
K si¹dz Prymas Józef Glemp
w mszy za dusze 96 ofiar kata-
strofy prezydenckiego samolotu

powiedzia³, ¿e Katyñ jest szczelin¹,
przez któr¹ Pan Bóg zabiera do siebie
elity polskiego narodu... W takim miej-
scu, po 70 latach dosz³o przecie¿ po-
nownie do najwiêkszej tragedii, jaka
mo¿e siê wydarzyæ; w jednej minucie
Polska straci³a prezydenta, wicemar-
sza³ków Sejmu i Senatu, ca³e dowódz-
two armii. Odeszli ludzie kieruj¹cy na-
szym pañstwem.

W naszej czêœci œwiata prezydenckie
samoloty nie miewaj¹ na ogó³ katastrof.
Musi dojœæ do ekstremalnego zbiegu fa-
talnych okolicznoœci, by maszyna z naj-
wa¿niejszymi ludŸmi na pok³adzie nie
by³a w stanie bezpiecznie wyl¹dowaæ.
I to jeszcze lec¹c na najwa¿niejsze 
dla narodu uroczystoœci symboliczno- 
wspomnieniowe. Sk¹d to fatum?

Nie odpowiem na to pytanie. Jak
ka¿dy, prze¿ywam tê tragediê na swój
sposób. Nie rozumiem jej potrzeby,
nie rozumiem dlaczego musia³a siê
zdarzyæ, nie rozumiem, jak mog³o do
niej dojœæ. Nie pojmujê jej przes³ania
do potomnych – ¿e by³ to znak, ¿e
trzeba kochaæ bliŸnich, ¿e nie mo¿na
iœæ drog¹ swarów i politycznego ja-
zgotu? To ¿eby poj¹æ tak oczywiste
kwestie, musia³o zgin¹æ 96 osób?!

Jednak bez wzglêdu na to, kto jak
sobie odpowiada na te pytania, przez
kilka tygodni, mo¿e nawet miesiêcy,
bêdziemy ¿yli z piêtnem tej tragedii.
Musimy wybraæ nowego prezydenta,
pañstwo musi odbudowaæ struktury
w³adzy. To jest czas pokory, to jest czas
w którym powinniœmy zrobiæ coœ nie dla
siebie, lecz dla pañstwa w którym
chcemy dobrze i wygodnie ¿yæ. Nie wy-
obra¿am sobie byœmy wiêc np. zbojko-
towali wybory, wybrali wyjazd na dzia³-
kê, a nie akt g³osowania przy urnie. To
jest tak¿e czas, byœmy poznali faktycz-
nych liderów.          Tomasz Szymański
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Podczas libacji zabi³ ¿onê
Tragedi¹ zakoñczy³a siê rodzinna degustacja

nalewek spirytusowych. W jej trakcie m¹¿,
drewnianym ko³kiem zabi³ swoj¹ ¿onê, potem
powiadomi³ o wszystkim s¹siada, który we-
zwa³ policjê. Ofiar¹ by³a 60-letnia kobieta. 55-
letni Andrzej F. jej m¹¿, w chwili zatrzymania
mia³ 1,5 promila alkoholu we krwi. Z jego re-
lacji wynika³o, ¿e wspólnie z ¿on¹ wypili dzie-
siêæ butelek nalewek spirytusowych. Zd¹¿yli
siê kilka razy pok³óciæ i tyle samo razy godziæ.
W pewnym momencie jednak pad³o kilka s³ów
za du¿o. 55-latek chwyci³ drewniany ko³ek
i zada³ kilka ciosów. Kobieta straci³a ¿ycie...
Przyby³y na miejsce lekarz wstêpnie potwier-
dzi³, ¿e nie zmar³a w naturalny sposób.

Rzuci³ siê na pomoc
Niezwyk³ym refleksem i odwag¹ wykaza³

siê spacerowicz w Parku Skaryszewskim. S³y-
sz¹c krzyk i p³acz kobiety, ruszy³ w jej kierun-
ku, schwyci³ pijanego napastnika, który u¿y-
waj¹c rozbitej butelki jako narzêdzia próbowa³
wymusiæ na kobiecie oddanie telefonu komór-
kowego, obezw³adni³ go, a potem przekaza³
policjantom z patrolówki. 31-letni Krzysztof
R. odpowie za rozbój.

Zatrzymany 3 dni po zdarzeniu
Trzech dni potrzebowali kryminalni, by wyty-

powaæ i zatrzymaæ sprawcê rozboju. Ofiar¹ by-
³a kobieta id¹ca do apteki, napastnikiem 
25-letni Dawid A., który postanowi³ odebraæ
kobiecie torebkê. Napastnik kopn¹³ j¹ w brzuch,
przewróci³ na chodnik, porwa³ torebkê i uciek³.
Zgromadzony w sprawie materia³ dowodowy
pozwoli³ na przedstawienie 25-latkowi zarzutu
dokonania rozboju. Kobieta rozpozna³a w nim
agresora. Grozi mu do 12 lat wiêzienia.

Poszukiwany zatrzymany 
dziêki monitoringowi

Pracownik monitoringu miejskiego dostrzeg³
na ekranie monitora, ¿e czteroosobowa grupka
m³odych ludzi agresywnie i nieobyczajnie za-
chowuje siê na przystanku tramwajowym.

Jeden z mê¿czyzn za³atwia³ potrzebê fizjolo-
giczn¹, drugi kopa³ w wiatê przystankow¹. Na
miejsce skierowano policyjn¹ za³ogê. Okaza³o
siê, ¿e 20-letni Tomasz P., który kopa³ w wiatê,
figurowa³ w policyjnej bazie jako poszukiwany
w celu ustalenia miejsca pobytu...Teraz odpo-
wie za kilka przestêpstw.

15-latek napad³ 16-latka
Mia³ pa³kê teleskopow¹, grozi³ kastetem,

uderzy³ w twarz i g³owê o rok starszego kole-
gê, ukrad³ mu... 3 z³ote i 50 groszy oraz telefon
komórkowy. Policjanci zabezpieczyli pa³kê
i kastet, a tak¿e dotarli do 14-letniego pasera,
który „zaopiekowa³” siê skradzionym telefo-
nem komórkowym. Nieletnimi zajmie siê s¹d
rodzinny.

Wracali z w³amania i wpadli
W wielkich torbach nieœli ca³e wyposa¿enie

domu, laptopa, ubrania, by³ nawet p³yn do my-
cia naczyñ i p³ukania ust. Wszystko to pocho-
dzi³o z w³amania do mieszkania. Wpadli, bo
zostali rozpoznani przez policjantów, którzy
wprawdzie jechali do innych zadañ, ale posta-
nowili sprawdziæ, co dŸwigaj¹ znani im
z wczeœniejszych „dokonañ” dwaj mê¿czyŸni.
Policjanci ustalili, kto jest w³aœcicielem lapto-
pa oraz pozosta³ych przedmiotów, które nieœli
Edward L. i Jerzy M. W momencie spotkania
z policjantami zatrzymani wracali w³aœnie
z „roboty”. 

Z zemsty podpali³ dom 
27-letni Zbigniew Z. uzna³, ¿e pewna rodzina

donosi na niego policjantom. Pojecha³ wiêc ta-
ksówk¹ na stacjê paliw, kupi³ 5 litrów benzyny,
swoj¹ czarn¹ czapkê przerobi³ na kominiarkê,
poczeka³ a¿ ofiary po³o¿¹ siê spaæ, obla³ ich dom
benzyn¹ i podpali³. Ogieñ zobaczy³ jeden z s¹sia-
dów i to dziêki jego interwencji czteroosobowa
rodzina prze¿y³a... Funkcjonariusze z Wawra
rozpoczêli szeroko zakrojone czynnoœci zmie-
rzaj¹ce do odnalezienia sprawcy podpalenia. Ich
typowanie by³o trafne. Zbigniew Z. w chwili za-
trzymania by³ kompletnie pijany. toms
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Szlak ten pokonali sto³ecz-
ni i dzielnicowi samorz¹dowcy
i urzêdnicy. Zaczê³o siê od
ogródka jordanowskiego przy
ul. Nobla. Tu robota wrze. Po-
wstaje nowy budynek Ogniska

Pracy Pozaszkolnej. Zlikwido-
wano natomiast boisko i wznie-
sienie, które przez dziesiêciole-
cia s³u¿y³o m³odym mieszkañ-
com Saskiej Kêpy jako miejsce
zimowej zabawy. – Zlikwido-
wan¹ górkê zast¹pi stok sa-
neczkowy, który bêdzie oparty
na dachu powstaj¹cego budyn-
ku OPP – wyjaœni³ burmistrz
Tomasz Kucharski. Zakoñcze-
nie budowy przewidziano jesie-
ni¹ tego roku. Warto przy „jor-

danku” podkreœliæ, ¿e na czas
budowy wy³¹czono z u¿ytko-
wania jedynie czêœæ ogródka,
a reszta jest dostêpna dla dzieci
i m³odzie¿y. – To w³aœnie g³ów-
nie z myœl¹ o m³odych mie-

szkañcach powstaje ta inwesty-
cja – podkreœla³a prezydent
Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Dalej szlak wiód³ do zaniedba-
nego dawniej skweru u zbiegu
ul. Brukselskiej i Wersalskiej. To
w³aœnie tutaj powstaje filia Cen-
trum Promocji Kultury. Prace
trwaj¹, miejsce zosta³o poœwiê-
cone, akt erekcyjny zosta³ uro-
czyœcie wmurowany przez pani¹
prezydent i burmistrza, a na efekt
koñcowy trzeba poczekaæ do

koñca roku. – To bêdzie piêkne
zwieñczenie ci¹gu ul. Francu-
skiej i Paryskiej – skomentowa³
„Mieszkañcowi” wiceburmistrz
Marek Karpowicz.

Choæ na trasie „szlaku” by³o
jeszcze budowane na Goc³a-
wiu Centrum Edukacyjno-
Opiekuñcze i ulica Makowska,
to ten rajd skoñczy³ siê na je-
ziorku Balaton (na zdjêciu). Tu
tak¿e widaæ zmiany. Do koñca
listopada wokó³ jeziorka ma
powstaæ nowoczesny park. 

– Rewitalizacja tego terenu by-
³a konsultowana z mieszkañca-
mi – wyjaœnia³ pani prezydent
wiceburmistrz Adam Grze-
grzó³ka – Bêd¹ pomosty dla
³ódek i kajaków, drewniane wi-
dokowe mostki i kawiarnie.
Powstanie plac zabaw i po-
mnik „Niezale¿nego Kota”.
Plany szczytne i ambitne. Oby
tylko te inwestycje zosta³y po-
rz¹dnie zrealizowane i w za-
k³adanym terminie. ar

Zmiany na Pradze
8 kwietnia w³adze Pragi Po³udnie zapre-
zentowa³y prezydent Hannie Gronkiewicz
-Waltz kilka realizowanych obecnie inwe-
stycji. Spotkanie, to, a w³aœciwie swoisty
rajd, zatytu³owano „Szlakiem Nowych In-
westycji na Pradze Po³udnie”. 



4444    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

Katyñ… brzozowe lasy, wiosenne dni… Ka-
tyñ… ból, rozpacz, ³zy, strach, œmieræ…

Katyñ… wtedy i dziœ… ta sama ziemia po-
grzeba³a przysz³oœæ niewinnych… to samo
niebo zamknê³o swoj¹ szaroœci¹ oczy bezbron-
nych, te same drzewa szumi¹ najsmutniejsz¹
z historii – opowieœæ uchodz¹cego ¿ycia…
Polska po 70 latach znowu p³acze. Przeznacze-
nie napisa³o kolejny przera¿aj¹cy rozdzia³ na-
rodowej historii.

Wiosna 1940 roku by³a czasem tragicznym.
Wówczas unicestwiono tysi¹ce ludzkich istnieñ.
Wydano rozkaz, utworzono listy œmierci, przy-
gotowano transporty, dowieziono, rozstrzelano. 

Spêtano rêce, zas³oniêto oczy. Ofiary pada³y
po kolejnych strza³ach oddanych w ty³ g³owy
do d³ugich do³ów – mogi³ zbiorowych. Katyñ,
Charków i Miednoje – tu powsta³y najwiêksze
cmentarzyska nadziei. Nie by³o zarzutów, pro-
cesów, aktów oskar¿enia. By³a tylko chora nie-
nawiœæ oprawców. Prawdê o zbrodni ukrywano
przez dziesi¹tki lat. Wszystko przemilczane,
ob³udne, nieby³e. Dopiero po pó³ wieku pisanej
na zak³amanych kartach historii, Rosja przy-
zna³a siê do pope³nienia tej straszliwej zbrodni.
Po 70-ciu latach w Katyniu dosz³o do wa¿nego
spotkania premierów obu krajów. Donald Tusk
i W³adimir Putin wspólnie wmurowali kamieñ
wêgielny pod budowê Œwi¹tyni Zmartwychw-
stania Chrystusa, maj¹cej upamiêtniaæ ofiary
stalinowskiego re¿imu. Rocznicowe obchody
zosta³y uznane za moment prze³omowy, wp³y-
waj¹cy na poprawê stosunków polsko-rosyj-
skich. „Pamiêtamy o wszystkim, rozumiej¹c, ¿e
nie jest mo¿liwe ¿yæ tylko przesz³oœci¹; dlatego
jesteœmy tu razem w Katyniu” -  mówi³ Putin. 

Œrodowe spotkanie by³o pierwszym z plano-
wanych dwóch najwa¿niejszych uroczystoœci
obchodów 70-lecia zbrodni. G³ówne obchody
z uczestnictwem Prezydenta Polski mia³y
odbyæ siê 10 kwietnia. Nie odby³y siê…

Ta data zapisuje siê w naszej historii jako
dzieñ wielkiej narodowej tragedii.

Samolot rz¹dowy, przewo¿¹cy na swoim po-
k³adzie Delegacjê z Prezydentem Lechem Ka-
czyñskim, Jego ma³¿onk¹ Mari¹ Kaczyñsk¹,
oraz pozosta³ymi 94 osobami reprezentuj¹cy-
mi pañstwo polskie, rozbi³ siê podczas nieuda-
nej próby l¹dowania pod Smoleñskiem. Nikt
nie prze¿y³ katastrofy.

Na pok³adzie wraz z G³ow¹ Pañstwa i Jego
¿on¹ znajdowali siê m. in.: b. Prezydent RP na
UchodŸstwie – Ryszard Kaczorowski, wice-

marsza³kowie Sejmu i Senatu, ministrowie po-
s³owie, senatorowie, dowódcy polskich si³
zbrojnych, duchowni oraz za³oga samolotu.

W katastrofie œmieræ ponieœli tak¿e ludzie
zwi¹zani prac¹ lub miejscem zamieszkania
z praw¹ stron¹ Wis³y. Wœród nich: Radna Dziel-
nicy Pragi Po³udnie, wicedyrektor w Kancelarii
Prezydenta RP – Katarzyna Doraczyñska, wie-
loletni samorz¹dowiec Pragi Po³udnie, Sekre-

tarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Pawe³
Wypych, Przewodnicz¹cy Komitetu Katyñskie-
go, Dzia³acz Stowarzyszenia Olszynka Gro-
chowska – Stefan Melak, lekarz Prezydenta RP
i z-ca Komendanta Centralnego Szpitala Kli-
nicznego MON – p³k dr hab.n.med. Wojciech
Lubiñski i Piotr Nurowski wspó³za³o¿yciel
telewizji POLSAT, prezes PKOl.

Zginêli ludzie chc¹cy uczciæ œmieræ swoich
rodaków. Stracili ¿ycie Ci, którzy w s³u¿bie

OjczyŸnie wyruszyli w swoj¹ ostatni¹ podró¿.
Tak jak 70 lat temu po raz ostatni podró¿owali
polscy oficerowie – po straszn¹ œmieræ. Ta sa-
ma ziemia, która kiedyœ zastyg³a odciœniêta
kszta³tem buta ofiar sowieckiej zbrodni, teraz
odcisnê³a na swoim przeklêtym obliczu kszta³t
skrzyde³ samolotu, który run¹³… 

Katyñ znowu zabra³ ¿ycie, pogrzeba³ przy-
sz³y los wielu... Znicze, które mia³y upamiêt-

niaæ rok 1940, po 10 kwietnia 2010 p³on¹
podwójnie bolesnym p³omieniem.

Dzisiaj tragedia katyñska ma jeszcze bar-
dziej dramatyczny wymiar. Dzisiaj wszyscy
pochylaj¹ g³owy nad jej ofiarami. Dziœ nie s¹
wa¿ne podzia³y, spory i ró¿nice. Ca³y kraj so-
lidaryzuje siê w geœcie – w jednym bólu
i w jednym niedowierzaniu. Straciliœmy Prezy-
denta. Straciliœmy wielu wybitnych ludzi.

Pod Pa³acem Prezydenckim ludzie trzymaj¹
siê za rêce, œpiewaj¹, modl¹ siê – za dwoje je-
go mieszkañców i za ka¿dego z pozosta³ych
uczestników tragicznego nieskoñczonego lo-
tu. Po raz kolejny okrutnie doœwiadczona Pol-
ska jest tak bardzo jedna, tak szczególnie
wspólna. W niedzielê po godzinie 15 trumna
z cia³em Prezydenta zosta³a przywieziona do
Polski. Na lotnisku czeka³a najbli¿sza rodzina
– córka, brat, przyjaciele, wspó³pracownicy.
Warszawskie ulice na ca³ej trasie konduktu
prowadz¹cego na Krakowskie Przedmieœcie
wype³nione by³y ludŸmi. Lech Kaczyñski po-
wróci³ do Pa³acu Prezydenckiego… Powróci³
tragicznie. 

Polacy p³akali 5 lat temu po œmierci Jana
Paw³a II. Polacy p³acz¹ dziœ po utracie narodo-
wej elity, pamiêtaj¹c przede wszystkim, ¿e ka¿-
da z tych ofiar to pojedyncze ludzkie istnienie. 

W ho³dzie Im wszystkim w poniedzia³ek
12 kwietnia odby³a siê uroczysta sesja Rady
m.st. Warszawy. Posiedzenie zosta³o zwo³ane
w zwi¹zku z tragiczn¹ œmierci¹ Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyñ-
skiego – by³ego Prezydenta m. st. Warszawy
oraz wszystkich innych osób, wchodz¹cych
w sk³ad delegacji udaj¹cej siê na uroczysto-
œci w Katyniu, w tym Honorowych Obywate-
li m.st. Warszawy – Ryszarda Kaczorowskie-
go, ostatniego Prezydenta RP na UchodŸ-
stwie oraz pp³k Czes³awa Cywiñskiego –
Prezesa Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy 
Armii Krajowej.

Katarzyna Zielińska−Witek

„Przelecia³ ptak przep³ywa ob³ok 
upada liœæ kie³kuje œlaz 
i cisza jest na wysokoœciach 
i dymi mg³¹ katyñski las”

Z. Herbert „Guziki” WIELKI SMUTEK

9 kwietnia w XXIII Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym im. Marii Sk³odowskiej
Curie, odby³a siê uroczystoœæ po-
sadzenia Dêbu Pamiêci dla uhono-
rowania porucznika Stanis³awa Ka-
zimierza G¹siorowskiego, zamordo-
wanego w 1940 roku w Katyniu.

Spotkanie rozpoczê³o siê powitaniem Rodziny
porucznika i zaproszonych goœci.

Po nim zaprezentowany zosta³ film dokumen-
talny dotycz¹cy zbrodni. M³odzie¿ przedstawi³a
przygotowany specjalnie na 70-t¹ rocznicê pro-
gram artystyczny, w którym poprzez wiersze
i piosenki przybli¿y³a smutn¹ historyczn¹ opo-
wieœæ o wydarzeniach z wiosny 1940 roku. 

Najwa¿niejsz¹ czêœæ dnia stanowi³o ods³oniêcie
i poœwiêcenie tablicy pami¹tkowej oraz zasadze-
nie Dêbu Pamiêci – drzewa bêd¹cego symbolem
mêczeñskiej œmierci ofiar tragedii katyñskiej.

Nie by³o przechodnia, który nie zwolni³by kro-
ku, s³ysz¹c rozbrzmiewaj¹cy na placu Hymn Sy-
biraków. DŸwiêk gitary, piêkny œpiew drobniut-
kiej licealistki o grzmi¹cym g³osie oraz muzycz-
ne opowieœci szkolnego chórku, nada³y uroczy-
stoœci szczególnego i pod-
nios³ego wyrazu.

Otoczenie tablicy pami¹t-
kowej zap³onê³o zniczem
i zakwit³o wi¹zankami z³o¿o-
nymi przez Rodzinê i repre-
zentacjê XXIII LO. Siostrze-
nica porucznika El¿bieta Na-
rbutt-Eysymontt mówi³a
o swoim wuju – zwyczajnym
cz³owieku wielkiego patrio-
tycznego serca, o cz³owieku,
dla którego s³u¿ba narodowa
by³a najwa¿niejsza, o cz³o-
wieku, który pozostawi³ uko-
chan¹ Rodzinê a wœród niej -
maleñkiego synka… 

O cz³owieku, który jako
jeden z wielu zosta³ zgaszo-
ny w imiê niczego... zamor-

dowany splamionymi krwi¹ rêkoma oprawców…
stracony tam, gdzie wiatr gwi¿d¿¹cy miêdzy koro-
nami drzew opowiada tragiczne historie... tysi¹ce
historii… i tê jedn¹ poœród nich – opowieœæ o po-
ruczniku Stanis³awie Kazimierzu G¹siorowskim...
jednym z wielu... Dla najbli¿szych - jedynym...

„Skreœlam dziœ do Ciebie kilka s³ów, 
Chocia¿ wiem, nie dojd¹ chyba znów...
Piszê st¹d do Ciebie ten ostatni raz:
¯egnaj ju¿, kochanie... Na mnie czas...
Noc¹ wci¹¿ te same miewam sny:
Piêkn¹ pann¹ m³od¹ jesteœ w nich...
Synek pewnie urós³... Za mnie przytul go...
Teraz jeszcze trudniej odejœæ st¹d...
(…)
Ka¿¹ nam wysiadaæ... To ju¿ tu?...
Ten brzozowy lasek - to mój grób...
Jeszcze tylko westchnê jeden raz...
Jeszcze myœl ostatnia: Kocham Was...”
Oby pamiêæ katyñskich wydarzeñ wros³a w du-

sze, niczym ten d¹b korzeniami w ziemiê... na
wieczne pamiêtanie…w ho³dzie Jemu i tysi¹com…
w ho³dzie zabitym tamtej wiosny… w sercach ¿y-
wych na zawsze… Bóg. Honor. Ojczyzna.

ema

W intencji ofiar
tragedii 10 kwietnia
w Warszawie zosta³y
odprawione msze
œwiête. Odby³y siê
one m.in.: w Kate-
drze œw. Floriana na
Pradze, w koœciele
pw. œw. Stanis³awa
Kostki na ¯oliborzu,
w koœciele œw. Anny,
w Katedrze Polowej
Wojska Polskiego
i w Archikatedrze
œw. Jana Chrzciciela.

Dzieñ Pamiêci
Ofiar Zbrodni Ka-
tyñskiej zosta³
uczczony 13 kwiet-
nia centralnymi ob-
chodami w Warsza-
wie. W zwi¹zku
z ¿a³ob¹ narodow¹
uroczystoœci prze-
biega³y w ciszy. Pla-
nowane przed tra-
giczn¹ dat¹ 10 kwietnia program i charakter
obchodów uleg³y zmianie. 

Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œwiêt¹
i z³o¿eniem kwiatów w Kaplicy Katyñskiej
Katedry Polowej Wojska Polskiego. W po³u-

dnie odby³a siê uro-
czysta zmiana poste-
runku honorowego
przed Grobem Nie-
znanego ¯o³nierza
oraz uroczystoœæ
z³o¿enia wieñców.
O godzinie 14.30
mia³a miejsce mo-
dlitwa ekumeniczna
na Cmentarzu Woj-
skowym na Pow¹z-
kach oraz uroczyste
z³o¿enie kwiatów
w Dolince Katyñ-
skiej. 

W zwi¹zku z tra-
giczn¹ œmierci¹ Pre-
zydenta RP Lecha
Kaczyñskiego oraz
radnych Dzielnicy
Praga Po³udnie -
Katarzyny Dora-
czyñskiej i Paw³a
Wypycha, Przewo-
dnicz¹cy Rady

Dzielnicy zwo³a³ uroczyst¹ sesjê Rady Dzielni-
cy w dniu 15 kwietnia br. w Urzêdzie Dzielni-
cy Praga Po³udnie m.st. Warszawy przy ul.
Grochowskiej 274. 

enigma

Ocalić od zapomnienia… Obchody w Warszawie
W zwi¹zku z tragiczn¹ œmierci¹ Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Lecha Kaczyñskiego – by³ego Prezydenta m. st.
Warszawy oraz wszystkich pozosta³ych ofiar katastrofy pod
Smoleñskiem, zosta³a zwo³ana LXXVII uroczysta sesja Rady
m. st. Warszawy. Posiedzenie odby³o siê 12 kwietnia w Sali
Warszawskiej PKiN. Konwent Rady przygotowa³ wniosek
w sprawie nadania Lechowi Kaczyñskiemu Honorowego
Obywatelstwa m.st. Warszawy.
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Pan Kazimierz G³ówka przyszed³ na bazar dobre kilka dni
po œwiêtach. 

- Sta³o siê coœ? Chorowa³ pan, panie Kaziu? Pewnie
z przejedzenia… Zatroska³ siê jego kolega, Eustachy Mor-
dziak.

- Chorowaæ nie chorowa³em, ale czu³em siê Ÿle. Zreszt¹ do
tej pory czujê siê marnie. Nie jest to jednak choroba cia³a,
tylko, ¿e tak powiem, duszy.

- A to ci dopiero! Co duszy doskwiera? 
- Widzisz pan, sprawa jest nieco skomplikowana. By³eœ pan

kiedyœ na Skaryszewskiej? 
- Dlaczego nagle na Skaryszewskiej, o co chodzi?
- Jest tam, panie Eustachy, takie miejsce, gdzie bieda raz

dziennie dostaje za darmo talerz zupy. S¹ dni, kiedy kolejka
do talerza ma kilkadziesi¹t metrów. Stoj¹ m³odzi i starzy,
lumpy i emeryci, ludzie sponiewierani przez ¿ycie. Tymcza-
sem popatrz pan na osiedlowe œmietniki – ile tam jedzenia po
œwiêtach le¿y. Ja wiem, ¿e œwiat nie jest sprawiedliwy, ale nie
jest w porz¹dku, jeœli jedni nie maj¹, co do gêby w³o¿yæ,
a drudzy nie mog¹c przejeœæ, wyrzucaj¹ sa³atki niedokoñczo-
ne, wêdliny nadgryzione, ciasta zeschniête… 

- Panie Kaziu - ka¿dy sam sobie sterem, ¿eglarzem.
- To prawda, ale pomyœl pan, ¿e masz pan ponad piêædzie-

si¹t lat i w³aœnie wyrzucili pana z roboty, bo kryzys. Gdzie
pan pójdzie, kto pana zatrudni? Lub inna sytuacja – jesteœ
pan emerytem, przepracowa³eœ pan ponad trzydzieœci lat
i dostajesz pan 800–1000 z³otych na rêkê… W krzy¿ach pana

strzyka, bebechy bol¹, bez lekarstw ju¿ pan nie funkcjonujesz.
Do tego komorne, coœ na grzbiet… I co? Nie ka¿dy ma smy-
ka³kê do handlu, nie ka¿dy jest urodzony biznesmen, ale ka¿-
dy chce ¿yæ. Tylko, ¿e jedni zêby w œcianê, a drudzy ¿arcie do
wora i na œmietnik.

- Mamy kapitalizm, ka¿dy musi sobie radziæ sam.
- Otó¿ nieprawda. Nawet w kapitalizmie pañstwo nie mo¿e

swych obywateli pozostawiaæ w³asnemu losowi. Caritas, ak-
cje charytatywne, to s¹ przedsiêwziêcia szlachetne, ale one
nie zast¹pi¹ skutecznej polityki spo³ecznej.

- Generalnie, to ja wiem, ¿e masz pan racjê, lecz taka jest
w Polsce tradycja, ¿e po Wielkim Poœcie jest wielkie ¿arcie.

- Nie mam o to pretensji tym bardziej, ¿e ludzie sami decy-
duj¹, na co wydaj¹ swoje pieni¹dze. Chc¹ na ¿arcie – proszê
bardzo, nikomu nic do tego. Tylko tak sobie myœlê, ¿e jednak
coœ z nami nie jest w porz¹dku. Jakbyœmy siê gdzieœ pogubi-
li. Na okr¹g³o mówimy o wartoœciach, o „mi³uj bliŸniego, jak
siebie samego”, ale w praktyce jakoœ marnie to nam wycho-
dzi. Solidarni to my jesteœmy na plakatach, albo wtedy, gdy
w telewizji poka¿¹ jakieœ nieszczêœcie. Na co dzieñ nie bar-
dzo. Nawet u nas na bazarze. Wiesz pan, ile w Wielk¹ Sobotê
kosztowa³a g³ówka sa³aty? – 8,50! Kilogram pomidorów –
15 z³! 

- Czepia siê pan, panie Kaziu, jak pragne zdrowia. Kiedy
ludzie maj¹ zarabiaæ, jak nie przed œwiêtami?

- I to te¿ rozumiem. Myœlê sobie tylko, ¿e jest coœ nie fajne-
go w kupcach, którzy nagle z okazji œwi¹t, z mi³ych ludzi
zmieniaj¹ siê w ¿ar³oczne smoki i kogoœ, z kogo ¿yj¹ ca³y rok,
zjedliby z butami naraz. - Ale to jest handel, panie Kaziu. 
- Prawda, jednak ktoœ, kto patrzy na to z boku mo¿e sobie za-
daæ pytanie, czy to aby moralne? G³upie pytanie, co nie?

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Chleba naszego...

Dziœ rzadko kiedy ktoœ pod-
niesie g³os, choæ na bileciku
ma napisane, ¿e przed nim
w kolejce czeka… siedemdzie-
si¹t czy dziewiêædziesi¹t osób.
A okienka wydaj¹ce przesy³ki
awizowane s¹ zaledwie dwa.
Na za³atwienie prostej sprawy
czeka siê oko³o dwóch godzin. 

W zasadzie nie chcê siê cze-
piaæ. Chcê tylko zrozumieæ,
jak to mo¿liwe: poczta p³acze,
¿e ma o TYLE mniej przesy-

³ek, pootwiera³a sobie w oko-
licy filie, które mia³y j¹ odci¹-
¿yæ, a kolejki na Szembeka nie
malej¹, lecz rosn¹. Chcê te¿
poj¹æ, jakim cudem pocztow-
cy nic nie robi¹, by skróciæ te
monstrualne t³umy, k³êbi¹ce
siê w dusznym pomieszczeniu.
Miejsc siedz¹cych jest bardzo
ma³o, sterani emeryci, czêsto
z siatami, powinni mieæ gdzie
przysi¹œæ a nie dwie godziny
dreptaæ na bacznoœæ, bo poza

wszystkim ta pocztowa aro-
gancja nie s³u¿y ich zdrowiu!
Mojemu zreszt¹ te¿ nie.

Maj¹c przed sob¹ szmat
czasu w oczekiwaniu na mój
numerek, postanowi³am sko-
rzystaæ z okazji i zrobiæ co-
dzienne zakupy w pobliskim,
naro¿nym sklepie. Maœlanka,
mleko, herbata, makaron,
koncentrat pomidorowy,
dwadzieœcia deko wêdliny.
Sprzedawczyni proponuje mi
pasztet („Sama robi³am!”).
Pasztet, jak pasztet – myœlê
sobie. A co, wezmê kawa³ek,
zawsze to jakaœ odmiana.
Przy kasie trochê mnie zdzi-
wi³a kwota do zap³aty, ale ju¿
myœlami by³am na poczcie,
nie spojrza³am na wydruk.
Zrobi³am to w domu. Cena
pasztetu: ok. 30 z³ za kilo-
gram. Szkoda, ¿e sprzedaw-
czyni zawczasu mnie nie
uprzedzi³a…

Có¿, przesy³ka z poczty ode-
brana, pasztet (taki sobie) zje-
dzony, ale niesmak pozosta³…

żu

Kobiecym okiem

Poczta na Szembeka – jak
mam wierzyæ w to, co czytam
w prasie, ¿e ludzie wysy³aj¹
coraz mniej listów a czêœæ
tych, które jeszcze wysy³aj¹,
jest „odbierana” poczcie
przez inne firmy, œwiadcz¹ce
podobne us³ugi (np. s³ynne li-
sty z doklejan¹ metalow¹ p³yt-
k¹ czy nowoœæ – sieæ tzw.
paczkomatów).

Na naszej poczcie przy Pla-
cu Szembeka, ile razy przycho-
dzê z awizem po odbiór listu
lub paczki, mam przed sob¹
t³um ludzi, których przygna³a
tu ta sama potrzeba. Pobieram
bilecik z automatu, który mia³
usprawniaæ wiecznie roz¿arte
wœciek³ym wrzeszczeniem ko-
lejki „pani tu nie sta³a!!!”
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Ja tu czegoœ 
nie 
rozumiem…
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

17 lat temu, w maju 1993 roku, z³o¿y³ w Polsce wizytê nastêpca tronu angiel-
skiego, ksi¹¿ê Walii, Karol, a cech¹ doœæ wyj¹tkow¹ tej wizyty by³o przyznanie
publiczne po raz pierwszy przez niego, ¿e jest pra-prawnukiem Polki, Julii de
Hauke, ksiê¿nej Battenberg. Nie ma tu miejsca na szczegó³owe wyjaœnienie, jak
to siê sta³o, ale tak by³o i jest. Teraz zaœ  mamy temat o wiele bardziej aktualny
zwi¹zany z ksiêciem Karolem, a mianowicie jego wizytê w Polsce w dniach 15-
17 marca roku bie¿¹cego, z ma³¿onk¹, ksiê¿n¹ Kornwalii, czyli z pani¹ Camill¹
Parker-Bowles. W ostatni dzieñ ich pobytu w Polsce, ambasador brytyjski w War-
szawie, pan D.R. Todd z ma³¿onk¹ wydali przyjêcie na czeœæ Ich Królewskich Wy-
sokoœci (tytu³y oficjalne) w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Pañ-
stwo ambasadorstwo byli tak uprzejmi, ¿e na to przyjêcie zaprosili równie¿
mnie. 

Ze wzglêdu na moje przejœciowe k³opoty ze zdrowiem nie mog³em skorzystaæ
z tego mi³ego zaproszenia, ale na przyjêcie posz³a moja ¿ona, El¿bieta, która z³o-
¿y³a mi  szczegó³owe sprawozdanie. „Chocia¿ zaproszenie opiewa³o na godzinê
11.30 – powiedzia³a – by³am przed zamkow¹ bram¹ o godzinie 11.00. Zosta³am
skierowana do sektora ‘D’, który, jak siê póŸniej okaza³o, znajdowa³ siê najbli¿ej
wejœcia Pary Ksi¹¿êcej na Salê Wielk¹. By³o to jedyne miejsce, gdzie sta³y krzes³a,
poniewa¿ tam siê zgromadzi³a m. in. grupa kombatantów, polskich i brytyjskich,
a to ludzie starsi. 

„Na Sali Wielkiej rozstawiono stoliki na jednej nó¿ce, na których ustawiono tyl-
ko po jednej pustej szklance. Dok³adnie o godzinie 11.30 kelnerzy – b³yskawicznie
– roznieœli na te stoliki kanapeczki z ekologiczn¹ ¿ywnoœci¹ oraz soki: gruszkowy
i œliwkowy i wodê mineraln¹ niegazowan¹. A te jedyne szklanki, które ju¿ na stoli-
kach sta³y, szybko zape³ni³y siê wyka³aczkami, bo na nie kanapeczki zosta³y
nadziane. 

„Sala Wielka by³a ju¿ pe³na, a szum rozmów s³yszalny wszêdzie. Ryszard Kalisz
dyskutowa³ z o¿ywieniem ze swymi s¹siadami a Krzysztof Mroziewicz, publicysta
‘Polityki’ i by³y ambasador RP w Indiach, by³ otoczony piêknymi kobietami, bo sam
jest przystojny a kontakt z dyplomacj¹ dzia³a jak afrodyzjak. 

„Przed godzin¹ dwunast¹, niedaleko nas zgromadzi³o siê kilka osób spoœród wy-
¿szych urzêdników ambasady brytyjskiej, co by³o znakiem, ¿e za chwilê otworz¹ siê
podwoje i Para Ksi¹¿êca wkroczy do Sali Wielkiej. Nagle zrobi³o siê cicho. 

„I oto s¹. Ksi¹¿ê Walii i Ksiê¿na Kornwalii wchodz¹ skromnie i bez ¿adnych wstê-
pów rozpoczynaj¹ rozmowy z obecnymi na sali. Rozdzielaj¹ siê, ksi¹¿ê idzie na
prawo, bo tam stoj¹ kombatanci (mimo krzese³ nikt nie siedzi), ksiê¿na na lewo.
Nie spiesz¹ siê. Maj¹ przed sob¹, jak zaplanowano, pe³n¹ godzinê, poniewa¿ pro-
sili o to, by nie by³o ¿adnych przemówieñ ani, na przyk³ad, koncertu. Dlatego te¿
wszystko przebiega na luzie – to nie  zdawkowa rozmowa ale wymiana zdañ, za-
wieraj¹cych  zawsze jak¹œ treœæ, jak byœmy to okreœlili, merytoryczn¹: krótkie
wspomnienie, nieraz cytat z jakiegoœ przemówienia ksiêcia czy uwagê na temat
ekologii... 

„Jedna rozmowa przyci¹gnê³a uwagê szczególn¹ – ta miêdzy ksiê¿n¹ a Iren¹
Szewiñsk¹. Panie by³y wyraŸnie sob¹ zafascynowane. PóŸniej rozesz³a siê wieœæ, ¿e
ksiê¿na wyra¿a³a podziw dla Pani Ireny za to, co czyni w Polsce i poza ni¹ dla utrzy-
mania i wzmocnienia ducha olimpijskiego”. 

Nota bene, po angielsku ksiê¿na Kornwalii nosi tytu³ „Duchess” (wymawiaj DA-
czes) nie Princess. Niektórzy polscy znawcy twierdz¹, ¿e to „gorszy” tytu³, poniewa¿
„duchess” mo¿e oznaczaæ ksiê¿nê nie bêd¹c¹ cz³onkini¹ rodziny królewskiej. Ale
liczba mnoga odnosz¹ca siê do ksiêcia Walii i ksiê¿nej Kornwalii – Ich KRÓLEWSKIE
Wysokoœci – najmniejszych w¹tpliwoœci na ten temat nie pozostawia.       

Zygmunt Broniarek 

REKLAMA OG£OSZENIE

Rada i Zarz¹d Dzielnicy Rembertów
oraz pracownicy Urzêdu Dzielnicy Rembertów 

m.st. Warszawy
sk³adaj¹ wyrazy szczerego, 
najg³êbszego wspó³czucia
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WSZYSTKICH OFIAR

tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem
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Kasiê Doraczyñsk¹, 
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i Stefana Melaka

Rada Kamionka
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Jak co roku na wiosnê, stra¿
miejska rozpoczê³a kontrole
placów zabaw w Warsza-
wie. Pod lupê wziê³a te
zarz¹dzane przez Mia-
sto, a jest ich ponad
osiemset. Zastrze¿eñ,
co do bezpieczeñstwa
najm³odszych na razie nie
ma, co do czystoœci placów -
niestety s¹. Funkcjonariusze
sprawdzaj¹ stan techniczny
urz¹dzeñ i szukaj¹ usterek.
Swoje spostrze¿enia natych-
miast przekazuj¹ administra-
torom, którzy – w przypadku
zaniedbañ - musz¹ usun¹æ
nieprawid³owoœci. 

� � �
22 kwietnia br. równocze-

œnie na 12 polskich uczel-
niach technicznych oraz 2
uniwersytetach odbêdzie siê
Dzieñ Otwarty Tylko Dla
Dziewczyn, który zachêciæ
ma uczennice szkó³ ponad-
gimnazjalnych do studiowa-
nia na kierunkach technicz-
nych i œcis³ych. Bêdzie to kul-
minacyjny punkt tegorocznej,
trzeciej ju¿ edycji akcji
Dziewczyny na politechniki!
Organizatorami s¹ Fundacja
Edukacyjna Perspektywy oraz
Konferencja Rektorów Pol-
skich Uczelni Technicznych.
Wiêcej na stronie serwisu in-
ternetowego: www.dziewczy-
nynapolitechniki.pl

� � �
Do Warszawy przyjecha³

niedawno, a ju¿ podobno za-
zdroszcz¹ go nam inne ogro-
dy zoologiczne. W sto³ecz-
nym ZOO zamieszka³ jeden

z najwiêkszych rekinów œwia-
ta – tawrosz piaskowy. Kiedy
bêdzie doros³y, d³ugoœæ jego
cia³a przekroczy trzy metry.
Teraz ma dwa lata i zaledwie
170 cm. – M³ody, przepiêknie
zbudowany, robi imponuj¹ce

wra¿enie – mówi szef rekina-
rium Rafa³ Okoñski. Dwa lata
temu tawrosz zosta³ od³owio-
ny w okolicach Tajwanu.
Warszawskie ZOO czeka³o na
jego przyjazd od roku. Nie
wiadomo by³o jak taki
olbrzym zareaguje na obe-
cnoœæ w swoim nowym domu
czterech rekinów czarnop³e-
twych, dwóch p³aszczek i ca-
³ego stada innych ryb. Sprawa
wyjaœni³a siê bardzo szybko.
– Zjad³ siedem makreli i obj¹³
dowodzenie w zbiorniku –
opowiada Olga Zbonikowska
z warszawskiego ZOO. Teraz
wszystkie ryby omijaj¹ go
z daleka. Nie mo¿na tego po-
wiedzieæ o pracownikach re-
kinarium. – Chuchamy na nie-
go i dmuchamy – mówi Rafa³
Okoñski. I nic dziwnego –
tawrosz jest najdro¿sz¹ ryb¹
w Polsce – kosztowa³ 100 tys.
z³otych. 

� � �
Od kwietnia nie bêdzie ju¿

wezwañ zwyk³ych, ale tzw.
wezwania foto, czyli informa-
cja o wykonaniu zdjêcia np.
Ÿle zaparkowanego auta. Pe-
chowy kierowca mandat znaj-
dzie w skrzynce pocztowej
w domu. Zdaniem rzecznika
sto³ecznej stra¿y miejskiej,
wezwania zwyk³e budzi³y za-
strze¿enia kierowców, czêsto
te¿ po prostu l¹dowa³y w ko-
szu. Teraz, przy istnieniu do-
kumentacji fotograficznej, nie
bêdzie ju¿ dyskusji z kierow-
c¹ i kombinowania. To ofi-
cjalne stanowisko. Pytani
przez dziennikarzy stra¿nicy
miejscy stwierdzili, ¿e chodzi
o likwidacjê pouczeñ i zwiêk-
szenie liczby wystawianych
mandatów.

� � �
1 kwietnia „Mieszkaniec”

skoñczy³ 19 lat. Na urodziny

zespó³ redakcyjny dosta³
przepyszny tort, a redaktor
naczelny Wies³aw Nowosiel-
ski przypomnia³, ¿e po ka¿-
dym œwiêcie nadchodz¹ dni

pracy, a tematy do opisania le-
¿¹ na ulicy, trzeba tylko na ni¹
wyjœæ…

� � �
W zwi¹zku z remontem pê-

tli B³ota do 30 kwietnia auto-
busy linii 213 oraz linii N75
(tylko kursy skrócone do pêtli
B³ota) zostan¹ skierowane na
trasê objazdow¹:

G O C £ AW / D W. C E N -
TRALNY – … – Wa³ Miedze-
szyñski – B£OTA 01 (przy-
stanek dla wysiadaj¹cych bez
mo¿liwoœci postoju) – al.
Nadwiœlañska (Józefów) – za-
wrotka na terenie stacji paliw
„Hedwar” – al. Nadwiœlañska
(Józefów) – Wa³ Miedzeszyñ-
ski – B£OTA 02 (przystanek
dla wsiadaj¹cych bez mo¿li-
woœci postoju) – Wa³ Miedze-
szyñski – Bys³awska – GO-
C£AW/DW.CENTRALNY.

� � �
Podwy¿szenie kary za pro-

wadzenie prywatnej placówki
opieki bez zezwolenia oraz
wstrzymanie jej dzia³alnoœci
– to zmiany zwiêkszaj¹ce
kontrolê wojewody mazo-
wieckiego nad oœrodkami dla
osób niepe³nosprawnych,
przewlekle chorych i w pode-
sz³ym wieku. Jest to efekt

wejœcia w ¿ycie znowelizo-
wanej ustawy o pomocy spo-

³ecznej. Kara za brak wpi-
su do rejestru wojewo-

dy (w zale¿noœci od
liczby mieszkañ-
ców) wyniesie od 10

do 20 tys. z³. Jeœli
prawo bêdzie nadal ³a-

mane, wojewoda mo¿e na³o-
¿yæ kolejn¹ karê – 40 tys. z³.
W przypadku zagro¿enia ¿y-
cia lub zdrowia podopiecz-
nych mo¿e nawet nakazaæ
wstrzymanie prowadzenia
oœrodka.

� � �
Konsorcjum firm WBP Za-

brze i PxM – Projekt Po³u-
dnie z Krakowa zaprojektuje
nowy parking przesiadkowy
przy stacji kolejowej w Rem-
bertowie. Zgodnie z wytycz-
nymi ZTM, na parkingu Par-
kuj i JedŸ „Rembertów –
PKP”, zlokalizowanym po-
miêdzy ulicami Komando-
sów, Franciszka Ilskiego oraz
Projektowan¹/Bellony, znaj-
dzie siê ok. 300 miejsc posto-
jowych dla samochodów oso-
bowych i prawie 80 zadaszo-
nych miejsc dla rowerów.
Oferenci musz¹ przygotowaæ

co najmniej dwa warianty
koncepcji architektonicznej
dwu- lub trzypoziomowego
obiektu, w tym jeden z tzw.
wjazdami „œlimakowymi” na
poszczególne kondygnacje.
Przedmiotem zamówienia
jest równie¿ opracowanie
koncepcji urbanistycznej za-
gospodarowania terenu wo-
kó³ nowego parkingu. Par-
king w Rembertowie powi-
nien zostaæ oddany do u¿ytku
do koñca 2012 roku.

(ab) (mkp)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA �� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskarbiñ-
ska 2 – 20.04. godz. 18.00 - Spotkanie pt. „Hitlerowska i stalinow-
ska propaganda na temat Katynia”. Pokaz trzech filmów dokumen-
talnych. Komentarz i prowadzenie profesor Cezary Król, wstêp wol-
ny; 21.04. godz. 17.00 – W cyklu Spotkania ze Sztuk¹ wyk³ad pt.
„Edgar Degas – impresjonizm”, wstêp wolny; 23.04. godz. 18.00
–„Tango Praga”- koncert Ryszarda Makowskiego, wstêp wolny;
25.04. godz. 19.00 - „Statecznice” spektakl teatru ruchu w wykona-
niu Formacji ADEKADA, wstêp wolny; 26.04. godz. 18.00 - W cy-
klu Swing Club wyst¹pi Anatol Wojdyna z zespo³em, wstep wolny;
27.04. godz. 17.00 – W cyklu Praska Szko³a Zdrowia wyk³ad pt.
„Czy suplementy diety mog¹ zast¹piæ od¿ywianie”, docent dr Ma³-
gorzaty Koz³owskiej - Wojciechowskiej, wstêp wolny. W programie:
pomiar cholesterolu i pomiar glukozy (nie na czczo), pomiar ciœnie-
nia têtniczego krwi, pomiar tlenku wêgla w p³ucach palaczy; 28.04.
godz. 17.00 - w cyklu Spotkania ze Sztuk¹ wyk³ad pt. „Paul Gaugu-
in” postimpresjonizm i symbolizm”, wstêp wolny; godz. 17.00 –
wieczorek taneczny, wstêp 10 z³; 29.04. godz. 18.00 – Spotkanie li-
terackie: Teatr W³asny – „Rzecz o d³oniach piekarza”. Dramat w we-
rsji czytanej na g³osy, pióra Piotra Goszczyckiego, wstêp wolny;
godz. 18.30 - Spektakl „To Ziemia” w wykonaniu Grupy Teatralnej
Katolickiego Oœrodka dla Osób Specjalnej Troski, wstêp wolny;
30.04. godz. 19.00 – Koncert chopinowski w wykonaniu Agnieszki
Hoszowskiej – Jab³oñskiej, wstêp wolny;
�� Klub Kultury „Marysin” ul. Potockich 111 – 21.04. godz. 17.00
- W Galerii sztuki - wystawa bi¿uterii. Wernisa¿ prac dzieci z sekcji
klubowej; 22.04. godz. 16.00 - Warsztaty zdrowotne – promocja
zdrowia prowadzona przez fundacjê ,,Zdrowie i my”. Lekarze z fun-
dacji bêd¹ udzielaæ porad oraz wykonywaæ badania poziomu chole-
sterolu i cukru; 24.04. godz. 14.00 - Zajêcia taneczne z instruktorem
dla Seniorów; 29.04. godz. 16.00 ,,Miód dobry na wszystko” - Spo-
tkanie z pszczelarzem. Prelekcja na temat w³aœciwoœci zdrowotnych
miodu, degustacja i konkurs z nagrodami;
�� Sala Kolumnowa Ratusza w Rembertowie al. gen. A. Chru-
œciela 28 – do 30.04. - Wystawa prac malarskich autorstwa Ma³go-
rzaty Bednarczyk (poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 8.00–16.00); 
�� Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – 21.04. w godz.
10.00–11.00 Film edukacyjny dla przedszkolaków; do 30.04. Wysta-
wa prac malarskich pt: „Kobieta w muzyce i w tañcu" autorstwa Ja-
niny Mielcarz; do 30.04. Wystawa prac plastycznych pt.: „Symbole
wielkanocne”; 24.04. w godz. 18.00-19.00 - Wiosenne spotkanie po-
etycko-muzyczne z grup¹ literack¹ Terra Poetica;
�� Dom Kultury „Rembertów” ul. Komandosów 8 – do 30.04. -
wystawa prac plastycznych pt.: „Klatki z ptakami” w godz.14.00 –
21.00; do 15 maja wystawa prac malarskich pt.: „Kwiaty” autorstwa
Ma³gorzaty Bednarczyk w godz.14.00 – 21.00; 21.04. godz. 18.00
Spotkanie z kardiologiem na temat „Choroby dieto - zale¿ne”. Cykl
spotkañ z kardiologiem dr Ma³gorzat¹ Rubkiewicz; 20.04. i 22.04.
godz. 19.00 Spektakl teatralny pt.: „Sekstet” na podstawie tekstu
Paw³a Kossakowskiego; 
�� Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 – 21.04. godz.
19.00 „Od Balladyny do ballad” premiera spektaklu na motywach
Balladyny J. S³owackiego, wykonanie Grupa Teatralna KK „Faleni-
ca”; 28.04. godz. 19.00 „Ordonka w Falenicy”spektakl w wykonaniu
Agaty Meilute i Macieja Wyczañskiego, akompaniament – Jerzy
Ostrowski, goœcinnie w sali FALI, ul. Walcownicza 14;
�� Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a ul. Starzyñskiego 21 -
Zespó³ Szkó³ nr 94 w Zielonej, ul. Krótka 1 – 23.04. godz. 18.00
– Fryderyk Chopin 1810-2010. Koncert w wykonaniu uczniów sek-
cji fortepianowej dzia³aj¹cej przy Oœrodku Kultury w Weso³ej oraz
studentów i wyk³adowców;
�� Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” – Filia ul. Jana Paw-
³a II 25 – 25.04. godz. 16.00 – Smok Wawelski - przedstawienie dla
dzieci w wykonaniu Teatru Lalek Czarodziej; 29.04. godz. 19.00 –
Z cyklu Pogodny Salon Artystyczny – „Wspó³czesne kierunki roz-
woju teatru”. Temat wyg³osi dr Tomasz Mi³kowski - wybitny krytyk
teatralny, przewodnicz¹cy polskiej sekcji Miêdzynarodowego Stow.
Krytyków Teatralnych. 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

W zwi¹zku z tragiczn¹ œmierci¹ 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Lecha Kaczyñskiego, jego ma³¿onki
Marii Kaczyñskiej i wszystkich osób
wchodz¹cych w sk³ad delegacji uda-
j¹cej siê do Katynia, zostaje zwo³ana
na 15 kwietnia 2010 r. (czwartek) na
godz. 13.30 uroczysta Sesja Rady
Dzielnicy.

Tego samego dnia o godz. 17.00
w koœciele pw. Œw. Ojca Pio przy ul.
Gen. Fieldorfa 1 odprawiona zostanie
Msza Œwiêta w intencji œ.p. Katarzyny
Doraczyñskiej i œ.p. Paw³a Wypycha
- mieszkañców i radnych naszej Dziel-
nicy oraz wszystkich ofiar katastrofy
lotniczej pod Smoleñskiem.

Serdecznie zapraszamy  
Rada i Zarz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie

m. st. Warszawy
Ks. Proboszcz Andrzej Kuflikowski

OG£OSZENIE   OG£OSZENIE



8888    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

REKLAMA REKLAMA

Brutalna prawda, któr¹ na
co dzieñ odczuwaj¹ warszawia-
cy znalaz³a potwierdzenie
w kolejnej interwencji „Mie-
szkañca”. Nad „Tras¹ £azien-
kowsk¹”, jednym z g³ównych
ci¹gów komunikacyjnych War-
szawy, znajduje siê kilka k³a-
dek i wiaduktów. Takim obiek-
tem jest m.in. k³adka nad roz-
widleniem al. Stanów Zjedno-
czonych i ul. Ostrobramskiej.
O modernizacjê tego obiektu
stara siê od kilku lat Samorz¹d
Przyczó³ka Grochowskiego.

Trzy lata pomy³ki
To bardzo istotna k³adka,

przeprawa, z której korzystaj¹
mieszkañcy Przyczó³ka Gro-
chowskiego, Osiedli S³oneczny
Stok i Nowy Dom ’82 oraz sa-
morz¹dowych osiedli Gro-
chów-Kinowa i Grochów Po³u-
dniowy. Codziennie t¹ k³adk¹
i znajduj¹c¹ siê na niej estakad¹
przeprawia siê kilkadziesi¹t ty-
siêcy mieszkañców, p³atników
i… wyborców. Ale o poprawê
stanu technicznego k³adki, bez-
pieczeñstwa u¿ytkowników
staraj¹ siê jedynie spo³eczni sa-
morz¹dowcy z Przyczó³ka. Sta-
raj¹ siê od trzech lat. I przez ten
czas Zarz¹d Dróg Miejskich za-
pewnia³, ¿e k³adka zostanie wy-
remontowana, a nawet pojawi¹
siê przy niej dzia³aj¹ce windy.
Samorz¹dowcy z Przyczó³ka
byli wrêcz w euforii. W koñcu
w tej kadencji uda³o siê nak³o-
niæ w³adze Pragi Po³udnie do
budowy nowoczesnego boiska
przy osiedlowej podstawówce
(SP Nr 279) i jeszcze uda siê
zmodernizowaæ k³adkê! Ale ¿y-
cie zweryfikowa³o tê euforiê,

gdy¿ ca³kiem niedawno wysz³o
na jaw, ¿e ZDM siê pomyli³.
Dok³adniej, pomyli³ k³adki…

W¹skie gard³o k³adki
„Wyjaœniamy i¿ nast¹pi³a

niefortunna pomy³ka dotycz¹ca
odpowiedzi, jakie otrzymywali
Pañstwo…” – kilkuletni¹ kore-
spondencjê z Samorz¹dem
Przyczó³ka Grochowskiego
kwituje ZDM, który myœla³, ¿e
chodzi o inny wiadukt. Takiego

wyt³umaczenia nie akceptuj¹
samorz¹dowcy. Tym bardziej,
¿e koronnym argumentem
„drogowców” na „nic niezro-
bienie” jest to, ¿e schody pro-
wadz¹ce na tê k³adkê s¹… za
w¹skie. Samorz¹d Przyczó³ka
oczekiwa³ m.in. zrobienia pod-
jazdów dla dzieciêcych wóz-
ków, rowerów i osób niepe³no-
sprawnych. - To jakaœ paranoja
– komentuje sekretarz Samo-
rz¹du Maria WoŸniak. – Nie-
wiele jest tak szerokich k³adek
w Warszawie – i razem z inny-

mi u¿ytkowniczkami przejœcia
prezentuje „Mieszkañcowi”
szerokoœæ k³adki (na zdjêciu). 

S¹ wykluczeni
„Podjazdy proponowane

przez Pañstwa, nie mog¹ byæ
wykonane, poniewa¿ wykluczy-
³yby z komunikacji pieszej
znaczn¹ czêœæ schodów”- czyta-
my w ostatnim piœmie ZDM-u.
Trudno zaprzeczyæ. Tak samo
jest z miejscami parkingowymi

dla niepe³nosprawnych – takie
miejsca s¹ tworzone kosztem
„pe³nosprawnych” kierowców.
Ale czy to jest argumentem, by
nie tworzyæ miejsc postojowych
dla osób, którym trudniej siê
poruszaæ? Naczelnik wydzia³u
ZDM, który prowadzi³ kore-
spondencjê z Samorz¹dem ju¿
nie jest naczelnikiem wydzia³u.
Ale to nik³e pocieszenie, gdy¿
k³adka o modernizacjê któ-
rej zabiegali samorz¹dowcy
z Przyczó³ka, nie zmodernizo-
wa³a siê ani o krztynê. 

K³adka sierotka
Ma³o tego, nie wiadomo, kto

mia³by tak¹ inwestycjê prze-
prowadziæ. – My dbamy o ist-
niej¹c¹ infrastrukturê – mówi
badaj¹cemu sprawê „Mie-
szkañcowi” rzecznik ZDM
Urszula Nelken. – Ta k³adka
wymaga przebudowy zgodnej
z obowi¹zuj¹cymi normami.
Bêdzie stanowi³a czêœæ Obwo-
dnicy Œródmiejskiej. To le¿y
w kompetencji Zarz¹du Miej-
skich Inwestycji Drogowych.
Dzwonimy wiêc do ZMID-u. –
Nie, nie – odpowiada rzecznik
Agata Choiñska. – Maj¹cy byæ
przez nas realizowany odcinek
obwodnicy biegnie ul. Wia-
traczn¹ przez rondo i koñczy
siê w okolicy przeciêcia al. Sta-
nów Zjednoczonych i ul. Gre-
nadierów. Ta k³adka nie nale¿y
do nas…

Cenna ocena
Tak wiêc, jak na razie, k³ad-

ka pozostaje bezpañska. We-
d³ug Miros³awa Kad³ubka
z dyrekcji ZDM k³adka bêdzie
modernizowana przy okazji
budowy Obwodnicy Œród-
miejskiej. To jest jakiœ kon-
kret, ale problem polega na
tym, ¿e w³adze stolicy od³o¿y-
³y realizacjê tej jednej z naj-
wa¿niejszych dla prawobrze¿-
nej Warszawy inwestycji na
nieokreœlon¹ przysz³oœæ. Po-
wodem jest œwiatowy kryzys,
któremu w ocenie rz¹dowych
Ÿróde³ Polska siê opar³a…
W ka¿dym razie, do 2014 ro-
ku, w bud¿ecie, nie zaplano-
wano jakichkolwiek pieniêdzy
na modernizacjê k³adki.
A szkoda, bo fachowcy oce-
niaj¹, ¿e wymaga ona „przebu-
dowy ze wzglêdu na wyeks-
ploatowanie”. Ocena stanu
k³adki le¿y po stronie fachow-
ców, a ocena dzia³añ w³adz
Warszawy i ich przedstawicie-
li... po stronie wyborców.

Adam Rosiński

KŁADKA SIEROTKA
Straszny ba³agan panuje w instytucjach odpowiedzialnych
za stan sto³ecznej infrastruktury. Urzêdnicy myl¹ obiekty
i nie wiedz¹, co le¿y w ich kompetencjach…

INnowacyjne Radio
Projekt ma na celu aktywizacjê osób niepe³no-
sprawnych i jest wspierany przez Caritas. W czwar-
tek, 8 kwietnia swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³o Radio
IN. Tworz¹ je osoby niepe³nosprawne, a s³uchaæ go
mo¿na pod adresem internetowym: www.radioin.pl

Radio IN to platforma maj¹ca po³¹czyæ œwiat osób niepe³no-
sprawnych ze œwiatem osób pe³nosprawnych. Twórcy podkreœlaj¹,
¿e jest to radio dla wszystkich. W ramówce maj¹ znaleŸæ siê pro-
gramy o tematyce muzycznej, spo³ecznej, publicystycznej i kultu-
ralnej. Nad ca³oœci¹ projektu czuwaæ ma Rada Programowa Radia,
do której zaproszenie przyjêli m.in: dziennikarka TVP Gra¿yna
Torbicka, twórca radia WNET Krzysztof Skowroñski oraz rzecznik
Episkopatu Polski ks. Józef Kloch.

– Wspólnie spróbujemy stworzyæ now¹ jakoœæ na polskim rynku
medialnym. W internecie ka¿dy ma prawo g³osu. To bêdzie radio
bez ograniczeñ, chocia¿ tworzone przez osoby niepe³nosprawne –
mówi Krzysztof Skowroñski. Dziennikarze Radia IN równie¿ s¹
dobrej myœli. Chocia¿ brak im w³asnego studia nagraniowego,
a o wynagrodzeniu za swoj¹ pracê mog¹ na razie pomarzyæ, twier-
dz¹, ¿e entuzjazm pomo¿e im przezwyciê¿yæ trudnoœci.

Niewielu zdaje sobie sprawê, ¿e w Polsce niepe³nosprawni stano-
wi¹ liczn¹ grupê spo³eczn¹. Wed³ug ostatniego spisu ludnoœci jest
to 14,3% ogó³u ludnoœci. Oznacza to, ¿e co siódmy obywatel nasze-
go kraju to osoba niepe³nosprawna. Dlatego tak wa¿ne jest, aby
tworzyæ p³aszczyzny kontaktu. W Radiu IN mo¿liwoœæ zaprezento-
wania w³asnych pogl¹dów bêd¹ mia³y osoby pe³no i niepe³no-
sprawne. Ma byæ dla nich platform¹ do dyskusji.

Na pocz¹tek, Radio IN nadawaæ bêdzie przez dwie godziny
dziennie (od 17.00 do 19.00). W weekendy nieco d³u¿ej, bo od
14.00 do 19.00, wtedy powtarzane bêd¹ audycje z ca³ego tygodnia.
Redakcja Radia IN oraz Caritas zachêcaj¹, aby osoby chêtne do
wspó³pracy zg³asza³y siê do nich. Wiêcej informacji na stronie:
www.radioin.pl Olga Kamionek
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Jacek Frankowski

PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking
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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! 

Osiedla na nowo
W tym roku koñczy siê kadencja dzia³aj¹cych
spo³ecznie samorz¹dowych rad osiedli. W³adze
Pragi Po³udnie przygotowuj¹ nowe wybory.

W zwi¹zku z tym, ¿e niedawno wszed³ w ¿ycie nowy sta-
tut dzielnicy, prawdopodobnie i lokalne samorz¹dy i same
osiedla zostan¹ zlikwidowane i powo³ane na nowo. 29 marca
dzielnicowa komisja samorz¹dowa rozpoczê³a pracê nad no-
wymi statutami osiedli. Czasu zosta³o niewiele, gdy¿ statuty
powinny zostaæ uchwalone przez radê dzielnicy w kwietniu.
To ekspresowe tempo zwa¿ywszy, ¿e np. na statut Warszawy
czekano… 7 lat. Rady osiedli zyskuj¹ nowe kompetencje.
Wed³ug nowych przepisów mog¹ sk³adaæ interpelacje na
równi z radnymi dzielnicy, a tak¿e wnosiæ inicjatywy uchwa-
³odawcze. 

W up³ywaj¹cej kadencji Rada Osiedla Grochów Kinowa zai-
nicjowa³a m.in. renowacjê skweru i budowê boiska. Samorz¹d
Saskiej Kêpy dba³ o drzewostan osiedla i zachowanie unikato-
wej architektury, a Samorz¹d Przyczó³ka Grochowskiego pro-
wadzi³ osiedlow¹ bibliotekê. Wybory do rad osiedli odbêd¹ siê
prawdopodobnie pod koniec czerwca. ar 

- Pani dyrektor, mieszkañcy
i czytelnicy widz¹ ju¿ od kilku
miesiêcy wyremontowan¹
z zewn¹trz przychodniê i py-
taj¹ kiedy „Higiena” otworzy
podwoje?

- Oficjalne otwarcie planuje-
my 29 kwietnia, a od maja pa-
cjenci bêd¹ mogli korzystaæ
w tym miejscu ze œwiadczeñ. 

- To ju¿ lada
moment, ale czy
te terminy s¹ real-
ne? Mieszkañcy
i prasa donosz¹
o braku wyposa-
¿enia, o tym, ¿e
w wyremontowa-
nej „Higienie” pê-
kaj¹ œciany…

- Termin jest jak
najbardziej realny,
a co do prasowych
doniesieñ, te nie
zawsze odzwier-
ciedlaj¹ prawdê…
O t r z y m a l i œ m y
z Urzêdu Miasta
dotacjê na zakup
sprzêtu i w³aœnie
skoñczy³y siê prze-
targi na wyposa¿e-
nie przychodni,
która jest ju¿ ume-
blowana. Obecnie trwa instala-
cja sprzêtu medycznego. A jeœli
chodzi o spêkania œcian, po zi-
mie wyst¹pi³y drobne spêkania
tynku, które zosta³y usuniête
przez wykonawcê.

- Pó³tora roku trwa³a mo-
dernizacja tej wa¿nej funk-
cjonalnie i historycznie przy-
chodni. Jaki jest efekt koñco-
wy?

- Jest siê czym pochwaliæ.
Wszystkie pomieszczenia i ga-
binety s¹ estetyczne i prze-
strzenne. Zainstalowaliœmy
dwie windy. Przychodnia jest
przyjazna osobom niepe³no-
sprawnym, starszym i rodzicom
z dzieæmi. Modernizacja tego
budynku zosta³a wykonana
zgodnie z wymogami rozporz¹-

dzeñ: Ministra Zdrowia i Mini-
stra Infrastruktury. Dla wygody
pacjentów i usprawnienia pracy
zespo³u przebudowaliœmy tak-
¿e rejestracjê. W korytarzach
pojawi³y siê krzes³a, foteliki
i stoliki. Ginekologia jest wy-
posa¿ona w kabinê do higieny
osobistej. Zadbaliœmy te¿ o oto-
czenie przychodni – zrobione
s¹ drogi, postawione nowe ³a-

weczki, wypielêgnowana zie-
leñ, a ca³y teren zosta³ oœwietlo-
ny.

- Wspomnia³a Pani dyrek-
tor o poradni dzieciêcej i gi-
nekologii. Jaki zakres œwiad-
czeñ bêdzie w „Higienie”?
Czy wróci tutaj „stara” ka-
dra?

- Oczywiœcie, ¿e wróci „sta-
ra” kadra i mam nadziejê, ¿e
przybêd¹ nowi lekarze. A co do
zakresu œwiadczeñ, to bêdzie
on doœæ szeroki. Bêdzie Podsta-
wowa Opieka Zdrowotna, leka-

rze interniœci i lekarze pedia-
trzy. Wróci tu stomatologia, bê-
dzie poradnia ginekologiczno-
po³o¿nicza oraz rehabilitacja.
Oczywiœcie, to wszystko wy-
maga jeszcze pozytywnej opinii
Sanepidu i zgody Narodowego
Funduszu Zdrowia, ale liczê, ¿e
przy tak przygotowanej i nowo-
czesnej przychodni nie bêdzie
problemu z akceptacj¹.  Muszê

zaznaczyæ, ¿e jeœli chodzi
o Podstawow¹ Opiekê Zdro-
wotn¹ i rehabilitacjê, to te
œwiadczenia rusz¹ praktycznie
z marszu. Natomiast urucho-
mienie stomatologii i ginekolo-
gii wymaga wprowadzenia
zmian do umów z NFZ w mo¿-
liwie najkrótszym czasie.

- Znajduj¹ca siê na Ka-
mionku zabytkowa „Higiena”
koñczy 90 lat swojej dzia³al-
noœci. Sam Kamionek obcho-
dzi w tym roku 120.lecie przy-
³¹czenia do Warszawy. Przy-
wrócenie „Higieny” mie-
szkañcom, zgodne zreszt¹
z wol¹ jej inicjatora dr Józefa
Polaka, w³aœnie w tym roku

jest chyba najlep-
szym prezentem
jubileuszowym…
Wypada wiêc
podziêkowaæ Mia-
stu i kierowanemu
przez Pani¹ dy-
rektor SZPZLO
Praga Po³udnie za
œrodki na renowa-
cjê i wyposa¿enie
przychodni i nie
pozostaje nam nic
innego, jak liczyæ
dni do otwarcia…

- Serdecznie za-
praszamy. Liczê, ¿e
na tê uroczystoœæ
przybêd¹ osoby,
które wspiera³y
przywrócenie bla-
sku „Higienie”.
A to jest spora gru-
pa. W tym miejscu

nale¿y szczególnie podziêko-
waæ Urzêdowi m.st. Warszawy
kierowanemu przez Pani¹ Pre-
zydent Hannê Gronkiewicz-
Waltz, a w szczególnoœci kie-
rownictwu Biura Polityki Zdro-
wotnej oraz organom samorz¹-
dowym za sfinansowanie tej in-
westycji oraz ¿yczliwoœæ i po-
moc w podejmowanych dzia³a-
niach. rosa

Powrót „Higieny”
O najbli¿szej przysz³oœci „Higieny”, publicz-
nej przychodni przy ul. Grochowskiej 339,
„Mieszkaniec” rozmawia z Ew¹ £agodzk¹,
dyrektor SZPZLO Praga Po³udnie.

Kolekcja komunijna 
– NOWE WZORY

Atrakcyjne ceny wyrobów 
ze ZŁOTA!

Duży wybór BRYLANTÓW 
w PROMOCYJNYCH cenach
W ciągłej sprzedaży wyroby 

ze złota – 50%
STO ORYGINALNYCH WZORÓW

OBRĄCZEK
Wielka promocja wyrobów ze srebra!

ZAPRASZAMY!
Universam Grochów

I piętro

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

REKLAMA REKLAMA
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Uczniowie Technikum Spo¿yw-
czo-Gastronomicznego im. Jana
Paw³a II nadali nowe znaczenie
powiedzeniu „Przez ¿o³¹dek do
serca”. Razem z wychowankami
pobliskiego Domu Dziecka po-
stanowili przygotowaæ wspólny
wielkanocny stó³. Za³o¿enie by³o
proste: wspólne gotowanie zbli-
¿a. Efekty ich dzia³añ mogliœmy
zobaczyæ 31 marca.

Praca wrza³a ju¿ od rana. W kuchni uwija³o
siê szeœæ zespo³ów. W sk³ad dru¿yn wchodzi-
li uczniowie klasy maturalnej technikum oraz
podopieczni Domu Dziecka nr. 4. Razem
przygotowali prawdziw¹ ucztê. Jednak to nie
by³ najwa¿niejszy owoc ich wspó³pracy.
W ramach projektu odbywa³y siê szkolenia
dla wolontariuszy przygotowuj¹ce do opieki
nad m³odszymi dzieæmi. Dotyczy³y miêdzy
innymi wspó³pracy w grupie i rozwoju kom-
petencji komunikacyjnych. By³y te¿ wcze-
œniejsze spotkania z dzieciakami. Dziêki temu
wszyscy mogli siê poznaæ. To najm³odsi wy-
brali potrawy, które przygotowali. Oczywi-
œcie, okreœlili te¿ sk³ady zespo³ów, w których
chc¹ pracowaæ.

- Najwa¿niejsze, ¿e uczniowie s¹ zarówno
autorami jak i organizatorami projektu – moim
zdaniem bardzo udanego. Korzyœci bêd¹ tu
obopólne. Dla starszych to kolejne doœwiadcze-
nie. Sama praca wolontaryjna uczy i rozwija.
Poprawia zdolnoœci organizacyjne i umiejêt-
noœæ pracy w grupach. M³odszym chcemy po-
kazaæ, ¿e droga do sukcesu jest dla nich otwar-
ta. Mimo trudnoœci, dziêki kreatywnoœci i wie-
rze w siebie, mog¹ wiele osi¹gn¹æ- mówi Ma³-
gorzata Jaworska, pedagog szkolny. 

Poprzez zapa³ twórców projektu, zaktywizo-
wano ca³¹ szko³ê.
W technikum zorga-
nizowano kwestê. To
z niej pop³ynê³y
œrodki finansowe na
zakup produktów do
przygotowania po-
traw wielkanocnych.
Uczniowie nadal po-
szukuj¹ ludzi, którzy
mogliby pomóc
w wydaniu pami¹t-
kowej Ksiêgi Ku-
charskiej „Oczaruj
œwiat smakiem i aro-
matem”. Ksi¹¿ka,
w ca³oœci opracowa-
na przez uczestni-
ków przedsiêwziê-

cia, ma dokumentowaæ jego przebieg. Do tej
pory uda³o siê wydrukowaæ jedynie pokazowy
egzemplarz. Uczestnicy projektu 15 kwietnia
zaprezentuj¹ go  podczas uroczystoœci inaugu-
racyjnej w Zespole Szkó³ Gastronomiczno-
Spo¿ywczych przy ul. Komorskiej. Intencj¹
pomys³odawców by³o, aby ka¿dy z uczestni-
ków projektu otrzyma³ ksi¹¿kê. 

Warsztaty kulinarne realizowane by³y w ra-
mach projektu „Oczaruj œwiat smakiem i aro-
matem – lokalne warsztaty kulinarne”. Projekt
ten zosta³ zg³oszony do konkursu na projekty
wolontaryjne w ramach IV edycji programu
„Szko³a bez przemocy”. Wiêcej informacji
znaleŸæ mo¿na pod adresem internetowym:
www.pasjepedagoga.pl Olga K.

Warszawski Rembertów
jest jedn¹ z 16 wybranych
w kraju gmin, objêtych Spi-
sem Próbnym. Jak twierdzi
rzecznik GUS – Wies³aw £a-
godziñski, Spis bêdzie mia³
znaczenie historyczne. Bê-
dzie pierwszym tego typu
wydarzeniem zorganizowa-
nym po wejœciu Polski do
Unii Europejskiej,
jak równie¿ pierw-
szym przeprowa-
dzonym wy³¹cznie
w formie elektro-
nicznej. Zostanie
zrealizowany we
wszystkich pozo-
sta³ych krajach
cz³onkowskich UE
w zbli¿onym termi-
nie oraz zakresie
tematycznym. Za-
równo Spis Próbny
jak i NSP 2011 s¹
obowi¹zkowe. Po-
lacy bêd¹ pytani
m.in. o wiek, status
rodzinny, edukacjê, pracê,
aktywnoœæ ekonomiczn¹, wa-
runki mieszkaniowe czy wy-
znanie.

Ankiety prowadzone s¹
trzema sposobami - w wywia-
dzie bezpoœrednim, telefonicz-
nie oraz przez Internet. Nie-
w¹tpliwie wielkim udogodnie-
niem jest trzecia forma czyli
mo¿liwoœæ samospisu, polega-
j¹ca na wype³nieniu formula-
rza umieszczonego na portalu
GUS (http://spis.gov.pl). Cie-

kawostk¹ jest fakt, i¿ po zalo-
gowaniu siê na stronie, pojawi
siê czêœciowo wype³niony for-
mularz zawieraj¹cy dane po-
chodz¹ce z administracyjnych
systemów informacyjnych.
Bêdzie on wymaga³ jedynie
uzupe³nienia lub weryfikacji. 

Spis próbny rozpocz¹³ siê 
1 kwietnia, a zakoñczy 31

maja 2010 roku. Jest przepro-
wadzany przez 27 rachmi-
strzów, wiarygodnoœæ ich
uprawnieñ stanowiæ bêd¹
identyfikatory zawieraj¹ce:
imiê, nazwisko, zdjêcie oraz
odpowiednie pieczêcie urzê-
dowe. Jak zapewnia rzecznik
GUS, przekazane przez nas
dane, s¹ bezpoœrednio prze-
sy³ane do systemu – od po-
cz¹tku objête tajemnic¹ staty-
styczn¹ i w pe³ni bezpieczne.
Ka¿dy rachmistrz zosta³ wy-

posa¿ony w przenoœne urz¹-
dzenie – tzw. terminal hand-
held, bêd¹cy podstawowym
narzêdziem do rejestrowania
danych.

Wed³ug zastêpcy burmi-
strza – Czes³awa Ochendu-
szki, akcja informacyjna
maj¹ca na celu zapoznanie
mieszkañców z przebiegiem
spisu, zosta³a uruchomiona
odpowiednio wczeœnie.
Wiêksza czêœæ zapytanych
w dniu 8 kwietnia mieszkañ-
ców Rembertowa, niestety

jeszcze nie wiedzia³a nic na
temat organizowanego
w swojej Dzielnicy wielkie-
go liczenia. 

Mamy zatem nadziejê, ¿e
rachmistrz nie zaskoczy swo-
j¹ nieoczekiwan¹ obecnoœci¹
niedoinformowanych mie-
szkañców Rembertowa i ca³a
próba generalna przejdzie po-
myœlnie, a jej wyniki bêd¹
stanowi³y wiarygodny wstêp
do Spisu Powszechnego
w roku 2011. enigma

Jak siê spisze Rembertów?
8 kwietnia w Urzêdzie Dzielnicy Rembertów,
odby³a siê konferencja prasowa,  prezentuj¹-
ca Spis Próbny do Narodowego Spisu Po-
wszechnego Ludnoœci i Mieszkañ NSP 2011.

Przez żołądek do serca
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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

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!
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64 LA64 LATTA TRADYCJIA TRADYCJI

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

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

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

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

�� regeneracyjno-od¿ywcza
sauna do w³osów

�� zabiegi przeciw wypadaniu
w³osów

ul. Siennicka 22
tel. 022 813−64−36

KIEROWNIK SKLEPU
KASJER

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

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

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

Firma MarcPol S.A. 

ZATRUDNI:

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 022 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

Czynne pon.-pt. 900-1900; sob. 900-1400 tel. 022-353-69-55

Naszym Klientom 
dziêkujê za

przedœwi¹teczne zakupy
w moim sklepie.

Zapraszam 
na ponowne zakupy!

DELIKATESY I RYBY
U MARTY

– Brazylijska 1

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

Pomagamy przy zamianie
lub wykupie nieruchomoœci

z problemami prawnymi,
z zad³u¿eniem, 

gdy grozi egzekucja
lub eksmisja.

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

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH
d. „Redom” ul. Walecznych 76,

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:


 renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

nowoczesnych i stylowych


 nowe meble na wymiar, wersalki, 

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta



 szycie kurtyn, kotar, 
zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy


 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce


 posiadamy wybór tkanin 

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER
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ADMINISTROWANIE

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

AUTO−MOTO/kupię

� Fabiê lub Opla. 
Tel. 56-533-487

� Daewoo – Fiata. 
Tel. 506-871-924

AUTO−MOTO/sprzedam

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

KUPIĘ

�� AAA, Antyki wszelkie za
gotówkê oraz znaczki, mone-
ty, medale. Tel. 0516-400-434
�� Antyki, monety, pocztów-
ki, znaczki, ksi¹¿ki, obrazy,
meble i inne przedmioty. 

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

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

0502-322-705
� Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. Ander-
sa 18. Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

RAMKA
�� Maszyny do szycia, na me-
talowych czêœciach, walizko-
we z gwarancj¹. Cena od 200
z³. Ul. Czapelska 32. 

Tel. 22 870-71-72
� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 

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

FINANSE

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

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

� Ksiêgi handlowe, KPiR,
VAT, p³ace, ZUS, licencja MF. 

Tel. 22 813-40-65, 
0507-026-741

� Us³ugi ksiêgowe dla firm
i osób prywatnych.

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

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

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

� Interna Lekarz – wizyty do-
mowe. Tel. 660-594-505

NAUKA

� Angielski – wszystkie po-
ziomy. Matury. 

Tel. 22 813-21-46; 
507-191-223

� J. polski. Tel. 0691-923-889
� Korepetycje – matematyka,
fizyka. Tel. 603-581-282; 

22 615-81-50
� Liceum dla doros³ych.

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

� Opiekunka dzieciêca –
szko³a policealna, kursy. 

Tel. 22 517-77-40, 
22 879-87-66, fax. 22 879-87-66
� Prawo jazdy - szkolimy od
1050 z³. Tel. 22 499-34-82

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

Tel. 502-275-294 
� Matematyka. 

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

Tel. 691-870-045
� Matematyka. 

Tel. 604-839-615
� Niemiecki. 

Tel. 22 672-94-46; 
0698-19-48-48

� Szko³a policealna - dekora-
tor wnêtrz, opiekunka/guwer-
nantka. Tel. (22) 517-77-40; 

602-232-879

� Szkolenia BHP. 
Tel. (22) 879-87-66; 

602-232-879

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

RAMKA
Mieszkanie nowe 104 m kw.
bezpoœrednio, Weso³a. 

Tel. 502-116-990

DAM PRACĘ

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

Tel. 505-683-443
� Krawcow¹, dobrze szyj¹c¹
zatrudniê. Tel. 22 870-06-57
� Potrzebna emerytka do
sprzeda¿y pieczywa na Saskiej
Kêpie. Tel. 0501-120-011
� Przy sprz¹taniu obiektów. 

Tel. 506-091-450

SZUKAM PRACY

� Kobieta 55 lat, doœwiadcze-
nie zawodowe, praca w ka-
drach, znajomoœæ programu
Modu³ Kadry-P³ace Symfonia
Forte Sega P³atnik; podejmie
pracê w kadrach lub inn¹ ad-
ministracyjn¹. 
e-mail:gosiat@poczta.neostrada.pl 

Tel. 603-695-486; 
22 879-86-68

� T³umaczenie tekstów tech-
nicznych z niemieckiego. 

Tel. 0606-964-522

OGRODNICZE

� Ogrodnictwo – komplekso-
wo. Tel. 0602-58-75-13
� Zak³adanie i pielêgnacja
ogrodów, porz¹dki. 

Tel. 0888-906-138
RAMKA
Us³ugi wysokoœciowe – ogro-
dowe 
podcinanie i wycinanie drzew, 
obs³uga reklam, 
czyszczenie rynien itp. 
Tel. 606-808-358

PRAWNE

RAMKA
BIURO PRAWNE, TANIO, 
GROCHÓW Ul. KOBIEL-
SKA 1 
TEL. 501-288-110 LUB 22
303-81-21
�� DORADCA PODATKO-
WY – porady, k³opoty z urzê-
dem skarbowym, wszystkie
podatki, spadki, darowizny,
aukcje. Warszawa Goc³aw. 

Tel. 22 672-34-34; 
604-095-656

www.podatki-doradca.pl 

RAMKA
Doradztwo prawne pe³ny za-
kres, Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. 
Konkurencyjne ceny ul.
Olszynki Grochowskiej 11/15
lok. 2, Warszawa 
I piêtro. Tel. 22 879-92-29;
513-1
60-599, www.pietruk.eu

� Kancelaria Prawna, przy-
stêpne ceny, szeroki zakres
us³ug. Czynna codziennie
oprócz wtorków, ul. Grochow-
ska 207 (Universam nad ban-
kiem). Tel. 0509-959-444, 

22 810-00-61 w. 252 
�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer -
Anin ul. Ukoœna. 

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

RAMKA
Kancelaria Prawnicza 
ul. Krypska 37 lok. 2
Tel. 22 251-68-87 
794-2
9-246

RÓŻNE

�� Fotografia œlubna – profe-
sjonalnie. 

Tel. 502-936-956
�� OPIEKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIE - TA-
NIO I SOLIDNIE. 

TEL. 0500-336-607

SPORT

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

Tel. 22 870-52-72

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
�� AAAA Automatyczne
pralki, zmywarki - krajowe,
zachodnie. Naprawa. 

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

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

Tel. 512-139-430
� Anteny SAT TV, kamery –
24 h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka oraz satelity bez op³at, 900
programów, w tym 20 polskich
(TRWAM, TVP1, TVP2 i TVN),
anteny TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja! 

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

0501-123-566 

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

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

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

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

609-542-545; 
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 22 642-96-16
� Domofony – monta¿, kon-
serwacja, naprawa. Instalacje
elektryczne, pralki. 
Tel. 601-93-68-05; 22 612-92-70
� Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 22 813-77-82, 0502-443-826
�� Elektryczne - G³owacki. 

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

� Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 22 870-27-39; 0502-208-813
�� Futra – ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy.
ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 22 610-23-05

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

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

�� Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy. 

Tel. 22 610-88-27; 
0604-798-744

�� GEODEZJA. 
TEL. 0609-240-602

�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elek-
tryka, panele, gwarancja –
Firma G³owacki. 

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

� GLAZURA - remonty. 
Tel. 694-809-402

� Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 22 671-05-82
� Glazura, d³ugi sta¿. 

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

� G£AD�, MALOWANIE. 
TEL. 606-181-588

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

0504-61-88-88
� Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie. Tel. 22 610-81-21; 

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

660-51-60-10

� Hydraulika wod.- kan.gaz. –
przegl¹dy kominiarskie – pie-
ce CO – elektryka. 

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

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. G³o-
wacki. Tel. 22 428-35-53; 

0504-61-88-88
� Malowanie, tapetowanie
i remonty. 

Tel. 22 612-21-74; 
0501-028-073

� Malowanie – g³adŸ gipso-
wa. Tel. 22 612-01-95; 

0510-711-163
� Malowanie, tapetowanie,
gipsowanie – doœwiadczenie. 

Tel. 22 810-90-22
� Naprawa – pralki, lodówki. 

Tel. 0603-047-616; 
0502-562-444

�� Naprawa telewizorów
u klienta. 

Tel. 22 671-94-53; 
0692-420-605

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

503-846-135

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, maku-
laturê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62 

� Ocieplenia. 
Tel. 660-473-628

� Pralki, lodówki. 
Tel. 22 671-80-49; 

601-361-830; 604-910-643
� Pranie chemiczne, renowa-
cja odzie¿y skórzanej, pranie
dywanów, magiel. Zak³ad
Pralniczy ul. Igañska 22. 

Tel. 22 870-09-54
� Przeprowadzki. 

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

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

�� Tapicerskie. 
Tel. 22 612-53-88

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

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

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

Tel. 505-543-594
� ¯aluzje, verticale, rolety -
naprawy, pranie verticali. 

Tel. 22 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe
i naprawy. Tel. 22 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale,
rolety antyw³amaniowe – pro-
dukcja, naprawa. 

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

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

USŁUGI/remontowe

� Meble kuchenne, ³azienko-
we, szafy, garderoby, meble na
wymiar. Tel. 607-595-327

RAMKA
Pogotowie kanalizacyjne 24h,
udro¿nienia mechaniczno-ci-
œnieniowe, monitoring kame-
r¹. Tel. 0602-252-935

ZIELARSTWO

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

Tel. 0602-648-813
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Mieszkanie nowe 104 m kw.
bezpoœrednio, Weso³a. 

Tel. 502-116-990

Maszyny do szycia, na me-
talowych czêœciach, waliz-
kowe z gwarancj¹. Cena od
200 z³. Ul. Czapelska 32. 

Tel. 22 870-71-72

Us³ugi wysokoœciowe –
ogrodowe podcinanie i wyci-
nanie drzew, obs³uga reklam, 
czyszczenie rynien itp. 

Tel. 606-808-358

BIURO PRAWNE,
TANIO, GROCHÓW
Ul. KOBIELSKA 1 
TEL. 501-288-110 
LUB 22 303-81-21

Doradztwo prawne 
pe³ny zakres, 

Kancelaria Prawna Pietruk s.c.
Konkurencyjne ceny 

ul. Olszynki Grochowskiej
11/15 lok. 2, Warszawa 

I piêtro. 
Tel. 22 879-92-29; 

513-160-599, 
www.pietruk.eu

Kancelaria Prawnicza 
ul. Krypska 37 lok. 2

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

GAZ, HYDRAULIKA – 24
h, naprawa pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia,
uprawnienia gazowe. 

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

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

Tel. 22 499-20-62 

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

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

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

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.

� ul. Grochowska 156
tel. 22 610-48-74; 22 610-49-11

� ul. Floriañska 12
tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
� ca³odobowo – tel. 195 88

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

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

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

REKLAMA REKLAMA



SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

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

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

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

www.hazym.com.pl

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE
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W trójprzês³owym ryza-
licie fasady umieszczone zo-
sta³y drzwi wejœciowe oraz
otwór balkonowy na piêtrze,
którego p³yta rozci¹ga siê na
ca³¹ szerokoœæ ryzalitu. Uwa-
gê przykuwa barokowa balu-
strada, która zosta³a zamon-
towana w roku 1935 i pocho-
dzi prawdopodobnie z osiem-
nastowiecznej kamienicy.
Ca³oœæ wieñczy profilowany
gzyms ponad którym znajdu-
je siê ceramiczny dach. 

Z dworkiem grochowskim
wi¹¿e siê wiele legend. Jed-
na z nich g³osi, ¿e wybudo-
wa³ go pod koniec XVIII
wieku, brat ostatniego króla
polskiego, prymas Micha³
Poniatowski. Kolejna mówi,
¿e w dniu 25 lutego 1831 ro-
ku podczas bitwy o Olszyn-
kê Grochowsk¹, mieœci³a siê
tu  kwatera g³ówna sztabu
wojsk polskich, którymi do-
wodzi³ gen. Józef Ch³opicki.
Do jej rozpowszechnienia
przyczyni³ siê zapewne Sta-
nis³aw Wyspiañski, umie-
szczaj¹c dramat „Warsza-
wianka” w³aœnie we wnêtrzu
dworku grochowskiego.
Z okazji setnej rocznicy Po-
wstania Listopadowego hi-
storycy postanowili zbadaæ
historiê dworku. Obalili le-
gendê o zbudowaniu go

przez prymasa Poniatow-
skiego, zakwestionowano
nawet fakt istnienia dworku
w okresie Powstania Listo-
padowego. 

Prawdopodobnie dworek
grochowski wybudowany

zosta³ dla przemys³owca
szwedzkiego pochodzenia -
Karola Osterloffa i pochodzi
z czasów póŸniejszych ok.
1836 roku. Wiele wskazuje
na to, ¿e zbudowano go na
fundamentach powsta³ego
oko³o 1780 r. dworku pry-
masa Micha³a Poniatow-
skiego. 

W 1915 r. w dworku po-
wsta³a jedna z pierwszych
w stolicy polskich szkó³,
w której uczy³a i pisa³a swoje

utwory Pola Gojawiczyñska.
W 1918 r. za³o¿ono w nim
sierociniec prowadzony
przez metodystów. W 1924 r.
z uwagi na z³y stan technicz-
ny dworek postanowiono ro-
zebraæ. Jednak dziêki stara-
niom Towarzystwa Przyja-
ció³ Grochowa decyzjê tê
cofniêto a dworek naby³ An-
drzej Wierzbicki pose³ i pre-
zes organizacji przemys³ow-
ców „Lewiatan”. Nowy w³a-
œciciel odrestaurowa³ dworek
a jego wystrój wewnêtrzny
urz¹dzi³ nawi¹zuj¹c do le-

gendy bitwy o Olszynkê Gro-
chowsk¹. W d³ugiej, sklepio-
nej sieni na parterze, zawiesi³
portrety wodzów Powstania
Listopadowego, natomiast
w szczycie pó³nocnej œciany
kaza³ umieœciæ kule armatnie
znalezione na polu bitwy. Od
roku 1974 w dworku mieœci
siê Pañstwowa Szko³a Mu-
zyczna I st. im. Juliusza Za-
rêbskiego w Warszawie.

Dominika Adamska

REKLAMA REKLAMA

Dworek Grochowski
W ramach Programu Opieki nad Zabytkami
po³udniowopraski Zak³ad Gospodarowania
Nieruchomoœciami prezentuje informacje
o zabytkach. Dziœ przedstawiamy zabytko-
wy dworek grochowski po³o¿ony w miej-
skim parku im. P³k. Jana Szypowskiego
„Leœnika” przy ul. Grochowskiej 64. 

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

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

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

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

Planowane zakoñczenie – II kw. 2011r.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W BUDOWIE

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

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

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

BUDYNEK MIESZKALNY 
Z US£UGAMI I GARA¯EM PODZIEMNYM

Warszawa ul. Grochowska 80/82
Zapraszamy do pawilonu handlowego

przy ul. Widocznej 73
po modernizacji

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

Od 15.04. do 28.04.2010 r. w sprzeda¿y bardzo du¿o
produktów po atrakcyjnych PROMOCYJNYCH cenach.

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

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

Realizujemy: Karty Klienta Spo³em z bonifikat¹, kupony Sodexo

„Spo³em” WSS 
Praga Po³udnie

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

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

� p³yty gipsowo-kartonowe � styropian
� gipsy tynkarskie � akcesoria � gipsy
� sufity podwieszane � farby � kleje

� systemy dociepleñ � materia³y izolacyjne
� masy samopoziomuj¹ce � TRANSPORT

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ www.meble−wierzbowski.pl e−mail: meble@meble−wierzbowski.pl

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

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

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

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

WIELKANOC W URZÊDZIE
Tu¿ przed œwiêta-
mi w urzêdzie
Pragi Po³udnie
odby³o siê trady-
cyjne     „jajeczko”.

Na œwi¹teczne spo-
tkanie do Ratusza zo-
stali przez w³adze
dzielnicy zaproszeni
m.in. samorz¹dowcy,
przedstawiciele Stra¿y
Miejskiej i Policji,
s³u¿by zdrowia, Rad
Osiedli i kombatanci.
Przybyli tak¿e pracuj¹-
cy w dzielnicy urzêdni-

cy. ¯yczenia sk³adali burmistrz Tomasz Kucharski, przewodnicz¹cy rady Marcin Kluœ i ksi¹dz
Andrzej Kuflikowski proboszcz goc³awskiej parafii œw. Ojca Pio, który poœwiêci³ potrawy
i wszystkich zgromadzonych.                           (ar)

W liceum ogólnokszta³c¹cym im.
gen. Jakuba Jasiñskiego odbywa-
³y siê Grochowskie Spotkania 
Teatralne „Na rogatkach”. 9 kwiet-
nia wy³oniono laureatów konkursu.

W imprezie bra³y udzia³ amatorskie i szkolne
zespo³y teatralne z Pragi Po³udnie i innych dzielnic
Warszawy. – Rogatki grochowskie s¹ wa¿nym ele-
mentem promuj¹cym dzielnicê – powiedzia³ inicja-
tor imprezy Ryszard Jakubisiak, który z uzdolnio-
n¹ teatralnie m³odzie¿¹ pracuje od wielu lat. – Po-
za tym rogatki kojarz¹ siê z wjazdem do miasta,
a pamiêtajmy, ¿e teatr kiedyœ by³ wêdrowny.

„Jasiñski” mimo, ¿e jest szko³¹ najbli¿ej po³o¿on¹
od budowanego Stadionu Narodowego, nie ma je-
szcze przyzwoicie zrobionego przyszkolnego boiska,
ale za to, jako jedna z niewielu szkó³, posiada salê te-
atraln¹. To w niej w³aœnie odby³ siê fina³ konkursu. 

Jury m³odzie¿owe przyzna³o g³ówne nagrody
grupom teatralnym z 26. Gimnazjum im. J. Ko-
chanowskiego i XXXV LO im. B. Prusa.  

Werdykt „doros³ego” jury og³osi³ jego przewo-
dnicz¹cy aktor Tomasz Marzecki. Grand Prix
przyznano Grupie Teatralnej Ko³a Dyskusyjno-
Literackiego za spektakl „Adam i Ewa” oraz Te-
atrowi K.L.I.M.T za spektakl „Od jutra siê zmie-
niê”, który zreszt¹ m³odzie¿ zaprezentowa³a po-
nownie na zakoñczenie imprezy (na zdjêciu).

Magda K.

Teatry przy rogatkach
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¯adne inne œwiêta nie kojarz¹ siê tak bardzo z porz¹dko-
waniem i czystoœci¹, jak Wielkanoc. Nawet najwiêksze
brudaski ruszaj¹ przed Wielkanoc¹ do sprz¹tania. Bo
wszystko ma byæ piêkne, czyste i estetyczne. Ma byæ…

A czy by³o? „Mieszkaniec” sprawdzi³ w minione œwiêta, jak z realizacj¹ tego obowi¹zku
poradzi³y sobie Nasze Dzielnice. Piszemy „obowi¹zku”, bo o ile przedœwi¹teczne dbanie 
o porz¹dek i czystoœæ w naszych domach, ogródkach, jest kwesti¹ tradycji i potrzeby, o tyle
na w³adzach Miasta, Dzielnic i s³u¿bach porz¹dkowych: policji, stra¿y miejskiej, administra-
cjach dodatkowo ci¹¿y taki obowi¹zek wynikaj¹cy z odpowiednich przepisów.

Rembertów – brudno przed Ratuszem
Œwi¹teczny rajd sprawdzaj¹cy zaczêliœmy od ul. Marsa. Okolice przystanku autobusowego

przy skrzy¿owaniu z ul. Che³m¿yñsk¹ wygl¹da³y, jakby ktoœ do kosza na œmieci wrzuci³ re-
zurekcyjn¹ petardê! Ró¿nego rodzaju odpadki rozrzucone by³y na przyleg³ym trawniku. Nie-
stety, brudno tu jest od wielu miesiêcy. A czy Rembertów zadba³ chocia¿ o okolicê swojego
Ratusza? Jedziemy sprawdziæ. 

Na miejscu, jak mówi¹ m³odzi, powali³o nas. Na przyratuszowym trawniku zalega
w poprzek po³amane drzewo wraz z podtrzymuj¹cym go stela¿em. Zdaje siê, ¿e przy uli-
cy „Montera” brakuje kogoœ, kto by zmontowa³ powalon¹ konstrukcjê. Kosze na œmieci
na przystanku przy Ratuszu s¹ puste, ale ju¿ z kosza przy wejœciu do urzêdu œmieci siê
wysypuj¹. Brudne jest miejsce do parkowania rowerów, a na drugim przystanku przy Ra-
tuszu trzeba chodziæ po tysi¹cach od³amków wybitych szyb. Nie ma co - piêkne, wielka-
nocne widoki… 

Wesoła – smutno i nieekologicznie
Jedziemy wys³an¹ workami ze œmieciami ul. Cyrulików w stronê Weso³ej. Zielona We-

so³a wita nas stert¹ œmieci zalegaj¹c¹ w przydro¿nym lasku. Ale, zgodnie z nazw¹ dzielni-
cy, jest te¿ weso³o. Porwane i niesprz¹tniête folie zaczepi³y siê na drzewach tworz¹c roz-

brajaj¹ce konstrukcje. Tylko, ¿e to nie abstrakcyjna sztuka lecz zwyk³y brud! Przy dzielni-
cowym Ratuszu jest czysto, wiêc jedziemy dalej ul. 1 Praskiego Pu³ku. Na wysokoœci Stra-
¿y Po¿arnej wchodzimy do sosnowego lasku. W³aœciwie, to nie jest lasek sosnowy, ale las
œmieciowy.

Wawer – sztandarowe śmieci
W drodze do wawerskiego Ratusza zatrzymujemy siê przy sztandarowej dzielnicowej in-

westycji, czyli budowanym w Aninie basenie. Zatrzymujemy siê od strony ul. Kajki. I tu nas
powala po raz drugi. Iloœæ zalegaj¹cych na trawniku œmieci i odpadków jest olbrzymia.
Króluj¹ buteleczki. Nie wiadomo, czy pozostawione przez basenowych robotników, którym
przy robocie zasch³o w gard³ach, czy przez mieszkañców, którzy zapijaj¹ nudê w oczekiwa-
niu na basen, lodowisko i skate-park. 

Przed Ratuszem wita nas przepe³niony œmietnik, który wymownie komponuje siê z urzê-
dowymi tabliczkami. Jedziemy w stronê Pragi Po³udnie. Jeszcze chwila przy kwiatowej ul.
Gardenii. Ta naprawdê na wiosnê zakwit³a. Szkoda, ¿e stert¹ œmieci…

Praga Południe – śmietnik narodowy
Ju¿ na Goc³awku œmieci rzucaj¹ siê w oczy. Mo¿e lepiej bêdzie przy otwartej nie tak daw-

no ul. Makowskiej? Nie by³o lepiej. By³o gorzej. A wrêcz tragicznie. Podobnie, jak przy gro-
chowskich budynkach przy ul. Szaserów i Garwoliñskiej. Raj œmieci dla go³êbi, srok i kotów.
W nocy (tak¿e tej wielkanocnej) równie¿ szczury mog¹ siê po¿ywiæ. Osiedlowy brud mo¿e
t³umaczyæ napis na jednym z budynków – „Cieæ won”. Mo¿e jednak lepiej ¿eby dozorca zo-
sta³, a administracja zapewni³a wywóz œmieci… 

Przed po³udniowopraskim Ratuszem jest doœæ czysto, choæ z kosza na œmieci tak¿e siê wy-
sypuje. Chyba to ju¿ nowa, urzêdowa, œwiecka (choæ wielkanocna) tradycja... 

Z nasypu kolejowego linii œrednicowej œmieci wrêcz sp³ywaj¹ w tempie zdecydowanie szyb-
szym ni¿ mkn¹ sk³ady PKP. Po raz trzeci powala nas przy Dworcu PKS Stadion. Niedaleko bu-
dowanego Stadionu Narodowego, na cztery strony œwiata rozci¹ga siê dywan odpadków. A od-
wróceni plecami stra¿nicy miejscy maszeruj¹ w stronê swojej siedziby przy ul. Lubelskiej…

Praga Północ – lśni czystością...
Nasz rajd koñczymy po stronie Pragi Pó³noc. Nie zaskakuje nas œmietnisko przy zbiegu ul.

Sokolej z Wybrze¿em Szczeciñskim. Zaskakuje nas widok przy ul. Zamoyskiego i Jagielloñ-

skiej. Tu¿ obok œmieci stoi zaparkowany radiowóz. Nie, nie, po tym co widzieliœmy nie za-
skakuj¹ nas œmieci, ale to, ¿e radiowóz jest lœni¹co czysty. I tak w³aœnie, lœni¹co, jak
radiowóz, powinno byæ w Mieœcie Sto³ecznym Warszawa na Wielkanoc. Czego sobie i Pañ-
stwu ¿yczymy. Niestety, dopiero na kolejne œwiêta… Adam Rosiński

ZZZZaaaakkkkoooocccchhhhaaaa jjjj     ssss iiii ęęęę    wwww    WWWWaaaarrrr sssszzzzaaaawwwwiiii eeee




