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Ku Wiœle
Lubiê wodê, a nad Wis³ê nie

chodzê, bo jak mam siê
przedzieraæ przez krzaki i szu-
wary, to i siê odechciewa. A na
lew¹ stronê Wis³y, tam gdzie
zejœcia ³adniejsze, je¿d¿ê rzad-
ko, bo mieszkam i pracujê po
praskiej stronie rzeki. Bardzo
siê cieszê, ¿e w najbli¿szych la-
tach rzeka „sama” mnie zawo³a.

Przy Stadionie Narodowym
powstanie prawdziwa pla¿a.
Najpierw mia³a to byæ ma³a
przestrzeñ, jakby dodatek do
nowoczesnych szaletów miej-
skich, ale teraz czytam o wiêk-
szym rozmachu: o restauracji
i pla¿owisku z prawdziwego
zdarzenia. Po drugiej stronie
miasta - nadrzeczny bulwar ci¹-
gn¹cy siê od Powiœla do
Podzamcza, ponad dwa kilome-
try wybitnie rekreacyjno-wypo-
czynkowego obszaru. Nare-
szcie!!!

Miasto ma koncepcjê, by
warszawiacy doje¿d¿ali w te
miejsca na rowerach, a potem
ju¿ pe³n¹ garœci¹ czerpali z wy-
poczynku i przesiadali siê na
promy, ³odzie, statki spacerowe
i w ten sposób przemieszczali
siê dalej. Podoba mi siê to. To
bêdzie inwestycja na lata i za-
pocz¹tkuje odwracanie siê mia-
sta w kierunku rzeki. 

Bo jak bêd¹ siê nad Wis³¹
gromadzili ludzie, indywidualna
przedsiêbiorczoœæ ju¿ zadba
o to, by nie byli tam g³odni
i spragnieni...

I oto powinno chodziæ w miej-
skich, samorz¹dowych i pañ-
stwowych inwestycjach - by by-
³y zaczynem kolejnych przed-
siêwziêæ. By wydane miliony
owocowa³y ju¿ dziesi¹tkami mi-
lionów, wydawanych nastêpnie
przez prywatne podmioty.

Tomasz Szymański
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ŁÓŻECZKA DLA DZIECI wyłącznie 
z LITEGO DREWNA

Każdy kształt i wymiar 
i inne meble według projektów
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ŁÓŻKA i materace
dla dorosłych
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Ukrad³, chcia³ wymusiæ
Do policjantów z Weso³ej zg³osi³a siê 75-letnia

kobieta, która poinformowa³a o kradzie¿y vol-
kswagena golfa. Auto sta³o na terenie jej posesji.
Jedyn¹ osob¹, któr¹ pokrzywdzona mog³a podej-
rzewaæ o zwi¹zek z tym zdarzeniem by³ Janusz
W., mê¿czyzna, któremu nieco wczeœniej wynajê-
³a u siebie pokój. Zg³aszaj¹ca stwierdzi³a, ¿e wraz
ze znikniêciem auta znikn¹³ i pan Janusz. Poli-
cjanci przeprowadzili ustalenia operacyjne. Od-
naleŸli „zgubê”. Mê¿czyzna udawa³ zaskoczone-
go i uparcie twierdzi³, ¿e nie ma pojêcia o co cho-
dzi. Policjanci szukali dalej i odnaleŸli auto po-
rzucone pod lasem. Kolejne ustalenia i badania
auta sprawi³y, ¿e „sublokatorowi” mo¿na by³o
przedstawiæ nieodparte dowody. Zatrzymany
przyzna³, ¿e faktycznie ukrad³ volkswagena, za-
mierza³ w zamian za zwrot golfa za¿¹daæ od po-
krzywdzonej pieniêdzy. Samochód powróci³ ju¿
na posesjê w³aœcicielki.

Pijany tatuœ
By³o niedzielne popo³udnie, kiedy policjanci

z patrolówki otrzymali informacjê, ¿e nad je-
ziorkiem spaceruje mê¿czyzna z ma³ym dziec-
kiem. Mê¿czyzna wg informacji, mia³ byæ kom-
pletnie pijany. Policjanci pojechali sprawdziæ in-
formacjê i okaza³o siê, ¿e sygna³ jaki otrzymali
by³ prawdziwy. 36-letni mê¿czyzna, maj¹c po-
nad 3 promile alkoholu we krwi, spacerowa³ 
z 4-letni¹ córk¹. Policjanci przekazali dziew-
czynkê pod opiekê matki. Zatrzymany mê¿czy-
zna zachowywa³ siê bardzo agresywnie, by³
wulgarny wobec stró¿ów prawa. Dopuœci³ siê
nawet naruszenia nietykalnoœci cielesnej poli-
cjanta, a tak¿e podczas drogi do izby wytrze-
Ÿwieñ uszkodzi³ radiowóz.

12 w³amañ w 2 tygodnie
W ci¹gu 2 tygodni w³ama³ siê do 12 samocho-

dów. Wybija³ boczne szyby, po czym krad³ radia,
nawigacje i inne cenne drobiazgi. 27-letni Zbi-
gniew S. wpad³ w rêce wywiadowców. Jego ujê-
cie poprzedzone by³o intensywn¹ prac¹ typowa-
nia, kto mo¿e staæ za tymi kradzie¿ami. Zbigniew
S. us³ysza³ ju¿ zarzuty, dobrowolnie podda³ siê
karze 2 lat wiêzienia w zawieszeniu na 5 lat. Pro-
kurator obj¹³ go policyjnym dozorem.

Libacja na klatce schodowej
Wczesnym wieczorem radiooperator skierowa³

samochód patrolowy do jednej z klatek schodo-
wych na Goc³awiu, gdzie odbywa³a siê libacja.
Na miejscu funkcjonariusze zastali trzech mê¿-
czyzn pij¹cych piwo. Kiedy stró¿e prawa przyst¹-
pili do legitymowania, 20-letni Marcin J. sta³ siê
agresywny i wulgarny w stosunku do munduro-
wych. Stara³ siê uderzyæ funkcjonariuszy, a na
koniec spróbowa³ ucieczki. Policjanci zatrzymali
go zanim jeszcze zd¹¿y³ wybiec z klatki schodo-
wej. By³ pijany, mia³ ponad 2 promile alkoholu
we krwi. Noc spêdzi³ w izbie wytrzeŸwieñ. Pod-
czas tej samej interwencji stró¿e prawa zatrzyma-
li jeszcze 16-letniego Adama, który uciek³
z oœrodka wychowawczego.

Nielegalne pachnid³a
Funkcjonariusze z wydzia³u do walki z prze-

stêpczoœci¹ gospodarcz¹ zatrzymali obywatela
Armenii, który trudni³ siê handlem perfumami -

niestety, podrabianymi. 116 flakonów ró¿nych
wód policjanci znaleŸli i zabezpieczyli w pawilo-
nie handlowym na terenie bazaru. 25-latek odpo-
wie za naruszenie przepisów prawa w³asnoœci
przemys³owej.

* * *
Redakcja „ Mieszkañca” serdecznie dziêkuje

policjantom z VII KRP za ¿yczenia, jakie przeka-
zali nam osobiœcie podczas gali naszych 20. uro-
dzin, a tak¿e jakie napisali na swojej stronie inter-
netowej. Pozdrawiamy, cieszymy siê wszystkimi
Waszymi sukcesami! toms

Oszuœci s¹ sprytni.  Dzia³aj¹
metod¹ „ na wnuczka” („Bab-
ciu, nie mogê do Ciebie
przyjœæ, pilnie potrzebujê pie-
niêdzy, zg³osi siê kolega”), na
potrzebuj¹cych polskich pie-
niêdzy cudzoziemców, na
sprzedaj¹cych po niezwykle
okazyjnych cenach drogie (ale
wype³nione podróbkowym
wnêtrzem) aparaty fotogra-
ficzne i sprzêt elektroniczny fa-
chowców, zajmuj¹cych siê
handlem obwoŸnym.

Poni¿ej przedstawiamy auten-
tyczny list mieszkañca naszej
dzielnicy. Zosta³ oszukany
i okradziony. Opowiada nam jak.
Z³odzieje podeszli go w bardzo
przebieg³y sposób, graj¹c na
emocjach i poddaj¹c rzekomej
weryfikacji sw¹ (na pewnych
etapach kradzie¿y) uczciwoœæ...
Okradziony chce pozostaæ ano-
nimowy, ale swoim przypad-
kiem chce przestrzec innych.

W niedzielê 6 marca 2011 r.
o godz. 11.30, kiedy wraca³em ze
spaceru, przy ul. Miêdzynarodo-
wej róg Zwyciêzców podszed³ do
mnie mê¿czyzna w wieku ok. 60
lat i zapyta³ jak mo¿na dojechaæ
samochodem do szpitala wojsko-
wego przy ul. Szaserów. Po
wskazaniu przeze mnie drogi,
mój rozmówca, mówi¹c, ¿e jest
Wêgrem i nie zna Warszawy, po-
prosi³ a¿ebym pojecha³ z nim
pod szpital, a nastêpnie kierow-
ca auta odwiezie mnie z powro-
tem do domu. Kierowca to mê¿-
czyzna silnie zbudowany w wie-
ku ok. 30 lat. W samochodzie (ja-
snosrebrzystego koloru) by³a
równie¿ kobieta, prawdopodob-
nie ¿ona mê¿czyzny, który ze mn¹
nawi¹za³ rozmowê.

Po zajêciu miejsca w samo-
chodzie ów „Wêgier” zadzwoni³
z komórki – rzekomo do szpitala
na Szaserów – i rozmawia³ z ni-
by lekarzem chirurgiem. W cza-

sie tej rozmowy mia³ siê dowie-
dzieæ, ¿e operacja jego syna (po
wypadku) odbêdzie siê za 2 go-
dziny. Poinformowa³ lekarza, ¿e
pieni¹dze za operacjê (pacjent
nieubezpieczony) przywiezie
wkrótce do szpitala. Jednocze-
œnie prosi³ lekarza, aby stara³ siê
unikn¹æ amputacji nogi, gdy¿ je-
go 27-letni syn jest bardzo zdol-
nym, dobrze zapowiadaj¹cym siê
naukowcem w Budapeszcie
i bardzo mu zale¿y, aby nie zosta³
inwalid¹.

Po tej rozmowie, jeszcze w sa-
mochodzie, ów Wêgier, a w³aœci-
wie Cygan, z czego wówczas je-
szcze nie zdawa³em sobie spra-
wy, wyj¹³ z kieszeni plik bankno-
tów 100-dolarowych. Na pierw-
szy rzut oka wygl¹da³y na praw-
dziwe – g³ównie kolorystycznie.
Informuj¹c, ¿e nie ma mo¿liwo-
œci ich wymiany na z³otówki (bo
jest niedziela), zaproponowa³
a¿ebym po¿yczy³ mu 2000 z³, -
a jako gwarancjê zostawi w mo-
im mieszkaniu saszetkê z dolara-
mi zamkniêt¹ na kluczyk.

Po tej propozycji i uwierzeniu
przeze mnie w opisan¹ historiê
udaliœmy siê do mojego mieszka-
nia. Tam dokonaliœmy tymczaso-
wej wymiany 1000 z³ na saszetkê
z rzekomo prawdziwymi dolara-
mi. Do mojego mieszkania ra-
zem z Cyganem wesz³a jego ¿ona
w wieku równie¿ ok. 60 lat. Ko-
bieta skorzysta³a z ³azienki.
W momencie, gdy przekazywali-
œmy sobie pieni¹dze, kobieta (po
wyjœciu z ³azienki) wesz³a nie-
zauwa¿enie do pokoju bezpoœre-
dnio przylegaj¹cego do ³azienki
i ukrad³a stoj¹c¹ na komódce
kasetkê z bi¿uteri¹ mojej ¿ony:
z³ot¹ bransoletk¹, kolczykami
i wisiorkiem oraz bi¿uteri¹ sre-
brn¹ (g³ównie kolczykami).
W zamian za pomoc ma³¿eñstwo
Romów zaproponowa³o nam ty-
godniow¹ goœcinê w Budape-

szcie na ich koszt i chcia³o opu-
œciæ nasze mieszkanie. Skoro jed-
nak, na pocz¹tku spotkania nie
wiedzieli jak dojechaæ do szpita-
la, podtrzyma³em swoj¹ deklara-
cjê wskazania im drogi i poje-
cha³em wraz z nimi.

Przy ul. Szaserów, po zaparko-
waniu samochodu, Cygan wy-
siad³ wraz ze mn¹ i udaliœmy siê
obaj w kierunku szpitala. Przy
bramie jednak stwierdzi³, ¿e zo-
stawi³ komórkê w samochodzie
i ¿e za chwilê wróci. W tym mo-
mencie poczu³em, ¿e zosta³em
oszukany i pospieszy³em za nim.
Na ostatnich kilkudziesiêciu me-
trach Cygan przyspieszy³ i wsiad³
do auta. Kierowca momentalnie
ruszy³ i wszyscy uciekli. Nie mia-
³em ju¿ wówczas z³udzeñ, co siê
wydarzy³o. W pe³ni zdajê sobie
sprawê, ¿e moim kardynalnym
b³êdem by³o to, ¿e naiwnie uwie-
rzy³em w opowieœæ Cygana,
a nastêpnie pozwoli³em mu
wejœæ do swojego mieszkania,
jak równie¿, ¿e nie sprawdzi³em
zawartoœci saszetki, w której Cy-
gan zostawi³, jak siê póŸniej oka-
za³o, odbitki ksero studolaro-
wych banknotów. ¯ona stwier-
dzi³a brak kasetki dopiero po
wyjœciu Romów z mieszkania.
Pisz¹c to zdecydowanie nieprzy-
jemne dla mnie oœwiadczenie,
chcia³bym uczuliæ i przestrzec
odpowiednie w³adze i mieszkañ-
ców Saskiej Kêpy, szczególnie
starszych, przed podobnymi zda-
rzeniami. 

Po przeczytaniu tego listu ma-
my tylko jeden komentarz.
B¹dŸmy ostro¿ni i wyczuleni, bo
oszuœci to s¹ naprawdê fachow-
cy. Inaczej ju¿ przecie¿ by wpa-
dli w rêce policji. Wierzymy, ¿e
w koñcu podwinie im siê noga.
Mo¿emy siê do tego przyczyniæ,
nie daj¹c siê podejœæ i zawiada-
miaj¹c policjantów o dzia³aj¹-
cych sprawcach.  (t)

W poniedzia³ek, 28 marca,
przedstawiciele po³udniowo-
praskich rad osiedlowych
spotkali siê z zarz¹dem
dzielnicy. Mówiono o proble-
mach nurtuj¹cych mieszkañ-
ców i samorz¹dowców.

Praga Po³udnie podzielona
jest na osiem osiedli,
w których spo³ecznie dzia³aj¹
samorz¹dowe rady. Co jakiœ
czas zarz¹d dzielnicy spotyka
siê z przedstawicielami lokal-
nych samorz¹dów. Takie spo-
tkanie trwa zwykle ok. dwóch
godzin i w tym czasie cz³on-
kowie rad mówi¹ o proble-

mach, z którymi borykaj¹ siê
poszczególne osiedla. Okazuje
siê, ¿e choæ specyfika Osiedli
jest bardzo ró¿na (trudno przy-
równywaæ np. Goc³aw do Ka-
mionka, czy Sask¹ Kêpê lub
cztery osiedla Grochowa do
Przyczó³ka Grochowskiego)
to pewne problemy s¹ wspól-
ne. 

W zasadzie wszystkie samo-
rz¹dy sygnalizowa³y niedobór
obiektów tzw. ma³ej architek-
tury. Czyli pisz¹c po ludzku –
braki ³awek i koszy na œmieci.
Poruszano tematykê nowych
nasadzeñ zieleni. Grochów Ki-

nowa domaga³ siê kontroli
ciêæ pielêgnacyjnych miejskiej
zieleni, które zdaj¹ siê byæ
wykonywane ma³o fachowo.

Ten sam problem widz¹ w Par-
ku Skaryszewskim samorz¹-
dowcy z Kamionka. Cz³onko-
wie osiedlowych rad niezado-

woleni byli ze stanu czystoœci
na swoich osiedlach. Ustalo-
no, ¿e do wiadomoœci zarz¹du
dzielnicy trafi¹ konkretne lo-
kalizacje zaniedbanych i za-
œmieconych posesji i terenów. 

Wspóln¹ bol¹czk¹ s¹, trady-
cyjnie, fatalne stany nie-
których chodników i ulic. Pro-
wadz¹cy spotkanie burmistrz
Tomasz Kucharski oœwiad-
czy³, ¿e w Ratuszu powstanie
mapa chodników i ulic gmin-
nych wymagaj¹cych natych-
miastowego remontu. Mapa ta
zostanie utworzona równie¿
na podstawie zg³oszeñ przeka-
zywanych przez lokalne samo-
rz¹dy. 

Wœród szczegó³owych te-
matów poruszanych na spo-

tkaniu znalaz³a siê m.in. proœ-
ba Saskiej Kêpy o konserwa-
cjê latarni na zrewitalizowanej
w zesz³ym roku ul. Francu-
skiej. Wed³ug samorz¹dow-
ców stare, zdemontowane la-
tarnie by³y wykonane znacz-
nie solidniej. Przyczó³ek Gro-
chowski sygnalizowa³ ko-
niecznoœæ budowy podjazdów
dla wózków i rowerów na
k³adce przy ul. Kinowej. Nie-
stety, z odpowiedzi wicebur-
mistrza Adama Grzegrzó³ki
wynika³o, ¿e ta sprawa jest nie
do za³atwienia, gdy¿ koliduje
z obowi¹zuj¹cymi przepisami
budowlanymi. W spotkaniu
z radami bra³ tak¿e udzia³ wi-
ceburmistrz Konstanty Bartoñ.

ar

Uważajmy na oszustów!

Rady u burmistrza
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Zapraszamy: Pl. Powstańców 2, tel. 22 622 04 09
ul. Marsa 130, tel. 22 611 90 41, Al. Stanów Zjednoczonych 40, tel. 22 870 07 00

ul. Grenadierów 21, tel. 22 871 34 16, 
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 9 tel. 22 379 72 91

W³aœnie firmie „EXITUS” powie-
rzono przewozy Prezydenta RP Le-
cha Kaczyñskiego i Jego ma³¿onki
Marii z lotniska wojskowego Okêcie
do kaplicy w pa³acu prezydenckim
przy Krakowskim Przedmieœciu.
W rocznicê tragedii, która dotknê³a
nas wszystkich, rozmawiamy z w³a-
œcicielem firmy S³awomirem Mo-
chem.

– Pana firmê jako pierwsz¹ po-
proszono o przewóz cia³a Prezy-
denta RP z lotniska do kaplicy
w pa³acu prezydenckim, czy móg³-
by Pan opowiedzieæ jak do tego
dosz³o?

– Z proœb¹ o przewóz cia³ Pana
Prezydenta Kaczyñskiego i Pani Pre-
zydentowej Marii Kaczyñskiej zwróci³a
siê bezpoœrednio do mnie Kancelaria
Prezydenta RP. A dlaczego do mnie?
By odpowiedzieæ na to pytanie, muszê
wspomnieæ, ¿e w lutym bie¿¹cego ro-
ku firma obchodzi³a dwudziestolecie
swojej dzia³alnoœci. Przez te lata pracy
daliœmy siê poznaæ jako rzetelni i go-
dni zaufania. Ju¿ wczeœniej zarówno
Kancelaria Prezydenta jak i Kancelaria
Premiera oraz wiele instytucji ze œwia-
ta polityki, kultury - powierza³y nam re-
alizacjê pogrzebów osób powszechnie
znanych. Mieliœmy zaszczyt organizo-
waæ pogrzeb komendanta g³ównego
policji gen. Marka Papa³y, re¿ysera
Krzysztofa Kieœlowskiego, ksiê¿nej
Marii Sapieha, profesora Zbigniewa
Religi, marsza³ka senatu Andrzeja
Stelmachowskiego i wielu wy¿szych
oficerów Wojska Polskiego.

– Co Pan czu³, towarzysz¹c tru-
mnie Prezydenta, a nastêpnego
dnia Pierwszej Damy?

– Co czu³em? Z jednej strony by³
we mnie ogromny smutek i szok, tak

jak chyba u wszystkich  Polaków.
Z drugiej strony by³em te¿ ogromnie
poruszony, ¿e dost¹pi³em olbrzymiego
zaszczytu, ¿e mog³em w ten sposób
daæ coœ od siebie, pomóc w trudnej
chwili i w ten sposób uczciæ pamiêæ
Pary Prezydenckiej. By³ to dla mnie
olbrzymi honor. Wszystko zrealizowali-
œmy nieodp³atnie, zarówno przewozy
Pary Prezydenckiej jak i pogrzeby in-
nych Ofiar katastrofy smoleñskiej.

- Pogrzeby których osób z kata-
strofy smoleñskiej organizowa³
„EXITUS”?

– Rodziny zmar³ych tragicznie
osób, wyrazi³y ¿yczenie, by pogrzeby
ich bliskich zorganizowa³a nasza firma
„EXITUS”. Razem po¿egnaliœmy pra-
wos³awnego arcybiskupa Mirona Cho-
dakowskiego, genera³ów: Franciszka
G¹gora, Kazimierza Gilarskiego, An-
drzeja B³asika, p³k BOR Jaros³awa
Florczaka, aktora Janusza Zakrzeñ-
skiego, adwokata Stanis³awa Mikkego.

W przypadku dwóch ceremonii po-
grzebowych, których nie organizowa-
liœmy: prezesa Piotra Nurowskiego
i ministra Paw³a Wypycha, u nas za-
mawiano kompozycje kwiatowe,  ma-
my bowiem w³asn¹ pracowniê flory-
styczn¹.

- Wspomnia³ Pan, ¿e „EXITUS”
posiada w³asn¹ pracowniê flory-
styczn¹, moglibyœmy prosiæ o przy-
bli¿enie nam dzia³alnoœci firmy?

– Wyszliœmy z za³o¿enia, ¿e tylko
tworz¹c samemu kompozycje kwiato-
we do organizowanych przez nas po-
grzebów, mo¿emy mieæ wp³yw na ich
wygl¹d i jakoœæ. Codziennie dokonuje-
my zakupów kwiatów na gie³dzie, w ilo-

œci i asortymencie wynikaj¹cym z przy-
jêtych zamówieñ. Warto tu wspomnieæ,
¿e taki wyrób nie jest obci¹¿ony dodat-
kow¹ mar¿¹ dla podwykonawcy, co na
pewno jest korzystne dla klienta. Je¿e-
li rodzina zdecydowa³a siê na zakup
kwiatów w naszej firmie, to nie musi
martwiæ siê o ich transport. Wówczas
na ka¿dy organizowany pogrzeb jad¹
dwa samochody: jeden karawan i Mer-
cedes „Vito” na kwiaty,  za który nie jest
dodatkowo obci¹¿any klient. Szczegól-
nie od kiedy zasi³ek pogrzebowy zosta³

obni¿ony do kwoty 4 tys. z³otych, szu-
kamy rozwi¹zañ, dziêki którym nasi
klienci mog¹ zorganizowaæ uroczy-
stoœæ przy minimalnym wysi³ku finan-
sowym. Przyk³adowo trumny kupujemy
bezpoœrednio od kilku sprawdzonych
polskich producentów, którzy wytwa-
rzaj¹ je w bardzo wysokiej jakoœci i cie-
kawym wzornictwie. Zrezygnowaliœmy
z dostawców trumien importowanych,
gdy¿ jak pokazuj¹ wystawy bran¿owe,
polskie wyroby przewy¿szaj¹ je jako-
œci¹ i niejednokrotnie stylistyk¹. W na-
szej firmie sami wytwarzamy tabliczki
natrumienne i urnowe, podobnie kle-
psydry. Ponadto posiadamy dwa w³a-
sne autokary i mikrobus do przewozu
uczestników pogrzebu, które udostêp-
niamy po bardzo symbolicznych ce-
nach. 

– O ile siê orientujê „EXITUS”
organizuje pogrzeby nie tylko
w punkcie us³ugowym przy ulicy
Grochowskiej?

– To prawda, przez dwadzieœcia
lat firma siê rozwinê³a, g³ówna siedzi-
ba wraz z ca³ym zapleczem technicz-
nym znajduje siê w Otwocku, co po-
zwala nam obni¿aæ koszty, które prze-
k³adaj¹ siê na koñcow¹ cenê œwiad-
czonych przez nas us³ug. Na terenie
Warszawy prowadzimy trzy punkty
us³ugowe: przy Al. Solidarnoœci vis
a vis Urzêdu Stanu Cywilnego na Wo-
li, drugi znajduje siê na terenie Cmen-
tarza Komunalnego Pó³nocnego
w Sali „C” Domu Przedpogrzebowe-
go, trzeci, wspomniany przy ulicy Gro-
chowskiej 287 – tak¿e vis a vis Urzê-
du Stanu Cywilnego dzielnicy Praga
Po³udnie. W ka¿dym z tych punktów
istnieje ekspozycja trumien, urn. Pro-
wadzimy te¿ punkty na terenie Miñska
Mazowieckiego, Ko³bieli, Józefowa
i Otwocka.

– Wspomnia³ Pan o zapleczu
technicznym, czy mo¿emy prosiæ
o kilka s³ów na ten temat?

– Odnoœnie ca³ej infrastruktury fir-
my, w tym tak¿e zaplecza technicz-

nego, to prowadzimy  trzy Domy Po-
grzebowe z nowoczesnymi ch³odnia-
mi, salami do po¿egnañ oraz z zaple-
czem do przygotowywania zmar³ych
do pochówków. Pracuj¹ w nich osoby
po specjalistycznych kursach, którzy
oprócz standardowych zabiegów ko-
smetycznych, potrafi¹ wykonaæ pro-
fesjonalny makija¿, rekonstrukcjê po
wypadkach, balsamacjê. Zatrudnia-
my mistrza ceremonii. To osoba po
studiach, która jest z rodzin¹ pod-
czas po¿egnania w domu pogrzebo-
wym, a nastêpnie prowadzi ceremo-
niê w obrz¹dku œwieckim. Firma rea-
lizuje tak¿e us³ugi cmentarne. Posia-
damy w³asny sprzêt jak: koparka, wy-
wrotki, samochody dostawcze oraz
melexy. Zatrudniamy ekipy murar-
sko-kamieniarskie, które przygoto-
wuj¹ groby i realizuj¹ praktycznie
wszelkiego rodzaju prace  na cmen-
tarzach. Dodam, ¿e obecnie posia-
damy 24 samochody pogrzebowe
marki Mercedes oraz wspomniane
dwa autokary i mikrobus.

– Teraz rozumiem, czemu to
w³aœnie „EXITUS” zosta³ wybrany
przez Kancelariê Prezydenta RP,
aby zapewniæ godny powrót Pierw-
szej Pary do domu. Dziêkujê Panu
za rozmowê.

– Ja równie¿ dziêkujê. Na zakoñ-
czenie dodam tylko, ¿e wszelkie na-
sze dzia³ania ukierunkowane s¹ za-
wsze na potrzeby i oczekiwania
osób, które zaufa³y nam i powierzy³y
organizacjê pogrzebu. W tym trud-
nym dla nich czasie po stracie bliskiej
osoby, staramy siê byæ oparciem
i s³u¿yæ pomoc¹ w za³atwieniu wszel-
kich formalnoœci i spraw zwi¹zanych
z organizacj¹ pogrzebu, by w spoko-
ju mogli prze¿yæ ¿a³obê. AS 2011

„EXITUS” firma z ulicy Grochowskiej
Ma³o kto wie, ¿e na terenie naszej dzielnicy
ma swoj¹ filiê firma us³ug pogrzebowych,
która jako pierwsza zosta³a w³¹czona w reali-
zacjê przewozów ofiar katastrofy smoleñskiej. www.exitus.com.pl

Przyjazd karawanu z trumn¹ Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego do
Pa³acu Prezydenckiego 11.04.2010 r. Arch. Exitus
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20 procent nie ma w³a-
snego ³ó¿ka, co trzecie
deklaruje brak nale¿yte-
go miejsca do odrabia-
nia lekcji, a¿ siedem-
dziesi¹t na sto nie ma
dostêpu do Internetu.
Te szokuj¹ce dane
obrazuj¹ trudn¹ sytua-
cjê dzieci z Pragi Pó³-
noc, Po³udnie i Targów-
ka bêd¹cych pod opie-
k¹ Oœrodków Pomocy
Spo³ecznej.  

16 marca, w siedzibie Biura Fi-
nansów Oœwiaty Dzielnicy Praga
Po³udnie, odby³a siê prezentacja
wyników badañ, które przeprowa-
dzone zosta³y przez prof. Ma³go-
rzatê Or³owsk¹ oraz Barbarê Czer-
wiñsk¹-Jêdrusiak na zlecenie miej-
skiego Biura Polityki Spo³ecznej.
Projekt pod nazw¹ „Partnerstwo dla
dzieci” zosta³ zrealizowany przez
fundacjê Wspólna Droga. Misj¹
fundacji jest „inicjowanie i wspó³-
tworzenie w Polsce partnerskiej
wspó³pracy wszystkich œrodowisk
spo³ecznych na rzecz poprawy ¿y-
cia osób w trudnej sytuacji”.

- Gro¿¹ nam odroczone skutki
biedy – mówi prof. Or³owska. O ile
potrzeby biologiczne badanej grupy

dzieci s¹ zaspokajane (wszystkie
dzieci deklaruj¹, ¿e codziennie je-
dz¹ ciep³y posi³ek), to wyraŸnie wi-
daæ braki w dostêpie do mediów
i noœników cyfrowych. Skutkowaæ
to mo¿e brakiem przygotowania do

wykonywania w przysz³oœci zawo-
du i w konsekwencji wykluczeniem
spo³ecznym. Jak wiadomo, funk-
cjonowanie w dzisiejszym spo³e-
czeñstwie, zdobywanie wiedzy
oraz wykonywanie pracy coraz czê-
œciej wi¹¿e siê z dostêpem do Inter-
netu i umiejêtnoœci¹ obs³ugi kom-
putera. A tego badanym dzieciom

brakuje, co spycha je na obszar za-
gro¿ony w przysz³oœci bezrobo-
ciem i brakiem perspektyw. A to
bêdzie generowaæ koszty spo³ecz-
ne, za które wszyscy zap³acimy.
W ca³ej Polsce a¿ milion dzieci nie
ma dostêpu do Internetu.

Program „Partnerstwo dla dzieci”
obj¹æ ma oko³o 1,2 mln dzieci
w ca³ym kraju bêd¹cych pod opiek¹
OPS. Realizacjê rozpoczêto po pra-
wej stronie miasta z uwagi na to, i¿
jest to rejon tradycyjnie obci¹¿ony
bied¹ i marginalizacj¹. Wiedza zdo-
byta dziêki badaniom pozwoli na
skuteczniejsze zwalczanie ubóstwa
w grupie najbardziej zagro¿onej je-
go skutkami – wœród najm³od-
szych. -  Mamy nadziejê, ¿e prezen-
towane wyniki badañ bêd¹ dosko-
na³ym materia³em do szczegó³owej
analizy podejmowanych dzia³añ na
rzecz rodzin z dzieæmi i byæ mo¿e
spowoduj¹ zmiany w dotychczas
funkcjonuj¹cym systemie pomocy
w tych dzielnicach – powiedzia³
W³odzimierz Paszyñski, zastêpca
Prezydenta m.st. Warszawy.

Autorzy badañ wskazali na wyso-
k¹ efektywnoœæ instytucji non-pro-
fit, dzia³aj¹cych w rejonach ubóst-
wa, oraz potrzebê wspó³pracy
i komplementarnoœci w dzia³aniach
OPS, samorz¹dów i organizacji po-
zarz¹dowych.

Konrad Pisarski

Gie³da dla
gimnazjalistów

Po raz szósty w Zespole Szkó³ Nr 5
im. Stefana Kisielewskiego przy ul.
Szczawnickiej odby³a siê Praska
Gie³da Szkó³ Ponadgimnazjalnych.
Swoj¹ ofertê prezentowa³y w „Ki-
sielu” licea, technika i inne placów-
ki.

Tym razem gospodarze, a dok³a-
dniej uczniowie klasy IV B, powitali
goœci radosn¹ prezentacj¹ tañca Greka
Zorby. Po oficjalnym otwarciu gie³dy
przez Jaros³awa Karcza, wiceburmi-
strza Pragi Po³udnie i Jana Pilczuka,
dyrektora „Kisiela” nast¹pi³ wystêp
szkolnego zespo³u muzycznego (o za-
skakuj¹cej nazwie - „Kisiel”). 

Gie³da mia³a ³adn¹ i lekk¹ oprawê,
choæ odwiedzaj¹cych j¹ gimnazjali-
stów czeka naprawdê trudny wybór.
Któr¹ szko³ê wybraæ? Ogólniak, czy
technikum? Mo¿e coœ innego? – Warto
tak¹ gie³dê organizowaæ – powiedzia³
„Mieszkañcowi” Arkadiusz Buler,
który w tym roku koñczy goc³awskie
Gimnazjum Nr 28. – Dopiero tutaj zo-
baczy³em, jak du¿o u nas jest szkó³.

W tegorocznej gie³dzie wziê³o
udzia³ 14 placówek. Ka¿da ze szkó³
zorganizowa³a w³asne stoiska wysta-
wowe. To przy nich w³aœnie, zwiedza-
j¹cy gie³dê gimnazjaliœci mogli poro-
zmawiaæ z uczniami i nauczycielami
szkó³ ponadgimnazjalnych, zapoznaæ

siê z wynikami naukowymi i sporto-
wymi, przejrzeæ stare kroniki i zazna-
jomiæ siê z aktualn¹ ofert¹.

Stanowisko ZS Nr 37 im. Agnieszki
Osieckiej zastawione by³o elektro-
nicznymi gad¿etami. – U nas kszta³c¹
siê przyszli informatycy i pracownicy
telekomunikacji – powiedzia³ „Mie-
szkañcowi” Adam Szczypiñski z tech-
nicznej klasy II Ta. - Zachêcamy wiêc
sprzêtami i zabaw¹. Mo¿na na przy-
k³ad pobawiæ siê oscyloskopem lub
rozœwietliæ diodê.

Zdziwienie wywo³ywa³y stroje
z epoki, które znajdowa³y siê w stano-
wisku LXXII LO im. gen. Jakuba Ja-
siñskiego (na zdjêciu). – W ten sposób
zwracamy uwagê, ¿e przy naszej szko-
le dzia³a Teatr Paradox – wyjaœnia
drugoklasistka Judyta Czapska. Do-
datkowe, poza programowe zajêcia
i mo¿liwoœci oferowane przez szko³y
tak¿e stanowi¹ o ich atrakcyjnoœci.
Gie³da, po raz kolejny, odby³a siê pod
patronatem burmistrza Pragi Po³udnie,
Tomasza Kucharskiego. ar 

DZIĘKUJEMY
Redakcja i Wydawca serdecznie dziêkuj¹ osobom i firmom, które

udzieli³y nam pomocy w zorganizowaniu Jubileuszu XX-lecia „Mie-
szkañca”. S³owa uznania i szacunku kierujemy pod adresem Urzêdu
Dzielnicy Praga Po³udnie, Centrum Promocji Kultury dla Pragi Po³u-
dnie. 

Dziêkujemy Zarz¹dom Dzielnic Weso³a, Rembertów, Centralnej 
Bibliotece Wojskowej, „Spo³em” WSS Praga Po³udnie, PTH „PRE-
DOM”, Centrum Handlowemu „Szembeka”, Firmie Cukierniczej RAJ,
Torom S³u¿ewiec Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Zwi¹zkowi Zak³a-
dów Doskonalenia Zawodowego, Firmie „SABE”, Dom Development
SA, Teatrowi Powszechnemu, Zak³adom „E. WEDEL”, kwiaciarni Wi-
tolda Wyganowskiego. Dziêkujemy za maile, listy, telefony, dziêkuje-
my wszystkim którzy pamiêtali o naszych urodzinach.  

Lista osób, bior¹cych udzia³ w plebiscycie „Zacnych Mieszkañ-
ców”, które wylosowa³y upominki-niespodzianki:

1. El¿bieta Pazdrowska z ul. Miêdzynarodowej; 2. Krystyna Miko-
sza z ul. Grochowskiej; 3. Karol Oleszczuk z ul. Walecznych; 4. Bar-
bara Lewandowska z ul. Paryskiej; 5. Hanna Pszczó³kowska z ul. Maj-
dañskiej; 6. Hanna Zambrzycka z ul. Brazylijskiej; 7. Magdalena Lach
z ul. Harcerskiej (Sulejówek); 8. Danuta Brzeziñska-Zielska z ul. Rech-
niewskiego; 9. Rozalia Dudek z ul. Meissnera; 10. Mieczys³awa Kol-
buch z ul. Wandy; 11. Halina Stabrowska z ul. Komorskiej; 12. Irena
Linkowska z ul. Siennickiej; 13. Zofia Zub z ul. Ostrobramskiej; 14.
Jan Jab³onka z ul. Grochowskiej; 15.  Zygmunt Majewski z ul. Miêdzy-
narodowej; 16. Bronis³aw Gralewski z ul. Londyñskiej; 17. Romana
Bugaj z ul. Miêdzynarodowej; 18. Halina ¯y³a z ul. Szmaragdowej; 19.
Anna Stêpieñ z ul. Wiatracznej; 20. Regina Getka z ul. Pr¹dzyñskiego;
21. Danuta Arendt z ul. Frenkla; 22.Ma³gorzata Komar z Pl. Szembe-
ka; 23. Stanis³aw Dobrzycki z ul. Czytelniczej; 24. Jolanta Wodziñska
z ul. Brazylijskiej; 25. Sylwia Niehaus z ul. Orl¹t Lwowskich; 26. Li-
lianna Bojarska z ul. Brukselskiej; 27. Monika Aniszewska z ul. St.
Augusta; 28. Wojciech Mauer z ul. Orlego Lotu; 29. El¿bieta Spaleny
z ul. Tarnowieckiej; 30. Ewa Budzyñska z ul. Nizinnej; 31. Jakub Ja-
godziñski z ul. Fieldorfa; 32. Micha³ Kosiarski z ul. Turmonckiej; 33.
Ewa Brzeziñska z al. Waszyngtona; 34. Agnieszka Polkowska z ul.
Króla Maciusia; 35. Stanis³awa Gawryszewska z ul. Poprawnej; 36.
Agnieszka Piotrowska z ul. £ukowskiej; 37. Urszula Adamek z ul.
Miñskiej; 38. Joanna Tkaczyk z ul. Angorskiej; 39. Ma³gorzata Paw³u-
siewicz z ul. Afrykañskiej; 40. Zbigniew Ksi¹¿czak z ul. Angorskiej. 

£¹cznie oddano 3020 g³osów, z tego 2612 przez Internet oraz 408
kuponów przes³ano na adres redakcji.

Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji w godz. 9.00-16.00 do 
21 kwietnia br. z dowodem to¿samoœci. Red.

Nie stać nas na biedę dzieci
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Dyrektor liceum Lidia
Szczytowska, przypomnia³a
goœciom historiê aniñskiego
teatru, siêgaj¹c¹ roku 1992,
kiedy to uczniowie „Kuby” po
raz pierwszy mieli okazjê
uczestniczenia we wspólnym
przedsiêwziêciu artystycznym. 

Przedstawienia odbywa³y
siê pocz¹tkowo w kinie
Wrzos, gromadz¹c t³umy
chêtnych. 6 lat temu do war-
sztatów do³¹czono inne war-
szawskie szko³y. W tym roku
by³o to 6 spektakli i 4 wystê-
py indywidualne. 

Organizacj¹ wydarzenia za-
jê³y siê nauczycielki: Agnie-

szka Wojdowicz i Magdalena
Wiœnioch, które swoim zaan-
ga¿owaniem wspiera³y m³o-
dych artystów.

Niew¹tpliwie wszyscy
uczestnicy dali z siebie coœ
niepowtarzalnego, wk³adaj¹c
swoj¹ pracê, czas, umiejêtno-
œci i zas³uguj¹ oni na gratula-
cje, choæby za indywidualizm
i chêæ wyró¿nienia siê spo-
œród szarego, wirtualnego t³u-
mu dzisiejszych czasów. 

Jury mia³o sporo pracy
w wyborze najlepszych, jed-
nak prawdziw¹ per³¹ by³a
zwyciêska grupa „Assunta”,
dzia³aj¹ca przy 104 Gimna-

zjum w Radoœci. Zagrany
przez nich spektakl „Jestem”
odbiega³ od pozosta³ych pod

wieloma wzglêdami. Przede
wszystkim by³o to przedsta-
wienie pantomimiczne, mil-

cz¹ce i minimalistyczne
w swej formie. Czerñ, biel,
czerwieñ i niezwyk³a dojrza-

³oœæ sceniczna aktorów,
stworzy³y fantastyczny obraz
o ¿yciu, rodzinie i relacjach

miêdzyludzkich. Nie ma
w¹tpliwoœci, ¿e nagroda
przekazana przez burmistrz
Dzielnicy Wawer Jolantê
Koczorowsk¹ by³a bezapela-
cyjnie zas³u¿ona (na zdjê-
ciu).

Wyró¿nieñ by³o wiele,
w tym m.in.: dla najlepszego
aktora i aktorki, za plakat pro-
muj¹cy sztukê czy oprawê
muzyczn¹. Wa¿nym wydarze-
niem by³o uhonorowanie sta-
tuetk¹ Przyjaciela Szko³y. Za-
szczytny tytu³ otrzyma³a Na-
czelnik Wydzia³u Kultury
dzielnicy Wawer - Miros³awa
Skoczeñ.

Dla mnie, jako absolwentki
„Kuby” wizyta podczas war-
sztatów sta³a siê sentymental-
n¹ podró¿¹ do lat szkolnych.
„Za moich czasów” ów
uczniowski teatr by³ ogrom-
nym prze¿yciem. Pamiêtam
jak wielu by³o chêtnych do
tworzenia czegoœ razem, do

budowania wspólnego „dzie-
³a”. 

Obserwuj¹c m³odszych
kolegów, odnoszê wra¿enie,
¿e gdzieœ umknê³o ogólne
zaanga¿owanie i chêci. Wir-
tualny œwiat zadecydowa³
o sposobie spêdzania czasu.
Wydaje siê jakby teraŸniej-
szoœæ odebra³a wielu zdol-
nym ludziom energiê do
dzia³ania. Zaledwie maleñka
garstka nadal równie praw-
dziwie prze¿ywa wydarzenia
zaczarowane poœród szkol-
nych murów.

Fantastycznie, ¿e XXVI LO
wci¹¿ ma tyle wiary, aby zau-
faæ m³odzie¿y, ¿e ci – jak po-
wiedzia³a dyrektor jeszcze
chc¹ chcieæ. 

Pozostaje ¿yczyæ, aby tra-
dycja tej szko³y przetrwa³a na
zawsze. Bo warto – chocia¿by
dla wspomnieñ jej absolwen-
tów. Wiem coœ o tym.

enigma

Do¿yliœmy, proszê Pañstwa, czasów, ¿e nawet
proste, ¿eby nie powiedzieæ banalne sprawy, mog¹
byæ Ÿród³em radoœci. Na przyk³ad pójœcie do kina.
Nasz Czytelnik z ulicy Miêdzynarodowej, przys³a³
Mieszkañcowi podziêkowania, w³aœnie za to, ¿e by³

w kinie. Rozwi¹za³ nasz¹ krzy¿ówkê i wygra³ na-
grodê – bilet. Coœ, co nam wydawa³o siê skromnym
gestem, dla tego Czytelnika sta³o siê wydarzeniem.
– W kinie nie by³em od dziesiêciu lat. Nie zawsze
mnie staæ ze skromnej, nauczycielskiej emerytury… 

Czy nie warto inaczej spojrzeæ na ponuro brz-
mi¹ce statystyki o uczestnictwie Polaków w ¿y-
ciu kulturalnym, o ich niskich wydatkach na kul-
turê? W jak¿e innym œwietle jawi siê informacja,
kilka tygodni temu cytowana z luboœci¹ przez
g³ówne media, ¿e w ubieg³ym roku po³owa z nas
nie przeczyta³a ani jednej ksi¹¿ki… W tym roku
bêdzie zapewne jeszcze gorzej – wprowadzono
przecie¿ piêcioprocentowy VAT na ksi¹¿ki. Bio-
r¹c pod uwagê ogólnie rosn¹ce koszty utrzyma-
nia, ksi¹¿ka, kino, teatr dla wielu stan¹ siê towa-
rami luksusowymi. Wielu emerytów bêdzie mo-
g³o jedynie powspominaæ, jak to kiedyœ chodzili
do kina czy teatru najpierw ze szkoln¹ wycieczk¹,
potem z dziewczyn¹, z ¿on¹… To se ne wrati, jak
mówi¹ bracia Czesi. Na pocieszenie naszemu
Czytelnikowi z Miêdzynarodowej chcê po-
wtórzyæ, co us³ysza³em kiedyœ w Sosnowcu, te¿
od emerytowanego nauczyciela. Ponarzekaliœmy
trochê, w koñcu on powiedzia³: 

- Emerytury nauczycielskie s¹ bardzo niskie, to
jest fakt. Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿eby je p³a-
cili nam jak najd³u¿ej. Niech wiêc i Panu p³ac¹
jak najd³u¿ej. Zdrowia ¿yczê.

Pana Jastrzêbskiego z kolei sk³onili do napi-
sania listu panowie drogowcy. Prosi nas o inter-

wencjê, gdy¿ remont skrzy¿owania ulicy Kape-
lanów AK z ulic¹ Jeziorañskiego trwa ju¿ pó³-
tora roku i koñca nie widaæ – nie ma jeszcze
mostku nad kana³kiem i jezdni. Pan Jastrzêbski
uwa¿a, ¿e jednak mo¿na by w pierwszej kolej-

noœci skoñczyæ samo skrzy¿o-
wanie i u³atwiæ ¿ycie mie-
szkañcom Goc³awia, którzy
mogliby do Ostrobramskiej
jeŸdziæ, jak do tej pory. Nie-
chby sobie drogowcy d³ubali
potem przy tym mostku do
upojenia.

Wkurzony jest te¿ pan Wi-
œniewski z Saskiej Kêpy, a to
z powodu „wysypiska œmieci”,
które „ulêg³o siê” miêdzy £o-
tewsk¹ 11 a £otewsk¹ 15.
Wszyscy o tym œmieciowisku
wiedz¹ – w³aœciciel (m.st. War-
szawa) i zarz¹dca terenu…

Bez rezultatu. Pan Wiœniewski ma nadziejê, ¿e
nam uda siê wstrz¹sn¹æ tym towarzystwem.
Czy ja wiem – mo¿e, ale gdyby pomog³y nam
dzielne zuchy ze Stra¿y Miejskiej, to koñcowy
rezultat rzeczywiœcie móg³by byæ zadowalaj¹-
cy. 

Na koniec wiadomoœæ dobra, bo weso³a. Otó¿
pan S³awomir Michalak, prezes zarz¹du MPO,
rozes³a³ do klientów pismo, w którym powiada-
mia z niejakim smutkiem, ¿e bêdzie dro¿ej. Ro-
œnie VAT na us³ugi wywozu nieczystoœci - z 7 do
8 procent, niestety. 

„Chc¹c z³agodziæ Pañstwu skutki wynikaj¹ce
z powy¿szej zmiany Zarz¹d firmy – czytamy –
podj¹³ decyzjê o przeniesieniu ciê¿aru wzrostu
stawki podatku VAT przez okres od stycznia do
marca 2011 roku na Spó³kê. Wobec powy¿szego
zmiana stawki VAT znajdzie odzwierciedlenie do-
piero w fakturach za us³ugi œwiadczone Pañstwu
od 1 kwietnia 2011 roku”. 

Czy¿ to nie cudne? Co za gest, a przy tym, co
za styl: „Zarz¹d podj¹³ decyzjê o przeniesieniu
ciê¿aru wzrostu”…  Albo zamiast prostackiego
niew¹tpliwie: podwy¿ka obowi¹zuje od kwiet-
nia, jest jak¿e wyszukane: „znajdzie odzwiercie-
dlenie w fakturach”… Jeœli ta polszczyzna
odzwierciedla niegdysiejsze wysi³ki pani od
polskiego, to wspó³czujemy. Pani od polskiego
oczywiœcie. 

List prezesa Michalaka przys³a³ do nas pan
Krzysztof, który przy okazji podliczy³, ¿e w je-

go przypadku gest prezesa
oznacza miesiêcznie 40 groszy
mniej, co przy trzech miesi¹-
cach daje zwrotn¹ sumê jedne-
go z³otego i dwudziestu gro-
szy. Pan Krzysztof zachodzi
w g³owê, co zrobi z tak¹ kasio-
r¹… Mo¿e niech Pan, Panie
Krzysztofie od³o¿y? 1,20 z³
przez kwarta³ oznacza, ¿e przy
sumiennym oszczêdzaniu
w marcu 2019 roku kupi pan
sobie ksi¹¿kê za ca³e cztery dy-
chy! Albo pójdzie z kobitk¹ do
kina.

Redaktor

Teatralne tradycje „Kuby”
28 marca w XXVI LO im. Henryka Jankow-
skiego „Kuby“ odby³ siê Fina³ XX Warsztatów
Teatralnych, po³¹czony z VII Warszawskim
Miêdzyszkolnym Festiwalem Teatralnym.
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M³odzie¿ z dzia³aj¹cego przy
SP Nr 75 Klubu „Nie jesteœ
sam” odwiedzi³a pensjonariu-
szy Domu Pomocy Spo-
³ecznej przy ul. Arab-
skiej. To kolejna wizy-
ta, która ³¹czy m³odsze
i starsze pokolenia. Tym
razem wolontariacki klub
ze Œródmieœcia przedstawi³
„Matysiakom” program oparty
na twórczoœci patronki szko³y,
Marii Konopnickiej. – Œpiewali-
œmy wiele pieœni, ale najbar-

dziej wzruszaj¹cy moment na-
st¹pi³ podczas „Roty” - mówi
opiekunka klubu. – Wtedy pen-
sjonariusze wstali, choæ wielu
sprawia³o to trudnoœæ. Wystêp
m³odzie¿y spotka³ siê z ciep³ym
przyjêciem i gromkimi brawa-

mi. Nie brakowa³o te¿ reakcji
bardzo spontanicznych. Jeden
z pensjonariuszy, by³y ¿o³nierz
AK, wsta³ i zaœpiewa³ m³odzie-
¿y pieœni ¿o³nierskie i powstañ-
cze. Uczniowie zostali te¿ po-
czêstowani s³odyczami i zapro-
szeni na kolejne wystêpy.     

  
Ju¿ ponad 2060 po¿arów, spo-

wodowanych wypalaniem traw,
odnotowano w tym roku na tere-
nie województwa mazowieckie-
go. Zginê³a w nich jedna osoba,
a dwie zosta³y ranne. Zagro¿e-
niami s¹ równie¿ m.in. zatrucie
dymem, po¿ary lasów oraz zni-

szczenie miejsc lêgowych,
w wyniku  którego ginie wiele
zwierz¹t. W myœl ustaw
o ochronie przyrody i o lasach,
za wypalanie traw w miejscach
niedozwolonych gro¿¹ kary – od
grzywien siêgaj¹cych 5 tys. z³
do pozbawienia wolnoœci nawet
do 10 lat. - Na prze³omie zimy
i wiosny niestety wzrasta iloœæ
po¿arów ³¹k i nieu¿ytków rol-
nych – powiedzia³ Jacek Ko-
z³owski, wojewoda mazowiec-
ki, apeluj¹c o niewypalanie traw. 

  
400 aktorów, 2020 harcerzy,

400-osobowy chór i orkiestra

symfoniczna, piêæ monumental-
nych scen ustawionych na Torze

Treningowym Wyœcigów
Konnych na S³u¿ewcu

stworzy niezwyk³e wi-
dowisko artystyczne
o wymiarze religij-

nym – Misterium Mêki
Pañskiej. Tê 80-minutow¹

dramatyczn¹ opowieœæ o mê-
ce, œmierci i zmartwychwstaniu
Chrystusa bêdzie mo¿na zoba-
czyæ 16 kwietnia br. Spektakl
rozpocznie siê o godz. 20.00.

  
Konkurs Plastyczny „Ma-

rzanna” w KK „Zastów” odby-
wa³ siê ju¿ po raz piêtnasty.
Nagrodzono 25 marzann, a te
naj³adniejsze mog³y obserwo-
waæ wiosenn¹ zabawê ze sce-
ny. A by³o na co popatrzeæ:

konkursy i zabawy, w których
chêtnie brali udzia³ zarówno
dzieci jak i doroœli. Na placu
zap³onê³y dwa ogniska, a go-
œcie z przyjemnoœci¹ ogrzewali
siê przy nich piek¹c smaczne
kie³baski i popijaj¹c gor¹c¹
herbatê. Wieczorem tradycji
sta³o siê zadoœæ i kuk³y sp³onê-
³y w ogniskach. Dzieci z rado-
œci¹ wrzuca³y je do ognia wy-
krzykuj¹c przy tym „OdejdŸ zi-
mo z³a”. Teraz to ju¿ na pewno
bêdzie wiosna!!!

  
W sobotê, 9 kwietnia zacznie

kursowaæ do Muzeum w Palmi-
rach okresowa linia nr 800.  No-
wa linia bêdzie czynna w sobo-
ty, niedziele i œwiêta (oprócz
zbil¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielka-
nocnych – 23-25 kwietnia) - od
9 kwietnia do 31 paŸdziernika
br. Autobusy, w których  obo-
wi¹zuje taryfa ZTM, pojad¹
z czêstotliwoœci¹ co godzina
z przystanku Metro M³ociny. 

  
W czwartek 31 marca br. po

ciê¿kiej chorobie zmar³ pierw-

szy burmistrz gminy Wawer
m.st. Warszawy Orest Pêgier-
ski. By³ ¿o³nierzem NOW-AK
ps. „Ursyn”, organizatorem
harcerstwa we wczesnych la-
tach powojennych. Wielce za-
s³u¿ony dla spo³ecznoœci lokal-
nej Wawra i Pragi Po³udnie,
d³ugoletni dzia³acz samorz¹do-
wy. Prawy i szlachetny cz³o-
wiek. Mieszkaniec Anina. 

(ab) (ar)
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Do 14 kwietnia br. mo¿na ogl¹daæ w Centrum
Promocji Kultury wystawê karykatur znanych
Pra¿an Jacka Frankowskiego i wystawê fotogra-
ficzn¹ autorstwa Leszka Pogorzelskiego poœwiê-
con¹ 20-leciu „Mieszkañca”.

Centrum Promocji Kultury Praga Po³u-
dnie ul. Podskarbiñska 2 – 7.04. godz. 18.00 –
„Jazz-Pieœni” spotkanie z poet¹ i prozaikiem
S³awomirem Sadowskim, wstêp wolny; 9.04.
godz. 18.00 – „Si³a Obowi¹zku” – spektakl Tea-
tru Towarzystwa Artystycznego Medyków,
wstêp wolny; 10.04. godz. 18.00 – Koncert pio-
senek Jacka Kaczmarskiego, wstêp wolny;
19.30 – „I tylko pamiêæ zosta³a po tej Katyñskiej
Nocy” – wiersze Stanis³awa Zalecha, wstêp wol-
ny; 13.04. godz. 10.30 – „Bo nie jest œwiat³o, by
pod korcem sta³o” – spektakl na podstawie poe-
zji C. K. Norwida, wstêp za zaproszeniami;
godz. 17.00 – Wyk³ad Katarzyny Rokosz „Im-
presjonizm, Œwiat³o i barwa”, wstêp wolny;
godz. 19.00 – „Wychowanie dziecka w kontek-
œcie wspó³czesnych zagro¿eñ medialnych” –
wyk³ad dr Piotra Drzewieckiego, wstêp wolny;
14.04. Miêdzynarodowy Festiwal Huculski
„S³owiañska Atlantyda”. W programie: godz.
17.00 – Warsztaty huculskiej metody malowania
pisanek, wstêp wolny; godz. 19.00 – Koncert ze-
spo³u „Huculi Miko³aja Iliuka z ¯abiego”, wstêp
wolny; 15.04. godz. 18.00 – Janusz Horodniczy
zaprasza – bohaterami spotkania bêd¹ Kazi-
mierz Górski i Zbigniew Kurtycz, wstêp wolny;
16.04. godz. 16.00 – Integracyjny Koncert Fun-
dacji „Lataj¹ca Akademia”, wstêp wolny; 18.04.
godz.18.00 – W cyklu „Swing Club” wyst¹pi ze-
spó³ „To i Owo”, wstêp wolny;

Klub Kultury „Goc³aw” Filia Centrum
Promocji Kultury ul. Abrahama 10 – 11.04.
godz. 19.00 – Koncert muzyki uczestników
Miêdzynarodowego Konkursu im. Henryka
Wieniawskiego, wstêp wolny; 16.04. - Rodzinne
soboty w KKG „Wielkanocna wyspa Talentów”;
godz. 10.00 – 10.45 - „Baœ, Baœ, Baranku...” –
Warsztat literacko-plastyczny dla dzieci od
2,5–5 lat; godz. 11.00–11.45 – „Muzyka z wiel-
kanocnego koszyka” – Warsztat muzyczno-ru-
chowy dla dzieci od 22 miesi¹ca do 4 lat. Bile-

ty: pojedynczy warsztat 8 z³ od uczestnika.
Przedsprzeda¿ od 4.04.’11. Iloœæ miejsc ograni-
czona!; 17.04. godz. 16.00 – pierwszy spektakl
oraz godz. 17.15 – drugi spektakl – „Jak skrza-
tynka Gapcia dobrych manier uczy³a” – przed-
stawienie dla dzieci od 3 do 10 lat. Bilety 5 z³ ;
Uwaga! Przedsprzeda¿ od 4.04.br. Iloœæ miejsc
ograniczona!; 

Klub Kultury „Marysin” ul. Korkowa 96 –
09.04. godz. 17.00 – „Dawnych wspomnieñ
czar” - grupa wokalna Wawerskiego Uniwersy-
tetu III Wieku; 11.04. godz. 16.00 - Obrzêdy
i tradycje wielkanocne. Rodzinne warsztaty pla-
styczne; 13.04. godz. 16.00 - Wieczór filmowy
w Klubie Seniora; 13.04. godz. 16.00 - Galeria
M³odego Artysty - wystawa wielkanocna;           

Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a ul.
Starzyñskiego 21 - 9.04. godz. 18.00 – Czarno-
góra. Pokaz slajdów i opowieœci z podró¿y An-
drzeja Pas³awskiego; 10.04. godz. 16.00 – Zajê-
cia edukacyjno-artystyczne dla dzieci. Obowi¹-
zuj¹ zapisy; 16.04. godz. 10.00 – Jajko. Cieka-
wostki o jajku i Œwiêtach Wielkanocnych; godz.
15.00 – Na Cztery Rêce. VII edycja mazowiec-
kiego konkursu duetów fortepianowych; 17.04.
godz.16.00 – Sviatki. Wystêp zespo³u folklory-
stycznego z Miñska na Bia³orusi.

Dom Kultury ,,Wygoda” ul. Koniecpolska
14 – 09.04 br. godz. 17.00–18.30 - wiosenny
wieczór poezji El¿biety Czajki; 16.04 br. godz.
11.00 - 12.00 - Przedstawienie dla dzieci od lat 4
pt.”Kozio³ek Niemato³ek”; do 30.04 br. - wysta-
wa prac pt. „Wielkanoc” oraz obrazów malowa-
nych na szkle i p³ótnie Doroty Kwiatkowskiej-
Ryszewskiej; 

Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” -
Filii Oœrodka Kultury ul. Jana Paw³a II 25-
7.04. godz. 19.00 – Mój Madryt. Spotkanie
z Conrado Moreno; 8.04. godz. 19.30 - Kultura
i cywilizacja Inków; 15.04. godz. 10.30 - Zaba-
wy dŸwiêkami - koncert zespo³u Cup of Time;
16.04. godz. 19.00 - Ballady i romanse rosyj-
skie; 17.04. - Wielkanoc tu¿, tu¿… godz. 14.00
– Zajêcia plastyczne dla dzieci; godz. 14.00 –
„Jajko”. Prelekcja dla rodziców; godz. 16.00 –
„Teoœ i Wielkanoc”. Przedstawienie dla dzieci. 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓWSzanowni Mieszkañcy Pragi-Po³udnie!
Zwracamy siê do Pañstwa z proœb¹, o wskazanie chodników i ulic w na-
szej Dzielnicy, które wymagaj¹ najpilniejszej naprawy, b¹dŸ remontu. 
W oparciu o Pañstwa opinie, ustalona zostanie kolejnoœæ wykonywania 
remontów ulic gminnych na Pradze-Po³udnie. 

Prosimy o wype³nienie poni¿szej ankiety:
nazwa ulicy: (np. ul. Serocka)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
okreœlenie odcinka (np. miêdzy ul. Osowsk¹ a ul. Szaserów)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
co wymaga naprawy:         chodnik             jezdnia
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
szczególne znaczenie ulicy: 
(np. czy znajduj¹ siê przy nich wa¿ne instytucje, lub z innych powodów jest
na nich du¿y ruch)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Na Pañstwa zg³oszenia czekamy do 30 kwietnia br.

Wype³nion¹ ankietê mo¿na wys³aæ poczt¹ na adres: Urz¹d Dzielnicy Praga-
Po³udnie, Wydzia³ Infrastruktury  ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,
lub z³o¿yæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców w Urzêdzie Dzielnicy przy 
ul. Grochowskiej 274 (stanowisko informacji). Mo¿na j¹ tak¿e wype³niæ elek-
tronicznie na stronie www.pragapld.waw.pl.

Pañstwa propozycje zostan¹ szczegó³owo przeanalizowane i bêd¹ mia³y
wp³yw na ustalenie kolejnoœci remontów chodników i ulic gminnych.
Zg³oszenia dotycz¹ce ulic nie bêd¹cych w zarz¹dzie Dzielnicy, zostan¹
przekazane ich zarz¹dcom (np. Zarz¹dowi Dróg Miejskich, spó³dzielniom
mieszkaniowym, itp.)

Wykaz ulic gminnych (ulic, za których stan odpowiada Dzielnica Praga-Po³udnie)
dostêpny jest na stronie www.pragapld.waw.pl    

Zarz¹d Dzielnicy Praga-Po³udnie

Pyrylandia Sp. z o.o. z Warszawy poszukuje do pracy:
  Montera urz¹dzeñ elektronicznych (praca na etat lub zlecenie) 

Wymagania: wykszta³cenie elektroniczne, elektryczne lub elektromechaniczne, prawo
jazdy B, umiejêtnoœæ lutowania, doœwiadczenie w monta¿u urz¹dzeñ elektronicznych
lub elektromechanicznych - minimum 1 rok.

  Montera wi¹zek kablowych (mo¿liwa praca w domu, ³¹cznie z zaopatrzeniem
materia³owym)

Wymagania: wykszta³cenie elektroniczne, elektryczne lub elektromechaniczne,
umiejêtnoœæ lutowania, doœwiadczenie w monta¿u okablowania - minimum 1 rok.

  Zaopatrzeniowca (praca na 1/2 etatu)
Wymagania: wykszta³cenie elektroniczne, elektryczne lub elektromechaniczne, znajo-
moœæ materia³oznawstwa elektronicznego, prawo jazdy B, doœwiadczenie w zaopa-
trzeniu dla firmy elektronicznej lub elektrotechnicznej - minimum 1 rok.

Osoby zainteresowane proszê o przesy³anie CV ze wskazaniem stanowiska na adres
e-mail: biuro@pyrylandia.com.pl.

Wiêcej informacji o firmie zatrudniaj¹cej: www.pyrylandia.com.pl.

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA
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- Uuu, panie Kazimierzu, sk¹d ta pochmurna mina?
Rzeczywiœcie Kazimierz G³ówka nie tylko uwagê kole¿ki –

Eustachego Mordziaka – przykuwa³ swym wygl¹dem, ale
chyba ka¿dego, kto na niego spojrza³.

- Martwiê siê panie Eustachy, martwiê siê o ten nasz ba-
zar.

- Sta³o siê, coœ, albo wiesz pan, ¿e coœ siê stanie?
- To go³ym okiem widaæ - ludzi mniej, ceny rosn¹, klienci

szukaj¹, gdzie taniej. A wiadomo, gdzie taniej - w supermar-
ketach. Masówk¹ handluj¹, to i ceny mog¹ mieæ mniejsze.

- Co racja, to racja, choæ my akurat z Krych¹ nie narzeka-
my, bo biustonosze, czy ogólnie bielizna damska, to nie kar-
tofle. U nas zawsze s¹ tañsze ni¿ w sklepach. A swoj¹ drog¹,
co ci politycy robi¹?

- Jak to co, telewizji pan nie ogl¹dasz? Jeden pojecha³ do
sklepu osiedlowego i nawija³, ¿e teraz jest dwa razy dro¿ej, ni¿
wtedy, gdy on rz¹dzi³. Na to drugi, ¿e owszem, nie jest dobrze,
ale jego rodzina bez zahamowañ zasuwa do „Biedronki” i ja-
koœ wi¹¿e koniec z koñcem. No to te lewe te¿ nie chcia³y byæ
gorsze i œci¹gnê³y telewizje na stacjê benzynow¹, pokrzykuj¹c,
¿e paliwo drogie i ¿e rz¹d nic w tej sprawie nie robi.  

- Patrz, pan, panie Kaziu, cz³owiek spoza tego bazaru g³o-
wy nie wychyla i nawet nie wie, ilu powa¿nych ludzi siê
o niego martwi. A na jakiej stacji one by³y, te lewe?

- Na czerwonej z bia³ym. 
- A dlaczego nie posz³y do tej granatowo-pomarañczowej,

albo tej z zielono-bia³o-¿ó³tym s³oneczkiem? Mówi³ mi ku-

zyn, ¿e kierowcy nawo³uj¹ w Internecie do bojkotu w³aœnie
tych dwóch firm, bo podobno najdro¿sze. Idea jest taka, ¿e-
by poprzez brak klientów zmusiæ ich do obni¿enia cen.

- Bo po pierwsze do Internetu mo¿e g³owy nie maj¹, po
drugie – nie za swoje tankuj¹, po trzecie nie o to chodzi, tyl-
ko o wybory, które siê, jak to mówi¹, milowymi krokami zbli-
¿aj¹. Mo¿na panie Eustachy ju¿ œmia³o zakrzykn¹æ: Cyrk
przyjecha³! Kobieta z brod¹, cz³owiek-rakieta, si³acz, co ³a-
mie sztaby, dziewczynka z gumy, czarownik od czarnej ma-
gii, zwierzêta dzikie… Cyrk, cyrk, cyrk! Wiesz pan, czasem
nachodzi mnie taka myœl, ¿e tak naprawdê, to ci politycy
chyba nas nawet nie za bardzo lubi¹. Bo kto lubi od kogoœ
zale¿eæ? A, by³o nie by³o, co jakiœ czas ich los i los ich ro-
dzin, od nas zale¿y. Mo¿emy na nich zag³osowaæ, ale nie
musimy. No to oni musz¹ siê do nas mizdrzyæ. Lubi³byœ pan
to? Tylko, co z tego, ¿e ja ich nawet po ludzku rozumiem,
kiedy nie cierpiê, jak mi kit wciskaj¹. W efekcie znowu ¿yje-
my jakby w dwóch œwiatach – jeden, to ich œwiat, ich „de-
bat”, „sporów”, „prasowych konferencji” o niczym, i dru-
gi œwiat – nasz. Œwiat ludzi goni¹cych za pieniêdzmi, sp³a-
caj¹cych kredyty, coraz bardziej siê ograniczaj¹cych, ludzi,
którzy na widok tych wiecznie sk³óconych polityków, ich
rozwœcieczonych oczu, bior¹ pilota i prze³¹czaj¹ siê na
„Prosto w serce”. 

- Znakiem tego, panie Kaziu, jeœli tak jest, jak pan mówi,
jeœli rzeczywiœcie politycy nas nie lubi¹, to oni s¹ jak ta sta-
ra ¿ona. - Jaka ¿ona?

- No, stara, z d³ugim sta¿em ma³¿eñskim. Siedzi ona przed
lustrem i wpatruje siê pilnie: tu zmarszczki, tam zmarszczki,
tu wole jakieœ, w³osy rzadsze, oko bledsze, cera nie tego…
Patrzy tak kobita na siebie, patrzy i myœli: dobrze mu tak
skurczybykowi! Szaser

Co tam panie na Pradze...

Lustro

nawet rozmazany na szybie
olej, sprawdza³am, a moje
okna lœni¹ bez jakichkolwiek
smug. Nie u¿ywam te¿ w kuch-
ni ani „tego z wybielaczem”,
ani „tego z mikrogranulka-
mi”. Przy zlewie stoi zwyk³a
solniczka, sol¹ posypujê na
przyk³ad kubki z br¹zowym
osadem po herbacie. Potem
wystarcza jeden ruch g¹bk¹
a efekt - znakomity! Stalowy

zlew myjê g¹bk¹ zwil¿on¹
octem jab³kowym - zero osa-
du! Szynkê piekê sama, bo lu-
biê mieæ kontrolê nad tym, co
w ni¹ napakowano. Dom aro-
matyzujê doniczk¹ hiacyntów,
a nie tym czymœ, co „rozsiewa
piêkny aromat”.

Nie bêdê siê dalej popisy-
waæ, bo nie ma czym. Zwy-
czajnie - zamiast napêdzaæ
rozbuchan¹ machinê chemii

w plastikowych opakowa-
niach, truj¹c rzeki i œrodowi-
sko, patrzê na te zaloty han-
dlowców by tylko zape³niæ
moje domowe pó³ki wszelakim
badziewiem, oczywiœcie jed-
nym „lepszym” od drugiego.

Nie, nie jestem fanatykiem
ekologicznym, tylko zwyk³¹
kobiet¹, która nie lubi, gdy siê
jej coœ wmusza. Mnie taka
„gra wstêpna” nie krêci. 

T³umy w galeriach i cen-
trach handlowych, gdzie par-
king zajmuje czasem jeszcze
wiêksz¹ powierzchniê, ni¿
sam obiekt. Spaliny, plastiko-
we torebki, niewyobra¿alna
iloœæ pr¹du, by to wszystko
efektownie, rzêsiœcie oœwie-
tliæ… Sobota?! MUSIMY, ko-
chanie, skoczyæ po zakupy!

Ja nie muszê. Wolê sobie
popatrzeæ w b³êkitne niebo,
ni¿ w stalowy sufit, wolê po-
s³uchaæ pierwszych skowron-
ków, ni¿ namolnego ryku
z g³oœników. Nie lubiê byæ in-
doktrynowana. Ani przez han-
dlowców, ani przez polityków.
Pañstwu te¿ polecam! żu

Kobiecym okiem

Gra wstêpna: przymilanie,
delikatne nak³anianie, próby
oczarowania, ¿arliwe przeko-
nywanie, ¿e z pewnoœci¹ chce-
my tego, co jeszcze przed mo-
mentem nawet nie powsta³o
w naszych pragnieniach… 

Gra wstêpna: to, co nie
szczêdz¹c nak³adów usi³uj¹
robiæ z nami handlowcy, zw³a-
szcza w okresie przedœwi¹-
tecznym. Wszystko jednak
zmierza do brutalnego celu:
wykorzystania otumanionej
ofiary i pozbawienia jej…
czego? Finansów, oczywiœcie. 

Mo¿na siê temu poddaæ, ale
mo¿na siê zbuntowaæ, a i tak
mieæ lœni¹cy czystoœci¹ dom
i znakomite œwiêta. Od lat pa-
trzê pob³a¿liwie na reklamy
osza³amiaj¹cych œrodków do
mycia okien - moje myjê przy
u¿yciu wy³¹cznie ch³odnej
wody i specjalnych œciereczek
w kolorze b³êkitnym. Zmywa
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

„Hiszpanja” pisana przez „j” zamiast przez „i”?  To bynajmniej nie b³¹d, to
pisownia œwiadoma, o której za chwilê. Ale wczeœniej – o b³êdzie prezydenta
Bronis³awa Komorowskiego, a wiêc o tym s³ynnym „bulu”, za który zreszt¹ pre-
zydent przeprosi³, wzywaj¹c ¿artobliwie prezesa Jaros³awa Kaczyñskiego do od-
niesienia siê do jego w³asnego b³êdu w przesz³oœci za pisowniê „obiat” zamiast
„obiad”.  

B³¹d prezydenta w s³owie ”ból” przypomina, ¿e takie b³êdy, zw³aszcza je¿eli
zostaj¹ pope³nione przez osobistoœci z pierwszych stron gazet z uroczystych
okazji, nadaj¹ odpowiedniemu rêkopisowi szczególnie wysok¹ cenê w sensie ko-
lekcjonerskim. A przecie¿ „bul” znalaz³ siê w ksiêdze kondolencyjnej ambasady
japoñskiej w Warszawie. Oczywiœcie wiadome jest, ¿e dla kolekcjonerów licz¹ siê
tylko orygina³y, a jest wprost niemo¿liwe, ¿eby orygina³ zapisu w japoñskiej
ksiêdze kondolencyjnej dosta³ siê w niepowo³ane rêce. Ale w epoce Internetu –
a przecie¿ wspomniany zapis znalaz³ siê w Internecie – ta internetowa kopia te¿
mo¿e mieæ swoj¹ wartoœæ. Mamy obecnie wiele przyk³adów w malarstwie, ¿e 
kopie obrazów mistrzów z przesz³oœci s¹ sprzedawane legalnie. W czasie 
PRL-u mój przyjaciel, Tadeusz Zaborowski, wielce uzdolniony grafik i rysownik,
wieloletni mieszkaniec Saskiej Kêpy, s³ynny z tego równie¿ ¿e by³ – i jest do-
tychczas – mê¿em piêknej ¿ony, Hani, wymyœli³ technikê przerabiania koloro-
wych fotograficznych reprodukcji dzie³ s³ynnych malarzy, na obrazy.  Nasyca³ je
pewn¹ substancj¹ sporz¹dzan¹ m. in. z ¿ywicy, a nadaj¹c¹ im „gruboœæ” i sprze-
dawa³ je z powodzeniem, wcale swej metody nie kryj¹c.  

Jednak¿e wymieniam jego nazwisko nie tylko z powy¿szej przyczyny. Rzecz
w tym, ¿e w historii mieliœmy kilka reform ortografii, wœród nich zaœ tê, któr¹
ju¿ w XVI wieku podj¹³ kanonik Stanis³aw Zaborowski (w³aœnie!), który ujedno-
lici³ polsk¹ pisowniê w ksiêdze wydanej w 1513 roku po ³acinie pt. „Ortographia
seu modus” („Ortografia i jej sposób” albo „metoda”). Jednak najwa¿niejsz¹
reform¹ polskiej ortografii by³a ta, dokonana w 1936 roku, po¿yteczna i po-
trzebna, ale maj¹ca jedn¹ powa¿n¹ wadê – zast¹pienie litery „j” liter¹ „i”
w niektórych wyrazach i nazwach. Na przyk³ad w samym s³owie „ortografja”,
a tak¿e w takich s³owach jak „manja” albo w takich nazwach jak „Hiszpanja”
czy „Danja”. W wymowie tych s³ów s³ychaæ wyraŸnie dŸwiêk „j”. bo ani „man-
ja” to nie „Mania”, ani „Danja” to nie (restauracyjne) „dania”.  A co do „Hi-
szpanji”, to w polskich s³owach nie¿yj¹cego ju¿ satyryka Janusza Minkiewicza
do ”My Fair Lady” -  „w „Hiszpanji m¿y, gdy d¿d¿yste przyjd¹ dni” - wyraŸnie
s³ychaæ „j”, zw³aszcza w perfekcyjnej dykcji Gra¿yny Brodziñskiej. Sprawa do-
tyczy te¿ drugiego b³êdu Bronis³awa Komorowskiego w japoñskiej ksiêdze kon-
dolencyjnej, a mianowicie drugiego przypadku od s³owa „nadzieja” czyli
„nadzieji” zamiast obecnej „nadziei”. O ile pamiêtam, to tak w³aœnie pisa³o siê
ten przypadek, a wiêc „nadzieji”, przed reform¹.  

Na zakoñczenie – o transkrypcjach fonetycznych polskich s³ów dla obcokra-
jowców, a to ze wzglêdu na nadchodz¹c¹ beatyfikacjê Jana Paw³a II, w której
decyduj¹c¹ rolê odegra³ Benedykt XVI. To, ¿e odczytuje on z coraz wiêksz¹ bie-
g³oœci¹ przemówienia po polsku do Polaków, jest zas³ug¹ polskiego ksiêdza,
Mieczys³awa Mokrzyckiego, wieloletniego pracownika papieskiego Sekretariatu
Stanu (dziœ biskupa, a mo¿e nawet arcybiskupa). To on bowiem wymyœli³ nie-
mieck¹ pisowniê polskich s³ów i j¹ do tych przemówieñ stosowa³. Papie¿ Bene-
dykt mia³ – i dalej ma - tylko trochê trudnoœci z polskim dŸwiêkiem „¿”,
a dŸwiêk ten wystêpuje na przyk³ad w polskim s³owie „¿yczenia”, którego pa-
pie¿ Benedykt czêsto u¿ywa. Wiêc w jego wykonaniu s¹ to „schytschenia”, a po-
za tym wszystko jest w najlepszym porz¹dku. A mo¿e „poschondku”?  

Zygmunt Broniarek
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Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu
Fundacji Paramedycznej w Pasay na Filipinach. Pocho-
dzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania
przechodzi z pokolenia na pokolenie, i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipinach.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje.
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 techniki. Raz s¹ to manualne
manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz
tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi: nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych, prostacie, problemach hormonalnych, zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych, chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie, parali¿u, 
problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych, bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg.

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu: 7, 8, 10, 12–15, 18–19 IV br.
Zapisy i informacje w godz. 10.00–20.00 pod numerami telefonu: 

22 679-22-47, 605 324 865, 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

* 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 PROFESJONALNA
PRALNIA DYWANÓW
ul. P³owiecka 25 tel. 22 812-59-74

Pranie i czyszczenie dywanów i chodników
oraz

zas³ony, firany, verticale
odzie¿ skórzana, ko¿uchy, futra
suknie œlubne, garderoba

Pralnia zapewnia transport 
w obie strony GRATIS!

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „REDOM” ul. Walecznych 76,

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

renowacjê stolarki mebli nowoczesnych 
i stylowych
renowacjê tapicerki mebli nowoczesnych
i stylowych
nowe meble na wymiar (wersalki, tapczany,
fotele, naro¿niki, stela¿e itd.) 
zabudowy z p³yt meblowych
i meble uzupe³niaj¹ce
posiadamy wybór tkanin i transport
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Organizujemy: chrzciny, imieniny, komunie, stypy i spotkania firmowe
oraz obiady weselne.

Zapraszamy w ka¿dy pi¹tek od 17.00-22.00 
na WIECZORKI TANECZNE dla 40-latków

Informacja i Rezerwacje tel. 691-967-070

ul. Abrahama 18
(wejœcie od Fieldorfa)

ZAPRASZA NA:
obiady domowe lunche
spotkania kibiców przy piwie
(TV sport)
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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

OKNA ROLETY
OKNA PCV – OKNA PCV – rabatrabat 40%40%

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

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

Z tym KUPONEM rabat na rolety 10% 

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 24A

tel. 612-62-08, 0601-91-45-84 
pon.-pt. 7-17, sob. 7-13

Wêgiel Cement Wapno Ceg³y Atlas
Gazobeton bia³y P³yty gips.-karton. 

Ceresit Gipsy Kostka brukowa
Materia³y sypkie i izolacyjne 

(papa, styropian, we³na)
Rynny „GALECO” Prêt zbrojeniowy
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Wype³nili obszerne przecie¿
sale niemal w komplecie. Przy-
by³a dr Alicja D¹browska, na-
sza praska pos³anka RP. Z ra-
doœci¹ witaliœmy w³adze na-
szego miasta, reprezentowane
przez wiceprezydenta Miasta
Sto³ecznego Jacka Wojcie-
chowicza oraz radnych z wice-

przewodnicz¹cym Rady Seba-
stianem Wierzbickim. W³a-
dze naszej dzielnicy z z-c¹
przewodnicz¹cego Sejmiku
Mazowieckiego i burmistrzem

Pragi Po³udnie Tomaszem
Kucharskim. 

Burmistrzów i w³adze in-
nych prawobrze¿nych dzielnic:
burmistrza Wawra Jolantê
Koczorowsk¹, Weso³ej Ma-
riana Mahora i Rembertowa
reprezentowanego przez wice-
burmistrza Roberta Kusia,

radnych i przewodnicz¹cych
rad. Przedstawicieli prokuratu-
ry z szefow¹ Prokuratury
Okrêgowej Julit¹ Turyk, poli-
cji z szefem VII Komendy Re-

jonowej Policji Dariuszem
Pergo³em, dyrektorów i leka-
rzy ze szpitali: Praskiego, Gro-
chowskiego, Dzieciêcego z ul.
Niek³añskiej i Czerniakow-
skiego, dyrektorów teatru „Sy-
rena” i „Powszechnego”, bi-
znesmenów i wieloletnich
przyjació³ naszej gazety. Goœci
witali nasz redaktor naczelny
Wies³aw Nowosielski, uœmie-
chniêty, choæ walcz¹cy z nieo-
czekiwanym atakiem grypy
¿o³¹dkowej i Barbara Mo-
rawska-Nowosielska, nasz
wydawca. Otrzymaliœmy dzie-

si¹tki bukietów kwiatów, li-
stów gratulacyjnych i ¿yczeñ.

Uroczystoœæ by³a podnios³a,
bo na nasze dwudziestolecie
og³osiliœmy kolejn¹ edycjê wy-

boru „Zacnych Mieszkañców”
naszej dzielnicy. I w Dzielni-
cowym Centrum Promocji
Kultury postanowiliœmy og³o-
siæ oficjalne wyniki g³osowa-
nia naszych Czytelników... 

Imprezê poprowadzi³ juror
„Tañca z gwiazdami”, choreo-
graf wspó³pracuj¹cy z Centrum
Promocji Kultury Piotr Galiñ-
ski. W rozmowie z Wies³awem
Nowosielskim bazuj¹c g³ównie
na anegdotach, opowiedzieli
historiê tych 20 lat „Mieszkañ-
ca”... Wiele z tych anegdot, jak
choæby ta o pierwszym dniu

funkcjonowania redakcji, sk³a-
daj¹cej siê z jednego biurka,
dwóch szklanek do herbaty
i jednej ³y¿eczki, ju¿ Pañstwo
znacie, bo j¹ opisywaliœmy...

Szybko wiêc przeszliœmy od
historii do czasów wspó³cze-
snych, zapraszaj¹c na scenê
nowych, w³aœnie wybranych
„Zacnych Mieszkañców”. Naj-
wiêksz¹ liczbê g³osów czytel-
ników „Mieszkañca” zdoby³a
Wanda Piotrowska, nasza
medalistka w judo, obecnie pe-
dagog. Powiedzia³a nam: - To

naprawdê bardzo, bardzo mi³e
wyró¿nienie, absolutnie dla
mnie nieoczekiwane. Ogro-
mnie siê cieszê, ¿e siê znala-
z³am w tak zacnym gronie. Ko-
lejnym „Zacnym Mieszkañ-
cem” wybrano Ryszarda Kal-
khoffa, radnego Pragi Po³u-
dnie, samorz¹dowca od prze-
sz³o dwudziestu lat. - By³em
wspó³za³o¿ycielem Komitetu
Obywatelskiego podczas
pierwszych wolnych wyborów.

Potem zaj¹³em siê dzia³alno-
œci¹ samorz¹dow¹, spo³eczn¹.
Mam osiemdziesi¹t lat, domy-
œlam siê, ¿e g³os na mnie odda-
wali zarówno ludzie m³odzi,
poprzez Internet, który jest ich
domen¹, jak i nieco starsi, li-
stownie, tradycyjnie. To dla
mnie bardzo wa¿ne, ¿e zas³u¿y-
³em na szacunek naszych mie-

szkañców. Nie jestem przecie¿
celebryt¹, a jednak zosta³em
wybrany.

G³osami naszych mieszkañ-
ców tytu³ „Zacnego Mieszkañ-
ca” otrzyma³ tak¿e Tomasz
£ysiak, dziennikarz radiowy
i pisarz. Kultowa postaæ radia
Wawa, od wielu lat dobrze
znana wszystkim jego s³ucha-
czom, jako Detektyw Inwek-
tyw. Jak sam mówi o sobie –
pra¿anin z urodzenia. Senty-

WIELKIE WZRUSZAJĄCE WYDARZENIE

¯yczenia urodzinowe od w³adz stolicy przekaza³ Jacek
Wojciechowicz z-ca Prezydenta Warszawy.

Burmistrz dzielnicy Wawer Jolanta Koczorowska i by³y burmistrz
Wawra Stanis³aw Ilkowski z naczelnym „Mieszkañca”.

Za mundurem panny sznurem… Silna reprezentacja VII KRP
z Pragi Po³udnie z komendantem Dariuszem Pergo³em.

Prokurator – Julita Turyk, Ksi¹dz – pra³at Krzysztof Jackowski
i Redaktor – Tomasz Szymañski – mieszkañcy Grochowa. 

Leszek Pogorzelski z nieod³¹cznym aparatem fotograficznym. 

Zdjêcia ze szpitala Szaserów ogl¹daj¹ przedstawiciele
bran¿owej s³u¿by zdrowia dyr. El¿bieta Wierzchowska z NFZ 
i gen. w st. spocz. Marek Kondracki.

To by³o wielkie wydarzenie! 31 marca,
w przeddzieñ dwudziestej rocznicy
wydania pierwszego numeru „Mie-
szkañca” do Dzielnicowego Centrum
Promocji Kultury przy ulicy Podskar-
biñskiej zawitali nasi goœcie. 
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UBEZPIECZENIAUBEZPIECZENIA – pe³ny zakres
Komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS, Pakiety)
Maj¹tkowe: mieszkania, domy, sklepy i firmy
Turystyczne
Odpowiedzialnoœci Cywilnej
Nieszczêœliwe wypadki
Finansowe – wadialne i inne

HESTIA, PZU, WARTA, PTU, HDI ASEKURACJA, UNIQA, INTER RISK, COMPENSA
Warszawa- Weso³a ul. Dzielna 19 Tel./fax 22 773-51-46 lub 601-360-597
www.ubezpieczenia-wesola.pl pon.-pt. 14.00-20.00; sob. 10.00-15.00

W godz. przedpo³udniowych mo¿liwoœæ dojazdu do klienta.
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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

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

Doświadczona firma 
podejmie się zarządzania/administrowania 

Państwa nieruchomością.
tteell..::  ((2222))  337799  6655  5511//5522;;  ee−−mmaaiill::wwsscchhoodd@@zzzznn..ppll

wwwwww..zzzznn..ppll

ul. Saska 46
tel. 22 424−44−37
www.obiadek−saska.pl
Potrawy w³asnej produkcji.
BARDZO SMACZNE!
Zamówienia œwi¹teczne:

miêsa pieczone 
pó³miski wêdlin 

miêsa i ryby w galarecie 
zamówienia nietypowe 

ORGANIZUJEMY KOMUNIE,
IMPREZY OKOLICZNOŒCIOWE!

PIWNICA GRATIS!

F.U.H. „MIKROL”  
04-171 Warszawa, ul. Jarociñska 17 

Okna i drzwi PCV                                               
Parapety wewnêtrzne i zewnêtrzne                       
Witryny, fasady z aluminium                                
Listwy wykoñczeniowe z MDF                             
Podjazdy dla wózków                                          
I inne - wiêcej na stronie www.mikrol.waw.pl

e-mail: mikrol@mikrol.waw.pl
tel. (22) 610-31-35;  fax. (22) 879-79-13
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mentalnie zwi¹zany z Sask¹
Kêp¹ i Grochowem. 

- Moje serce jest na Saskiej
Kêpie. Tam znam ka¿d¹ œcie¿-
kê. Jako m³ody ch³opak pozna-
wa³em Sask¹ Kêpê od strony
ka¿dego podwórka, przejœcia
po gara¿ach i innych jej zaka-
marków. Detektyw Inwektyw
– czyli nasz „œledczy po s¹-

siedzku” jak do tej pory nie
œledzi³ na Pradze, za to my wy-
œledziliœmy Jego. Zapytany
czy czytuje „Mieszkañca”, od-
powiada – no pewnie! 

Kolejny nowy „Zacny Mie-
szkaniec” to znany aktor, re¿y-
ser, dyrektor teatru „Syrena”,
ch³opak z Mazur, jak go reko-
mendowa³ ze sceny Piotr Ga-

liñski, ale osiad³y w stolicy
Wojciech Malajkat. - Dla ak-
tora g³os widza jest najwa¿-
niejszy. Nie spodziewa³em siê
tego wyró¿nienia, naprawdê.
Jest ono bardzo mi³e, dzisiej-
sz¹ uroczystoœæ d³ugo bêdê no-
si³ w sercu.

Ksi¹dz infu³at Stanis³aw
Rawski, proboszcz parafii

Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Po-
mocy przy ulicy Nobla nie
móg³ osobiœcie przybyæ na
uroczystoœæ. Wszystkie „doku-
menty” œwiadcz¹ce o uzyska-
niu przez niego tytu³u „Zacne-
go Mieszkañca” przeka¿emy
wiêc przy innej okazji.

Tytu³y i nagrody (dzie³a
sztuki ufundowane przez w³a-

dze Pragi Po³udnie) wrêczyli
„Zacnym Mieszkañcom” bur-
mistrz Tomasz Kucharski oraz
Wies³aw Nowosielski i Barba-
ra Morawska-Nowosielska.
Kosze s³odyczy wrêczy³ dy-
rektor Zak³adu „E. Wedel” S³a-
womir Kluszczyñski.

Potem na scenê poproszeni
zostali wszyscy pracownicy re-
dakcji „Mieszkañca” - dzienni-
karze, graficy i fotoreporterzy.
Burmistrz Tomasz Kucharski
odczyta³  (napisane wier-
szem!!!) gratulacje dla zespo-
³u, i przekaza³ specjalny list
gratulacyjny. Nastêpnie wice-
prezydent Warszawy Jacek
Wojciechowicz powiedzia³, ¿e
istnienie gazety œwietnie wpi-
suje siê w budowê spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego, rozpo-
czêtego w³aœnie nieco ponad
dwadzieœcia lat temu. Podziê-
kowa³ za merytoryczn¹ kryty-
kê dzia³añ w³adz, za modero-
wanie spokojnego tonu dialogu
pomiêdzy w³adzami samorz¹-
dowymi a mieszkañcami.

Odczytano list od wojewody
mazowieckiego, Jacka Ko-
z³owskiego, który nie móg³
osobiœcie przybyæ na uroczy-
stoœæ. Tak¿e kolejni mówcy
przekazywali nam swoje gratu-
lacje, uznanie, pozdrowienia.

Uroczyst¹ czêœæ dwudzie-
stych urodzin zakoñczy³ wy-
stêp tria estradowego, wyko-
nuj¹cego pieœni i piosenki ze
szczypt¹ humoru. W dobrych
humorach nasi goœcie przenie-
œli siê do dolnej sali na tort uro-
dzinowy. Tam te¿ podziwiaæ
mogliœmy zestaw karykatur
przygotowanych przez wspó³-
pracuj¹cego z nasz¹ redakcj¹
Jacka Frankowskiego i wy-
stawê zdjêæ Leszka Pogorzel-
skiego naszego fotoreportera,
który powiedzia³. - Z redakcj¹
zwi¹zany jestem od siedemna-
stu lat. Szmat czasu... I choæ
zajmujê siê tak¿e zupe³nie in-
nego rodzaju fotografi¹, za-
wsze jestem gotów wszystko
od³o¿yæ i pojechaæ zrobiæ zdjê-
cie wa¿ne dla „Mieszkañca”,
bo to element istotny dla repor-
ta¿u prasowego, bo to lata
wspólnego dzia³ania, bo Wie-
sio Nowosielski ma w sobie coœ
takiego, ¿e jemu siê nie odma-

wia. Bo jak mo¿na odmówiæ
komuœ, kto jest tak zaanga¿o-
wany w to, co robi?

Miros³aw Sztyber - prezes
CH Szembeka, podczas roz-
mowy obdarowa³ nas ca³ym
koszem dobrych s³ów i ¿y-
czeñ. - Gratulujê postawy

i przede wszystkim odwagi.
W „Mieszkañcu” jest wszyst-
ko – humor, historia, sprawy
bie¿¹ce i samorz¹dowe. Jeœli
ten charakter bêdzie utrzyma-
ny, bêdziecie mieli jeszcze wy-
¿sz¹ pozycjê, chocia¿ jeœli
chodzi o prasê lokaln¹ w War-

szawie - nie macie sobie rów-
nych. Robicie bardzo dobr¹
robotê edukuj¹c¹ i kszta³tuj¹-
c¹ opinie.

Edward Ma³ecki - pierw-
szy burmistrz Pragi Po³udnie,
mieszkaniec Przyczó³ka Gro-
chowskiego wspomina³ w roz-

mowie okres po roku 90-tym,
kiedy tak naprawdê powsta-
wa³ prawdziwy samorz¹d.  -
Oczywiœcie, „Mieszkaniec”
jest bardzo potrzebny, bo
mówi o sprawach lokalnych.
Mo¿na siê dowiedzieæ o wszy-
stkim, co dzieje siê w dziedzi-

nie kultury, us³ug i wielu in-
nych.

Adam Kwiatkowski to
nasz kolejny „praski s¹siad”,
i „Mieszkañcowy” sta³y czy-
telnik, od urodzenia zwi¹zany
z Sask¹ Kêp¹. Od roku 1994
nieprzerwanie radny „swojej”
dzielnicy, od roku 2006 radny
m. st. Warszawy. - Bardzo siê
cieszê, ¿e mój proboszcz ks. in-
fu³at Stanis³aw Rawski w og³o-
szonym przez redakcjê plebi-
scycie uzyska³ zaszczytny tytu³
„Zacnego Mieszkañca”.

Mi³e s³owa pod adresem na-
szej gazety wypowiedzia³ rów-
nie¿ Pawe³ Lech – z Prag¹ Po-
³udnie zwi¹zany urodzeniem,
zamieszkaniem i zajêciami. –
„Mieszkaniec” to gazeta, która
bardzo du¿o wnosi³a, wnosi
i bêdzie wnosiæ w rozwój dziel-
nicy. Nie wyobra¿am sobie
dzia³ania samorz¹du, bez
wspó³pracy z gazet¹ lokaln¹
na najwy¿szym poziomie, a ta-
k¹ gazet¹ jest w³aœnie „Mie-
szkaniec”.

Czego nam ¿yczono? Naj-
skromniej... kolejnych dwu-
dziestu lat. Ale by³y te¿ i ¿y-
czenia lat piêædziesiêciu a na-
wet i stu... By³a wiêc to bardzo
mi³a uroczystoœæ.

toms

DWUDZIESTE URODZINY „Mieszkańca”!

Zespó³ redakcyjny… nieliczny (bo rzadko udaje siê nam zebraæ w komplecie), ale œliczny…

Jubilaci i gospodarze… Barbara Morawska-Nowosielska,
Tomasz Kucharski, Barbara Wasiak i Wies³aw Nowosielski przy
urodzinowym torcie.

Witaminy zawarte w owocach sprzyja³y o¿ywionej rozmowie. Od
lewej Alicja D¹browska, Sebastian Wierzbicki, Bart³omiej
Wichniarz i Adam Cieciura.

Od burmistrza Tomasza Kucharskiego i dyrektor Barbary Wasiak
otrzymaliœmy przepiêkny prezent – karykaturê J. Frankowskiego.

REKLAMA REKLAMA
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H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
Niewykluczone, ¿e w ci¹gu kilku najbli¿szych
dni wyjaœni siê kilka spraw, które okazywa³y
siê do teraz dosyæ trudnymi. W domu zadaw-
nione urazy powinny zostaæ wyjaœnione i do-
brze by³oby, gdyby obie strony siê do tego
przy³o¿y³y. Nie b¹dŸ zbytnio uparty i nie daj siê
ponieœæ niepotrzebnym emocjom, a wszystko
powoli siê u³o¿y. Budz¹cy siê do ¿ycia œwiat
sprawi, ¿e i ty spojrzysz na wszystko bardziej
przychylnym wzrokiem. 

BYK 22.04-21.05
To mog¹ byæ dla ciebie dobre dni, pe³ne no-
wych pomys³ów i spotkañ. Spróbuj siê skon-
centrowaæ na sprawach teraŸniejszych. Rze-
czowo zaczniesz oceniaæ swoj¹ sytuacjê, mo-
¿esz odnieœæ korzyœci w sprawach urzêdo-
wych i bankowych. Pamiêtaj, aby nie traciæ ja-
snoœci myœlenia i nie ulegaæ sentymentom.
W rutynie codziennych spraw mo¿esz wyka-
zaæ siê wiêksz¹ fantazj¹ i humorem.  

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Mo¿esz cieszyæ siê du¿ym powodzeniem
u p³ci przeciwnej, twój urok mo¿e zalœniæ pe³-
nym blaskiem, osoby szczêœliwej i spe³nionej.
Mo¿e ciê dopaœæ prawdziwe uczucie i twój
œwiat wtedy stanie na g³owie. Tej wiosny mo¿e
byæ ciekawie i fascynuj¹co. Wszelkie przeciw-
noœci losu nie bêd¹ ciê przera¿a³y, a ty sam
mo¿esz byæ w bojowym nastroju.  

RAK 22.06-22.07
Prawdopodobnie mog¹ siê pojawiæ sprawy,
którym trzeba bêdzie poœwiêciæ pe³n¹ uwagê.
Do g³osu mog¹ tak¿e dojœæ skrywane dot¹d
konflikty i ¿ale. Z odpowiednim podejœciem
i taktyk¹ poradzisz sobie w trudnej sytuacji,
a twoje opanowanie pomo¿e ci wybrn¹æ z wie-
lu stresuj¹cych sytuacji.  

LEW 23.07-23.08
Bêdziesz móg³ odnieœæ wra¿enie, ¿e pracujesz
poni¿ej swoich mo¿liwoœci, albo zajmujesz siê
tym, czym nie powinieneœ - zamiast poœwiêciæ
siê jednej, konkretnej sprawie. Mo¿esz byæ
zmuszony zajmowaæ siê mnóstwem poch³a-
niaj¹cych czas i energiê spraw. Uwaga! W fi-
nansach ma³e zamieszanie. Mog¹ ciê czekaæ
niespodziewane wydatki, a na dodatek pieni¹-
dze mog¹ siê ciebie chwilowo nie trzymaæ.

PANNA 24.08-23.09
Przed tob¹ kilka swobodnych dni, które mo¿esz
chcieæ wykorzystaæ na w³asny rozwój, zajmo-
wanie siê tym, co lubisz, jakimœ hobby – czymœ,
co sprawi ci czyst¹ przyjemnoœæ. Mo¿e bê-
dziesz mia³ okazjê wybrania siê na ma³e wcza-
sy, gdzie nie tylko bêdziesz móg³ odpocz¹æ,
podkurowaæ stargane nerwy, ale tak¿e nauczyæ
siê czegoœ nowego lub poznaæ ciekawych ludzi.

WAGA 24.09-23.10
W najbli¿szym czasie mo¿esz zaimponowaæ
otoczeniu dobr¹ form¹ fizyczn¹ i intelektualn¹.
Dziêki temu jest szansa, ¿e w firmie ktoœ zwró-
ci na ciebie uwagê. Mo¿e zaistnieje szansa na
zrobienie czegoœ nowego, ciekawego? Z cza-
sem powinny przyjœæ i pieni¹dze lub jakieœ do-
datkowe dochody. Staraj siê ¿yæ zgodnie ze
swoj¹ natur¹.   

SKORPION 24.10-23.11
Postaraj siê unikaæ zadra¿nieñ i niepotrzeb-
nych k³ótni. Jeœli nie chcesz zaprz¹taæ sobie
g³owy przedœwi¹tecznymi porz¹dkami, chcesz
unikn¹æ te¿ robienia zakupów - rozwa¿ pomys³
wyjazdu z domu. Nawet krótki wypoczynek
mo¿e poprawiæ relacjê w zwi¹zku, dodaæ si³
i energii do dalszego dzia³ania.  

STRZELEC 24.11-22.12
W najbli¿szych dniach mo¿e siê liczyæ w two-
im ¿yciu zawodowym przede wszystkim prze-
myœlna strategia dzia³ania. Wszystko w swoim
czasie. Nie staraj siê za wszelk¹ cenê graæ
pierwszych skrzypiec i narzucaæ nikomu swo-
jego zdania. Mo¿e warto odrobiæ trochê zale-
g³oœci lub odbyæ jakieœ d³ugo odk³adane spo-
tkanie.

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Dobry czas, aby prze¿yæ szczêœliw¹ mi³oœæ.
Warunkiem jest nie unikanie ludzi, nie siedze-
nie w k¹cie i czekanie a¿ „ktoœ” ciê odkryje.
Szukaj mo¿liwoœci nawi¹zania nowych znajo-
moœci – przyjmuj zaproszenia i sam zapra-
szaj. Mo¿e zajmiesz siê dzia³alnoœci¹ spo-
³eczn¹ lub charytatywn¹? Tam te¿ mo¿na spo-
tkaæ wartoœciowych ludzi. Wiosn¹ wszystko
wyda ci siê ³atwiejsze i na pewien czas posta-
raj siê schowaæ swoje ró¿ki w kontaktach
z otoczeniem. 

WODNIK 21.01-19.02
Twoja sytuacja zawodowa powinna byæ stabil-
na. Jeœli uda ci siê po³¹czyæ zmys³ praktyczny
z intuicj¹, to twoje pomys³y uwa¿ane wczeœniej
za zbyt fantastyczne mog¹ zostaæ teraz doce-
nione. Na razie unikaj wiêkszych wydatków
i w³aœciwie oceniaj sytuacjê. Nie szalej zbytnio
za kierownic¹! 

RYBY 20.02-20.03
Jeœli jeszcze nie zd¹¿y³eœ znaleŸæ sobie dru-
giej po³owy, bêdziesz musia³ siê zadowoliæ
gronem starych przyjació³. Mo¿e tak bêdzie le-
piej? Ryby urodzone w pierwszej po³owie mar-
ca powinny uwa¿aæ na nowo zawierane znajo-
moœci – bo mog¹ spotkaæ osobê niegodn¹ za-
ufania lub wdaæ siê w pe³en komplikacji ro-
mans. Miej siê na bacznoœci, i uwa¿aj na to co
robisz!

Merlin

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

DDzziiśś  kkiillkkaa  rraadd  ddllaa  ppaannóóww  ssaammoo−−

ddzziieellnniiee  pprroowwaaddzząąccyycchh  ddoomm::  

nie rób wielkich planów ge−
neralnego sprzątania, rób
małe, ale je realizuj, zaczyna−
jąc na przykład od postano−
wienia o uporządkowaniu jed−
nej szuflady, a nie całej szafy
naraz zamiast bezskutecz−
nie zmuszać się do sprząta−
nia, dwa razy w tygodniu, za−
wsze w stałe dni, np. środę
i sobotę, zapraszaj na herba−
tę osoby, z których opinią się
liczysz (np. rodzice, ciocia,
dorosłe dzieci), bo nie ma lep−
szej mobilizacji do porządków
niż zapowiedziana „wizytacja”

skarpetki, które nie wie−
dzieć czemu są nie od pary
zbieraj do osobnego woreczka
i co jakiś czas je sortuj,
a zguby odnajdą się same 
natychmiast wyrzucaj skar−
pety dziurawe nigdy nie ku−
puj jednej pary skarpet; bo
gdy jedna z pary się przetrze,
druga będzie też do wyrzuce−
nia, dlatego zawsze bierz
przynajmniej dwie identyczne
pary, wtedy korzystasz z nich
dłużej nigdy nie rób zaku−
pów z pustym żołądkiem i bez
spisanej listy rzeczy niezbęd−
nych; to oszczędność czasu
i pieniędzy.  

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Sa³atki mog¹ byæ lekkie albo te¿ bardzo po¿yw-
ne.  Zawsze - zaskakuj¹ce. Do wyboru!

✓✓ Sa³atka 1: suszone pomidory zalej 2-3 ³y¿kami letniej
wody, odstawiæ na pó³ godziny. Jeœli s¹ w po³ówkach, pokrój
w cienkie paseczki. Sa³atê lodow¹ pokrój w paski, lekko oso-
liæ. Dodaj garœæ siekanego kopru, 1-2 ³y¿ki siekanej natki,
sporo krojonych w paski ostrych korniszonków. Pomidory od-
cedŸ, dodaj do pozosta³ych sk³adników. Skrop oliw¹, wymieszaj. Znakomicie kom-
ponuje siê z oliwkami, zw³aszcza czarnymi, lub jajkiem na twardo, pokrojonym
w grub¹ kostkê.

✓✓ Sa³atka 2: kilka umytych, obranych marchewek zetrzyj na tarce (niezbyt drob-
nej), zalej w 1/4 sokiem jab³kowym (mo¿e byæ z kartonu). Dodaj obrane, pokrojone
w malutk¹ kosteczkê surowe jab³ko, 2-3 podobnie pokrojone po³ówki brzoskwiñ z za-
lewy, 2-3 plastry ananasa z puszki i ma³y s³oiczek selera, odcedzonego z zalewy
(mo¿na te¿ zetrzeæ selera na tarce i sparzyæ przez minutê wrz¹c¹ wod¹). Kilka razy
starannie wymieszaj, odstaw w ch³odne miejsce, by smaki siê przeniknê³y. Kto lubi,
mo¿e dodaæ namoczone rodzynki.

✓✓ Sa³atka 3: z dwóch œrednich porów odetnij bia³¹ czêœæ, obierz, cienko posiekaj,
posól. Ugotuj ry¿ z 1–1,5 gotowej torebeczki, ostudŸ. Puszkê dobrej jakoœci tuñczyka
odcedŸ z zalewy, (jeœli jest w oliwie, dodaj ca³oœæ). Sk³adniki wymieszaj, dodaj¹c 2-3
³y¿ki kopru i 2-3 ³y¿ki œwie¿ego szczypiorku, ³y¿kê koncentratu pomidorowego (nie
ketchupu!) oraz ma³y s³oiczek odcedzonej cebulki per³owej w occie. Jeœli to koniecz-
ne, dodaj 2-3 ³y¿ki dobrego majonezu. Pozostaw na pó³ godziny w temperaturze po-
kojowej - lepiej smakuje, gdy nie jest z lodówki!

✓✓ Sa³atka 4: w osolonej wodzie ugotuj makaron (rurki, kokardki). Póki ciep³y, wy-
mieszaj z 2 ³y¿kami majonezu i odstaw, niech wystygnie. 2-3 jajka na twardo pokrój
w kostkê, dodaj pokrojon¹ w paseczki chud¹ szynkê i 2-3 plasterki ¿ó³tego sera. Wy-
mieszaj wszystko z makaronem, odstaw w ch³odne miejsce. 2 jêdrne ³odygi selera na-
ciowego umyj, obetnij koñce, pokrój w plasterki gruboœci oko³o 0,5 cm. Przed poda-
niem na stó³ do sch³odzonych sk³adników wmieszaj selera i 1 ³y¿kê siekanej natki. Je-
œli trzeba, dodaj nieco oliwy lub majonezu. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
NNiieekkttóórryycchh  ssłłóóww  uużżyywwaammyy  ppoottoocczznniiee,,  nniiee  zzaassttaannaawwiiaajjąącc  ssiięę  nnaadd

ttyymm,,  sskkąądd  ssiięę  wwzziięęłłyy……  
AIDS – Acquired Immunodeficiency Syndrome (zespół niedobo−

ru odporności)
HIV – Human Immunodeficiency Virus (wirus niedoboru odporności)
UFO – Unidentified Flying Object (niezidentyfikowany obiekt latający)
VIP − Very Important Person (bardzo ważna osobistość)
Są też inne wyrazy, powstałe ze skrótów lecz pisane małymi literami:
laser – light amplification by stimulated emission of radiation (wzmocnienie

światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania)
radar – radio detection and ranging (wykrywanie i wyznaczanie odległości przy

pomocy fal radiowych)
Kilka przykładów skrótów spotykanych zwłaszcza w smsach i mailach:
FYI − For Your Information − do twojej wiadomości
IMHO − In My Humble Opinion − moim skromnym zdaniem
LOL − Laughing Out Loud − śmiejąc się głośno − wyraża rozbawienie
OMG − O My God − o mój Boże!                                            CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przes³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania siê
gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 5/2011: „Z nieba mu kapie”. Nagrodê – bilet do kina

dla 2 osób – wylosowa³a p. Magdalena Zembrzuska z ul. £ukowskiej.
Po odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobi-
stym i egz. „Mieszkañca” Nr 7/2011) do 15 kwietnia br. po wczeœniej-
szym umówieniu siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów. 

NoveKino Praha ul. Jagielloñska 26, rezerwacja 22 343 03 10, praha@novekino.pl

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Urzędnik siedzi przy biurku, zajęty „nicniero−

bieniem”. Wchodzi interesant. Widząc go,
urzędnik wpada we wściekłość i krzyczy: 

− Panie! Ile razy mam panu powtarzać, no ile
razy, że ma pan przyjść jutro, rozumie pan?? JUTRO!!! JUTRO!!!!!!
A pan zawsze, no po prostu zawsze przychodzi DZISIAJ!!!

☺ ☺ ☺
Dyrektor przechodząc, protekcjonalnie zagląda do pokoju,

w którym pracuje kilku jego podwładnych.
− Jak się wam pracuje, chłopaki? − zażartował dyrektor.
− Świetnie, panie dyrektorze − zażartowali pracownicy.

☺ ☺ ☺
Na ulicy stoi obdarty, wynędzniały żebrak. Zatrzymuje się

przed nim piękny samochód, wysiada elegancko ubrany pan
i mówi: − Cześć Jacek! Muszę ci pogratulować. Wszyscy u nas
w biurze nie znajdujemy słów podziwu dla twojej odwagi!
Ależ wygarnąłeś szefowi, co o nim myślisz!

WWeessoołłyy  RRoommeekk
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ADMINISTROWANIE

Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692-614-577

Us³ugi rachunkowe, PIT-y.
Kontakt tel. 505-553-045

AUTO−MOTO

Auto-Skup. Tel.795-297-763

FINANSE

Ksiêgowoœæ – fachowo, rze-
telnie, dyskretnie, osobiœcie po-
prowadzê. Tel. 606-763-006;

22 810-83-60
Szybka po¿yczka bez BIK. 

Tel. 667-877-945

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

Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

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

www.odkurzaczerainbow.pl
Robot – odkurzacz „Roomba

625” Samsung, nieu¿ywany,
3990 z³. Tel. 22 813-45-11, 

601-420-282 
Sprzedam bardzo oryginalny

i rozbudowany komplet sztuæców
z Tajlandii. Kontakt 

Tel. 500-40-40-05

MEDYCZNE

Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37

Kompleksowa rehabilitacja
w domu pacjenta. 

Tel. 509-812-980

MEDYCYNA NATURALNA

Masa¿ manualny – stacjonarny
gabinet Universam Grochów –
promocja.         Tel. 602-412-901

NAUKA

Angielski. Tel. 519-589-081
Fizyka, matematyka, korepetycje. 

Tel. 22 615-81-50; 603-581-282
Francuski, rosyjski, t³uma-

czenia przysiêg³e, in¿ynieryjne,
handlowe. Tel. 0601-35-18-64. 

Bez poœredników!
Francuski z dojazdem. 

Tel. 0602-276-202
Korepetycje. Mgr in¿. Mate-

matyka, fizyka, szko³a podstawo-
wa, gimnazjum, liceum (skutecz-
nie). Tel. 692-095-060

Liceum dla doros³ych.
Tel. 22 517-77-40; 602 232 879

Matematyka, dojazd.
Tel. 691-870-045

RAMKA
Matematyka. Tel. 504-242-103

Opiekunka dzieciêca – szko³a po-
licealna, kursy. Tel. 22 310-27-40

Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernantka. 
Tel. 22 517-77-40; 602-232-879

Szkolenia BHP. 
Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

Falenica, 270 m kw., warsztat
– magazyn. Tel. 608-147-854

Lokal 78 m kw. + gara¿, Bora-
Komorowskiego róg Fieldorfa,
przystosowany pod dzia³alnoœæ
kosmetyczn¹, z pozwoleniami
plus maszyny (nowe). Wiêcej
pod nr tel. 604-782-189

Wynajmê lokal 70 m kw., wid-
na piwnica, po remoncie, par-
king, Miñska. 

Tel. 22 818-29-68

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

Bezpoœrednio – 3-pokojowe,
54 m kw., Grochów, ³adne,
ustawne, funkcjonalne. 

Tel. 602-228-874
Lub zamieniê 32 m kw. na 45

m kw., Goc³aw - bez poœredni-
ków. Tel. 503-174-102

Dzia³ka siedliskowa. 
Tel. 792-610-568

Pawilon na bazarku przy Uni-
versamie. Tel. 791-94-38-17

DAM PRACĘ

Na 1/2 etatu dla m³odej osoby (stu-
dentka lub mama na wychowaw-
czym) do pomocy przy prowadzeniu
sklepu internetowego, okolice Waw-
ra. Zadzwoñ: tel. 604-562-756
RAMKA

Operatorów wyt³aczarki two-
rzyw zatrudniê. Warszawa, Mar-
sa 76. Tel. 601-355-450

Zatrudniê ogrodnika - student. 
Tel. 516-543-789

SZUKAM PRACY

Kobieta, 55 lat, doœwiadczenie
zawodowe, praca w kadrach, zna-
jomoœæ programu Modu³ Kadry –
P³ace, Symfonia, P³atnik – podej-
mê pracê w kadrach lub inn¹ ad-
ministracyjn¹ od zaraz. 
Tel. 603-695-486; 22 879-86-68 

Sprz¹tanie mieszkañ, biur. 
Tel. 515-943-649

Sprz¹tanie + okna, równie¿ po
remoncie. Tel. 503-836-166 

Zaopiekujê siê starsz¹ osob¹. 
Tel. 721-799-899

INNE

Meble kuchenne, szafy. Produ-
cent. Tel. 607-595-327

OGRODNICZE

Zak³adanie i konserwacja
ogrodów. Tel. 607-85-05-33

Zak³adanie i pielêgnacja ogro-
dów. Tel. 888-906-138

PRAWNE

DORADCA PODATKOWY
– porady, k³opoty z urzêdem
skarbowym, wszystkie podatki,
spadki, darowizny, aukcje. War-
szawa Goc³aw. 
Tel. 22 672-34-34; 604-095-656 

www.podatki-doradca.pl
Kancelaria Prawna, przystêpne

ceny, szeroki zakres us³ug. Czynna
codziennie oprócz wtorków, ul.
Grochowska 207 (Universam, nad
bankiem).www.kancelariaosica.pl

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

WYCENA NIERUCHOMO-
ŒCI
tel. 600 43 88 44

RÓŻNE

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

Profesjonalne sprz¹tanie biur -
Warszawa. Tel. 513-342-440

Przyjmê telewizor dla inwali-
dy. Tel. 602-389-474

Przyjmê wspólnika do lokalu
us³ugowo-sklepowego: pracow-
nia krawiecka, odzie¿ skórzana,
ko¿uchy. Tel. 22 616-26-81; 

513-147-937

SPORT

USŁUGI

AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zacho-
dnie. Naprawa. 
Tel. 22 612-95-23, 0609 105 940

ALKO – PRZEPROWADZ-
KI. Tel. 512-139-430

AAA SPRZ¥TANIE PIW-
NIC, wywóz mebli. 

Tel. 694-977-485
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. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja!  

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 

ANTENY, TELEWIZORY –
naprawa. Tel. 22 818-07-17

Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV.
Najwy¿sza jakoœæ us³ug ul. Igañ-
ska 32. Tel. 22 813-60-33; 

604-506-278
Audio-Video, LCD, naprawy

telewizorów, DVD, piloty, mon-
ta¿, konserwacja anten TV, SAT.
Tel. 503-717-670; 22 671-33-22

Cyklinowanie, lakierowanie –
Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03
Cyklinowanie, lakierowanie,

uk³adanie parkietów ró¿nych –
Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545; 

Czyszczenie – tanio Karche-
rem dywanów, tapicerki, matera-
cy.
Tel. 22 619-40-13; 502-928-147

CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki – KAR-
CHEREM. TEL. 694-825-760

Cyklinowanie, uk³adanie.
Tel. 510-727-201

DEZYNSEKCJA, skutecznie. 
Tel. 22 642-96-16

Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. Tel. 601-936-805

Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 22 870-27-39; 502-208-813

Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 22 813-77-82; 502-443-826

ELEKTRYCZNE – G³owac-
ki. Tel. 504-618-888

Futra – ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy. ul. Za-
mieniecka 63. Tel. 22 610-23-05

GAZ, HYDRAULIKA – 24
h, naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 22 610-18-53; 

662-065-292
GAZ, HYDRAULIKA 24 H,

awarie pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, przeróbki, naprawy.
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744 

GEODEZJA. 
TEL. 609-240-602

Glazura, hydraulika, remonty. 
Tel. 22 671-05-82

Glazura, hydraulika – osobi-
œcie. Tel. 518-562-380

GLAZURA – hydraulika,
elektryka. Tel. 694-809-402

Glazura, hydraulika, elektry-
ka. Tel. 694-809-402

GLAZURNICZE, hydrau-
liczne. Tel. 504-618-888

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

607-773-106
Hydraulik. 

Tel. 22 815-66-60; 502-031-257
Hydrauliczne i gazowe –

uprawnienia. Tel. 22 611-89-95; 
795-449-407

HYDRAULICZNE – G³o-
wacki. Tel. 504-618-888

LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 

TEL. 694-825-760
Lodówki, pralki. 

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

Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 22 615-76-97;

695-679-521 
Malowanie, g³adŸ gipsowa.

Tel. 22 612-01-95; 510-711-163
Malowanie, tapetowanie, wy-

g³adzanie, sztukateria - mistrz. 
Tel. 22 810-90-22

Meble kuchenne, szafy, gar-
deroby i inne. Tanio. 

Tel. 500-221-217
NAPRAWA TELEWIZO-

RÓW – dojazd. 
Tel. 602-216-943

Naprawa telewizorów
u klienta. 
Tel. 22 671-94-53; 692-420-605

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulaturê,
st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 
OCIEPLANIE. 

TEL. 660-473-628

Papa termozgrzewalna. 
Tel. 660-473-628

Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dy-
wanów, magiel. Zak³ad Pralni-
czy ul. Igañska 22. 

Tel. 22 870-09-54
Pralki – naprawiam. Emeryci

50% taniej. Tel. 22 672-95-50; 
503-846-135

Pralki, lodówki – naprawa. 
Tel. 502-562-444; 603-047-616
Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
STOLARZ - wykona solidnie

- meble, zabudowy, szafy, kuch-
nie, pawlacze i inne. 
Tel. 22 810-38-04; 602-126-214

TAPETOWANIE, malowa-
nie. Tel. 504-618-888

Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88
Uk³adanie, cyklinowanie, la-

kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 663-511-771

¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 22 610-54-19
Rolety antyw³amaniowe i na-

prawy. Tel. 602-228-874
Rolety, ¿aluzje, verticale, role-

ty antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

HYDRAULIK TANIO. 
TEL. 514-076-212

USŁUGI/ komputerowe

Komputerowy Serwis. 
Tel. 796-652-432

NAPRAWA KOMPUTERÓW,
SERWIS, INSTALACJE, USU-
WANIE WIRUSÓW. 

TEL. 603-650-090 
Tani serwis. Tel. 602-849-614

USŁUGI/remontowe

G³adŸ, malowanie, glazura, hy-
draulika. Tel. 0606-181-588

Malowanie, tapetowanie – re-
monty. Tel. 22 612-21-74; 

501-028-073
MALOWANIE, MYCIE

ELEWACJI DOMÓW. 
TEL. 660-473-628

Remonty, wykañczanie wnêtrz. 
Tel. 609-338-803

USŁUGI/transportowe

WYWÓZ MEBLI, GRUZU,
z³omu, œmieci, liœci, oczyszcza-
nie piwnic, strychów. 
Tel. 22 224-22-63; 888-651-163

Wywóz gruzu, mebli, liœci,
ga³êzi, oczyszczanie piwnic, stry-
chów, prace porz¹dkowe. 

Tel. 600-359-594

ZIELARSTWO

ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg Gdec-
kiej i Komorskiej, paw. 53 D obok
Agencji op³at – Zielarstwo – pe³ny
asortyment, profesjonalne porady. 

Tel. 602-648-813

ZWIERZĘTA

Sprzedam szczeniêta bearded col-
lie z rodowodem. Tel. 660-299-004
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Operatorów wyt³aczarki two-
rzyw zatrudniê. Warszawa,
Marsa 76. Tel. 601-355-450

Meble kuchenne, szafy. Produ-
cent. Tel. 607-595-327

Matematyka. T el. 504-242-103

WYCENA
NIERUCHOMOŒCI

tel. 600 43 88 44

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.: 22 613-24-42
Ca³odobowo 602−398−417

Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 22 612-86-32

Ca³odobowo 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; 608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

C A Ł O D O B O W O

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulatu-
rê, st³uczkê. Sprz¹tanie piw-
nic i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 

MIESZKANIE ul. Garwoliñska 
2 POKOJE 48 m2

cena – 340 000 PLN

DZIAŁKA Trakt Lubelski 
2657 m2 w.z na 4 budynki dwulokalowe 
tel. 500 161 109

P I L N I E  S P R Z E D A M :

tel. (22) 615 80 05  (22) 615 80 06 

KANCELARIA PRAWNA
Lex – Fin
Porady prawne

Zastêpstwo procesowe
Podania, umowy, wnioski itp.

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

tel. 22 879-11-70
e-mail: kancelaria@lex-fin.pl

KANCELARIA PODATKOWA
Lex – Fin

Kompleksowa obs³uga
ksiêgowo-podatkowa

firm

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

tel. 22 610-28-29
e-mail: biuro@lex-fin.pl

NARTY
ROWERY
SERWIS!!!

W−wa ul. Ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA
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Szacuje siê, ¿e oko³o 10 pro-
cent populacji niedos³yszy. Ozna-
cza to, ¿e s³uch oko³o 200 tys.
warszawiaków nie jest prawid³o-
wy, choæ z pewnoœci¹ nie ka¿dy
zdaje sobie z tego sprawê.

Trudno jest zdefiniowaæ takie
pojêcie jak „normalne s³yszenie”.
Istnieje znaczna ró¿nica miêdzy
zdolnoœci¹ s³yszenia u noworodka
i nastolatka. Tak samo jak wystê-
puj¹ ró¿nice u ludzi dwudziesto-,
czterdziesto i szeœædziesiêciolet-
nich. Jak wiele innych rzeczy
s³uch zmienia siê na przestrzeni
¿ycia, ale zmiany zazwyczaj wy-
stêpuj¹ tak wolno, ¿e na pocz¹tku
wcale ich nie zauwa¿amy. Dopie-
ro, gdy s³uch zaczyna wp³ywaæ na
nasz sposób porozumiewania siê

z innymi osobami, zaczynamy siê
zastanawiaæ, co siê dzieje.

Skutecznym rozwi¹zaniem
otwieraj¹cym drzwi do œwiata
dŸwiêków, które wydawa³y siê
bezpowrotnie utracone, mo¿e
okazaæ siê aparat s³uchowy.
Wspó³czesne aparaty to bardzo
zaawansowane i zminiaturyzowa-
ne urz¹dzenia, potrafi¹ce dosto-
sowaæ siê do ubytku pacjenta.
Wybór konkretnego modelu apa-
ratu w znacznej mierze zale¿y od
rodzaju ubytku s³uchu, ale tak¿e
od osobistych preferencji pacjenta
i jego trybu ¿ycia. W ka¿dym przy-
padku specjalista audioprotetyk
zaproponuje najlepsze rozwi¹za-
nie i pomo¿e dokonaæ najlepsze-
go wyboru.

„W ostatnich latach obserwuje-
my zwiêkszone zainteresowanie
pacjentów naszymi us³ugami. No-
szenie nowoczesnego, miniaturo-
wego aparatu s³uchowego nie jest
ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20 lat te-
mu, a jako najczêstsze przyczyny
dyskomfortu pacjenci wskazuj¹
trudnoœci w komunikowaniu siê
z rodzin¹ i znajomymi. Nowocze-
sne technologie nie ominê³y apa-
ratów s³uchowych, które wyposa-
¿one s¹ w bardzo szybkie proce-
sory potrafi¹ce czyniæ z dŸwiê-
kiem prawdziwe cuda.” – mówi
pani Izabela Marczyk, dyplomo-
wany audioprotetyk z firmy Foni-
kon, która specjalizuje siê w nie-
sieniu pomocy osobom niedos³y-
sz¹cym.

Aparat s³uchowy mo¿e przy-
nieœæ wielk¹, pozytywn¹ i natych-
miastow¹ ró¿nicê. Bardzo wa¿-
nym czynnikiem jest indywidualne
zaanga¿owanie pacjenta w pro-

ces noszenia aparatu. Im wiêcej
informacji mo¿e on dostarczyæ
o swoich odczuciach i potrzebach,
tym lepsze bêd¹ rezultaty.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promo-
cj¹ pracownicy gabinetów au-
dioprotetycznych firmy Foni-
kon zapraszaj¹ wszystkich za-
interesowanych na bezp³atne
badanie s³uchu oraz konsulta-
cjê audioprotetyczn¹. Istnieje

mo¿liwoœæ skorzystania z re-
fundacji NFZ i œrodków
PFRON. Osobom niepe³no-
sprawnym proponujemy wizyty
domowe. Z uwagi na du¿e za-
interesowanie naszymi us³uga-
mi prosimy o telefoniczne
umawianie wizyt (ul. Ostro³êc-
ka 4, tel. 22 498 74 80; ul. Br.
Czecha 39, tel. 22 353 42 50).
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ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Południe, ul. Ostrołęcka 4, tel. 22 498−74−80

Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 22 353−42−50
Warszawa – Praga Północ, ul. Dąbrowszczaków 5A, tel. 22 392−05−67

Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 22 353-06-20
Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 22 498-75-40

Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 889 179 769 (po godz. 15-tej)
Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 22 862-99-90

Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 22 877-07-63
Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 22 499-66-30

USŁYSZ NA NOWOAPARATY S£UCHOWE

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

ul. Dąbrowszczaków 5A
tel. 22 392−05−67

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Z tym artyku³em badanie s³uchu GRATIS
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!!!

S³abo s³yszysz? Masz trudnoœci z rozumieniem mo-
wy? A mo¿e ktoœ z bliskich ma k³opoty ze s³uchem?
Przeczytaj, w jaki sposób zasiêgn¹æ pomocy!

REKLAMA REKLAMA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

rodzinnych!
ul. Meissnera 7 (Goc³aw) tel. 673-35-00

WARSZAWA

Profesjonalna, kompleksowa
opieka nad osobami starszymi

w miejscu zamieszkania
tel. 22 250 25 00

infolinia 801 081 104
www.domowaopieka.pl

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

Leczenie w znieczuleniu
Protetyka – protezy, korony,
mosty porcelanowe itd.
Chirurgia stomatologiczna
Wybielanie 
RTG na miejscu

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonn..  ddoo  pptt..  ww ggooddzz..  1100..0000−−2200..0000

Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

USG prenatalne 3D 4D
poniedzia³ek, œroda, czwartek, pi¹tek

16.00-18.00
Urolog

wtorek 14.00-16.00

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I ESTETYCZNA
PROTETYKA ORTODONCJA

CHIRURGIA IMPLANTY
Znieczulenia miejscowe. Nowoczesny sprzêt i materia³y.
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA LECZNICZEGO.

Czynne poniedzia³ek–pi¹tek 9.00–20.00
Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Ul. GROCHOWSKA 56
tel. 22 879 87 61

0696 472 557
www.iwadent.waw.pl

ul. Majdańska 7 tel. 022 612−00−03
pon.−pt. 9.00−19.00, sob. 9.00−13.00

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

Centralny Szpital Klinicz-
ny MON WIM przy ul. Sza-
serów 128 mo¿e siê po-
szczyciæ nowo otwartym,
nowoczesnym Oddzia³em
Udarowym, stanowi¹cym
czêœæ Kliniki Neurologicz-
nej. Oficjalne otwarcie
odby³o siê 23 marca. Po
oddziale oprowadza³ Kie-
rownik Kliniki Neurolo-
gicznej prof. dr hab. n.
med. Adam Stêpieñ (na
zdjêciu pierwszy z lewej).

Na oddziale przygotowano
26 ³ó¿ek, w tym 12 ³ó¿ek inten-
sywnego nadzoru neurologicz-
nego, wyposa¿onych w matera-
ce przeciwodle¿ynowe, respira-
tory i kardiomonitory, oraz 14
³ó¿ek poudarowych. 

Jest to najbardziej nowocze-
sne i najwiêksze tego typu
miejsce w Warszawie. Jego
stworzenie kosztowa³o szpital 
7 mln z³. Nie ulega w¹tpliwo-
œciom, ¿e s¹ to pieni¹dze wyda-
ne w najwy¿szym mo¿liwym

celu – na ratowanie ludzkiego
¿ycia i zdrowia.

Statystyki szpitala wskazuj¹,
¿e w Klinice Neurologicznej
rocznie hospitalizuje siê ok.
2,5 tysi¹ca pacjentów, z czego

ok. 600 chorych z udarami
mózgu. 

Na miejscu stosuje siê naj-
skuteczniejsze formy leczenia
udarów niedokrwiennych
mózgu, w tym m.in. trombolizê
wewn¹trznaczyniow¹. 

- Metoda trombolityczna mo-
¿e byæ przeprowadzona wy³¹cz-
nie u chorych trafiaj¹cych do
szpitala w ci¹gu szeœciu,
a w rzadszych przypadkach na-
wet do dwunastu godzin od za-

chorowania – mówi dr Piotr
D¹browiecki, zastêpca Komen-
danta Centralnego Szpitala Kli-
nicznego MON. - Polega ona
na podaniu leku rozpuszczaj¹-
cego skrzep bezpoœrednio do
têtnicy, a nie do ¿y³y, co znacz¹-

co zwiêksza szansê pacjenta na
prze¿ycie, chroni przed skutka-
mi udaru, jak równie¿ skraca
czas rehabilitacji.

Nale¿y wiêc mieæ œwiado-
moœæ, ¿e decyduj¹cym czynni-
kiem w przypadku udaru jest
w³aœnie czas. Pacjent powinien
trafiæ do szpitala nie póŸniej ni¿
w ci¹gu pierwszych szeœciu go-
dzin od chwili wyst¹pienia nie-
bezpiecznych objawów. 

Udar mózgu w szczególnoœci
dotyka ludzi starszych. Obja-
wia siê najczêœciej niedow³a-
dem lub pora¿eniem miêœni
twarzy, rêki lub nogi, zaburze-
niami mowy, czucia, trudno-
œciami w wypowiadaniu siê
i rozumieniu s³ów, zaburzeniem
widzenia w jednym lub obu
oczach, zaburzeniami chodze-
nia, zawrotami g³owy, utrat¹
równowagi, silnymi bólami
g³owy bez znanej przyczyny.
Chory z objawami udaru
mózgu powinien jak najszyb-
ciej wezwaæ Pogotowie Ratun-
kowe i trafiæ do szpitala. kzw

Nowoczesny Oddział Udarowy na Szaserów Pó³ wieku Miêdzyleskiego Szpitala 
1 kwietnia br. 50-lecie Miêdzyleskiego Szpitala Specjalistycznego

upamiêtni³a uroczysta gala w Teatrze Polskim. W trakcie uroczysto-
œci, w imieniu Marsza³ka Województwa Mazowieckiego Adama Stru-
zika, wicemarsza³kowie: Marcin Kierwiñski i Krzysztof Grzegorz
Strza³kowski wrêczyli dyrektorowi szpitala Jaros³awowi Ros³onowi
medal pami¹tkowy Pro Masovia (na zdjêciu).

Miêdzyleski Szpital
Specjalistyczny ju¿ od
pó³ wieku œwiadczy
us³ugi w zakresie
ochrony zdrowia. Dzi-
siaj to prê¿nie dzia³a-
j¹ca placówka, która
dziêki wsparciu Samo-
rz¹du Województwa
Mazowieckiego za-
pewnia swoim pacjen-
tom kompleksow¹
opiekê na najwy¿szym
poziomie. - Mimo
zmieniaj¹cych siê na
przestrzeni lat warunków funkcjonowania s³u¿by zdrowia, dzia³alnoœæ
szpitala jest powodem do zadowolenia i satysfakcji - powiedzia³ w trak-
cie uroczystoœci Jacek Koz³owski. Podczas obchodów zaprezentowano
historiê szpitala, odby³a siê prelekcja dotycz¹ca humanizmu w medy-
cynie oraz zorganizowano wystêp artystyczny. Jubileusz 50-lecia pla-
cówki by³ okazj¹ do uhonorowania zas³ug pracowników szpitala. Wrê-
czono odznaczenia pañstwowe, w tym krzy¿e zas³ug oraz medale za
d³ugoletni¹ s³u¿bê oraz odznaczenia ministerialne za zas³ugi dla ochro-
ny zdrowia. (ab)




