêc rozli-
cza mnie ZUS, chcia³bym jednak
przekazaæ 1 proc. swojego po-
datku na rzecz organizacji po-
¿ytku publicznego. Czy muszê
wype³niæ PIT i wskazaæ konto
organizacji?

- Tak, w takim przypadku musi
Pani wype³niæ PIT. Proszê zwróciæ
przy tym uwagê, ¿e w zeznaniu nie
podaje Pani numeru rachunku ban-
kowego organizacji, jedynie pe³n¹
nazwê, numer KRS i kwotê, jak¹
chcemy przekazaæ - nie wiêcej ni¿
jeden procent podatku nale¿nego,
zaœ Naczelnik Urzêdu Skarbowego
przekazuje tê kwotê na wskazany
przez obdarowan¹ organizacjê ra-
chunek bankowy.

- Ale co mam napisaæ, ¿e jest to
korekta zeznania wys³anego przez
ZUS?

- Nie, nie musi Pani. Zeznanie
z³o¿one przez Pani¹ traktujemy jako
pierwsze - przed ZUS-em i ostatecz-
ne. W razie pope³nienia b³êdu przy
wype³nianiu mo¿e oczywiœcie sko-
rzystaæ Pani z prawa do korekty te-
go zeznania.

- Moja córka, studentka zarobi-
³a w ubieg³ym roku mniej ni¿ wy-
nosi kwota wolna od podatku.
Czy musi wype³niaæ PIT?

- Tak, oczywiœcie obowi¹zek z³o-
¿enia zeznania ci¹¿y na wszystkich
podatnikach uzyskuj¹cych przycho-
dy i bez znaczenia jest wysokoœæ
uzyskanego dochodu. W wyniku
wype³nienia tego zeznania oka¿e
siê, ¿e pobrana od wynagrodzenia
zaliczka na poczet podatku stanowi
nadp³atê, któr¹ córce Urz¹d Skarbo-
wy zwróci.

- Czy w zwi¹zku z tym, ¿e córka
zarobi³a pierwsze pieni¹dze i z³o-
¿y PIT to stracê prawo do wspól-
nego rozliczania siê z ni¹? Jestem

matk¹ samotnie wychowuj¹c¹
dziecko...

- Absolutnie nie! Nie traci pani
prawa do preferencyjnego rozlicze-
nia siê. W swym zeznaniu nie wyka-
zuje Pani dochodów córki. Ale
przypominam - córka powinna z³o-
¿yæ oddzielne zeznanie, w którym
wyka¿e te swoje nieznaczne docho-
dy.

- Czy coœ siê zmieni³o, jeœli cho-
dzi o rozliczanie leków dla inwali-
dów?

- Nie, nic siê nie zmieni³o. Odli-
czaæ wydatki na zakup leków mog¹
tylko osoby posiadaj¹ce orzeczenie
o niepe³nosprawnoœci, o ile lekarz
specjalista stwierdzi, ¿e osoba ta po-
winna stale lub czasowo stosowaæ
okreœlone leki. Ulga obejmuje kwo-
tê stanowi¹c¹ ró¿nicê pomiêdzy
faktycznie poniesionymi wydatka-
mi w danym miesi¹cu, a kwot¹ 100
z³otych. Jeœli wiêc w danym miesi¹-
cu wyda³a Pani na leki np. 180 z³o-
tych, to swój dochód do opodatko-
wania bêdzie mog³a Pani zmniej-
szyæ o 80 z³otych. Czyli – jest tak,
jak w latach minionych.

- W ubieg³ym roku otrzyma³em
dywidendê z polskiej spó³ki skar-
bu pañstwa. Pobrano wówczas
ode mnie 19% podatek. Czy
otrzyman¹ kwotê wykazujê w ze-
znaniu rocznym?

- Nie, ju¿ nie. Dywidenda, jak¹
Pan otrzyma³ jest przychodem pod-
legaj¹cym opodatkowaniu 19%
zrycza³towanym podatkiem, które-
go nie wykazujemy w zeznaniu
rocznym. Zreszt¹ pewnie nie otrzy-
ma³ Pan ¿adnego PIT-u w tej spra-
wie ze spó³ki, która dywidendê wy-
p³aci³a...

- Czy zmieni³a siê wysokoœæ ulgi
na korzystanie z Internetu?

- Nie zmieni³a siê i nadal maksy-
malnie od dochodu mo¿emy odli-
czyæ 760 z³otych. Warunkiem odli-
czenia niezmiennie pozostaje posia-

danie faktury VAT, oraz dowodu
wp³aty wystawionego na osobê,
która korzysta z ulgi.

- W minionych latach ponios³em
stratê na gie³dzie. Czy mogê odli-
czyæ j¹ teraz od dochodów osi¹-
gniêtych w 2009 roku?

- Tak, ale wy³¹cznie z tego same-
go Ÿród³a przychodu. Strata ponie-
siona na gie³dzie mo¿e byæ odlicza-
na w ci¹gu kolejnych piêciu lat, jed-
nak wysokoœæ odliczenia w którym-
kolwiek z tych lat nie mo¿e przekro-
czyæ 50 proc. kwoty tej straty. Czy-
li stratê musi Pan podzieliæ na kon-
kretne lata i odliczaæ po 50 proc.
w ka¿dym roku, nie sumujemy
kwoty strat i nie wyliczamy od tego
50 proc.

- W ubieg³ym roku kupi³am
dom w stanie surowym, po kilku
miesi¹cach go odsprzeda³am,
uzyskuj¹c niewielki zysk. Czy
muszê to wykazaæ w zeznaniu
rocznym?

- Tak, wype³nia Pani PIT-39,
w którym wykazuje Pani przychód,
koszty i dochód uzyskany ze sprze-
da¿y nieruchomoœci, a nastêpnie
wylicza Pani 19% podatek. Kluczo-
we przy wyliczeniu podatku jest to,
czy w ci¹gu nastêpnych dwóch lat
przychód uzyskany ze sprzeda¿y
przeznaczy Pani na cele mieszka-
niowe np. kupuj¹c dzia³kê, dom,
mieszkanie. Szczegó³owe informa-
cje oraz sposób obliczenia podatku
mo¿e Pani znaleŸæ w broszurze in-
formacyjnej do zeznania PIT-39
oraz na stronie internetowej Mini-
sterstwa Finansów www.mf.gov.pl 

Notowa³: toms

Telefoniczny dy¿ur „Mieszkañca”

Kto PITał, nie zbłądzi
Nieuchronnie zbli¿a siê termin z³o¿enia rocznych zeznañ podatkowych. Ponownie
wiêc zaprosiliœmy do redakcji „Mieszkañca” przedstawicielki praskiego Urzêdu
Skarbowego, by udzieli³y telefonicznych konsultacji naszym Czytelnikom. W tym
roku podatkowe w¹tpliwoœci rozwiewa³y Agnieszka Pasik, kierownik Dzia³u Podat-
ku Dochodowego od osób fizycznych i Danuta Synowiecka, starszy inspektor.

Stefan S³owikowski
Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Weso³a

m.st. Warszawy  

Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych
symbolizuj¹cych nadziejê, radoœæ i odrodzenie ¿ycia

najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia, 
pogody ducha i wszelkiej pomyœlnoœci 

sk³adaj¹
Edward K³os

Burmistrz Dzielnicy Weso³a
m.st. Warszawy

Agnieszka Pasik Danuta Synowiecka
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MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

ŚŚwwiięęttaa  zzaa  ppaasseemm!!  PPooddrrzzuuccaamm
zzaapprraaccoowwaannyymm  ppaanniioomm  ddoommuu
kkiillkkaa  ppoorraadd,,  pprrzzyyddaattnnyycchh
ww ookkrreessiiee  pprrzzeeddśśwwiiąątteecczznnyymm
ii ppooddcczzaass  śśwwiiąątt,,  oobbyy  sszzcczzęęśśllii−−
wwyycchh  ii wweessoołłyycchh!!

Mięso przed upieczeniem
spryskaj lekko octem jabłko−
wym lub winnym, będzie lepsze
i ładniej się upiecze, a jeśli
skropisz mięso na zrazy lub
kotlety, będą kruche i smacz−
niejsze. Ważne, by zrobić to
lekko, a smak octu będzie nie−
wyczuwalny.

Świąteczny zapas chleba
można włożyć do zamrażarki,
a potem wyjmować i rozmra−
żać sukcesywnie, w miarę po−
trzeby. Ale warto też wiedzieć,
że jeśli brak miejsca w zamra−
żarce czy zamrażalniku, chleb
będzie starzał się wolniej, jeśli
włożymy do pojemnika na pie−
czywo połówkę świeżego jabł−
ka. Wystarczy ją raz na dzień
wymieniać.

By cebula nie szczypała
w oczy, krój ją obok włączone−
go gazu lub… zapalonej, ni−
skiej świeczki!

Przesolony żurek uratujesz,
gotując w nim kilka ziemnia−
ków, pokrojonych w plasterki. 

Zabrakło środków czyszczą−
cych? Fugi między kafelkami
wyczyści papka z wody i pro−
szku do pieczenia. 

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII

Kuchnia z jajem – to najpyszniejsza kuchnia
wielkanocna. Oto kilka smakowitych propozycji:

✓✓ Jaja marmurkowe: ugotowaæ jaja na twardo, lekko je ob-
t³uc, by skorupka popêka³a, lecz nie odpad³a. Wówczas powk³a-
daæ jajka do intensywnych, gor¹cych wywarów: buraczanego,
który, gdy przeniknie przez spêkania skorupki, utworzy na bia³-
ku „marmurkowy” ró¿owy lub bordowy wzorek; curry – wzorek ¿ó³ty, z ³upin cebuli –
wzorek z³ocisty lub br¹zowy. Esencja herbaciana da wzór br¹zowy, mocny „sos”
z mielonej papryki – marmurek czerwony. Potem wystarczy jajka umyæ, ostro¿nie
obraæ, by nie przenosiæ barwnika z wierzchu skorupki na ju¿ zabarwione bia³ko 
i gotowe!

✓✓ Jaja faszerowane: mog¹ byæ rozmaite. Pieczarkowe: podsma¿yæ na maœle po-
siekane pieczarki z drobno krojon¹ cebulk¹. Gdy siê zrumieni¹, dodaæ sól, pieprz, nie-
co tartej bu³ki – tak, by wch³onê³a t³uszcz. Ca³oœæ zmiksowaæ i mas¹ nape³niaæ po³ów-
ki przekrojonych wzd³u¿ jak (po wyjêciu ¿ó³tka). Ozdabiaæ „œcinkiem” czerwonej papry-
ki i kr¹¿kiem czarnej oliwki. Podawaæ na zimno lub na gor¹co. Serowe: wyj¹æ z ugo-
towanych na twardo, przekrojonych wzd³u¿ jaj ¿ó³tka i zmiksowaæ je lub utrzeæ razem
z tartym, ¿ó³tym serem, odrobin¹ sosu tatarskiego lub majonezu – tyle, by masa by³a
g³adka - i szczypiorkiem. Na³o¿yæ do po³ówek, ozdobiæ plasterkiem korniszona lub ka-
parami. Szynkowe: posiekaæ bardzo drobniutko 2-3 plasterki szynki konserwowej, do-
daæ posiekanego korniszonka i kolorowe (czerwona, ¿ó³ta) papryki z zalewy. Siekani-
nê wymieszaæ z niewielk¹ iloœci¹ rozpuszczonej ¿elatyny, przyprawionej do smaku. Na
dno ka¿dej po³ówki ugotowanego jajka (po wyjêciu ¿ó³tka) w³o¿yæ spory listek pietru-
szki tak, by wystawa³ ponad jej brzeg i wype³niæ j¹ tê¿ej¹c¹ galaretk¹ szynkow¹. Ozdo-
biæ majonezem lub cieniutkim plasterkiem cytryny. Zielone: Przygotowaæ pastê z t³u-

stego serka homogenizowanego, utartego lub zmiksowa-
nego na g³adko z natk¹, koperkiem, bazyli¹ i szczypior-
kiem. Wyciskark¹ do kremu nak³adaæ ozdobne kopczyki
do po³ówek jaj na twardo (bez bia³ka). Podobnie mo¿na
zrobiæ jaja Czerwone, miksuj¹c ser z papryk¹ s³odk¹ i su-
szonymi pomidorami lub Bia³e, lecz tu do t³ustego serka
dodajemy odciœniêty, gotowy chrzan i sól. Mo¿na je piêk-
nie, barwnie przyozdobiæ. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Studentka zaocznych studiów politologicz−

nych wchodzi na egzamin. Profesor uśmie−
cha się: − Idzie wiosna, nie będę dawać
pani trudnych pytań. Proszę opisać politykę

społeczną Donalda Tuska.
Dziewczyna wbija wzrok w podłogę, milczy. Po chwili

profesor przerywa ciszę: − Ale wie pani, kto to jest Do−
nald Tusk, prawda?
Dziewczyna nadal się nie odzywa. Profesor pyta zrezygno−

wany: − No a może pani wie, kto jest naszym prezydentem?
Brak odpowiedzi. Po chwili krępujacego milczenia profe−

sor pyta: − Przepraszam, a skąd pani jest?
− Z Bieszczad, panie profesorze – grzecznie odpowiada

studentka.
Profesor głęboko wzdycha, wstaje zza biurka, podchodzi

do okna i, bębniąc palcami w szybę, mówi sam do sie−
bie: − Ech… A może by rzucić to wszystko i wyjechać
w te Bieszczady…       WWeessoołłyy  RRoommeekk

Krzyżówka Mieszkańca Nr 6
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

W najbli¿szym czasie mo¿e Ciê ogarn¹æ nie-
chêæ do podejmowania decyzji i poczucie, ¿e
straci³eœ kontrolê nad biegiem wydarzeñ. Mo-
¿esz nie mieæ na nic czasu, wszystko mo¿e
dziaæ siê zbyt szybko i nie wiadomo, jak i dla-
czego. Nie planuj teraz wiêkszych inwestycji,
a rozmyœlanie nad tym, ¿e ktoœ jest bogatszy
od Ciebie, z pewnoœci¹ obni¿y Twoj¹ samoo-
cenê. IdŸ swoj¹ drog¹ i nie próbuj niczego
przyœpieszaæ.

 BYK 22.04-21.05
Nuda na pewno Ci nie grozi. Sprawy finanso-
we bêd¹ Ciê chwilowo bardzo anga¿owa³y –
nie zapomnij przypilnowaæ spraw zwi¹zanych
z rozliczeniem siê z urzêdem skarbowym lub
zap³aciæ zaleg³e rachunki. Bêdziesz w ci¹g³ym
ruchu, mog¹ Ci wypaœæ pilne wyjazdy s³u¿bo-
we, spotkania na mieœcie z klientami lub zna-
jomymi. Postaw na samodoskonalenie i pod-
niesienie kwalifikacji, a mo¿e to prze³o¿y siê
na wiêksze pieni¹dze. 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Najwiêksz¹ szansê na mi³osny zawrót g³owy
maj¹ BliŸniêta urodzone w pierwszej dekadzie
czerwca. Oprócz uczucia czeka Ciê du¿o po-
zytywnych emocji – warto ju¿ zacz¹æ plano-
waæ urlop, optymistyczne nastawienie do ¿ycia
doda ci si³ i energii do za³atwiania trudnych
spraw i sprawne pokonywanie przeciwnoœci
losu. W wolnym czasie… zaszalej przy domo-
wych porz¹dkach. 

�� RAK 22.06-22.07
Na swojej drodze mo¿esz spotkaæ osoby,
którym podobnie jak Tobie wiosna kojarzy siê
z mi³oœci¹. Zapowiada siê wspania³a zabawa,
mo¿esz realizowaæ w³asne, oryginalne pomy-
s³y na spêdzanie wolnego czasu. Sprawy za-
wodowe nabior¹ tempa, mo¿liwe, ¿e znaj-
dziesz nietypowe rozwi¹zanie jakiegoœ swoje-
go problemu.

�� LEW 23.07-23.08
Mo¿liwe bêd¹ sukcesy, ale okupione dodatko-
wymi obowi¹zkami, a co za tym idzie zmêcze-
niem oraz wiêksz¹ odpowiedzialnoœci¹. Spra-
wy zawodowe nie bêd¹ zbyt dokuczliwe i na
pewno starczy czasu na zajêcie siê czymœ du-
¿o przyjemniejszym. Zaplanuj sobie na œwiêta
taki rozk³ad zajêæ, aby odpocz¹æ i cieszyæ siê
urokami wiosny w mi³ym towarzystwie.

�� PANNA 24.08-23.09
Pieniêdzy nie powinno Ci zabrakn¹æ. Wiêcej
uwagi bêdziesz musia³ poœwiêciæ rodzinie, jak
i sprawom zwi¹zanym z prowadzeniem domu.
Przeszkadzaæ mo¿e Ci to, ¿e masz sporo ró¿-
nych spraw na g³owie, które odrywaæ Ciê bêd¹
od tego, czym powinieneœ siê zajmowaæ. Mo-

¿e byæ trochê zawirowañ, nieporozumieñ, ale
bez przykrych konsekwencji dla Twojego
zwi¹zku.

�� WAGA 24.09-23.10
Smutki i problemy nie bêd¹ mia³y do Ciebie
dostêpu. W najbli¿szym czasie otrzymasz pro-
pozycje towarzyskie, posypi¹ siê zaproszenia
na imprezy. Mo¿esz poznaæ nowe osoby, które
podobnie jak ty lubi¹ siê cieszyæ ¿yciem i ko-
rzystaæ z jego uroków. Niewykluczone, ¿e
w najbli¿szym czasie zaplanujesz letni urlop
lub swoj¹ najbli¿sz¹ przysz³oœæ.

�� SKORPION 24.10-23.11
Humor poprawi¹ Ci niewielkie zastrzyki finan-
sowe lub atrakcyjne promocje podczas zaku-
pów. W pracy bêdziesz siê cieszyæ sympati¹
wspó³pracowników, mo¿esz otrzymaæ nêc¹c¹
propozycjê, a jeœli d¹¿ysz do jakiegoœ ambit-
nego celu, zdo³asz siê znacznie do niego przy-
bli¿yæ.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Zamiast pêdziæ przez ¿ycie z klapkami na
oczach, czêœciej pozwól sobie na ró¿ne przy-
jemnoœci i bardziej zwracaj uwagê na to, ¿e
szczêœcie niejedno ma imiê. Sprawy rodzinne
dostarcz¹ Ci wiele radoœci i satysfakcji. Pieni¹-
dze wydawaj z umiarem, wszelkie znaki na
niebie i ziemi wskazuj¹, ¿e w najbli¿szym cza-
sie bêdzie Ci potrzebna wiêksza gotówka.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Otoczenie i Twój dom sprawi¹, ¿e poczujesz
siê niczym w spokojnej przystani. Rzucaj¹c
siê w wir ró¿nych spraw bêdziesz bardziej
aktywny, skory do za¿ywania ruchu i upra-
wiania sportów. Przed Tob¹ mog¹ siê poja-
wiæ zadania, bêd¹ce zapowiedzi¹ „gor¹cej
wiosny”, która czeka Ciê w tym roku. Zapo-
mnij o leniuchowaniu, warto siê zmobilizo-
waæ do dzia³ania.

�� WODNIK 21.01-19.02
Na pewno bêdzie okazja, by cieszyæ siê wio-
sn¹. Warto Wodniku, abyœ czêœciej chodzi³ na
spacery i za¿ywa³ ruchu. To Ci doskonale zro-
bi na zdrow¹ cerê i poprawi nastrój. Dotlenio-
ny mózg pozwala ³atwiej i szybciej rozwi¹zy-
waæ problemy i znaleŸæ wyjœcie z trudnych sy-
tuacji, w których zawsze mo¿esz liczyæ na po-
moc przyjació³. 

�� RYBY 20.02-20.03
Poprawi Ci siê nastrój i w g³owie powstan¹ cie-
kawe pomys³y, na horyzoncie mog¹ siê poja-
wiæ interesuj¹ce osoby, a wraz z nimi – warte
grzechu propozycje. Zamiast siêgaæ po wiêcej,
umacniaj swoj¹ obecn¹ pozycjê w pracy. Po-
myœl o ubezpieczeniach na przysz³oœæ i sen-
sownej lokacie oszczêdnoœci 

Merlin
Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 12 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 4/2001: „Klamka zapad³a”. Nagrodê ksi¹¿kow¹
wylosowa³ p. Micha³ Moszczyñski z ul. Stargardzkiej. Wa¿ne do 09.04.br.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
CCzzyy  wwiieesszz,,  żżee od blisko tysiąca lat w Wielki Piątek wystawia−

no w kościołach lub na przedkościelnych placach widowiska,
przypominające spektakle dzisiejszego teatru ulicy − misteria
męki Pańskiej, upamiętniające ostatnie dni życia Chrystusa? Zna−

ne są także te napisane przez polskich autorów, np. Historyja o chwalebnym Zmar−
twychwstaniu Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka.

CCzzyy  wwiieesszz,,  żżee najsłynniejsze w Polsce widowiska pasyjne wystawiane są w Kalwa−
rii Zebrzydowskiej, Kalwarii Pacławskiej, Ołtarzewie koło Ożarowa Mazowieckiego,
czy Bydgoszczy, a największe w Europie widowisko pasyjne można obejrzeć na Cy−
tadeli Poznańskiej?

CCzzyy  wwiieesszz,,  żżee  dla Szwedów, Niemców, Włochów, Anglików Wielki Piątek to dzień
wolny od pracy a dla Irlandczyków i Polaków – nie? 

CCzzyy  wwiieesszz,,  żżee  w Kolegiacie Grobu Bożego w Miechowie znajduje się portret Makariu−
sza, który będąc biskupem Jerozolimy w IV wieku doprowadził do zburzenia świątyni
Afrodyty, stojącej na miejscu domniemanego Grobu Pańskiego i doprowadził do zbudo−
wania w tym samym miejscu jerozolimskiej Bazyliki Grobu Bożego? CCiieekkaawwsskkaa
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ADMINISTROWANIE

�� Administrowanie i zarz¹dza-
nie nieruchomoœciami profesjo-
nalnie. Tel. 0608-053-676; 

022 497-67-27 
e-mail:biuro@bznprofil.pl

�� Zarz¹dzanie nieruchomo-
œciami. Tel. 605-922-252

KUPIĘ

�� AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkê oraz znaczki, monety,
medale. Tel. 0516-400-434
�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, meble
i inne przedmioty. 
Tel. 22 610-33-84; 0601-235-118
� Ksi¹¿ki – dojadê. 
Tel. 22 826-03-83; 0502-322-705
� Ksi¹¿ki i komiksy. Mo¿liwy
odbiór. Antykwariat Rogalskiego
1E. Tel. 0501-256-294 
� Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

� Maszyny do szycia, na metalo-
wych czêœciach, walizkowe z gwa-
rancj¹. Cena od 200 z³. Ul. Cza-
pelska 32. Tel. 22 870-71-72
� 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. 

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

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

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

� Interna Lekarz – wizyty domo-
we. Tel. 660-594-505

NAUKA

RAMKA
Angielski, matura, certyfikaty,
dojazd. Tel. 501-543-136
� J. polski. Tel. 0691-923-889
� Korepetycje – matematyka, fi-
zyka. 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 poziomie.
Profesjonalnie, rzetelnie, z uœmie-
chem. 40 z³/godz. 

Tel. 502-275-294 

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

Tel. 691-870-045
�Matematyka. Tel. 604-839-615
� Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernantka.

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

� Odst¹piê dzia³kê pracownicz¹
przy ul. Ostrobramskiej za stacj¹
Shella ze zwrotem kosztów zago-
spodarowania 4000 z³. 

Tel. 609-27-10-10

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Lokal przemys³owo-biurowy
300 m kw. Wawer. 

Tel. 505-165-255

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Praga P³d., ul. Paca, 2 pok., 48
m kw. 2/3P. Tel. 794-90-95-21
RAMKA
Mieszkanie nowe 104 m kw. bez-
poœrednio, Weso³a. Tel. 502-116-
990
� Sprzedam dzia³kê budowlan¹
644 m kw., w Górkach, gmina
Dêbe Wielkie ko³o Wi¹zownej
cena 75 tys. do negocjacji. 

Tel. 508-175-295

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

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

Tel. 0505-383-341
� Pomagamy przy zamianie lub
wykupie nieruchomoœci z proble-
mami prawnymi, sp³acie zad³u¿enia,
gdy grozi egzekucja lub eksmisja. 
Tel. 604-803-803, 503-027-388,
ez.estate@gmail.com, 
p.niedzielski@finansowydom.com
� Na mniejsze lub sprzedam 79
m kw., w³asnoœciowe 4 pok., Go-
c³aw. Tel. 22 613-68-96;

511-794-661

DAM PRACĘ

� Dam pracê pani do prowadze-
nia domu w Miêdzylesiu. Ko-
nieczne prawo jazdy. 

Tel. 505-683-443
� Dla aktywnych, lubi¹cych
kontakt z ludŸmi – perspektywa
przychodu pasywnego. 

Tel. 601-326-481

� Elektroników/elektryków do
montowania podzespo³ów elek-
tronicznych, Zielonka k. W-wy. 

Tel. 509-820-555,
Elwira.zadrozna@partnerpraca.pl

SZUKAM PRACY

� Odpowiedzialna emerytka szu-
ka pracy na pó³ etatu. 

Tel. 0697-229-211

OGRODNICZE

� Ogrodnictwo – kompleksowo. 
Tel. 0602-58-75-13

�� Pielêgnacja, porz¹dkowanie,
wywóz nieczystoœci sta³ych, uk³a-
danie kostki brukowej, budowle
ogrodowe. Tel. 601-440-600
� Zak³adanie i pielêgnacja ogro-
dów, porz¹dki wiosenne. 

Tel. 0888-906-138

PRAWNE

�� DORADCA PODATKOWY –
porady, k³opoty z urzêdem skarbo-
wym, wszystkie podatki, spadki, da-
rowizny, aukcje. Warszawa Goc³aw.
Tel. 22 672-34-34; 604-095-656  

www.podatki-doradca.pl

RAMKA
Doradztwo prawne pe³ny zakres, 
Kancelaria Prawna Pietruk s.c. 
Konkurencyjne ceny
Ul. Olszynki Grochowskiej 11/15
lok. 2, Warszawa 
I piêtro. Tel. 22 879-92-29; 513-
160-599, www.pietruk.eu

� Kancelaria Prawna, przystêpne
ceny, szeroki zakres us³ug. Czyn-
na codziennie oprócz wtorków,
ul. Grochowska 207 (Universam
nad bankiem). Tel. 0509-959-444, 

22 810-00-61 w. 252 
�� Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukoœna. 

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

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

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

RAMKA
Kancelaria Prawnicza 
ul. Krypska 37 lok. 2
Tel. 22 251-68-87 
794-249-246

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

RÓŻNE

� Chór Cor Mariae przy koœciele
na pl. Szembeka og³asza nabór do

rozszerzonego sk³adu zespo³u. Po-
szukiwane g³osy: sopran, bas, te-
nor. Przes³uchania wtorek, czwar-
tek o 19.30 na plebanii. Wiêcej in-
formacji: Tel.793-022-779
�� Fotografia œlubna – profesjo-
nalnie. Tel. 502-936-956
� £awki ogrodowe na ¿eliwnych
nogach, deski z solidnego tworzy-
wa sztucznego odporne na dewa-
stacjê i warunki atmosferyczne.
Ró¿ne modele. Tel. 697-104-304
�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE - TANIO
I SOLIDNIE. 

TEL. 0500-336-607
� Projekty wnêtrz, aran¿acje.
Doœwiadczenie, profesjonalizm. 

Tel. 604-706-603

SPORT

� Si³ownia, ping-pong. Najtaniej
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 nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577

�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zacho-
dnie. Naprawa. 

Tel. 22 612-95-23, 
0609 105 940

� Alarmy, domofony, kamery,
komputery. Tel. 22 371-23-49
�� ALKO – przeprowadzki. 

Tel. 512-139-430
� 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. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja!  

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, tapicerki.
Solidnie – tanio. Dojazd gratis. 

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, prze-
róbki, wszelkie naprawy. ul. Za-
mieniecka 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, tapeto-
wanie, hydraulika, elektryka,
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
� Glazura, d³ugi sta¿. 

Tel. 22 612-59-98; 
518-562-380

�� 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 –
uprawnienia. 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, TE-
LEWIZORY – naprawa. 

Tel. 0694-825-760
��Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. 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

� Malowanie, tapetowanie, gi-
psowanie – doœwiadczenie. 

Tel. 22 810-90-22

�� 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
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulaturê,
st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. Tel.
22 499-20-62 
� Ocieplenia. Tel. 660-473-628
� Pralki, lodówki. 

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

� 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
� Sprz¹tanie piwnic, wywóz me-
bli. Tel. 694-977-485
�� STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie,
szafy, pawlacze i inne. 

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

�� Tapicerskie. 
Tel. 22 612-53-88

� T³umaczenie tekstów technicz-
nych 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, wywóz gruzu, me-
bli, oczyszczanie piwnic, gara¿y,
dzia³ek. Tel. 502-91-367
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771
� 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 GRUZU,
z³omu, œmieci, drzewa, liœci,
opró¿nianie piwnic. 

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

USŁUGI/komputerowe

� Pogotowie komputerowe. 
Tel. 603-650-090

ZIELARSTWO

� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny 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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Nak³ad: 
40 000 egz.

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 Warszawa,

I piêtro.
Tel. 022 879-92-29; 

0502-27-51-94; 
www.pietruk.eu 

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

Kancelaria Prawnicza 
ul. Krypska 37 lok. 2

Tel. 22 251-68-87 
794-249-246

WYCENA
NIERUCHOMOŒCI
RZECZOZNAWCA

MAJ¥TKOWY
TEL. 600-438-844

Mieszkanie nowe 104 m kw.
bezpoœrednio, Weso³a. 

Tel. 502-116-990

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, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 22 610-18-53;
0662-065-292

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

Jajeczko czêœciowo nieœwie¿e
Uwagê pasa¿erów czekaj¹cych w holu dworca Warszawa Wschodnia przykuwa³ d¿entelmen na

oko stateczny, zadbany, a jednak podskakuj¹cy, przytupuj¹cy, krêc¹cy siê niczym pijany Indianin
w tañcu wojennym. W koñcu ktoœ nie wytrzyma³ i najdelikatniej jak potrafi³ zapyta³ go:  - Czy coœ
siê sta³o? Czy coœ panu jest?

Zrazu mê¿czyzna - nie przerywaj¹c swego dziwnego tañca – wskazywa³ palcem na dworcowe
megafony: - „Poci¹g Intercity do Gdañska odjedzie z toru…

- No i co w tym œmiesznego, zapyta³ inny ze œwiadków dworcowej sceny. 
Nieznajomy ju¿ siê trochê uspokoi³, zebra³ w sobie. - Przepraszam pañstwa, ale doprawdy nie

mog³em siê powstrzymaæ. Otó¿ kilka dni temu jecha³em tym Intercity, tyle, ¿e z Gdañska do
Warszawy. Rzeczywiœcie cud-miód-ultramaryna. Ledwo za oknami zniknê³a „wieczna pochodnia”
Rafinerii Gdañskiej z wagonowych g³oœników rozleg³ siê mi³y i – co dziwne w PKP – wyraŸny g³os: 

- Witamy w poci¹gu Intercity… Informujemy pasa¿erów, ¿e poczêstunek, który pañstwo otrzy-
maj¹, wliczony jest w cenê biletu… Zapraszamy do wagonu restauracyjnego… Wszystkie wagony
s¹ klimatyzowane, w poci¹gu obowi¹zuje ca³kowity zakaz palenia tytoniu… Europa! Poci¹g
zasuwa jak luks-torpeda, nie chybocze, czêstuj¹ cz³owieka kaw¹, czysto. Kurcze – pomyœla³em
sobie, czego ci ludzie chc¹? Wiecznie im coœ nie tak, wiecznie na te biedne PKP szczerz¹ zêby. 
A tu proszê – kultura… 

Owszem, proszê pañstwa, kultura, ale tylko do granic województwa mazowieckiego. Od tego
miejsca, jak no¿em uci¹³ - poci¹g zacz¹³ siê wlec, jak nie przymierzaj¹c osobowy do M³awy.
Cz³ap, cz³ap – ko³o za ko³em. Co bardziej oblatani pasa¿erowie w mig zorientowali siê, ¿e
jesteœmy co prawda na ziemi by³ego ksiêcia Konrada Mazowieckiego, a teraz doktora Struzika,
ale trasa naszego poci¹gu nie wiedzie przez P³ock bynajmniej. O P³ock bowiem i o okolice pan
marsza³ek województwa mazowieckiego dba tak, ¿e wêdrownym bajarzom rymy pochwalne same
na usta siê cisn¹. Nie dziwota - tam go wybieraj¹. A gdzie go nie wybieraj¹, to niech maj¹ czego
¿a³owaæ. Ta prosta zasada sprawiedliwoœci mazowieckiej bije w okna Intercity nader wyraziœcie.
Europa zaklêta w naszym poci¹gu miast mkn¹æ jak dotychczas, wlok³a siê z prêdkoœci¹ furmanki.
Widocznie tory s³abe. Do granicy struzikowej ziemi by³y mocne i nowoczesne, od granicy, s¹
niczym p³uca prze¿arte gruŸlic¹ – niezdolne do najmniejszego wysi³ku poza trwaniem. Doœæ
powiedzieæ, ¿e dwie z piêciu i pó³ godziny podró¿y z Gdañska do Warszawy przypadaj¹ (51 km)
na podró¿ przez Mazowsze. 

Bosonogi, kenijski biegacz by³by szybciej… 
Co powiedziawszy dworcowy d¿entelmen, zwracaj¹c siê do swej przypadkowej publicznoœci,

doda³: rozumiej¹ wiêc pañstwo, ¿e dopóki te wspomnienia we mnie nie wystygn¹, to szumne dwor-
cowe zapowiedzi: Intercity to, Intercity tamto, bêd¹ mi siê kojarzy³y z handlark¹ oferuj¹c¹ klien-
tom jajeczko czêœciowo nieœwie¿e. Obserwator

Do zdarzenia dosz³o we
wtorek 23 marca. W godzinach
rannych zapad³a siê ziemia pod
pracuj¹cym na budowie dŸwi-
giem. Maszyna niebezpiecznie
przechyli³a siê w jedn¹ stronê.
Prace zosta³y wstrzymane, a ro-
botnicy przez wiele godzin za-
stanawiali siê, jak przywróciæ
do pionu przechylony dŸwig.
Mieszkañcy okolicznych bu-
dynków poprosili Stra¿ Miejsk¹
o sprawdzenie zagro¿enia. Od
operatora Stra¿y Miejskiej do-

wiedzieliœmy siê, ¿e interwen-
cja funkcjonariuszy zakoñczo-
na zosta³a o godz. 15.06 stwier-
dzeniem, ¿e dŸwigi na budowie
s¹ sprawne. – To jakaœ parano-
ja – mówi mieszkaniec przyle-
g³ego do budowy budynku,
który z okna przez wiele godzin

obserwowa³, co dzieje siê na
budowie. – Faktycznie, o godzi-
nie piêtnastej przyjecha³ samo-
chód stra¿y z bocznym nume-
rem 2716, ale ¿aden ze stra¿ni-
ków nawet nie wszed³ na teren
budowy. Zaparkowali na ul.
Rybnej, postali trochê i odje-
chali. Nie tylko nie mogli oce-
niæ zagro¿enia, oni nawet zza
metalowego wysokiego p³otu
nie mogli nic zobaczyæ! W tym
czasie robotnicy dalej walczyli
z pochylonym dŸwigiem usi³u-

j¹c go podnieœæ za pomoc¹ ko-
parki. 

Po kolejnej godzinie uda³o
siê dŸwigowi przywróciæ pion
i przestawiæ w inne miejsce.
Tam, gdzie zapad³a siê ziemia
podjecha³y dwie koparki i za-
czê³y kopaæ. – W pewnym mo-

mencie robotnicy a¿ z³apali
siê za g³owy – relacjonuje pan
Pawe³, który ze swojego bal-
konu na trzecim piêtrze do-
brze widzia³ ca³¹ sytuacjê. 
– Okaza³o siê, ¿e w zapadniê-
tym miejscu koparki odkopa³y
jakieœ piwnice, czy schrony.
Strach nawet pomyœleæ, co
mog³o siê staæ, gdyby dŸwig
zapad³ siê jeszcze bardziej.
Bez w¹tpienia wielotonowa
maszyna przewróci³aby siê na
robotników, przechodniów
i zaparkowane przy Rybnej
i Miñskiej samochody. 

Nastêpnego dnia po zdarze-
niu „Mieszkaniec” pyta³ o jego
przyczynê i przebieg równie¿
Piotra Wiœniewskiego, który

jest kierownikiem budowy na
inwestycji „Rogowski Develop-
ment”. Okaza³o siê, ¿e podwy-
konawca robót nie poinformo-
wa³ kierownika, ani o zagro¿e-
niu, ani o tym, ¿e praktycznie
ca³y dzieñ na budowie nie trwa-
³y prace. Magda Kato

KROK OD TRAGEDII
O ma³y w³os, a dosz³oby do tragedii na budo-
wie „Rogowski Development” przy ul. Miñ-
skiej 48/50. Na robotników i przechodniów
móg³ przewróciæ siê wielotonowy dŸwig.

www.meble−wierzbowski.pl e−mail: meble@meble−wierzbowski.pl

SOSNA –  BRZOZA –  OLCHA –  DĄB
KOLONIALNE � STYLOWE � NOWOCZESNE

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.
ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel./fax 813 77 38, 0502 221 045

M E B L EM E B L E
Z LITEGO DREWNA

PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

Zdrowych, weso³ych i pogodnych 
Œwi¹t Wielkanocnych 

wraz z ¿yczeniami udanych zakupów 
w sklepach „Spo³em” WSS

sk³ada swoim Klientom i Pracownikom
Rada Nadzorcza i Zarz¹d „Spo³em”

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
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Z a p r a s z a m y  c o d z i e n n i e  o d  g o d z .  6 . 0 0 − 2 1 . 0 0

życzy swoim 
Szanownym Klientom

rodzinnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych

i zaprasza na świąteczne zakupy!

CENTRUM HANDLOWE
J. Roszkowski

Warszawa Wawer ul. Trakt Lubelski 1/3

Choæ ¿yj¹ ludzie, którzy pa-
miêtaj¹ ten historyczny mecz, to
informacje o nim zachowa³y siê
g³ównie dziêki mediom. Wiemy,
¿e odby³ siê na Kamionku, na
boisku AZS-u w Parku Skary-
szewskim (ówczesnym Parku
Paderewskiego). ¯e by³a piêk-
na, s³oneczna pogoda. ¯e boi-
sko by³o zniszczone i milicjanci

musieli je doprowadziæ do ta-
kiego stanu, aby po kilkuletniej
przerwie mo¿na by³o kopaæ
„ga³ê”. ¯e zawodnicy jechali na
mecz furmank¹, która… nie
zmieœci³a siê na prom zapew-
niaj¹cy przeprawê przez Wis³ê.
Dlatego te¿ spóŸnili siê na spo-
tkanie i inauguruj¹cy powojen-
n¹ historiê pi³ki no¿nej mecz
rozpocz¹³ siê godzinê po plano-
wanym czasie...

Mecz ten by³ jednoczeœnie
zebraniem zawodników, kibi-

ców i dzia³aczy. Zebraniem re-
aktywuj¹cym warszawski zwi¹-
zek pi³ki no¿nej. Do Parku Pa-
derewskiego przysz³o wtedy
ponad 3 tysi¹ce osób. – Teraz
nie da siê opisaæ, jak wa¿ne to
by³o wydarzenie – mówi „Mie-
szkañcowi” legenda sto³eczne-
go pi³karstwa, honorowy prezes
Polonii Warszawa Jerzy Pieka-

rzewski, który jako nastoletni
kibic by³ na tym meczu. – Prze-
cie¿ w czasie okupacji rozgryw-
ki pi³karskie by³y zabronione,
a za grê w pi³kê grozi³a œmieræ.
Inauguruj¹cy oficjalny sezon
pi³karki mecz zosta³ rozegrany
pomiêdzy KS TUR Okêcie
i Milicyjnym Klubem Sporto-
wym Polonia. Rezultat spotka-
nia, to 3 do 3.

Dla uczczenia tego nie-
zmiernie wa¿nego dla Warsza-
wy wydarzenia, w 65 rocznicê

meczu Rada Osiedla Kamionek
zainicjowa³a okolicznoœciowy
pi³karski pojedynek. Niedaleko
Parku Skaryszewskiego, na
zmodernizowanym boisku na
Bulwarze Stanis³awa Augusta.
– Praga Po³udnie, to dzielnica
sportu – powiedzia³ do zawo-
dników burmistrz dzielnicy To-
masz Kucharski., który przyby³

na jubileuszowy pojedynek.
M³odzie¿y i grupce kibiców
zosta³a przypomniana historia
pierwszego meczu w wyz-
wolonej Warszawie. A po
chwili w szranki stanêli m³o-
dzicy z KS Drukarz Warszawa.
Pierwsze kopniêcie pi³ki po-
wierzono jednak kibicowi,
który na ten symboliczny poje-
dynek przyjecha³ a¿ z Woli. –
Ja tak¿e tu gra³em w latach ’70
ubieg³ego wieku, jako zawo-
dnik Drukarza – powiedzia³

„Mieszkañcowi” mieszkaj¹cy
wówczas przy ul. Grochow-
skiej Waldemar Ko³ak i rozpo-
cz¹³ okolicznoœciowy mecz.

Historyczne Ÿród³a podaj¹,
¿e 25 marca 1945 r. pogoda by-
³a s³oneczna, a mecz zakoñczy³
siê remisem. A historia, jak wia-
domo lubi siê powtarzaæ. Opa-
trznoœæ sprawi³a, ¿e w rocznicê
tamtego meczu równie¿ œwieci-
³o ostre s³oñce. – Prawdopo-
dobnie by³em na tym powojen-
nym meczu. Mia³em wtedy do-
k³adnie tyle lat, co graj¹cy dzi-
siaj m³odzicy… – z rozrzewnie-
niem mówi³ nam Tadeusz Gro-
mulski, inny z kibiców ogl¹da-
j¹cych okolicznoœciowy mecz.
Doda³, ¿e wtedy mieszka³ przy
ul. G³uchej, a teraz przy Wspól-
nej Drodze. 

Jak wspomnieliœmy historia
lubi siê powtarzaæ. W jubile-
uszowym meczu tak¿e pad³ re-
mis. Po jednej bramce strzelili
Tomek Klimczak i Micha³ Kê-
droñ. Po sparingu, w imieniu
burmistrza Pragi Po³udnie
i swoim, radny Bogdan Jezior-
ski z dzielnicowej Komisji Spo-
rtu wrêczy³ dru¿ynom bior¹-
cym udzia³ w symbolicznym
meczu pami¹tkowe statuetki
i przekaza³ Radzie Kamionka
kibicowski szal. – Zawiesimy
go  w naszej siedzibie – zdecy-
dowa³a Dorota Jankowska
przewodnicz¹ca komisji spo-
³eczno-samorz¹dowej Rady
Kamionka, samorz¹du, który
kilka dni wczeœniej, z okazji
120-lecia przy³¹czenia osiedla
do Warszawy og³osi³ „Rok Ka-
mionka”.

A swoj¹ drog¹, to chyba fak-
tycznie, jak mówi³ burmistrz
Kucharski, Praga Po³udnie jest
dzielnic¹ sportu. Tu odby³ siê
pierwszy po wojnie mecz, tu za
dwa lata odbêdzie siê Euro, i tu,
przy ul. Podskarbiñskiej, 27 ma-
ja 1945 r., zosta³a oficjalnie
otwarta liga. Ale to ju¿ historia
na inny artyku³… ar

DESZCZOWY RAJD
Otwock i jego okolice po¿egna³y zimê ósm¹
edycj¹ Rajdu Mazowieckiego, rozpoczynaj¹ce-
go tegoroczny Rajdowy Puchar Polski sportów
motorowych. Wydarzenie to skupia zawodników
walcz¹cych o licencje miêdzynarodowe, jak
równie¿ Goœci – czyli zawodowe ekipy z Rajdo-
wych Samochodowych Mistrzostw Polski.

20 marca okolice Otwocka zahucza³y odg³osem pêdz¹cych
maszyn. Ha³as silników, t³umy kibiców i wszechobecne pajêczyny
taœm bezpieczeñstwa, zamieni³y spokojne lokalne drogi w centrum
sportowych wydarzeñ. 

Wyœcig podzielony na 10 odcinków specjalnych, rozpocz¹³ siê
z samego rana na lotnisku w Sobieniach Szlacheckich, a zakoñczy³
wieczornym OEsem w centrum miasta.  Podczas czterech odcin-
ków, faworytem by³a za³oga Masterlease Nivette Rally Team,
w sk³adzie Filip Nivette – na siedzeniu kierowcy oraz Szymon Go-
spodarczyk – pilot, startuj¹ca Mitsubishi Lancerem Evo IX. 

Zespó³ wspierany przez firmy Masterlease i Nivette - Dealer
Opel, Chevrolet, Mazda, powróci³ na oesy w charakterystycznym
dla siebie „wojowniczym” stylu. Niestety awaria podczas drugiej
pêtli, zmusi³a dru¿ynê do wycofania siê z dalszej czêœci obiecuj¹-
cej rywalizacji, przez co nie mieliœmy okazji obejrzenia teamu
w kolejnych rajdowych zmaganiach tego dnia.

Niew¹tpliwie szczególnie widowiskowy by³ ostatni OS, prowa-
dz¹cy ulicami Otwocka. Wira¿ pod betonowym wiaduktem kolejo-
wym, przysporzy³ kibicom dodatkowych wra¿eñ. Widzowie mieli
okazjê obejrzeæ auta pêdz¹ce w strugach deszczu, który nieoczeki-
wanie zacz¹³ padaæ godzinê przed startem. To, co dla widzów by³o
dodatkow¹ atrakcj¹, dla kierowców stanowi³o zapewne znacz¹ce
utrudnienie. Œliska nawierzchnia, odbijaj¹ce siê w niej œwiat³a i ty-
powe dla Otwocka zawi³e drogi, sta³y siê prawdziwym wyzwaniem
dla dru¿yn. Szczêœliwie oby³o siê bez przykrych niespodzianek i na
mecie rajdu stanê³o trzydzieœci osiem zespo³ów z Rajdowego Pu-
charu Polski oraz osiem za³óg klasy Goœæ.

Ostatecznie rywalizacjê wygra³ Rafa³ Maliñski. W klasie Goœæ
najszybszy okaza³ siê Maciej Oleksowicz. Tym oto sposobem, wraz
z dŸwiêkiem odje¿d¿aj¹cych aut rajdowych, rozstaliœmy siê z tego-
roczn¹ zim¹, radoœnie witaj¹c wiosnê 2010. enigma

Ruch w Miasteczku
W dniu, w którym ukazuje siê „Mieszkaniec” Praga Po-
³udnie wzbogaci siê o nowy obiekt. 31 marca przy ul.
Olszynki Grochowskiej, róg Pabianickiej uroczyœcie
otworzy swoje podwoje Miasteczko Ruchu Drogowego.

Nowa inwestycja powsta³a z myœl¹ o dzieciach i m³odzie¿y,
którym spoœród wielu wartoœci, jakie nale¿y wpajaæ jest bezpie-
czeñstwo. Plac zamieniony zosta³ w prawdziwe uliczki z sygnaliza-
cj¹ œwietln¹, pasami i znakami ruchu drogowego. Bêdzie to miejsce
do praktycznej nauki zasad ruchu drogowego.

Z miasteczka bêd¹ mog³y korzystaæ nie tylko dzieci mieszkaj¹ce
w okolicy, ale równie¿ szko³y, które wspólnie z Policj¹ zechc¹ zor-
ganizowaæ tutaj zajêcia. Obok miasteczka powsta³ kompleks sporto-
wo – rekreacyjny ze skateparkiem i boiskiem do gry w pi³kê, a tak-
¿e plac zabaw dla najm³odszych. Ju¿ podczas uroczystoœci otwarcia
tego obiektu przeprowadzone zostan¹ pierwsze lekcje i konkursy dla
uczniów ze Szko³y Podstawowej nr 215. Wspó³organizatorem zajêæ
bêd¹ Wydzia³ Ruchu Drogowego z Komendy Sto³ecznej Policji oraz
VII Komenda Rejonowa Policji w Warszawie. (ab)

Na starcie zawodów mode-
li lataj¹cych stanê³o 34, a w wy-
œcigach wziê³o udzia³ 37 zawo-
dników reprezentuj¹cych œro-
dowiska harcerskie ZHP i ZHR.
Zwyciêzc¹ zarówno zawodów
modeli lataj¹cych, jak i wyœci-
gów pojazdów zdalnie sterowa-

nych zosta³ Micha³ Krajewski
z Goc³awia (samolot Mirage
2000). Sterowany przez niego
samochód przejecha³ w ci¹gu
dwóch minut ponad 350 me-
trów (10 okr¹¿eñ toru). Drugie
miejsce w zawodach modeli la-
taj¹cych zaj¹³ Pawe³ Prajsnar

z 13 WLDH-y Skrzyd³o (samo-
lot Harrier), a trzecie Arkadiusz
Polak równie¿ z 13 WLDH-y

Skrzyd³o. Dla wszystkich ucze-
stników zawodów liczni spo-
nsorzy ufundowali bardzo
atrakcyjne nagrody. Udzia³
w zawodach jak zwykle by³
bezp³atny.  Piotr Rybarczyk

WYCZEKIWANY MECZ

Zawody na Gocławiu
20 marca hala sportowa w Zespole Szkó³
Integracyjnych nr 75 przy ul. Bartosika
na warszawskim Goc³awiu wype³ni³a siê
mi³oœnikami modelarstwa. W tym dniu 13
Warszawska Lotnicza Dru¿yna Harcerzy
„Skrzyd³o” zorganizowa³a ju¿ po raz 18
Praskie Zawody Modeli Kartonowych
oraz dodatkowo po raz pierwszy wyœcigi
elektrycznych pojazdów zdalnie sterowa-
nych (Goc³awskie Wyœcigi RC). 

REKLAMA REKLAMA

Fot. Marcin Kowalczyk

W historii Pragi wiele jest nieznanych „smaczków”. Ot, choæby to, ¿e
pierwszy po wojennej przerwie, oficjalny mecz pi³ki no¿nej w Warszawie
odby³ siê w… Parku Paderewskiego. Mia³o to miejsce 25 marca 1945 r.

Uczestnicy jubileuszowego meczu.
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W³aœciciel lokalu mieszkalnego chce zamontowaæ kraty na balkonie.
Czy ma do tego prawo? Czy jest potrzebne pozwolenie na monta¿ krat?

W³aœciciel lokalu mieszkalnego ma prawo do mon-
ta¿u krat na balkonie, zobligowany jest jednak do
zg³oszenia zamiaru monta¿u przed jego dokonaniem
w³aœciwemu organowi i zobowi¹zany jest wstrzymaæ siê
z monta¿em krat do czasu rozpatrzenia zg³oszenia
przez rzeczony organ. W œwietle art. 29 ust. 2 pkt 14
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U.2006.156.1118) na monta¿ krat nie jest wyma-
gane uzyskanie pozwolenia. Wymagane jest natomiast
stosowne zg³oszenie zamiaru monta¿u i decyzja w tej
sprawie w³aœciwego organu (por. art. 30 ust. 1 pkt 3 a
ustawy Prawo budowlane). 

Organem w³aœciwym do dokonania zg³oszenia, o
którym mowa, jest w³aœciwy wydzia³ architektoniczno-
budowlany gminy lub starostwa. W zg³oszeniu nale¿y
okreœliæ: rodzaj, zakres i sposób wykonania robót
budowlanych oraz termin ich rozpoczêcia. Wymogi for-
malne zg³oszenia opisuje art. 30 ustawy Prawo
budowlane. 

Zg³oszenia nale¿y dokonaæ przed terminem zamier-
zonego monta¿u krat. W³aœciciel lokalu mieszkalnego mo¿e przyst¹piæ do monta¿u krat, je¿eli
w terminie 30 dni od dnia dorêczenia zg³oszenia w³aœciwy organ administracji nie wniesie w
drodze decyzji sprzeciwu o którym dalej i nie póŸniej ni¿ po up³ywie 2 lat od rozpatrzenia
zg³oszenia przez w³aœciwy organ.

W przypadku koniecznoœci uzupe³niania zg³oszenia organ administracji mo¿e w drodze
postanowienia zobowi¹zaæ zg³aszaj¹cego do uzupe³niania w zakreœlonym terminie
brakuj¹cych dokumentów, a w przypadku ich nieuzupe³nienia w okreœlonym terminie wnieœæ
sprzeciw w drodze decyzji. W œwietle przepisu art. 64 § 2 Kodeksu postêpowania adminis-
tracyjnego zg³aszaj¹cy ma 7 dni na uzupe³nienie zg³oszenia o wymienione przez w/w organ
dokumenty. 

Zgodnie z art. 111 Kodeksu postêpowania administracyjnego zg³aszaj¹cy ma 14 dni od dnia
dorêczenia lub og³oszenia decyzji o sprzeciwie organu na za¿¹danie uzupe³nienia decyzji
organu co do rozstrzygniêcia b¹dŸ co do prawa odwo³ania lub ma 14 dni na wniesienie
powództwa do s¹du powszechnego albo skargi do s¹du administracyjnego od przedmiotowej
decyzji organu albo mo¿e za¿¹daæ sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia co do
przys³uguj¹cych zg³aszaj¹cemu œrodków zaskar¿enia. W przypadku uznania przez w³aœciwy
organ, i¿ realizacja prac monta¿owych mo¿e zagra¿aæ bezpieczeñstwu ¿ycia lub mienia ludzi,
zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 7 ustawy Prawo budowlane, organ mo¿e w drodze decyzji
zobowi¹zaæ zg³aszaj¹cego do uzyskania pozwolenia na wykonanie prac monta¿owych krat
objêtych obowi¹zkiem zg³oszenia 

W kontekœcie omawianego zagadnienia, nale¿y nadmieniæ, co nastêpuje. Zamontowanie
krat na balkonie powinno byæ zaprojektowane tak, aby nie u³atwia³o z³odziejowi dostania siê
do lokali mieszkalnych s¹siaduj¹cych z mieszkaniem zg³aszaj¹cego. Je¿eli zamontowane
kraty nie bêd¹ spe³nia³y wymogów bezpieczeñstwa, s¹siadom przys³ugiwa³o bêdzie prawo
zg³oszenia zaistnia³ego faktu do gminy. 

/-/ adw. Robert Smoktunowicz

§ PRAWNIK RADZI §
Po raz trzeci Samorz¹d Mazowsza
wybra³ najsmakowitsze produkty
regionu. Skosztowaæ ich mo¿na
by³o w sto³ecznym Ratuszu.

Tutaj, 25 marca, odby³ siê fina³ konkursu
o Laur Marsza³ka Mazowsza. Wœród nagrodzo-
nych i wyró¿nionych 14 produktów znalaz³y siê
m.in. Mazurek Chopina, maliny z rumem, indy-
czy udziec pieczony po szyd³owiecku i bezalko-
holowe piwo o wdziêcznej nazwie „Krzepiak”.
Laureatom nagrody wrêcza³ marsza³ek Mazow-
sza Adam Struzik. – Oby tylko ten splendor
prze³o¿y³ siê na zwiêkszenie sprzeda¿y… – po-
wiedzia³a „Mieszkañcowi” jedna z laureatek
konkursu, którego celem jest promocja najlep-
szej ¿ywnoœci wytwarzanej na Mazowszu.
Atrakcj¹ fina³u konkursu byli tak¿e wytwórcy
nagrodzonych potraw, którzy wystêpowali
w tradycyjnych, regionalnych strojach.          ar 

„Pszczó³ki” i „¯abki” w Bajecznym
Warszawa boryka siê z „baby boomem”. Brakuje miejsc w szpitalach pedia-
trycznych, ¿³obkach i oczywiœcie przedszkolach. W³adze Pragi Po³udnie znala-
z³y sposób, aby bez budowania nowego przedszkola zyskaæ 50 nowych miejsc
dla dzieci. Okaza³o siê to mo¿liwe w gimnazjum 27 przy ul. Abrahama 10.
3,4,5-latki rozpoczê³y tam ju¿ w styczniu swoj¹ pierwsz¹ edukacjê. To bardzo wa¿ne, tym bardziej, ¿e

Goc³aw wci¹¿ siê rozbudowuje i w ubieg³ym roku setka maluchów nie dosta³a siê do przedszkola. Zaadop-
towany do potrzeb ma³ych dzieci parter budynku gimnazjum otoczony jest piêknym ogrodem z placem za-
baw, pozbawionym barier architektonicznych. Nowoczeœnie urz¹dzone sale zabaw z przylegaj¹cymi do

nich ³azienkami spe³niaj¹ wszelkie standardy
bezpieczeñstwa, a kolorowe mebelki i wszel-
kie pomoce dydaktyczne dostosowano do
potrzeb maluszków.

Nad bezpieczeñstwem dzieci czuwa wy-
kwalifikowana kadra pedagogiczna. To
dziêki tym ludziom dwie grupy maluchów
– ¿ó³te „Pszczó³ki” i zielone „¯abki” cho-
dz¹ do przedszkola z radoœci¹. W pi¹tek 19
marca uroczyœcie przekazano przedszkole
dzieciom. By³o uroczyste œlubowanie,
przeciêcie wstêgi oraz wystêpy artystycz-
ne. Obecny na uroczystoœci wiceburmistrz
Pragi Po³udnie Jaros³aw Karcz wyrecy-
towa³ wiersz i... przedszkole „Bajeczne”
zosta³o uroczyœcie otwarte. (ab)

Smakowite mazowieckie laury




