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Wiosna 
obfitoœci

Jak kraj jest biedny, albo
wstaje z po¿ogi, to trzeba siê
wzi¹æ za budowê najciê¿sze-
go przemys³u, by by³a stal,
wêgiel i pr¹d niezbêdne do
kolejnych, ju¿ l¿ejszych
i bli¿szych zwyk³ego konsu-
menta produktów.

Z radoœci¹ widzê, ¿e
w Warszawie odchodzimy
ju¿ od planów budowy wiel-
kich, ciê¿kich inwestycji (bo
te po prostu w wiêkszoœci
zosta³y ju¿ zrealizowane -
poza drogowymi), natomiast
wytyczane s¹ plany przed-
siêwziêæ, daj¹cych ludziom
miejsca wypoczynku, rado-
œci, uciechy.

Na Pragê nieœmia³o wróci-
³a pla¿a nad Wis³¹, teraz s³y-
szê, ¿e byæ mo¿e bêdzie to
nawet pla¿a z prawdziwego
zdarzenia, bo z wzorcowy-
mi... kibelkami. 

To plan ogólnomiejski, po-
party prywatn¹ inicjatyw¹.
Jak siê go uda zrealizowaæ,
za „chwilê” w rejon pla¿y
z w³asnymi pieniêdzmi dotr¹
nastêpni, no bo warto inwe-
stowaæ tam gdzie s¹ ludzie,
czyli - gdzie mo¿na zarobiæ.
Do tego dochodz¹ inicjatywy
dzielnicowo - miejskie, jak na
przyk³ad „uparkowienie” je-
ziorka Balaton na Goc³awiu.

Wydawane pieni¹dze wre-
szcie bêdzie widaæ. I bêd¹
one przyci¹gaæ kolejne pie-
ni¹dze. Jak siê nie cieszyæ
na tak¹ wiosnê?

Tomasz Szymański

Nr 8(505) ROK XX 29.04.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny

Producent nawigacji, firma TomTom, przyjrza³a siê natê¿eniu ruchu w 59 najwiêk-
szych europejskich miastach. Opublikowane przed kilkoma dniami wyniki badañ
nikogo specjalnie nie zaskakuj¹. Warszawa uplasowa³a siê pod wzglêdem
zat³oczenia ulic na drugim miejscu, wyprzedzi³a nas jedynie… Bruksela. I w³aœnie
mo¿e od niej dostaniemy zwiêkszone œrodki na budowê obwodnic, metra i nowych
dróg w stolicy, na które z utêsknieniem czekaj¹ nie tylko warszawiacy…  

Ulica P³owiecka



Po tym, jak ca³kiem nie-
dawno, przy budowie Stadio-
nu Narodowego, urwa³a siê
z dŸwigu klatka z robotnikami
i zginê³o dwóch pracowni-
ków, wydawa³o siê, ¿e na
wszystkich budowach wzro-
œnie nadzór nad przestrzega-
niem zasad bezpieczeñstwa.
Tymczasem, na budowie „Ro-
gowski Development” dŸwig
podnosi³ robotnika osadzone-
go w tzw. gruszce po to, aby
ten¿e robotnik… przyci¹³ ga-
³êzie klonu rosn¹cego przy
ulicy! – Jestem w szoku, ¿e
komuœ móg³ przyjœæ do g³owy
taki sposób prowadzenia
prac! – komentuje „Mie-
szkañcowi” Robert z Grocho-
wa, który prowadzi firmê bu-
dowlan¹. W podobnym szoku
byli mieszkañcy, którzy przy-
gl¹dali siê, jak zawieszony
wysoko nad ziemi¹, w chybo-
cz¹cej siê gruszce, robotnik
przycina³ ga³êzie drzewa. Na
szczêœcie, tym razem do tra-
gedii nie dosz³o.

Mieszkañcy bacz¹ uwa¿nie
na prowadzon¹ budowê m.in.
dlatego, ¿e obejmuje ona za-
bytkowe obiekty przy ul.
Miñskiej 46 (stacjê trafo
z 1929 r. i poniemiecki bun-
kier), które pierwotnie dewe-
loper zamierza³ wyburzyæ.
Nie usz³o uwadze mieszkañ-
ców to, ¿e w jednej ze œcian
stacji trafo deweloper wybi³
otwór wielkoœci drzwi. Ponie-
wa¿ mazowiecki konserwator

zabytków prowadzi postêpo-
wanie o ujêcie znajduj¹cych
siê tam obiektów w rejestrze
zabytków Mazowsza, „Mie-
szkaniec” poprosi³ konserwa-
tor Barbarê Jeziersk¹ o spraw-
dzenie informacji o niszcze-
niu stacji trafo. Interwencja
zosta³a przekazana Sto³eczne-

mu Konserwatorowi Zabyt-
ków, który 15 kwietnia prze-
prowadzi³ wizjê lokaln¹. Oka-
za³o siê, ¿e otwór zosta³ wy-
kuty w przybudówce nie objê-
tej postêpowaniem konserwa-
torskim. Gdyby by³o inaczej
ca³a budowa mog³aby zostaæ
wstrzymana.

„Rogowski Development”
musi siê liczyæ ze spo³ecznym
nadzorem nad budow¹. Tym
bardziej, ¿e niechlujstwo

w prowadzeniu prac jest bar-
dzo uci¹¿liwe dla otoczenia. 
– Ju¿ chcia³em dzwoniæ po
policjê – denerwuje siê mie-
szkaj¹cy przy budowie Seba-
stian – Wczoraj umy³em swój
samochód, a dziœ ju¿ jest za-
fajdany piaskiem i py³em, jaki
roznosz¹ z budowy ciê¿a-
rówki. Przepisy mówi¹, ¿e
ka¿da ciê¿arówka wyje¿d¿aj¹-
ca z budowy powinna mieæ
myte ko³a. Sebastian pokazuje
zdjêcia swojego samochodu
i aut s¹siadów oraz zapaækan¹

b³otem ul. Miñsk¹. Na jednym
z aut widnieje napis „Rogow-
ski Brudas Development”. To
nie najlepsza reklama dla de-
welopera. Przez minione trzy
tygodnie nikt z firmy „Ro-
gowski Development” nie od-
powiedzia³ nam na zadane
mailem pytania. Zapewne
wszyscy pracownicy i prezes
zajêci s¹ nadzorem nad budo-
w¹ apartamentowca „Miñska
Trafo”… Magda K.
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Wyprowadzi³ koparkê
Pod koniec marca do komendy przy ulicy

Grenadierów wp³ynê³o zawiadomienie o kra-
dzie¿y... koparko-³adowarki z terenu jednej
z budów. Sprawa niebagatelna - sprzêt wart
by³ 269 tysiêcy z³otych. Wytê¿ona praca ope-
racyjna, liczne sprawdzenia i ustalenia dopro-
wadzi³y policjantów do mê¿czyzny, który
móg³ mieæ coœ wspólnego z t¹ kradzie¿¹. Po
zatrzymaniu 29-letniego Marcina K. nastêp-
nym krokiem by³o ustalenie miejsca,
w którym stoi koparka. Odnalaz³a siê nad Ze-
grzem...

Nacisn¹³ klamkê i... 
ukrad³ telefon

Policjê zaalarmowa³a okradziona kobieta -
stwierdzi³a, ¿e ktoœ ukrad³ jej z kieszeni kurt-
ki wisz¹cej w przedpokoju telefon komórko-
wy w skórzanym etui. Wszystko wskazywa³o
na to, ¿e pokrzywdzona nie zamknê³a drzwi
wejœciowych na klucz i ktoœ musia³ je otwo-
rzyæ i dokonaæ kradzie¿y. Policjanci zaczêli
przepytywaæ s¹siadów i dowiedzieli siê, ¿e ja-
kiœ czas temu krêci³ siê w okolicy podejrzanie
wygl¹daj¹cy mê¿czyzna. Uda³o siê ustaliæ je-
go rysopis. Policjanci podjêli obserwacjê
i wkrótce dostrzegli podobnie do rysopisu wy-
gl¹daj¹cego mê¿czyznê. Zmierza³ do domu.
Policjanci poszli za nim, w koszu na œmieci
znaleŸli skórzane etui od telefonu, a chwilê
póŸniej, w kieszeni kurtki, kradziony telefon.
Pokrzywdzona rozpozna³a swoj¹ w³asnoœæ.

Wpad³ po miesi¹cu 
Miesi¹c temu do komendy przy ulicy Gre-

nadierów zg³osi³a siê kobieta, która powiado-
mi³a o tym, ¿e zosta³a okradziona. Z³odziej
wszed³ do firmy, w której pracowa³a, a nastêp-
nie do jednego z pomieszczeñ biurowych
i z pokoju ukrad³ telefon typu i-phone i port-
fel z pieniêdzmi, dokumentami oraz kart¹
bankomatow¹. Zdarzenie zaobserwowa³a jed-
na z kole¿anek zg³aszaj¹cej, ale by³o ju¿ za
póŸno, z³odziej z ³upem uciek³. Znów czynno-

œci operacyjne, sprawdzenia i ustalenia, który
w koñcu przynios³y oczekiwany efekt. Spraw-
ca okaza³ siê Konrad Z. By³ zaskoczony, s¹-
dzi³, ¿e nie bêdzie ju¿ musia³ odpowiadaæ za
to przestêpstwo, no bo skoro up³yn¹³ miesi¹c
od zdarzenia, to nikt go ju¿ nie zatrzyma.

Rozbój w samochodzie
By³a 4.00 nad ranem. Policyjni wywiadow-

cy zwrócili uwagê na m³odego cz³owieka,
który na widok z policjantów odrzuci³ coœ na
ziemiê. By³y to dwie karty bankomatowe wy-
stawione na inne nazwisko. Nie potrafi³ wyja-
œniæ sk¹d je ma, policjanci zaczêli rozgl¹daæ
siê po okolicy. W zaparkowanym fiacie uno,
na tylnym siedzeniu dostrzegli pobitego 23-
letniego mê¿czyznê. To do niego nale¿a³y te
karty. Zatrzymany Artur F. mia³ 1,2 promila
alkoholu we krwi. Pokrzywdzony z³o¿y³ za-
wiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa, ze-
zna³, ¿e 26-latka pozna³ w sklepie i zosta³
przez niego zaproszony do wspólnego wypi-
cia piwa w samochodzie. Tam, po kilku chwi-
lach mê¿czyzna zaatakowa³ go, pobi³
i okrad³.

Ukry³ siê w pawlaczu
Ukrywa³ siê od grudnia 2009 roku. Mia³ do

odbycia karê dwóch lat wiêzienia. By³ poszu-
kiwany. Kiedy policjanci z wydzia³u krymi-
nalnego zapukali do drzwi jego mieszkania,
ukry³ siê... w pawlaczu. 44-letni Wojciech W.
trafi³ ju¿ do aresztu.

Zaczê³o siê od rozboju
44-letni Krzysztof S. dwukrotnie pobi³ sw¹

ofiarê i dwukrotnie obrabowa³ j¹ z pieniêdzy.
Do przestêpstw dochodzi³o na terenie Saskiej
Kêpy. Za drugim razem pokrzywdzony zg³osi³
sprawê policji. Ci zatrzymali Krzysztofa S.,
a wraz z nim 17-letniego Rafa³a W., który
okaza³ siê poszukiwany i chcia³ wrêczyæ poli-
cjantom ³apówkê w kwocie 530 z³otych w za-
mian za odst¹pienie od dalszych czynnoœci
s³u¿bowych. toms

REKLAMA REKLAMA

Problemy z „Rogowskim”
Niecodzienny widok poruszy³ mieszkañców
okolicy budowanego przez firmê Rogowski De-
velopment apartamentowca przy ul. Miñskiej
48/50. Oto dŸwig podnosi³ w górê robotnika
usadowionego w… urz¹dzeniu do lania betonu!

W tej „gruszce” transportowano pracownika.
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Oficjalne uroczystoœci zwi¹-
zane z 219. rocznic¹ 3 Maja bê-
d¹ ograniczone w tym roku
tylko do z³o¿enia w asy-
œcie kompanii honoro-
wej wieñców na Gro-
bie Nieznanego ¯o³-
nierza na Placu Pi³sud-
skiego oraz mszy œwiêtej
za Ojczyznê w Bazylice Œw.
Krzy¿a. Nie odbêdzie siê trady-
cyjna defilada historyczna.

� � �
W sobotê 24 kwietnia mi³o-

œnicy zabytków pikietowali
w obronie przedwojennych
wiat na stacjach kolejowych na
linii otwockiej. Zebrali siê na
stacji Miêdzylesie, gdzie zbie-
rali podpisy przeciwko planom
kolejarzy. Polskie Linie Kolejo-
we og³osi³y, ¿e przystanki zo-
stan¹ zburzone w ramach mo-
dernizacji linii otwockiej, jak
twierdz¹, umo¿liwi to zwiêk-
szenie szybkoœci poci¹gów
w tym rejonie. Architekci, mie-
szkañcy i mi³oœnicy zabytków
domagaj¹ siê odnowienia cha-
rakterystycznych konstrukcji.
Barbara Jezierska - wojewódzki
konserwator zabytków - zapo-
wiedzia³a wpisanie stacji do re-
jestru zabytków.

� � �
Do 18 kwietnia br. w Domu

Spotkañ z Histori¹ przy ul. Ka-
rowej prezentowana by³a cie-
sz¹ca siê bardzo du¿ym powo-
dzeniem wystawa „Polacy

z wyboru”, której towarzyszy³y
spotkania z przedstawicielami
starych warszawskich rodów.
Wspó³organizatorem wystawy
jest Tadeusz W³. Œwi¹tek. Wy-
stawa po uzupe³nieniach poje-
dzie do Berlina.

� � �
Ju¿ nied³ugo Teatr Wielki

w Warszawie odzyska swoj¹
dawn¹ œwietnoœæ. Dziêki fun-
duszom unijnym odrestaurowa-
na zostanie elewacja tego XIX-
wiecznego budynku, który jest
pere³k¹ architektury klasycy-
stycznej. Umowê w tej sprawie
podpisali 23 kwietnia przedsta-
wiciele Samorz¹du Wojewódz-
twa Mazowieckiego oraz dy-

rekcja Teatru Wielkiego – Ope-
ry Narodowej. Wartoœæ tej in-
westycji to blisko 4 mln z³,
a dofinansowanie z Unii Euro-
pejskiej wyniesie prawie 1,8
mln z³. 

� � �
„Polska potrzebuje innego

ni¿ dotychczasowe spojrzenia
na sferê s³u¿b publicznych
w pañstwie. Tego wymaga za-
równo nowa sytuacja w kraju,
jak i dynamika przemian
w zglobalizowanym œwiecie” –
tymi s³owami rozpoczyna siê
tekst porozumienia wyborcze-
go zawartego 23 kwietnia przez
S³awomira Potapowicza Preze-
sa Mazowieckiego Zarz¹du Re-
gionalnego Stronnictwa Demo-
kratycznego oraz Jerzego Wi-
œniewskiego Prezesa Okrêgu
Mazowieckiego ZNP i Przewo-
dnicz¹cego Rady OPZZ Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

� � �
Przegl¹dy artystyczne to tra-

dycja radoœciañskiego Przed-
szkola Nr 107. Odbywaj¹ siê
ju¿ od 14 lat. W tym roku, 23
kwietnia w goœcinnej Sali
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Radoœci odby³ siê VII Prze-
gl¹d Twórczoœci Artystycznej
Przedszkolaków pod has³em
„Mam talent”. A talenty pre-
zentowano ró¿norodne - mu-
zyczne, taneczne, wokalne i re-
cytatorskie. Goœcie i rodzice
obecni na Przegl¹dzie mogli
obejrzeæ m.in. uk³ady taneczne,

kabarecik bajkowy czy przed-
stawienia s³owno-muzyczne.
Ka¿de z dziesiêciu wystêpuj¹-
cych przedszkoli zaprezento-
wa³o siê doskonale, co potwier-

dzi³y gromkie brawa publiczno-
œci. Nastêpn¹ edycjê festiwalu
zaplanowano na 2012 rok.

� � �
1 maja ruszaj¹ Warszawskie

Linie Turystyczne. Po Wiœle
znów bêd¹ p³ywa³y statki, a po
Starym Mieœcie jeŸdzi³y konne
omnibusy. Sezon potrwa do 12
wrzeœnia. Dziêki atrakcyjnej
ofercie powinien byæ równie
udany jak poprzedni. Na stronie
g³ównej ZTM zosta³a urucho-
miona „podstrona” Warszaw-
skich Linii Turystycznych, na
której mo¿na znaleŸæ rozk³ady

jazdy i regulamin oraz informa-
cje o taryfie i zasadach sprzeda-
¿y biletów. W Punktach Infor-
macji Turystycznej pojawi¹ siê
ulotki, natomiast wizytówki
i plakaty bêd¹ dostêpne w urzê-
dach i kilkunastu hotelach oraz
hostelach w stolicy.

� � �
Specjalna linia autobusowa

444 zapewni warszawiakom
i odwiedzaj¹cym stolicê tury-
stom wygodny dojazd do Ogro-
du Zoologicznego. Autobusy
bêd¹ kursowaæ w weekendy
i œwiêta pocz¹wszy od 1 maja,
przez ca³y sezon letni. Lina 444
bêdzie kursowa³a od 1 maja do
26 wrzeœnia w godz.10.00-
18.00, z czêstotliwoœci¹ co 30
minut na trasie: Dw. Centralny
– Emilii Plater – Œwiêtokrzyska
– al. Jana Paw³a II – al. Solidar-
noœci – most Œl¹sko-D¹browski
– al. Solidarnoœci – Targowa –
Ratuszowa – ZOO-Wejœcie
G³ówne – Wybrze¿e Helskie –
ZOO- wejœcie pó³nocne; po-
wrót: Starzyñskiego – Jagiel-
loñska – Cyryla i Metodego –
Targowa – al. Solidarnoœci. Zo-

stan¹ uruchomione dwa dodat-
kowe przystanki ZOO – wej-

œcie g³ówne na ul. Ratuszo-
wej, w rejonie g³ównego

wejœcia do ZOO oraz
ZOO - wejœcie pó³-
nocne na ul. Wybrze-

¿e Helskie, w rejonie
wejœcia pó³nocnego.

W autobusach obowi¹zywaæ
bêdzie standardowa taryfa bile-
towa ZTM.

� � �
W sobotê i niedzielê 8-9 ma-

ja br. odbêd¹ siê Dni Otwarte
w Osiedlu Poezji III w Wawrze
przy ul. Popradzkiej 13. Osoby,

które w tych dniach podpisz¹
umowê rezerwacyjn¹, mog¹ li-
czyæ na wyj¹tkowe, promocyj-
ne ceny mieszkañ przygotowa-
ne przez MT Development. Dla
goœci przewidziano wiele atrak-
cji, w tym konkurs z niespo-
dziank¹. Do Osiedla Poezji III
mo¿na dojechaæ z centrum au-
tobusami nr 521, 142, 146, 161,
213, 305 i 702. Na przyby³ych
goœci, przy wejœciu g³ównym
od ul. Popradzkiej, oczekiwaæ
bêd¹ pracownicy MT Develop-
ment.

� � �
W pi¹tek 7 maja o godz.

10.00 w Centrum Promocji
Kultury Praga Po³udnie przy ul.
Podskarbiñskiej odbêdzie siê
koncert pt. „Wspólne œpiewanie
emerytów, rencistów i inwali-
dów”. Wszyscy chêtni, którzy
chc¹ wzi¹æ udzia³ w koncercie
proszeni s¹ o kontakt z p. Józe-
fem Oleksiakiem, tel. 22 613-
31-06, w celu odbycia prób (na-
le¿y zabraæ ze sob¹ nuty i te-
ksty wykonywanych piosenek).
Organizatorem koncertu jest
Polski Zwi¹zek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Oddzia³
Rejonowy Warszawa-Praga
z ul. Kickiego. Wystêpy s¹ bez-
p³atne, wstêp wolny.  

� � �
Dobra informacja dla mie-

szkañców Pragi Po³udnie,
a zw³aszcza Kamionka.
W czwartek 29 kwietnia uro-
czyœcie zostanie otwarta po mo-
dernizacji publiczna przycho-
dnia przy ul. Grochowskiej 339

tzw. „Higiena”. Od maja w bu-
dynku, który zosta³ przystoso-
wany dla potrzeb osób star-
szych i niepe³nosprawnych -
pacjenci bêd¹ mogli zasiêgaæ
porad u lekarzy specjalistów
ró¿nych dziedzin.  

� � �
Szko³a Podstawowa nr 143

im. Stefana Starzyñskiego jest
organizatorem I Mazowieckie-
go Konkursu „Gawêda o Stefa-
nie Starzyñskim”, który odbê-
dzie siê 27 maja br. w siedzibie
szko³y przy al. Stanów Zjedno-
czonych 27. Celem konkursu

jest popularyzacja wiedzy na te-
mat ¿ycia i dzia³alnoœci wybit-
nego prezydenta. Konkurs jest
kierowany do uczniów szkó³
podstawowych, gimnazjów,
szkó³ ponadgimnazjalnych
i osób pe³noletnich. Zg³oszenia
przyjmowane s¹ do 14 maja br.
na e-mail: mario506@wp.pl;
sekretariat@sp143.waw.pl lub
pod numerami tel. 22 617-72-
32, tel. kom. 0606-893-123;
0797 169 900. Szczegó³owe
informacje na stronie szko³y:
www.sp143.waw.pl

(ab) (mkp)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA �� Szko³a Podstawowa nr 135 ul. Bartosika 5 – sala gimna-
styczna - I Miêdzynarodowy Turniej Szermierczy w szpadzie
dzieci i m³odzików „Szermiercza Praska Wiosna”. 1 maja (so-
bota) o godz. 11.00. – szpada dziewcz¹t 1996–1998, godz. 12.00
szpada dziewcz¹t 1999–2000 (mini szpady) godz. 17.00 Fina³y
i og³oszenie wyników „Konkursu plastycznego”; 2 maja (nie-
dziela) godz. 11.00 - szpada ch³opców 1996–1998, godz. 12.00
szpada ch³opców 1999–2000 (mini szpady); godz. 17.00 fina³
i prezentacja pocz¹tkuj¹cych szermierzy. Organizatorem zawo-
dów jest Polski Klub Szermierczy al. Stanów Zjednoczonych 24;
�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 - 29.04. godz. 18.00 - Spotkanie literackie: Teatr W³a-
sny – „Rzecz o d³oniach piekarza”. Dramat w wersji czytanej na
g³osy, pióra Piotra Goszczyckiego, wstêp wolny; godz. 18.30 -
Spektakl „To Ziemia” w wykonaniu Grupy Teatralnej Katolickie-
go Oœrodka dla osób Specjalnej Troski, wstêp wolny; 30.04.
godz. 19.00 – Koncert chopinowski w wykonaniu Agnieszki Ho-
szowskiej-Jab³oñskiej, wstêp wolny;
�� Klub Kultury Goc³aw Filia Centrum Promocji Kultury ul.
Abrahama 10 – 9.05. godz. 16.00 – Dzieñ otwarty w Klubie
Kultury Goc³aw z okazji 15. lecia Centrum Promocji Kultury –
w programie miêdzy innymi: trening otwarty sekcji Tai Chi, tur-
nieje szachowe, warsztaty plastyczne, zabawa w teatrzyk kukie-
³ek, pokaz sekcji gitarowej i wiele innych atrakcji; godz. 17.00 –
„Zaj¹c Wiercipiêta” - teatrzyk dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat
wykonaniu Anny Markiewicz Musia³ i Andrzeja Musia³, wstêp
wolny; 10.05. godz. 19.00 – „Bêdziesz moj¹ pani¹” – piosenki
Grechuty, Kofty, M³ynarskiego czyli panowie o relacjach damsko
– mêskich. Koncert w wykonaniu: Aleksandra Tr¹bczyñskiego,
Micha³a Kulenty, Zbigniewa Wegehaupta. Bezp³atne zaproszenia
do odbioru w biurze KKG, w dniu koncertu bilety: 5,00 z³; 11.05.
godz. 19.00 – koncert w wykonaniu Olgi Vasilienko w ramach
festiwalu organizowanego przez Polski Zwi¹zek Literatów. Pro-
wadzenie Aleksander Nawrocki, wstêp wolny;
��Dom Kultury „Rembertów” ul. Komandosów 8 - do 15 ma-
ja - wystawa prac malarskich pt. „Kwiaty” autorstwa Ma³gorza-
ty Bednarczyk w godz. 14.00 – 21.00; 
�� Klub Kultury „Marysin” ul. Potockich 111 – 8.05. godz.
12.00 Poranek teatralny, spektakl pt. ,,Królewna Œnie¿ka i 7 kra-
snoludków” w wykonaniu aktorów teatrów dzieciêcych;
20.05. godz. 17.00 Happening Plastyczny pt. ,,Zapach lata”-
w galerii sztuki ,,£¹czymy pokolenia”- wystawa prac rysunku
i malarstwa sekcji plastycznej, rysunku sztalugowego i malar-
stwa dla doros³ych (impreza w ramach Dzieciêcej Stolicy), wstêp
wolny; 21.05. godz. 16.00, 19.00 ,,Marysin w kwiatach” impre-
za plenerowa na skwerku przy klubie. W programie robienie
kwietnych kompozycji, malowanie na du¿ych formatach i inne
atrakcje (impreza w ramach Dzieciêcej Stolicy). 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 28.04 i 6, 12, 26.05
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

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

* 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

− 40−50 zł

USŁUGI
HYDRAULICZNE

I GAZOWE
w pe³nym zakresie

Tel. 22 611−89−95
660−51−60−10
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OG£OSZENIE                                                                                                                    OG£OSZENIE

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia Rodzinie i Bliskim

Pana Stefana Melaka
W imieniu Zarz¹du Oddzia³u Grochów 

Towarzystwa Przyjació³ Warszawy
Prezes Halina Boratyñska

Z ¿alem ¿egnamy

Pani¹ Marzennê Koraszewsk¹
Rodzinie i Bliskim sk³adamy wyrazy wspó³czucia.

W imieniu Zarz¹du Oddzia³u Grochów Towarzystwa Przyjació³ Warszawy
Prezes Halina Boratyñska

Z g³êbokim ¿alem ¿egnamy tragicznie zmar³ego
w katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem

STEFANA MELAKA
Prezesa Komitetu Katyñskiego,

wspó³za³o¿yciela Krêgu Pamiêci Narodowej.
Walcz¹cego o upamiêtnienie polskich oficerów

zamordowanych przez NKWD w Katyniu,
Miednoje i Charkowie.

Zaanga¿owanego w przywracanie pamiêci 
o Bitwie pod Olszynk¹ Grochowsk¹.

Rodzinie i bliskim sk³adamy wyrazy szczerego,
najg³êbszego wspó³czucia.

Rada i Zarz¹d Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy

18 kwietnia 2010 roku 
odesz³a Ukochana

Marzenka 
Koraszewska

„Matka Centrum”

Serdeczne wyrazy wspó³czucia

Rodzinie 
sk³adaj¹ pogr¹¿eni w ¿a³obie

Pracownicy Centrum Promocji Kultury 
wraz z Dyrektorem

Odesz³a

ŒP

Marzenka 
KORASZEWSKA
Mê¿owi Andrzejowi Koraszewskiemu, 

Córce, Synowi, Wnukom
i ca³ej Rodzinie

sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

Œlady, które zostawi³a po sobie Marzenka 
s¹ trwa³e i wspania³e

Ko³o Platformy Obywatelskiej
Warszawa Praga Po³udnie

PRAGA BĘDZIE PAMIĘTAĆ

Samarytanin i lekarz Prezydenta
Gen. Wojciech Lubiński – zginął pod Smoleńskiem 10.04.2010 r.

Przyjaciele mówi¹ o nim, ¿e by³ cz³owiekiem mi³osierdzia, samarytaninem, wspania³ym lekarzem i ¿o³nierzem. W naszym „Szpitalu na
Szaserów”, czyli Centralnym Szpitalu Klinicznym MON pe³ni³ funkcjê zastêpcy komendanta. By³ równie¿ rzecznikiem prasowym i Sekre-
tarzem Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego. Awansowany poœmiertnie do stopnia genera³a brygady dr hab. n. med.
Wojciech Lubiñski by³ osobistym lekarzem Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego i prezydenckiej rodziny. By³ wybitnym specjalist¹ z zakre-
su chorób p³uc. Studia medyczne na Wydziale Medycznym ³ódzkiej Wojskowej Akademii Medycznej ukoñczy³ w 1994 r. Sta¿ podyplo-
mowy odbywa³ w CSK WAM w Warszawie. Nastêpnie trafi³ do jednostki wojskowej w Ostródzie, a potem zosta³ asystentem w Wojsko-
wym Szpitalu GruŸlicy i Chorób P³uc w Otwocku. Dziesiêæ lat temu otrzyma³ tytu³ specjalisty chorób p³uc i zosta³ przeniesiony do CSK
WAM na stanowisko asystenta Kliniki Chorób Wewnêtrznych, Pneumonologii i Alergologii. W 2005 r. obj¹³ funkcjê rzecznika prasowego
WIM, a rok póŸniej zosta³ prezydenckim lekarzem. 

Katyñ, Olszynka, Ojczyzna…
Stefan Melak – zginął pod Smoleńskiem 10.04.2010 r.

Dla spraw narodowych poœwiêci³ ca³e swoje ¿ycie. Bêd¹c jeszcze studentem Wydzia³u Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, w 1968 r.
ju¿ reprezentowa³ œrodowiska narodowe i niepodleg³oœciowe. W 1974 r., razem z ks. Wac³awem Kar³owiczem zak³ada Kr¹g Pamiêci Na-
rodowej. Zostaje prezesem tej organizacji. Piêæ lat póŸniej wspó³tworzy Komitet Katyñski i tak¿e staje na jego czele. W 1981 r. uczestni-
czy³ w g³oœnej i nielegalnej akcji ustawienia w Dolince Katyñskiej na Pow¹zkach pierwszego pomnika katyñskiego. 13 grudnia 1981 r. zo-
staje zatrzymany i internowany. W odosobnieniu spêdza blisko rok. Czynnie dzia³a w Stowarzyszeniu Olszynka Grochowska. Jest si³¹ na-
pêdow¹ zagospodarowania i uporz¹dkowania Alei Chwa³y i organizowania uroczystoœci przy powstañczej mogile w Olszynce Grochow-
skiej. W 1991 r.  inicjuje postawienie krzy¿y upamiêtniaj¹cych pomordowanych Polaków w Charkowie i Miednoje. Organizuje patriotycz-
ne sesje, rajdy, pielgrzymki i publikuje artyku³y w narodowej prasie. Ginie w drodze na obchody 70 rocznicy zbrodni katyñskiej. Ktoœ po-
wiedzia³, ¿e paradoksalnie, dla Stefana Melaka nie by³o bardziej zaszczytnego miejsca do odejœcia…

Zawsze uœmiechniêty…
Piotr Nurowski – zginął po Smoleńskiem 10.04.2010 r.

Dzia³acz spo³eczny i sportowy. Piotra Nurowskiego wiele osób zapamiêta³o, jako wiecznie uœmiechniêtego cz³owieka. Ukoñczy³ Wydzia³
Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Potem pracowa³ jako sprawozdawca sportowy w Polskim Radio. W 1972 r. wszed³ do zarz¹du Pol-
skiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki. Ju¿ rok póŸniej zosta³ wybrany prezesem PZLA. By³ te¿ radnym m.st. Warszawy. W latach ’80 pracowa³
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. By³ m.in. na placówkach w Moskwie i marokañskim Rabacie. Nastêpnie zaanga¿owa³ siê w two-
rzenie Telewizji Polsat. By³ cz³onkiem zarz¹du Polsat S.A. Pe³ni³ tak¿e funkcjê prezesa firmy Elektrim S.A. Piêæ lat temu zosta³ wybrany
szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W czasie ostatnich, bardzo dla Polaków udanych zimowych igrzysk olimpijskich, zadowolony
i dumny Piotr Nurowski czêsto wystêpowa³ w telewizji. I takiego, uœmiechniêtego zapamiêtali go Polacy.

(red.)

Dla całej Polski lotnicza katastrofa pod Smoleńskiem była olbrzymim ciosem. Prawobrzeżna Warszawa, a szczególnie
Praga, Rembertów i Wesoła, straciła szereg wybitnych osób związanych z tymi dzielnicami.  Zginęli m.in. nasi wieloletni
radni i pracownicy Kancelarii Prezydenta RP Katarzyna Doraczyńska i Paweł Wypych, dbający o Olszynkę Grochowską 
Stefan Melak, zastępca komendanta „Szpitala na Szaserów” gen. Wojciech Lubiński oraz Piotr Nurowski prezes 
PKOl−u i członek władz mającego u nas siedzibę Polsatu. Odeszła też od nas radna Marzenna Koraszewska, specjalistka
od południowopraskiej kultury. Dzisiaj przypominamy postacie tych, których pożegnaliśmy w ostatnich dniach…
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„Nie to co mam, ale to co tworzê jest moim posiadaniem”
Marzenna Koraszewska – zm. 18.04.2010 roku

Drobniutka, wrêcz filigranowa, ale jak¿e silna i zdecydowana, kobieta z wielkim sercem. Nie by³o dla niej rzeczy niemo¿liwych do zrealizowa-
nia, wymaga³a wiele od siebie i od innych. 

By³a nie tylko wspania³ym wspó³pracownikiem, ale tak¿e kompanem do zabawy. Œpiewa³a piêknym niskim g³osem, uwielbia³a i potrafi³a
tañczyæ.

Jej miejscem na ziemi by³a Saska Kêpa. Tutaj mieszka³a, pracowa³a i tworzy³a. By-
³a niezwykle utalentowanym artyst¹-plastykiem.

Marzenka – tak o niej mówili najbli¿si i przyjaciele by³a Radn¹ Dzielnicy Praga
Po³udnie od 1994 roku do ostatnich chwil swojego ¿ycia. Przewodniczy³a Komisji
Kultury. Lata 90 – te nie by³y dla dziedziny, któr¹ siê zajmowa³a ³askawe. 

To w³aœnie jej mieszkañcy zawdziêczaj¹ to, ¿e ochroni³a od likwidacji wiele pla-
cówek kulturalnych. 

Ma swój ogromny wk³ad w powstanie i budowê nowoczesnego Centrum Promocji
Kultury przy ul. Podskarbiñskiej, które jest wizytówk¹ Dzielnicy.

Niestety ju¿ nie bêdzie na uroczystym otwarciu filii Centrum Kultury na Saskiej
Kêpie, ale zd¹¿y³a byæ jako jeden z honorowych goœci podczas wmurowania kamie-
nia wêgielnego pod jego budowê.

Pani Marzenna Koraszewska by³a cz³onkiem Komitetu Obywatelskiego ,,Solidarnoœæ” Praga Po³udnie, pomaga³a wygraæ
pierwsze wybory samorz¹dowe w 1990 roku grupie wybranych przez Komitet osób. Zak³ada³a Samorz¹d Saskiej Kêpy. 

Jego cz³onkowie i Jej przyjaciele d³ugo bêd¹ wspominaæ gor¹ce dyskusje i spory w fazie pomys³ów i w fazie realizacji pro-
jektów. Na tych spotkaniach zrodzi³a siê przyjaŸñ wszystkich ludzi, którym bliska jest Saska Kêpa. Jak mówi¹ oni sami na ca-
³ym œwiecie wspólnota terytorialna to mocna wspólnota, dlatego Saska Kêpa dziêki dzia³aniom Pani Marzenny wyodrêbnia siê
z ca³ej stolicy jako coœ bardzo indywidualnego.

„¯ycie to honorarium, które otrzymuj¹ nie autorzy, lecz ich dzie³a”
Paweł Wypych – zginął pod Smoleńskiem 10.04.2010 roku

Jego pasj¹ by³a polityka, ale g³ównie ta spo³eczna. Zawsze z trosk¹ pochyla³ siê nad
drugim cz³owiekiem. Na wszystkich stanowiskach, jakie pe³ni³ radzi³ sobie znakomi-
cie.

Przez ca³e swoje ¿ycie by³ zwi¹zany z Grochowem. To tutaj chodzi³ do szko³y, tu-
taj dzia³a³ w harcerstwie, tutaj mieszka³ i dzia³a³ jako Radny Dzielnicy Praga Po³u-
dnie od 1990 do 2003 r.

Przez ca³e swoje ¿ycie, we wszystkich swoich dzia³aniach konsekwentnie stosowa³
Rotê Przyrzeczenia Harcerskiego: „Mam szczer¹ wolê ca³ym ¿yciem pe³niæ s³u¿bê
Bogu i Polsce…” i pe³ni³ j¹ do ostatniej chwili.

W latach 1987–1999 by³ instruktorem harcerskim, ostatnio w stopniu harcmistrza
w Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej. By³ dyrektorem Warszawskiego Centrum
Pomocy Rodzinie, dyrektorem Biura Polityki Spo³ecznej Urzêdu m.st. Warszawy.

Od listopada 2005 do sierpnia 2006 zajmowa³ stanowisko Sekretarza Stanu w Mi-
nisterstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej, by³ Pe³nomocnikiem Rz¹du ds. Osób Niepe³-
nosprawnych. Pe³ni³ funkcjê Prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

W grudniu 2007 roku zosta³ doradc¹ prezydenta Lecha Kaczyñskiego, a w 2009 ro-
ku Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta ds. spo³ecznych.

Droga zawodowa Paw³a Wypycha pokazuje jakim by³: cenionym fachowcem, kompetentnym szefem, wspania³ym koleg¹, ¿yczliwym, dobrym, wra¿liwym na ludzkie losy cz³owiekiem.
Z ca³¹ pewnoœci¹ zrobi³by dla ludzi, dla Polski jeszcze wiêcej… nie zd¹¿y³
Jak powiedzia³a jego ¿ona Ma³gosia „Pawe³ zostawi³ œlady swoich stóp na Ziemi”. 

„Na tym polega wartoœæ ¿ycia, ¿e p³aci siê za nie nawet ¿yciem”
Katarzyna Doraczyńska – zginęła pod Smoleńskiem
10.04.2010 roku

Wspania³a, m³oda kobieta pe³na radoœci ¿ycia, rodowita warszawianka, mieszkanka
Kamionka, radna Dzielnicy Praga Po³udnie tak bardzo zaanga¿owana w swoj¹ pracê,
tak bardzo kochaj¹ca ludzi i nios¹ca im pomoc. 

By³a niezwykle sumienna, pracowita, ambitna, niesamowicie kreatywna. 
W 2004 roku zosta³a prezesem fundacji Fabryka Przysz³oœci. 
Fundacja promuje wolontariat, skupia m³odych ludzi, którzy chc¹ dzia³aæ na rzecz

innych, pomaga m³odzie¿y w podejmowaniu aktywnoœci zawodowej, pomaga w wy-
równywaniu szans tym, którzy s¹ w trudnej sytuacji ¿yciowej.

Pe³ni¹c harcersk¹ s³u¿bê pamiêta³a o pracy nad sob¹ i w³asnym rozwojem. Ukoñ-
czy³a Wydzia³ Pedagogiczny na Uniwersytecie Warszawskim. Rozpoczê³a studia
doktoranckie w Polskiej Akademii Nauk na kierunku nauk politycznych.

W swojej pracy zawodowej, spo³ecznej, we wszystkich swoich dzia³aniach realizo-
wa³a idea³y harcerskie – s³u¿by Bogu, Polsce i bliŸnim.

By³a rzecznikiem prasowym Ministerstwa Sportu. Promowa³a ideê organizacji Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce.
Ostatnio pracowa³a w Biurze Prasowym Kancelarii Prezydenta RP. Do ostatniej chwili by³a na s³u¿bie…

BYLI Z NAMI – BĘDĄ Z NAMI

„Nie wszystko da siê wyraziæ s³owami… lepiej chwilê pomilczeæ.”
Zarząd i Rada Dzielnicy Warszawa Praga Południe
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REKLAMA REKLAMA

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

SSSSPPPPÓÓÓÓŁŁŁŁDDDDZZZZIIIIEEEELLLLNNNNIIIIAAAA    
BBBBUUUUDDDDOOOOWWWWLLLLAAAANNNNOOOO−−−−MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIOOOOWWWWAAAA    „„„„AAAATTTTEEEEŃŃŃŃSSSSKKKKAAAA””””

03−977 Warszawa, ul. Arabska 9

og³asza przetarg nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego 
w nowej inwestycji zrealizowanej przy ul. Saskiej 16:

� Lokal użytkowy nr U3a na parterze o powierzchni 12,30 m2

Specyfikacja warunków sprzeda¿y oraz stosowne regulaminy i uchwa³y dostêpne s¹ w siedzibie
Spó³dzielni pok. Nr 10 oraz na stronie internetowej Spó³dzielni: www.sbm-atenska.pl w zak³adce
„Inwestycja Saska 16”.

Cena wywoławcza 9.500,00 zł/m2 w tym VAT 22%
Po wp³acie wadium w wysokoœci 5.850,00 z³ brutto, oferty na zakup lokalu u¿ytkowego 
nale¿y sk³adaæ zgodnie ze specyfikacj¹ warunków sprzeda¿y w siedzibie SBM „Ateñska” do dnia 
12.05.2010 r. do godz. 1200 w pok. Nr 9.

Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 12.05.2010 r. o godz. 1230 w siedzibie Spó³dzielni w pok. Nr 8.

Przetarg mo¿e byæ uniewa¿niony przez Zarz¹d Spó³dzielni bez podania przyczyny.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Spó³dzielni:
– w sprawach organizacyjnych zwi¹zanych z przetargiem pok. Nr 10 lub pod numerem telefonu 

22 672-03-24 wew. 129 (Pani Joanna D¹browska),
– w celu obejrzenia lokalu nale¿y umawiaæ siê z Dzia³em Eksploatacji Spó³dzielni pok. Nr 1 lub pod

numerem telefonu 22 671-81-98 (Pani Wies³awa Kowalczuk).

Specyfikacjê oraz komplet dokumentów do przetargu mo¿na nabyæ w siedzibie Spó³dzielni pok. Nr 10 
od dnia 27.04.2010 r. za cenê 30,00 z³.

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET
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MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

To ju¿ druga konferencja
cyklu, który cieszy siê du¿¹
popularnoœci¹ zarówno wœród
uczniów jak i wœród studen-
tów. Organizatorzy zapewnia-
j¹, ¿e nigdy nie jest zbyt
wczeœnie by uczyæ siê przed-
siêbiorczoœci. Podkreœlaj¹, ¿e
obecnie najwiêksze i najbar-
dziej innowacyjne firmy
w Stanach Zjednoczonych za-
k³adali w³aœnie tacy m³odzi
ludzie. – Ci 17-18-letni
uczniowie maj¹ jeszcze rap-
tem 3-4 lata, by stworzyæ ta-
kiego giganta jak Google czy
Facebook - komentuje
z uœmiechem S³awomir Cze-
pielewski, Prorektor WSI-
ZiA.

Cykl konferencji organizo-
wany jest w ramach unijnego
Programu Operacyjnego Ka-
pita³ Ludzki. O tym, jak ra-
dziæ sobie w biznesie opowia-
dali m.in. Urszula Osowska-
Szyk, Radca Ministra w Mini-
sterstwie Finansów; Katarzy-
na Karpa-Œwiderek - dzienni-
karka biznesowa TVN CNBC
Biznes i dr hab. Jerzy Woj-
ciech Wójcik - kryminolog
i kryminalistyk. W Komitecie
Honorowym konferencji zna-
leŸli siê prof. dr hab. Kazi-
mierz Rajchel (WSIZiA),
prof. dr hab. Krzysztof Opol-

ski (UW), prof. dr hab. Stani-
s³aw Pawlak (WSIZiA) oraz
prof. dr hab. in¿. Leszek Wo-
Ÿniak (PRz).

- Bêdziemy uczyæ przed-
siêbiorczoœci. To popycha
œwiat do przodu – mówi
Zdzis³aw Nowakowski,

Rektor Wy¿szej Szko³y In-
formatyki, Zarz¹dzania
i Administracji. – W trosce
o starszych mieszkañców
naszej okolicy Dobra Uczel-
nia zaprasza równie¿ do stu-
diowania w ramach Uniwer-

sytetu Otwartego. W ofercie
ma on wyk³ady i akademie
tematyczne: prawo na co
dzieñ, informatyka, a nawet
akademia parapsychologii.
Chcemy zaktywizowaæ mie-
szkañców. Oœrodek akade-
micki jest miejscem szcze-
gólnym. „Dobra Uczelnia”,
a za tak¹ w³aœnie chcemy
uchodziæ, wrasta w tkankê
dzielnicy. Mobilizuje j¹
i wzbogaca - dodaje Rektor.

Kolejna konferencja odbê-
dzie siê w Wy¿szej Szkole In-
formatyki, Zarz¹dzania i Ad-
ministracji (Meksykañska 6),
w dniach 11-12 czerwca. Wiê-

cej informacji o Uniwersytecie
Otwartym oraz formularze
zg³oszeniowe potrzebne do
udzia³u w konferencji znaleŸæ
mo¿na na stronie internetowej
uczelni: www.dobrauczelnia.pl

Olga Kamionek

Człowiek najlepszą inwestycją
– Nie puste kieszenie, ale puste g³owy i pu-
ste serca sprawiaj¹, ¿e ludzie nie s¹ dobrymi
przedsiêbiorcami - powiedzia³ kiedyœ za³o¿y-
ciel Doliny Krzemowej. O tym jak przekuæ na-
sze pomys³y w sukces biznesowy rozmawia-
no na konferencji „Modele wspierania przed-
siêbiorczoœci na Mazowszu”, w Wy¿szej
Szkole Informatyki, Zarz¹dzania i Administra-
cji (Dobra Uczelnia).

Wernisaż pośród drzew
22 kwietnia w Domu Literatury na Krakowskim Przedmieœciu 87/89 odby³
siê wernisa¿ otwieraj¹cy wystawê obrazów Zbigniewa Brodowskiego –
absolwenta Wydzia³u Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Piêknych. 

Autor od pocz¹tku lat
szeœædziesi¹tych mieszka na
Grochowie. Jak mówi, jest bar-
dzo mocno zwi¹zany z Prag¹
Po³udnie. Ka¿dy artysta ma
swoje miejsca na Ziemi, które
szczególnie inspiruj¹ do pracy
twórczej. Nasza dzielnica od
pocz¹tku by³a jednym z takich
miejsc dla Pana Zbigniewa. 

Poza malarstwem sztalugo-
wym i œciennym twórca upra-
wia tak¿e grafikê warsztatow¹
– drzeworyt i linoryt, jak rów-
nie¿ komponuje mozaiki (wy-
stawione m.in. w Ambasadzie
Polski w Pekinie, w warszawskim kinie Bajka, w filharmonii i szkole muzycznej w Rzeszowie).
Obrazy i rysunki ogl¹daæ mo¿na równie¿ w Domach Pracy Twórczej - w pa³acu Obory ko³o Kon-
stancina i Astorii w Zakopanem. Pan Zbigniew jest tak¿e wspó³autorem dekoracji na domach odbu-
dowanej Starówki (mozaika, sgrafitto na Nowym Mieœcie). Wszystkie prace zdobi¹ wiele kolekcji
w kraju i zagranic¹.

Czwartkowy wernisa¿ by³ przede wszystkim ciep³ym spotkaniem grupy przyjació³, którzy przy
lampce wina uczcili dotychczasow¹ twórczoœæ malarza. Mo¿na powiedzieæ, ¿e odby³ siê poœród drzew,
bo to w³aœnie one stanowi¹ g³ówny temat tego cyklu. 

Byæ mo¿e jedno z drzew namalowanych przez Autora, jest dok³adnie tym, które mijamy w poœpiechu
ka¿dego dnia. Byæ mo¿e czasami warto zatrzymaæ siê przy takim w³aœnie drzewie, aby chocia¿ na chwi-
lê zwolniæ gonitwê myœli... i zastanowiæ siê co sprawia, ¿e jest tak magicznym i symbolicznym tematem

dla poezji, rzeŸby czy malarstwa.
Sztuka bêd¹ca czymœ niewy-

jaœnionym buduje niepowtarzal-
ne wizje postrzegania rzeczywi-
stoœci, dostrzegania tego, co nas
otacza. 

Malarstwo Zbigniewa Bro-
dowskiego jest pewnego rodza-
ju ujawnieniem emocji, które
zapewne w ogromnym stopniu
narodzi³y siê w³aœnie tutaj – na
naszej Pradze. Wystawa na Kra-
kowskim Przedmieœciu jest
czynna do 14 maja br., w godzi-
nach 10.00-18.00, we wszystkie
dni tygodnia. enigma
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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

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

Pomagamy przy zamianie
lub wykupie nieruchomoœci

z problemami prawnymi,
z zad³u¿eniem, 

gdy grozi egzekucja
lub eksmisja.

tel. 503 027 388
p.niedzielski@finansowydom.com

Administrowanie i Zarz¹dzanie Wspólnotami 
i Spó³dzielniami Mieszkaniowymi ju¿ od

0,60z³/m2.
Posiadamy Licencjê Pañstwow¹ 
oraz d³ugoletnie doœwiadczenie

tel. 508 387 327, 22 745 72 95

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 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



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    9999

Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski

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

OKNA � ROLETY
PROFIL 6−PROFIL 6−ciocio KOMOROWY KOMOROWY 

W CENIE 5−W CENIE 5−ciocio KOMOROWEGOKOMOROWEGO
Szyba termoizolacyjna k=1,0

�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

Kolekcja komunijna 
– NOWE WZORY

Atrakcyjne ceny wyrobów 
ze ZŁOTA!

Duży wybór BRYLANTÓW 
w PROMOCYJNYCH cenach
W ciągłej sprzedaży wyroby 

ze złota – 50%
STO ORYGINALNYCH WZORÓW

OBRĄCZEK
Wielka promocja wyrobów ze srebra!

ZAPRASZAMY!
Universam Grochów

I piętro

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

REKLAMA REKLAMA

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

Profesor Ludwik Maci¹g - by³
jednym z najdoskonalszych
wspó³czesnych malarzy pol-
skich, mi³oœnikiem i znawc¹
koni, ¿o³nierzem kawalerii
walcz¹cym o niepodleg³oœæ
Ojczyzny, wieloletnim wyk³a-
dowc¹ i dziekanem Akademii
Sztuk Piêknych w Warsza-
wie, zas³u¿onym wychowaw-
c¹ i pedagogiem.

Jego dorobek artystyczny jest nieby-
wa³y – œwiadczy nie tylko o wielkim talen-
cie, ale równie¿ o ogromnej pracowitoœci
i zdyscyplinowaniu. Prof. Maci¹g jest auto-
rem wielu ilustracji ksi¹¿kowych, na
których wychowa³y siê ca³e pokolenia Po-
laków, autorem plakatów, projektów znacz-
ków pocztowych, grafik, gobelinów i rzeŸb.
Niedawno okaza³o siê, ¿e projektowa³ na-
wet sylwetki samochodów dla ¿erañskiej
Fabryki Samochodów Osobowych.

We wtorek 20 kwietnia w Auli Gimna-
zjum w Weso³ej Wieñczys³aw Pyrzanow-
ski, artysta malarz, jeden z ostatnich dyplo-
mantów prof. Ludwika Maci¹ga wyg³osi³
wyk³ad pt. „Ujêcie tematu w malarstwie”.
Wyk³ad po³¹czony by³ z projekcj¹ filmu
edukacyjnego z 1964 roku - „Interpretacje”,
w re¿yserii Jaros³awa Brzozowskiego.

Prelekcja by³a kolejnym wydarzeniem
„Obchodów 90. rocznicy urodzin profesora
Ludwika Maci¹ga w Weso³ej”, których po-
mys³odawc¹ jest Biblioteka Publiczna
w Weso³ej.  

W ramach obchodów odbêdzie siê rów-
nie¿ konkurs plastyczny dla najm³odszych,
a w maju ognisko wspomnieniowe, pod-
czas którego œpiewane bêd¹ pieœni patrio-
tyczne.  

Prelekcja mia³a na celu przybli¿yæ postaæ
malarza oraz wprowadziæ w podstawowe
zagadnienia dotycz¹ce jego twórczoœci.
Obchody 90. urodzin prof. Ludwika Maci¹-
ga zakoñcz¹ siê w listopadzie wystaw¹ jego
obrazów, zgromadzonych przez prywat-
nych kolekcjonerów. ab

Artysta niepokorny i niezależny

„Mieszkaniec” od kilku lat
podnosi na swoich ³amach
koniecznoœæ budowy sygna-
lizacji œwietlnej przy skrzy¿o-
waniu ul. Szaserów i Wspól-
nej Drogi. To wyj¹tkowo wy-
padkowe skrzy¿owanie.

Praktycznie co roku ginie
w tym rejonie cz³owiek, a iloœæ
kolizji i wypadków jest na-
prawdê du¿a. Do kolejnego, jak
relacjonuj¹ okoliczni mieszkañ-
cy, ju¿ czwartego w tym roku
wypadku dosz³o wieczorem, 

16 kwietnia. Pod ko³a jad¹cego
ul. Szaserów fiata wjecha³ ro-
werzysta. Cyklista po prostu
nie zatrzyma³ siê przed przej-
œciem dla pieszych i usi³owa³
wymusiæ przejazd. Tym razem
uda³o siê unikn¹æ œmierci, ale
powa¿nie ranny sprawca wy-
padku trafi³ do pobliskiego
szpitala. – Rowerzysta by³ pod
wp³ywem alkoholu – powie-
dzieli „Mieszkañcowi” poli-
cjanci zabezpieczaj¹cy miejsce
wypadku. Mo¿e gdyby, choæ
bêd¹c pijanym, widzia³ czerwo-
ne œwiat³o sygnalizacji, to do
wypadku by nie dosz³o. 

Sprawdzamy w Zarz¹dzie
Dróg Miejskich na jakim etapie
jest przeci¹gaj¹ca siê przebudo-
wa skrzy¿owania. – Mo¿liwe, ¿e
jeszcze w tym tygodniu zostanie

og³oszony przetarg na tê inwe-
stycjê – mówi nam Urszula Nel-
ken rzecznik ZDM. Z pani¹
rzecznik próbujemy wyliczyæ,
kiedy realnie poprawi siê bezpie-
czeñstwo na tym skrzy¿owaniu. 

Dwa tygodnie potrzeba na
przetarg, dwa tygodnie na wybór
oferty, 10 dni na ewentualne pro-
testy… - Jak ju¿ przetarg bêdzie
rozstrzygniêty, to wykonawca
w ci¹gu tygodnia rozpocznie pra-
cê – dodaje Urszula Nelken. Za-
k³adaj¹c, ¿e wszystko pójdzie
bez problemów, a przebudowa
i modernizacja skrzy¿owania
przy ul. Szaserów i Wspólnej
Drogi nie jest inwestycj¹ bardzo
drog¹ i skomplikowan¹, koñco-
wego efektu mo¿na siê spodzie-
waæ pod koniec wakacji. To wa¿-
na sprawa dla Grochowa tym
bardziej, ¿e w pobli¿u skrzy¿o-
wania znajduje siê szko³a i przed-
szkola. Adam Rosiński

Znów wypadek przy Szaserów! Tomasz Kucharski, burmistrz dzielnicy Praga Po³udnie w towa-
rzystwie z-cy Marka Karpowicza spotka³ siê z m³. insp. Tomaszem
Kurzejewskim, dotychczasowym I z-c¹ Komendanta Rejonowego
VII Komendy Rejonowej Policji, który przeszed³ po 30 latach pra-
cy na emeryturê. Poza podziêkowaniami, okolicznoœciowym li-
stem, kwiatami i upominkiem by³y wspomnienia z pracy Tomasza
Kurzejewskiego na terenie Pragi Po³udnie, Rembertowa i Wawra.
W spotkaniu uczestniczy³ równie¿ m³. insp. Dariusz Pergo³ komen-
dant VII KRP w Warszawie. (ab)

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

CCzzaappkkii  sscchhoowwaannee  ddoo  sszzaaff..  WWiioo−−

ssnnaa!!  AAllee  nnaawweett  nnaajjppiięękknniieejj

oossttrrzzyyżżoonnee  wwłłoossyy  nniiee  ssąą  pprraaww−−

ddzziiwwąą  oozzddoobbąą,,  jjeeśśllii  nniiee  zzaaddbbaa−−

mmyy  uupprrzzeeddnniioo  oo iicchh  kkoonnddyyccjjęę,,

oodd  wweewwnnąąttrrzz  ii oodd  zzeewwnnąąttrrzz..  

Zadbaj o to, by w Twoim ja−

dłospisie były proteiny – do−

starczy ich mięso drobiowe.

Kurczak, indyk – co lubisz, by−

le świeże i chude. 

PPrrootteeiinnyy (a przy okazji żela−

zo) to także gotowana fasola,

znakomita nie tylko po bre−

tońsku ale, jeśli ktoś nie lubi,

jako dodatek do sałatek. Jedz

też jaja, we wszelkich (raczej

nietuczących) postaciach.

WWiittaammiinnyy  AA,,BB,,CC,,DD,,EE,, żelazo,

fosfor, potas i wapń, selen

a także kwasy omega −3 znaj−

dziesz (różnie w różnych 

wymienionych produktach)

w ciemnozielonych warzywach

(brokuły, sałaty, brukselka,

szpinak), chlebie razowym,

orzechach, ziarnach słonecz−

nika.

Pamiętaj o niesłodzonych

przetworach mlecznych – to

wapń i białko!

Unikaj suszenia włosów su−

szarką oraz mycia w zbyt go−

rącej wodzie. Starannie spłu−

kuj szampon, pamiętaj o deli−

katnym masażu skóry głowy. 

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
A po œwiêtach – dbaj o liniê. Nie lej oleju na patelniê,
na której bêdziesz sma¿yæ, tylko j¹ smaruj cienko, jak
pod naleœniki. Gdy gotowa, bierzemy siê do pracy.

✓✓ Drób: filet rozbiæ, posoliæ, posypaæ ulubionymi przyprawa-
mi. Na œrodku u³o¿yæ ósemkê ogórka konserwowego, piórka ce-
buli lub pora, zawin¹æ, zwi¹zaæ nitk¹ i sma¿yæ przykryte do
miêkkoœci na niewielkim ogniu, obracaj¹c. Mo¿na te¿ w³o¿yæ je do piekarnika, zawi-
niête w foliê aluminiow¹. Po wyjêciu skropiæ lekko octem balsamicznym lub jab³ko-
wym, podawaæ z du¿¹ iloœci¹ sa³aty z winegretem, bez ziemniaków czy ry¿u. Wa¿ne,
by miêso by³o chude, patelnia nie ocieka³a t³uszczem, a farsz dawa³ wra¿enie, ¿e por-
cja miêsa jest wiêksza, ni¿ w rzeczywistoœci.

✓✓ Wieprzowina: kawa³ek chudego schabu lub polêdwiczki wieprzowe skropiæ octem
jab³kowym, natrzeæ sol¹, czosnkiem i pieprzem, zostawiæ na godzinê. Przygotowaæ rê-
kaw foliowy do pieczenia lub garnek ¿aroodporny. W³o¿yæ miêso, ob³o¿yæ je du¿¹ ilo-
œci¹ jab³ek, pokrojonych w æwiartki, z usuniêtymi gniazdami nasiennymi. Jab³ka powin-
ny byæ skropione cytryn¹ i polane 2-3 ³y¿kami p³ynnego miodu. Mo¿na dodaæ kilka su-
szonych œliwek i moreli. Nastêpnie do rêkawa foliowego wsypaæ 4-5 ³y¿ek majeranku
i zamkn¹æ rêkaw, usuwaj¹c z niego powietrze. Energicznie potrz¹sn¹æ zawartoœci¹.
W³o¿yæ go do brytfanny (na wypadek, gdyby mia³ pêkn¹æ). Piec oko³o godziny. 

✓✓ Wo³owina: chud¹, m³od¹ wo³owinê bez koœci (p³aski kawa³ek) umyæ, u³o¿yæ na
dnie garnka. Ob³o¿yæ po bokach i na wierzchu w³oszczyzn¹ bez kapusty, krojon¹
w paseczki. Zalaæ zimn¹ wod¹, by ledwo przykry³a zawartoœæ garnka. Gotowaæ na
ma³ym ogniu oko³o godziny, wówczas dodaæ sól, pieprz, liœæ laurowy i ziele angielskie,
gotowaæ powoli jeszcze godzinê, uzupe³niaj¹c iloœæ wody. Gdy gotowe, wyj¹æ miêso
i pokroiæ w plastry, podawaæ z chrzanem lub sosem ze zmiksowanych warzyw i wy-
waru (przedtem wyj¹æ listek).

✓✓ Ryba: ka¿da œwie¿a, zawiniêta w foliê aluminiow¹, pieczona w piekarniku lub na
przykrytej patelni, lecz przedtem nadziana do smaku, np.: 1. kulk¹ mas³a i ga³¹zkami
œwie¿ego kopru; 2. pó³plasterkami cytryny; 3. pieczarkami duszonymi z octem balsa-
micznym; 4. m³odym ogórkiem i kaparami. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Goethe na spacerze, na wąskiej ścieżce

parkowej, spotkał nieprzyjaznego mu kryty−
ka.
− Nie ustępuję z drogi durniom! – warknął

krytyk.
− A ja tak! – odparł Goethe i zszedł ze ścieżki.

☺ ☺ ☺
Montaigne (filozof, XVI w.), mawiał: „Tym, co najspra−

wiedliwiej rozdzielono na świecie, jest rozum. Nigdy nie
spotkałem nikogo, kto narzekałby, że ma go za mało…"
Podczas dyskusji o osiągnięciach techniki, G. B. Shaw

powiedział: „Teraz, gdy potrafimy latać w powietrzu jak
ptaki i pływać pod wodą jak ryby, najwyższy czas na jed−
no: nauczmy się żyć na ziemi, jak ludzie!"
Einstein: „Jak działa telegraf? To jakby rozciągnąć kota.

Nadeptuję na jego ogon, który jest w Los Angeles
a miauczy jego głowa, która jest w Nowym Jorku. Tyle,
że nie ma kota.” WWeessoołłyy  RRoommeekk
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H O R O S K O PH O R O S K O P
 BARAN 21.03-21.04

Nawet niesprzyjaj¹ce okolicznoœci mo¿esz
obróciæ na swoj¹ korzyœæ. Jeœli bêdziesz chcia³
zmieniæ pracê, teraz z pewnoœci¹ Ci siê to uda.
A mo¿e zdecydujesz siê na w³asny biznes i od-
niesiesz sukces? Patrz przed siebie i wykorzy-
stuj wszystkie szanse, bo po raz kolejny mog¹
siê nie pojawiæ. Nie wdawaj siê w niepotrzeb-
ne konflikty, które mog¹ odwróciæ Twoj¹ uwa-
gê od tego, co istotne. 

�� BYK 22.04-21.05
Przed Tob¹ ciê¿ka praca i choæ chwilowo nie
bêdzie Ci dane stan¹æ na najwy¿szym po-
dium, z pewnoœci¹ nie ominie Ciê satysfakcja
finansowa. Sprawy materialne mog¹ okazaæ
siê dla Ciebie najwa¿niejsze, a sercowe chwi-
lowo siê oddaliæ. Na razie zadbaj o swój orga-
nizm, zrób kontrolne badania i zacznij zdrowo
siê od¿ywiaæ.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Przed Tob¹ pomyœlne dni na nawi¹zanie no-
wych znajomoœci. Bêdziesz mia³ ³atwoœæ przy-
ci¹gania ludzi i zjednywania sobie sympatii.
Bêdziesz robi³ dobre wra¿enie na rozmówcach
i partnerach w interesach. Nieoczekiwanie mo-
¿esz otrzymaæ pomyœln¹ wiadomoœæ. Twoje
szare komórki bêd¹ w bardzo dobrej formie,
a czas bêdzie sprzyja³ podró¿om i pracy umy-
s³owej. 

�� RAK 22.06-22.07
Mo¿esz potrzebowaæ ¿yciowej przestrzeni,
gdy¿ wkrótce bêdziesz mia³ szansê pchn¹æ
swoje ¿ycie na nowe tory. ¯yciowym porz¹d-
kom powinny towarzyszyæ wiosenne porz¹dki
w domu, w szafach. Zacznij upiêkszaæ swój
œwiat! Z niczym siê nie œpiesz, bo mo¿esz po-
pe³niæ falstart. Jako wodny znak wolne chwile
spêdzaj nad wod¹. 

�� LEW 23.07-23.08
Jeœli bêdziesz mia³ przed sob¹ okreœlony cel,
powinieneœ siê maksymalnie na nim skupiæ
i nie zwracaæ uwagi na drobiazgi. Nie przejmuj
siê nieporozumieniami z otoczeniem – to nie
bêdzie nic powa¿nego. Mo¿esz mieæ ma³e
problemy z koncentracj¹, a patrz¹c w lustro
mo¿esz stwierdziæ, ¿e na twarzy widaæ oznaki
wiosennego zmêczenia od czêstego przeby-
wania w zamkniêtych, przesuszonych pomie-
szczeniach. 

�� PANNA 24.08-23.09
Tempo ¿ycia mo¿e byæ spore, ale œpiesz siê
powoli, bo ³atwo mo¿esz coœ przeoczyæ. Masz
szanse na kompletn¹ odmianê i wiele z Two-
ich pomys³ów wartych jest realizacji, ale te¿
wiele wymaga ponownego przemyœlenia. Naj-
bli¿sze dni mo¿esz przeznaczyæ na przeme-

blowania w pracy i w domu. Twoj¹ energiê
mo¿na wykorzystaæ z po¿ytkiem dla siebie
i bliŸnich. 

�� WAGA 24.09-23.10
Staniesz siê bardziej uczynny i kole¿eñski. Na-
st¹pi o¿ywienie w Twoim ¿yciu towarzyskim
i intelektualnym. Twój dom bêdzie otwarty dla
wszystkich, którzy maj¹ innym coœ ciekawego
do zaoferowania, m¹drego do przekazania.
W uczuciach nie daj siê zwieœæ pozorom, nie
ulegaj pokusie przelotnych zauroczeñ i po-
wierzchownych uczuæ. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Przyp³yw energii, który nadejdzie, bêdzie po-
cz¹tkiem zwiêkszonej aktywnoœci w Twoim ¿y-
ciu. Nabierzesz chêci do dzia³ania i weŸmiesz
siê za sprawy, które dot¹d czeka³y na za³atwie-
nie. Na pocz¹tku mo¿e byæ trudno, ale dasz
sobie radê ze wszystkim. I postaraj siê byæ
konsekwentnym w swoim dzia³aniu, wtedy
wiele osi¹gniesz. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Je¿eli zdarzy³o Ci siê wzi¹æ na siebie zbyt wie-
le, mo¿esz dostaæ zadyszki. W poœpiechu mo-
¿esz pope³niaæ b³êdy. Postaraj siê ograniczyæ
do spraw najwa¿niejszych. Odwzajemniaj za-
interesowanie ludzi – nie tylko bliskich. Zawie-
raj znajomoœci, nawi¹zuj kontakty, staraj siê
osi¹gn¹æ jak najwiêcej. A staæ Ciê na wiele. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
W maju mo¿esz mieæ chwile zw¹tpienia
w sens tego, co robisz. Twoja sprawnoœæ inte-
lektualna mo¿e byæ ni¿sza, ale za to warto bar-
dziej zawierzyæ swojej intuicji. Postaraj siê na
razie nie anga¿owaæ w nowe projekty. Staraj
siê du¿o wypoczywaæ i wysypiaæ – powoli mi-
nie uczucie zmêczenia. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Czas bêdzie sprzyja³ realizacji d³ugofalowych
planów, wiêc œmia³o mo¿esz sobie wytkn¹æ
cel. Masz te¿ szansê na czyjeœ poparcie i ob-
jêcie odpowiedzialnego stanowiska. Nie zasta-
nawiaj siê tylko w nieskoñczonoœæ, bo okazja
mo¿e Ci przejœæ ko³o nosa! Mo¿esz mieæ rów-
nie¿ szczêœcie w grach losowych, wype³nij ku-
pon i wychodŸ szczêœciu naprzeciw. 

�� RYBY 20.02-20.03
W maju choæ odczujesz przyp³yw si³ witalnych,
nie daj siê ca³kowicie ponieœæ wiosennemu en-
tuzjazmowi. Przed Tob¹ trochê zamieszania,
wydatków i spraw do za³atwienia na wczoraj,
zw³aszcza, gdy w ostatnich tygodniach narobi-
³eœ zaleg³oœci. Nie warto ufaæ nowym znajomo-
œciom – ich przysz³oœæ nie zapowiada siê ró¿o-
wo. 

Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie
10 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr
5/2010: „Nic o nas bez nas”. Nagrodê kupon o wartoœci 100
z³otych na us³ugi fryzjersko-kosmetyczne w Zoli Studio ul. Nad-
dnieprzañska 26, tel. 22 394-65-55 wylosowa³a p. Barbara
Prokopczuk z ul. Kinowej. Kupon wa¿ny do 7.05.br. Na wizytê
proszê umówiæ siê telefonicznie i zabraæ dowód to¿samoœci.  

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
ZZaacczzyynnaa  ssiięę  sseezzoonn  wwyyjjaazzddóóww  wweeeekkeennddoowwyycchh..  NNaazzwwyy  ppoollsskkiicchh

mmiieejjssccoowwoośśccii  ppoottrraaffiiąą  bbyyćć  zzaasskkaakkuujjąąccee  …… Oto pierwsza porcja:
w gminie Dobrzyń nad Wisłą mamy Lenie Wielkie – w sam raz na wy−
poczynek. Niedaleko Szczytna są Spaliny Wielkie – dla tych, którzy

choć wyjeżdżają, lubią ten warszawski powiew… Na Opolszczyźnie czeka na Państwa Zim−
na Wódka a w pobliżu Siemiatycz Twarogi Ruskie oraz Kłopoty Stanisławy. Miejmy nadzie−
ję, że nie przyczyniłeś się do nich, Bujny Księże (pow. Bełchatów). 

Miłośników mocnych wrażeń (przynajmniej w nazwie) zapraszają na Mazowsze Że−
brak, Potworów i Piekiełko, na Pomorze – Zdrada, Piekło i Nicponia. Kto chce jechać da−
leko, choć blisko, może wybrać spośród kilku miejscowości: Korea (są aż dwie!), Włochy,
Wenecja (też dwie), Ameryka, Węgry, Paryż, Bagdad albo Rzym.

W południowej Polsce są Szczury, Zajączki i Mrówki a także Jamnik, Królik Polski,
Wieprz i Wieprzec. Szczególne nazwy mają Tłuszcz (aż 2, woj. mazowieckie), Złe Mięso
(pomorskie), Stare Niemyje (mazowieckie), Leśne Odpadki (łódzkie), Dyszobaba, Jęczy−
dół, Donosy, Zgon, Niezdara, Ciućmanija, Cyców, Pupki czy podlaskie Hultaje i Geniusze.

CCiieekkaawwsskkaa
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ADMINISTROWANIE

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

AUTO−MOTO/kupię

� Fabiê lub Opla. 
Tel. 56-533-487

� Daewoo – Fiata. 
Tel. 506-871-924

AUTO−MOTO/sprzedam

� Skoda Fabia 19SDI 2002,
106.000 km. Tel. 505-543-594

KUPIĘ

�� AAA, Antyki wszelkie za
gotówkê oraz znaczki, mone-
ty, medale. Tel. 0516-400-434
�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, me-
ble i inne przedmioty. 
Tel. 22 610-33-84; 0601-235-118
� Ksi¹¿ki – dojadê. Tel. 22
826-03-83; 0502-322-705
�Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

� Elektryczny rozdrabniacz do
ga³êzi, przenoœn¹ toaletê tury-
styczn¹. Tel. 601-325-228
� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 

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

� Prodi¿, stolik (3 pó³ki). 
Tel. 22 813-47-82

FINANSE

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

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

� 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 do-
mowe. Tel. 660-594-505

NAUKA

� J. polski. Tel. 0691-923-889
� Liceum dla doros³ych.
Tel.(22) 517 77 40; 602 232 879
� Matematyka – nadrabianie
zaleg³oœci, skuteczne przygoto-
wanie do klasówki, dojazd. 

Tel. kom. 661-885-499
� Opiekunka dzieciêca – szko-
³a policealna, kursy. 
Tel. 22 517-77-40, 22 879-87-66, 

fax. 22 879-87-66

RAMKA
Prawo jazdy, szkolenie. Najle-
psi na Pradze. Tel. 22 499-34-
82 Biura: Miñska 7, Tarnowiec-
ka 54 www.abcosk.pl

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

Tel. 502-275-294 
� Matematyka. 

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

Tel. 691-870-045
�Niemiecki. Tel. 22 672-94-46; 

0698-19-48-48
� Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernant-
ka. Tel. (22) 517-77-40; 

602-232-879
� Szkolenia BHP.

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

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

RAMKA
Obiekt magazynowo-biurowy
przy ul. Mas³owieckiej w Waw-
rze o pow. – magazyny: 300
m kw., biura; 230 m kw. Kon-
takt pod nr. 602-107-487

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Biuro Saska pilnie poszukuje
mieszkañ, domów, dzia³ek na
Pradze. Tel. 22 810-18-87, 

500-027-608, 
e.jankowska@saska.pl

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

RAMKA
Mieszkanie 104 m kw., nowe,
bezpoœrednio.www.mazo-
wiecka36.pl Tel. 502-116-990

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

Tel. 794-909-521

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

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

Tel. 0505-383-341

DAM PRACĘ

� Dam pracê pani do prowa-
dzenia domu w Miêdzylesiu.
Konieczne prawo jazdy. 

Tel. 505-683-443

SZUKAM PRACY

� Kobieta 55 lat, doœwiadcze-
nie zawodowe, praca w ka-
drach, znajomoœæ programu

Modu³ Kadry-P³ace Symfonia
Forte Sage P³atnik; podejmie
pracê w kadrach lub inn¹ admi-
nistracyjn¹. 
e-mail:gosiat@poczta.neostrada.pl 
Tel. 603-695-486; 22 879-86-68
� T³umaczenie tekstów tech-
nicznych z niemieckiego. 

Tel. 606-964-522

OGRODNICZE

� Ogrodnictwo – komplekso-
wo. Tel. 0602-58-75-13
�� Ogrody – projektowanie,
zak³adanie, pielêgnacja. 

Tel. 504-415-115
� Us³ugi wysokoœciowo-ogro-
dowe: podcinanie i wycinanie
drzew, obs³uga reklam, czy-
szczenie rynien itp. 

Tel. 606-808-358
� Zak³adanie i pielêgnacja
ogrodów, porz¹dki. 

Tel. 888-906-138

PRAWNE

�� DORADCA PODATKO-
WY – porady, k³opoty z urzê-
dem skarbowym, wszystkie po-

datki, spadki, darowizny, auk-
cje. Warszawa Goc³aw. 
Tel. 22 672-34-34; 604-095-656 

www.podatki-doradca.pl
RAMKA

Doradztwo prawne pe³ny za-
kres, Kancelaria Prawna Pie-
truk 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, przy-
stêpne ceny, szeroki zakres
us³ug. Czynna codziennie
oprócz wtorków, ul. Grochow-
ska 207 (Universam nad ban-
kiem). www.kancelariaosica.pl, 

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

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

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

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

�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE - TANIO
I SOLIDNIE. 

TEL. 500-336-607

SPORT

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

Tel. 22 870-52-72

TURYSTYKA

RAMKA
Biuro Podró¿y
bilety autokarowe, 
wczasy, wycieczki. 
Warszawa Miñska 7. Tel. 22
497-17-76

USŁUGI

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

�� ALKO – przeprowadzki. 
Tel. 512-139-430

�Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
��ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka oraz satelity bez op³at, 900
programów, w tym 20 polskich
(TRWAM, TVP1, TVP2 i TVN),
anteny TV – naziemne. Sprze-
da¿, monta¿, naprawa, gwaran-
cja!  www.lemag-tvsat.waw.pl
Tel. 22 815-47-25; 0501-123-566 
� Anteny indywidualne, zbior-
cze i satelitarne. Naprawa RTV,
najwy¿sza jakoœæ us³ug. Igañ-
ska 32. Tel. 22 813-60-33, 

604-506-278
�� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. Tel. 22 810-67-92; 

0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie
– Jacek Szpakowski. 

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

609-542-545; 
� CZYSZCZENIE 9 lat Kar-
cherem dywanów, materacy, tapi-
cerki meblowej i samochodowej.
Tel. 22 619-40-13; 502-928-147
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 22 642-96-16
� Domofony – monta¿, konser-
wacja, naprawa. Instalacje elek-
tryczne, pralki. 
Tel. 601-93-68-05; 22 612-92-70
�� Elektryczne - G³owacki. 

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

� Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 22 870-27-39; 0502-208-813

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

Tel. 22 610-23-05
RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 22 610-18-53;
0662-065-292

�� Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, 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, hydraulika, remon-
ty. Tel. 22 671-05-82
� Glazura, d³ugi sta¿. 

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

� G£AD�, MALOWANIE. 
TEL. 606-181-588

�� Hydrauliczne - G³owacki. 
Tel. 22 428-35-53; 

0504-61-88-88

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

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

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

Tel. 696-321-228
�� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 22 615-76-97; 

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

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

0501-028-073
� Malowanie – g³adŸ gipsowa. 

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

� Malowanie, g³adŸ, panele. 
Tel. 609-394-164

� Naprawa – pralki, lodówki. 
Tel. 0603-047-616; 

0502-562-444
�� Naprawy i remonty pralek
w domu klienta. Emeryci 50%
taniej. Tel. 22 672-95-50; 

503-846-135
RAMKA

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, makula-
turê, 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 dy-
wanów, magiel. Zak³ad Pralni-
czy ul. Igañska 22. 

Tel. 22 870-09-54
� Prace porz¹dkowe na pose-
sjach, przycinanie ga³êzi, wy-
wóz liœci, malowanie ogrodzeñ. 

Tel. 502-911-367
� Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
� Sprz¹tanie piwnic, wywóz
mebli. Tel. 694-977-485
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 

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

�� Tapicerskie. 
Tel. 22 612-53-88

�� Transport, wywóz gruzu,
mebli, oczyszczanie piwnic,
gara¿y, dzia³ek. 

Tel. 502-911-367
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771
� Us³ugi remontowe. 

Tel. 0602-58-75-13
� „Z³ota R¹czka” naprawiê
wszystkie usterki. 

Tel. 505-543-594
� ¯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, ro-
lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa. 

Tel. 22 610-23-83
�� WYWÓZ MEBLI I GRU-
ZU, z³omu, œmieci, drzewa, li-
œci, opró¿nianie piwnic. 

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

USŁUGI/remontowe

� Glazura, remonty. 
Tel. 515-991-937

� Gres, glazura. Certyfikat za-
wodowy. Tel. 505-925-406
�Meble kuchenne ³azienkowe,
szafy, garderoby, meble na wy-
miar. Tel. 607-595-327
RAMKA
Pogotowie kanalizacyjne 24h,
udro¿nienia mechaniczno-ci-
œnieniowe, monitoring kamer¹.
Tel. 0602-252-935

ZIELARSTWO

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

Tel. 0602-648-813
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Mieszkanie 104 m kw., no-
we, bezpoœrednio.

www.mazowiecka36.pl 
Tel. 502-116-990

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

Tel. 22 610-18-53; 
0662-065-292

Biuro Podró¿y
bilety autokarowe, 
wczasy, wycieczki. 

Warszawa Miñska 7. 
Tel. 22 497-17-76

Prawo jazdy, szkolenie. 
Najlepsi na Pradze. 
Tel. 22 499-34-82 

Biura: Miñska 7, Tarnowiecka 54
www.abcosk.pl

Obiekt magazynowo-biurowy
przy ul. Mas³owieckiej
w Wawrze o pow. – magazyny:
300 m kw., biura; 230 m kw.
Kontakt pod nr. 602-107-487

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 Prawnicza 
ul. Krypska 37 lok. 2

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

WYCENA
NIERUCHOMOŒCI
RZECZOZNAWCA

MAJ¥TKOWY
TEL. 600-438-844

Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om, ma-
kulaturê, st³uczkê. Sprz¹ta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 

Pogotowie kanalizacyjne
24h, udro¿nienia mechanicz-
no-ciœnieniowe, monitoring
kamer¹. Tel. 0602-252-935

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
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- No i jak, ni to zapyta³, ni to stwierdzi³ na widok swego
kolegi, Kazimierza G³ówki, Eustachy Mordziak, partner pa-
ni Krysi, znanej na bazarze biznes³umen.

- Weso³o nie by³o. 
- Podobno parê porz¹dnych osób z Pragi, Weso³ej, Rem-

bertowa z prezydentem zginê³o?
- Niestety. Ale tak na marginesie – nie wiem czy zwróci³

pan uwagê, ¿e w naszej dzielnicy zawsze pe³no ludzi nieba-
nalnych - politycy, dzia³acze spo³eczni, poeci, piosenkarze,
profesorowie. Praga w sobie coœ ma, kszta³tuje charaktery. 

- Powiedzia³bym, ¿e jednak nie w ka¿dym przypadku.
Znam paru ch³opaków, którzy zapowiadali siê bardzo do-
brze, ale skoñczyli marnie. A nastêpni ju¿ czekaj¹ na swoj¹
kolej, wystarczy pójœæ na skwerek przed poczt¹, na róg Het-
mañskiej i Grochowskiej, na parking przed bazarem, przed
szpitalem na Szaserów, na parking przy przystankach auto-
busowych ko³o Universamu. Same „pewniaki” siê tam ki-
waj¹ na boki. 

- Co prawda, to prawda, ale takie jest ¿ycie. Ostatecznie
jednak ono zawsze bierze górê nad œmierci¹. W gruncie rze-
czy, panie Eustachy, po cz³owieku zostaje pamiêæ albo nic.
Nie ma zwyciêstw po œmierci, œmieræ jest nieodwo³alna
i nawet, jeœli ktoœ po œmierci staje siê s³awny, to i tak ju¿ nie
mo¿e siê z tego cieszyæ… Tylko, kto siê nad tym zastana-
wia? Dlatego, jeœli ju¿ byæ s³awnym, to za ¿ycia.

- Jak to powiedzia³ ten ksi¹dz: spieszmy siê kochaæ ludzi,
tak szybko odchodz¹?

- Ksi¹dz Twardowski. Mi³oœnik kotów zreszt¹. - Patrz pan,
coœ w tym jest, ¿e ludzie nietuzinkowi lubi¹ koty. - Bo koty
te¿ s¹ nietuzinkowe. Maj¹ charakterek, ka¿dy inny. 

Panowie zamilkli chwilê w jakiejœ niespodziewanej zadu-
mie. Jakby obaj, spontanicznie, uczcili swoj¹ prywatn¹ mi-
nut¹ ciszy tych biedaków z samolotu, a poœród nich naszych
s¹siadów.

- A poza tym, co s³ychaæ, panie Eustachy? 
Kazimierz G³ówka pierwszy wróci³ do rzeczywistoœci. 
- Ano, panie Kaziu, jak to na wiosnê. Teraz kasê robi¹

kwiaciarze. Coraz wiêcej skrzynek z sadzonkami. Ile by ich
nie by³o, to ka¿de stoisko ma klientów. Mi³o patrzeæ, jak jest
taki ruch w interesie. Ceny w zasadzie, jak w zesz³ym roku,
wybór podobny. Klientki maj¹ swoich sta³ych handlarzy,
handlarze swoje sta³e klientki, witaj¹ siê po roku, jak do-
brzy znajomi. 

- Z tymi cenami, to niekoniecznie, bo wiêcej wydajemy na
tzw. ¿ycie i si³¹ rzeczy na kwiaty zostaje nam mniej. 

- Pan, panie Kaziu, to zawsze znajdzie dziurê w ca³ym. Ja
tam siê cieszê, jak ludzie kwiaty kupuj¹, Mo¿e mniej ni¿ kie-
dyœ, ale kupuj¹. Znaczy, ¿e maj¹ tak¹ potrzebê. Chc¹ ¿yæ
w ³adnym otoczeniu… 

- Co jest, kurna Olek?! Pan Eustachy potoczy³ siê w stro-
nê budki z wêdlinami, niczym pi³ka tenisowa odbita od ra-
kiety. A to za spraw¹ m³odej pary, która próbowa³a iœæ i œci-
skaæ siê jednoczeœnie. Dziewczyna siê zarumieni³a. – Bar-
dzo pana przepraszamy… Nie sprawia³a jednak wra¿enia
zawstydzonej, przeciwnie, by³a szczêœliwa.

- Widzisz pan, panie Eustachy - wiosna i mi³oœæ, która za-
wsze z wiosn¹ rozkwita na nowo. I to jest si³a ¿ycia. ¯ycie
zawsze zwyciê¿a. 

Szaser 

Co tam panie na Pradze...

Cienie i blaski

zimê (a mrozy mieliœmy do -
30°) wpatrywa³ siê w zawie-
szone na drutach, zamarzniête
cia³o ukochanej, ¿ywi¹ go
okoliczni mieszkañcy. Czeka³,
kiedy ona podniesie g³owê…

Có¿ my wiemy o bocianim
sercu i bocianim ¿yciu… Nor-
wid pisa³ w 1854r.: Do kraju
tego, gdzie win¹ jest du¿¹ po-
psowaæ gniazdo na gruszy bo-
cianie, bo wszystkim s³u¿¹, tê-
skno mi, Panie…

Boæka wiosn¹ witaj¹ z ra-
doœci¹, traktuj¹ go jak gwia-
zdê, robi¹ zdjêcia. Ca³e dnie
spêdza beztrosko wœród ³¹k
i pól. Gdy dni staj¹ siê krót-
sze, a s³oñce s³abiej grzeje, le-
ci do ciep³ych krajów, gdzie
równie radoœnie witany, spê-
dza ca³¹ zimê, by po kilku
miesi¹cach, gdy tamtejsze mi-
³e ciep³o zmienia siê w upa³y,
spêdziæ lato w polskim,
umiarkowanym klimacie.

Zazdroœcisz bocianom?
W porz¹dku, tylko pamiêtaj,
¿e cechy typowo bocianie to
tak¿e rzadko spotykana
w przyrodzie wzruszaj¹ca
wiernoœæ i troskliwe rodziciel-
stwo. Uczmy siê od… bocia-
nów, bo maj¹ nam wiele do
przekazania. Nie zawsze po-
trafimy – my, ludzie – tworzyæ
równie g³êbokie, dojrza³e
zwi¹zki, nie zawsze równie
troskliwie wychowujemy po-
tomstwo, nie zawsze chcemy
i potrafimy dzieliæ sprawiedli-
wie domowe obowi¹zki.

Ale z drugiej strony… choæ
bocianowa klekocze mê¿owi
nad uchem ca³ymi dniami, to
przecie¿ gdy on proponuje jej
wypad na po³udnie, ona bez
wahania zrywa siê do lotu.
Nie biega po fryzjerach, skle-
pach i kosmetyczkach, ¿eby
zadaæ szyku. Po prostu rozpo-
œciera skrzyd³a i leci za nim.
Bez piêciu pêkatych walizek,
niezliczonych toreb i sterty
zbêdnych drobiazgów…

żu

Kobiecym okiem

Us³ysza³am w radio o bo-
cianie, który kolejny rok wra-
ca do tej samej miejscowoœci,
gdzie czeka na niego jego
partnerka. Kilka lat temu po-
strzelona w skrzyd³o, nie mo¿e
lataæ i zimuje, dziêki dobrym
ludziom, na miejscu. Nato-
miast on, co roku jesieni¹ od-
latuje do ciep³ych krajów
a wiosn¹ do niej wraca. To
wzruszaj¹ce, jak siê oboje wi-
taj¹. Tyle w tym czu³oœci
i uczucia, ile nie ma w niejed-
nym naszym domu.

Z kolei TVN 24 pokaza³ hi-
storiê innego bociana: jego
partnerka zginê³a na linii wy-
sokiego napiêcia, gdy groma-
d¹ uciekali przed zim¹. Bo-
cian zosta³, nie odlecia³. Ca³¹
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Co czwarty
bocian jest
Polakiem
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

W tej kategorii – zgilotynowania przez los du¿ej czêœci elity w³adzy jakiegoœ
wa¿nego pañstwa – rzeczywiœcie nie ma chyba innego okreœlenia na katastro-
fê w Smoleñsku, ni¿ to zawarte w tytule niniejszego felietonu.   

W te tragiczne dni zapytano by³ego prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego,
w rozmowie telewizyjnej, w jaki sposób dowiedzia³ siê o tej katastrofie. Odpo-
wiedzia³: - Rano poszed³em na spacer, a kiedy wróci³em, otworzy³em radio.
Pierwsza wiadomoœæ by³a a¿ nierealna, ale wkrótce w¹tpliwoœci znik³y, a póŸniej
by³o coraz gorzej. 

S³owa te przypomnia³y mi sytuacjê sprzed prawie dziewiêciu lat, kiedy to
on, Aleksander Kwaœniewski, sam informowa³ zebranych o innym strasznym
wydarzeniu. By³em w Pa³acu Prezydenckim na uroczystoœci wrêczenia Nagro-
dy im. Andrzeja Drawicza, dzia³acza „Solidarnoœci”. By³a godzina 16.00, 11
wrzeœnia 2001 roku. Do sali wszed³ Aleksander Kwaœniewski i zacz¹³ opowia-
daæ o tym nies³ychanym ataku terrorystów na Manhattan, który wówczas
trwa³. Wiêkszoœæ obecnych na uroczystoœci jeszcze nie zna³a tej informacji,
a gdy j¹ pozna³a, dozna³a szoku. Tym bardziej, ¿e dalsze wiadomoœci by³y te¿
coraz gorsze. Siedz¹cy przede mn¹ ówczesny wiceminister spraw zagranicz-
nych, Radek Sikorski, wyszed³ na chwilê z komórk¹ z sali, wróci³ i oznajmi³:
„Druga wie¿a te¿ pad³a”. 

Tak wiêc w obu przypadkach zosta³o potwierdzone s³ynne powiedzenie pani
Margaret Thatcher, ¿e „w polityce dziej¹ siê tylko rzeczy nieoczekiwane”.
W przypadku tragedii pod Smoleñskiem by³o nieuniknione, ¿e w pewnym mo-
mencie zostanie przypomniany s³ynny lot prezydenta Kaczyñskiego do Gruzji
z sierpnia 2008 roku. „Gazeta Wyborcza” ze œrody, 21 kwietnia 2010 roku, pi-
sa³a: „Zaraz po katastrofie spekulowano, ¿e pilot móg³ byæ naciskany, by mimo
negatywnej rekomendacji l¹dowaæ. Lech Kaczyñski lecia³ wtedy z interwencj¹
dyplomatyczn¹ do Gruzji w czasie jej konfliktu z Rosj¹. Pilot TU-154, kpt. Grze-
gorz Pietruczuk, nie zgodzi³ siê na nieplanowane l¹dowanie w Tbilisi, bo stolica
Gruzji znajdowa³a siê w strefie dzia³añ wojennych”.

„Mimo nalegañ prezydenta pilot odmówi³ wykonania jego polecenia. Prezy-
dent jeszcze na pok³adzie samolotu powiedzia³ dziennikarzom: ‘Jeœli ktoœ decy-
duj siê byæ oficerem, nie powinien byæ lêkliwy’. Potem zaœ pose³ PiS, Karol Kar-
ski, z³o¿y³ na pilota zawiadomienie do prokuratury”.  

„Czy teraz dosz³o do podobnej sytuacji z t¹ ró¿nic¹, ¿e pilot uleg³? Prokura-
tor generalny Andrzej Seremet od pierwszych dni po katastrofie mówi³, ¿e
w czarnych skrzynkach samolotu nie znaleziono zapisów œwiadcz¹cych o naci-
skach na za³ogê. Ale – jak poda³a we wtorek, 20 kwietnia prokuratura – treœæ
nagrañ poznamy nieprêdko”. 

Tak pisa³a „Gazeta Wyborcza” w œrodê, 21 kwietnia. Ale kilka dni wcze-
œniej, Radio Tok PM nada³o audycjê, która zawiera³a informacjê, ¿e w czasie
lotu do Gruzji pierwszym pilotem by³ kapitan Grzegorz Pietruczuk, ale dru-
gim - kapitan Arkadiusz Protasiuk, pierwszy pilot samolotu, który siê rozbi³
pod Smoleñskiem. Jednak¿e nie wysnuwano z tego wniosku, ¿e Protasiuk
znaj¹cy konsekwencje, które spotka³y Pietruczuka, móg³ siê nimi kierowaæ
przy l¹dowaniu pod Smoleñskiem. Ta sama zaœ „Gazeta Wyborcza” ze œrody,
21 kwietnia, pisa³a: „’Wiele razy lata³em z prezydentem i nigdy nie naciska³
on na pilota. W ogóle nie wchodzi³ do kabiny. Zaraz po starcie, gdy mo¿na by-
³o odpi¹æ pasy, zdejmowa³ marynarkê, przechodzi³ do saloniku ministrów
i rozmawialiœmy’ – zapewnia Witold Waszczykowski” (prezydencki minister).
Pozostaje wiêc stwierdzenie „Gazety Wyborczej” cytuj¹cej prokuratora, ¿e
„treœæ nagrañ (czarnych skrzynek) poznamy nieprêdko”.                  

Zygmunt Broniarek
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Zapraszamy do pawilonu handlowego
przy ul. Widocznej 73

po modernizacji
Stworzyliœmy nowoczesne centrum zakupów
� nowa aran¿acja i wyposa¿enie
� zmieniony wystrój
� bogaty wybór artyku³ów spo¿ywczych i przemys³owych
� parking dla klientów

Od 29.04. do 12.05.2010 r. w sprzeda¿y bardzo du¿o
produktów po atrakcyjnych PROMOCYJNYCH cenach.

Godziny otwarcia sklepu:
Poniedzia³ek – pi¹tek 6.00-20.00; sobota 7.00-13.00

Sieæ VIA – zap³ata za domowe rachunki oraz do³adowania telefonów komórkowych.

Realizujemy: Karty Klienta Spo³em z bonifikat¹, kupony Sodexo

„Spo³em” WSS 
Praga Po³udnie

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

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: 30 IV, 3, 4, 5, 6–7 V.
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

PUNKT KREDYTOWY ul. Serocka 3
(wejście od ul. Grochowskiej 152)
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W imprezie wziêli udzia³
uczniowie podstawówek z Pra-
gi Po³udnie. – W tej edycji mia-
³y uczestniczyæ tak¿e szko³y
z Rembertowa, Weso³ej i Waw-
ra – mówi jeden z organizato-
rów Dariusz Zakrzewski wuefi-
sta z ZS nr 70 przy ul. Siennic-
kiej. – Niestety, w zwi¹zku z ¿a-
³ob¹ narodow¹ wszystkie zawo-
dy w tamtych dzielnicach zosta-
³y przesuniête na ten tydzieñ
i przyjecha³y tylko szko³y z Pra-
gi Po³udnie.

W olimpiadzie rywalizowa³o
ok. 150 uczniów z oœmiu
szkó³. Pierwsz¹ rozegran¹ kon-
kurencj¹ by³a sztafeta 8 x 50
m. W sztafecie biegli zarówno
ch³opcy, jak i dziewczêta.
W tej konkurencji wygra³a SP
Nr 60. Prócz sztafety ucznio-
wie rywalizowali tak¿e w sko-
ku wzwy¿, w dal, w rzucie pi-
³eczk¹ palantow¹ oraz biegach
na dystansach krótkich i œre-
dnich. – Potrafiê pobiec je-
szcze szybciej! – powiedzia³a
„Mieszkañcowi” Klaudia Moj-
¿uk z V klasy SP Nr 143, która
wynikiem 9,55 sekund zwyciê-

¿y³a w dziewczêcym biegu na
60 m. Nagrody zwyciêzcom
wrêcza³a m.in. Joanna Piwo-
warska (na zdjêciu) uczest-
niczka Igrzysk Olimpijskich
w Pekinie (skok o tyczce). 

Wszyscy laureaci indywidu-
alnych konkurencji otrzymy-
wali medale i dyplomy. G³ówn¹
nagrod¹ II Praskiej Olimpiady
Lekkoatletycznej o Puchar Bur-
mistrza Pragi Po³udnie by³
oczywiœcie puchar. Po podli-
czeniu ogólnej klasyfikacji oka-

za³o siê, ¿e najlepsze wyniki
osi¹gnêli uczniowie grochow-
skiej SP Nr 72. Jednego punktu
do zrównania siê ze zwyciêzca-
mi zabrak³o m³odzie¿y z sasko-
kêpskiej SP Nr 143. Trzecie
miejsce zajêli uczniowie z SP
Nr 60 z Kamionka. Impreza zo-
sta³a zorganizowana dziêki
w³adzom Pragi Po³udnie oraz
kadrze sportowej podstawówki
i gimnazjum przy ul. Siennic-

kiej. Cieszy te¿, ¿e zmodernizo-
wany olbrzymim kosztem
obiekt „Or³a” zape³ni³ siê dziel-
nicow¹ m³odzie¿¹. Co niestety,
przez brak porozumienia miê-
dzy w³adzami klubu, a samo-
rz¹dem, zdarza siê niezmiernie
rzadko… Adam Rosiński 

ORZEŁKI NA „ORLE”
21 kwietnia na stadionie KS „Orze³” Warsza-
wa odby³a siê II Praska Olimpiada Lekkoatle-
tyczna dla uczniów szkó³ podstawowych. Mi-
mo ch³odnej pogody zawodników i kibiców
rozgrzewa³y emocje i wola walki.

O akrobatyce wiêkszoœæ z nas
przypomnia³a sobie, gdy pierw-
sz¹ edycjê popularnego progra-
mu „Mam talent” wygra³ MEL-
KART BALL. Duet akrobatyczny
stworzyli Bart³omiej Pankau
i Jacek Wyskup. Swoimi widowi-
skowymi wystêpami podbili ser-
ca telewidzów. Po zwyciêstwie
mówili, ¿e wszystko osi¹gnêli
dziêki wytrwa³oœci i ciê¿kiej pra-
cy. Dla nich droga do sukcesu
wymaga³a wielu wyrzeczeñ.

O tym, czemu warto ponosiæ te wyrzeczenia
opowiada³ „Mieszkañcowi” Józef Proñczuk trener
Warszawsko-Mazowieckiego Zwi¹zku Akrobatyki
Sportowej.

- Pan akrobatykê sportow¹ zna od podszew-
ki...

- Mo¿na tak powiedzieæ. W latach siedemdzie-
si¹tych by³em reprezentantem kadry narodowej.
Mam status sêdziego miêdzynarodowego w sko-
kach na trampolinie. Jestem te¿ trenerem, prowa-
dzê nabory. Obecnie jestem kierownikiem zespo-
³u szkolenia PZAS.

- Za co mo¿na pokochaæ akrobatykê?
- To piêkna dyscyplina. Bardzo z³o¿ona, wido-

wiskowa. Ludzie to doceniaj¹. Dowodem tego
jest, jakie zainteresowanie wzbudzili cz³onkowie
MELKART BALL. Myœlê, ¿e ich wystêpy s¹ naj-
lepsz¹ reklam¹ dla akrobatyki. Tu liczy siê wszy-
stko, od strojów zawodników po muzykê i chore-
ografiê. Dla m³odego cz³owieka jest to bardzo
wci¹gaj¹ce. Trudnoœæ elementów stale wzrasta.
To sprawia, ¿e stale nale¿y wyznaczaæ sobie no-
we, bardzo konkretne cele.

- To znaczy, ¿e jest ³atwo?
- Nie, bynajmniej. Potrzebne s¹ determinacja

i ciê¿ka praca. To poprzez iloœæ powtórzeñ dochodzi-
my do perfekcji. Z jednej strony trzeba byæ odwa¿-
nym, z drugiej dok³adnym i ambitnym. Jeœli ktoœ
chce chodziæ na akrobatykê raz w tygodniu, niestety
nie osi¹gnie sukcesu. Talent jest wa¿ny, ale bez na-
prawdê ciê¿kiej pracy nic z tego nie bêdzie. 

- Warto?
- Myœlê, ¿e tak. W koñcu sam startowa³em. To

wszechstronny sport kszta³tuj¹cy takie cechy jak:
gibkoœæ, si³a, wytrzyma³oœæ i koordynacja. Wp³y-
wa to na ogóln¹, bardzo wysok¹ sprawnoœæ fi-
zyczn¹. Oczywiœcie, przy ¿mudnych treningach,

zawodników ogarnia czasem zniechêcenie. Naj-
wa¿niejszym i najtrudniejszym zadaniem trenera
jest, aby pokazaæ swoim podopiecznym, ¿e ich
wysi³ek siê op³aci. Jednak tak naprawdê, do ciê¿-
szej pracy najlepiej motywuj¹ odnoszone sukce-
sy. Przekonaj¹ siê o tym uczestnicy Ogólnopol-
skiej Olimpiady M³odzie¿y.

- M³odzie¿ uprawia jeszcze akrobatykê?
- Na szczêœcie, tak. Chocia¿ muszê przyznaæ, ¿e

nabory by³y ³atwiejsze jeszcze 10-15 lat temu. Jed-
nak wszystkich, którzy chcieliby zobaczyæ jak wi-
dowiskowa mo¿e byæ akrobatyka, w wydaniu m³o-
dzie¿y, zapraszam do Hali Ko³o, przy ulicy Obozo-
wej 60. W dniach 7-8 maja odbêd¹ siê tam Fina³y
Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y - Akrobaty-
ka, Trampolina, Skoki. W zawodach wystartuje
170 dziewcz¹t i ch³opców, z trzynastu woje-
wództw. Niektórzy z tych m³odych ludzi maj¹ ju¿
na swoich kontach sportowe sukcesy wiêc zapew-
niam, ¿e poziom bêdzie wysoki. Warto przyjœæ, by
samemu siê o tym przekonaæ.

Wiêcej informacji na temat Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y na stronie internetowej:
http://www.pzas.org.pl/index.php  

Olga Kamionek

Sport wart poświęceń

Smoki na Kamionku
Po raz trzeci na jeziorko Kamionkowskie zawitaj¹ smocze ³odzie.
Widowiskowe wyœcigi odbêd¹ siê w sobotê, 8 maja.

Sekcja Smoczych £odzi dzia³a przy KS Drukarz Warszawa, który razem z urzêdem Pragi Po³udnie jest
organizatorem imprezy. W regatach na jeziorku Kamionkowskim bêd¹ rywalizowa³y dziesiêcio i dwudzie-

stoosobowe osady amatorskie
i profesjonalne. Oczywiœcie, bêd¹
rywalizowa³y na ozdobnych smo-
czych ³odziach. Do zaciêtej walki
zawodników bêdzie mobilizowa³
dŸwiêk bêbnów i doping kibiców.
Impreza startuje o godz. 10.00,
a zakoñczy siê ok. 18.00. Organi-
zatorzy III Otwartych Mistrzostw
Warszawy i Mazowsza Smoczych
£odzi bêd¹ zachêcali dzieci, m³o-
dzie¿ i starszych do trenowania
kajakarstwa i p³ywania na smo-
czych ³odziach. rosa  

W miniony weekend ru-
szy³y rozgrywki pi³karskiej
Ligii na Trawie – profesjo-
nalnej Ligii dla amator-
skich dru¿yn.

Liga wyros³a z Praskiej Ligi
Pi³ki Halowej, imprezy, któr¹

od wielu lat organizuj¹ œrodo-
wiska amatorów sportu i ZHR.
– W tej edycji Ligi na Trawie
bierze udzia³ blisko piêædziesi¹t
dru¿yn – powiedzia³ „Mie-
szkañcowi” prezes PLPH Arka-
diusz Kuranowski, który w in-
auguracyjnym meczu wyst¹pi³

na pozycji bramkarza. Roz-
grywki odbywaj¹ siê w soboty
i niedziele na szkolnym boisku
przy ul. Zbaraskiej oraz na
„Orliku” przy ul. Szaserów. Za-
koñczenie turnieju przewidy-
wane jest we wrzeœniu. Mimo
rozpoczêcia turnieju jeszcze
mog¹ siê do zawodów zg³aszaæ
amatorskie dru¿yny szkolne,
osiedlowe i zak³adowe.  (ar)

Liga na trawie




