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ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

P O L E C A :
●● pe³en asortyment szkie³ 

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

�� bezbolesne leczenie
�� nowoczesna protetyka
�� ortodoncja
u WA G A !
� Promocyjna cena

koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14
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NOWE INWESTYCJE!!!

KAMERALNE BUDYNKI
� ul. PROCHOWA 27  
� ul. WIARUSÓW 18

www.egrib.pl
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CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA

www.cmostrobramska.pl
ssssttttrrrr.... 11116666

ABUD
ul. Patriotów 208

tel./fax 022 610 01 80, tel. 022 615-78-13
www.abud.pl

MATERIAŁY BUDOWLANE
� mieszalnia tynków i farb
� systemy ociepleñ budynków
� cement, wapno, folie, papy
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy

TRANSPORT GRATIS!

Zmartwychwstanie 
Wszystkim narzekaj¹-

cym, niezadowolonym pe-
wien wietnamski mnich
buddyjski daje nastêpuj¹c¹
radê: „Kiedy rano wstajecie,
uœmiechnijcie siê do wa-
szego serca, do waszego
¿o³¹dka, do waszych p³uc,
do waszej w¹troby. Tak na-
prawdê wiele od nich zale-
¿y”. Rada jest dobra, ale
mo¿e siê okazaæ, ¿e do re-
alizacji jest trudna. Ludzie
wierz¹cy prze¿ywaj¹ je-
szcze inn¹ radoœæ. Prowa-
dz¹ do niej dni, które s¹
przed nami. Wielki Tydzieñ.
Rozpoczyna go Niedziela
Palmowa, uroczysty wjazd
Jezusa do Jerozolimy.
Mówi Ewangelia Mateusza:
„Przyprowadzili oœlicê i Ÿre-
biê i po³o¿yli na nie swe p³a-
szcze, a On usiad³ na nich.
A ogromny t³um s³a³ swe
p³aszcze na drodze, inni
obcinali ga³¹zki z drzew
i œcielili na drodze. A t³umy,
które Go poprzedza³y
i które sz³y za Nim, wo³a³y
g³oœno: Hosanna Synowi
Dawida. B³ogos³awiony,
który przychodzi w imiê
Pañskie. Hosanna na wy-
sokoœciach. Gdy wjecha³ do
Jerozolimy, poruszy³o siê
ca³e miasto i pytano: Kto to
jest? A t³umy odpowiada³y:
To jest prorok Jezus z Na-
zaretu w Galilei”. W Wielki
Czwartek dziêkowaæ bê-
dziemy za Sakrament 

Universam Grochów
I piętro

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

U NAS NAJTANIEJ!
✴ DUŻY WYBÓR BRYLANTÓW 
PO PROMOCYJNYCH CENACH!
W ciągłej sprzedaży NAJNOWSZE WZORY
dużych i małych rozmiarów pierścionków

Ekskluzywne wyroby ze złota –50%
❤ Oryginalne wzory obrączek ❤

Medaliki, łańcuszki – nowe wzory!
Najnowsza kolekcja wyrobów 

z bursztynu i srebra.
ŚWIĄŚWIĄTECZNA PROTECZNA PROMOCJA!!!MOCJA!!!

P O L E C A
� artykuły biurowe � szkolne
� ksero � pieczątki � wizytówki
� realizujemy zamówienia telefoniczne

(tusze, tonery i inne)
� serwis drukarek i faksów

SPRZEDAŻ
MONTAŻ

„„PP AA T RT R YY K”K”

ul.Trakt Lubelski 1/3 I piętro tel./fax 022 893−81−69
czynne pon.−pt. 10.00−18.00
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Rys. Jacek Frankowski
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W SPRZEDAŻY WĘDLINY

BEZ KONSERWANTÓW!
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Zaatakowa³ no¿em
Policjanci z Rembertowa zostali wezwani na

ulicê P³atnersk¹, gdzie dosz³o do bójki. Na
miejscu mundurowi zastali 24-letniego po-
krzywdzonego, któremu krwawi³o udo oraz kil-
koro œwiadków. Z ich relacji wynika³o, ¿e nie-
jaki Rafa³ S. wpad³ w furiê, siêgn¹³ do kieszeni
kurtki, sk¹d wyj¹³ nó¿ i wbi³ go w udo 24-latka.
Po czym uciek³.  Policjanci udzielili ofierze
pierwszej pomocy, a nastêpnie udali siê do
miejsca zamieszkania Rafa³a S. Tam ju¿ go
wprawdzie nie by³o, ale... Po kilkunastu minu-
tach wpad³ na funkcjonariuszy, którzy na tyle
dobrze znali okolicê, ¿e domyœlili siê, gdzie
mo¿e siê ukrywaæ.

Zasadzka antynarkotykowa
29-letni Konrad D., 30-letnia Angelika Z.

i Ariel K. (lat 30) wpadli w policyjn¹ zasadzkê.
Funkcjonariusze otrzymali informacjê, ¿e
w jednym z mieszkañ przy ulicy Bora-Komo-
rowskiego 30-letni mê¿czyzna sprzedaje œrodki
odurzaj¹ce. Podjêto obserwacjê bloku, klatki
schodowej i samego mieszkania. Konrad D.
i Angelika Z. zostali zatrzymani na gor¹cym
uczynku - kupili heroinê.  Ariel  K. j¹ sprzeda-
wa³. W trakcie przeszukania mieszkania deale-
ra kryminalni znaleŸli i zabezpieczyli sprzêt
s³u¿¹cy do porcjowania narkotyków i kilka
dzia³ek heroiny przygotowanych ju¿ do sprze-
da¿y. 

Zatrzymany dziêki monitoringowi
Oko kamery miejskiego monitoringu do-

strzeg³o mê¿czyznê, który krêci³ siê wokó³
Ronda Waszyngtona z wózkiem pe³nym z³o-
mu. Na miejsce zosta³a skierowana Stra¿ Miej-
ska. Chwilê póŸniej wezwano policjê. Mundu-
rowi wylegitymowali ujêtego mê¿czyznê. By³
nim 51-letni Miros³aw P. Nie potrafi³ logicznie
i jasno wyt³umaczyæ sk¹d ma z³om i co zamie-
rza z nim zrobiæ. Wózek i jego zawartoœæ zo-
sta³y zabezpieczone, a 51-latek trafi do poli-
cyjnego aresztu. Mia³ 1,3 promila alkoholu we
krwi. 

Bili i kopali 
Kilkanaœcie minut po pó³nocy policjanci z wa-

werskiego wywiadu zostali poinformowani przez
radiooperatora, ¿e na ulicy Lucerny trzech mê¿-
czyzn kopie czwartego, le¿¹cego na ziemi. Funk-
cjonariusze zadzia³ali b³yskawicznie. Kiedy zbli-
¿ali siê do wskazanego miejsca, napastnicy zo-
rientowali siê, ¿e ktoœ nadchodzi i zaczêli ucie-
kaæ. Nie reagowali nawet na okrzyki „Stój! Poli-
cja!”. Nie odbiegli jednak daleko, wszyscy trzej
wpadli w rêce wywiadowców. Pokrzywdzonemu
zapewniono opiekê lekarsk¹. 28-letni B³a¿ej M.,
25-letni Adam M., 22-letni Tomasz M. mieli po-
wy¿ej 1,5 promila alkoholu we krwi. Trafili do
izby wytrzeŸwieñ. Ich ofiara, 52-letni mê¿czy-
zna, w wyniku pobicia dozna³ urazu g³owy, kilku
ran t³uczonych, ma te¿ z³amany nos.

I Straży Miejskiej

Patrol Stra¿y Miejskiej jad¹cy oko³o godziny
1.00 w nocy 3 marca Wa³em Miedzeszyñskim za-
uwa¿y³ przy ul. Fio³ków dwóch mê¿czyzn, którzy
³adowali na przyczepê samochodow¹ d³ugie na
trzy metry kawa³ki drzewa. Po wylegitymowaniu

okaza³o siê, ¿e jest to Waldemar B (l. 54) i jego
syn Rados³aw B. (l. 16). Mê¿czyŸni t³umaczyli
siê, ¿e zbieraj¹ chrust na opa³. Trudno jednak na-
zwaæ chrustem bale o œrednicy od 10 do 15 cm.
Poza tym na zbieranie chrustu z lasu trzeba mieæ
zezwolenie od jego w³aœciciela, a ci panowie nie
mieli takowego. W tej sytuacji stra¿nicy przeka-
zali obu mê¿czyzn policjantom z komisariatu
przy ul. Mrówczej w Wawrze. toms

KOSMETYKI DO STÓP
KOSMETYKI DO OBUWIA

Centrum Handlowe Szembeka 
I piętro, paw. 113 A

tel. (022) 333−21−13   www.scholl−clarks.pl

MARKOWE
OBUWIE

MARKOWE
OBUWIE

www.olszewski−studio.pl
Praga Południe 
ul. Garwolińska 16
tel. 603−400−534

Sklep Benedyktyński
Najbardziej zdrowa ¿ywnoœæ 

wytwarzana tradycyjnymi metodami
wed³ug receptur klasztornych!

Zapraszamy: ul. Grochowska 56 róg Podolskiej. 
pon.–pt. w godz. 1100−1900, w soboty 1000−1500, 

Zamówienia telefoniczne: 022 409 47 72.

POLECAMY:
�� konfitury �� syropy �� chleb 
�� ciastka i cukierki �� miody 

�� grzyby w zalewach �� sery i wêdliny 
�� herbatki zio³owe i przyprawy 
�� suszone owoce �� miody pitne 

�� wina i inne

Eucharystii i Kap³añstwa.
„Na Ostatniej Wieczerzy
Chryste da³eœ nam Siebie.
Wierni Twojemu s³owu Pa-
schê celebrujemy. Chleb
Twój daje nam ¿ycie, zaczyn
œwiêtoœci dla nas, Krew Two-
ja jest napojem, w ziemskim
pielgrzymowaniu. Abyœmy
byli jedno, prosimy, spraw
o Panie. Jedna trzoda i jeden
Pasterz, pokój niech nasta-
nie. O Chryste, Ty wszystko
mo¿esz, chroñ nas i b³ogo-
s³aw i na ucztê nieba lud
Twój wierny prowadŸ”. I na-
stanie Wielki Pi¹tek, w który
zabrzmi¹ s³owa: „Oto drzewo
Krzy¿a, na którym zawis³o
zbawienie œwiata”. „Krzy¿u
Chrystusa b¹dŸ¿e pozdro-
wiony, po wieczne czasy
b¹dŸ¿e pochwalony, z Ciebie
moc p³ynie i mêstwo w Tobie
jest nasze zwyciêstwo”. Pro-
ces u Pi³ata, krzyki: „Na
krzy¿ z Nim, ukrzy¿uj Go”.
Jak blisko siebie jest w ¿yciu
hosanna i ukrzy¿uj, ka¿dy
z nas mo¿e tego niejeden
raz doœwiadczyæ.  Jan Twar-
dowski pyta: „Tuliæ Jego g³o-
wê z pierwszymi w³osami,
w Betlejem pod gwiazd¹
uprzejmie schylon¹, w Naza-
recie g³askan¹ Maryi rêkami.
Kto przytuli do siebie z koro-
n¹ cierniow¹”. W Wielk¹ So-
botê od samego rana wê-
drówka do koœcio³a z ko-
szyczkiem w rêku, w którym
bêdzie jajko i inne pokarmy,
„œwiêconka” na œwi¹teczny
stó³. Odwiedzimy Pana
w grobie dziêkuj¹c za dar
Odkupienia. Zaœ wieczorem,
gdy zapadaæ bêdzie
zmierzch rozlegnie siê
w œwiecie radosny œpiew:
„Weselcie siê ju¿ zastêpy

anio³ów w niebie, weselcie
siê s³udzy Boga. Niechaj za-
brzmi¹ dzwony g³osz¹ce
zbawienie, gdy Król tak wiel-
ki odnosi zwyciêstwo. Raduj
siê ziemio, opromieniona tak
niezmiernym blaskiem,
a oœwiecona jasnoœci¹ Króla
wieków, poczuj, ¿e wolna je-
steœ od mroku, co œwiat okry-
wa”. Œwit Zmartwychwstania.

Pisze wspomniany Ksi¹dz
Jan: „Baranek bieg³ na po-
grzeb, najwczeœniej, przed
œwitaniem. P³aka³a trawa nie-
mrawa, ¿e nie mog³a ruszyæ
siê sama. Lilie bia³e jak rêce
matki omdla³e, ró¿e czerwo-
ne, jak uszy zawstydzone.
Nie zd¹¿y³ ju¿ na pogrzeb,
wpad³ na zmartwychwstanie.
Grób murowany jak bomba
siê rozlecia³, baranek choæ
nie zd¹¿y³, z radoœci siê roz-
becza³”. Napisa³ Phil Bo-
smans: „Dwa tysi¹ce lat temu
przez ulice pewnego miasta
szed³ mê¿czyzna dŸwigaj¹cy
krzy¿, skazany na œmieræ,
wyszydzony i pobity. A mimo

to udawa³o mu siê we wszy-
stkich czasach, tak¿e dziœ,
sk³oniæ ludzi do namys³u, do
rozmyœlañ o g³êbokim sensie
ich istnienia. Spróbuj w tych
dniach znaleŸæ czas na chwi-
lê ciszy i zastanowienia. Zo-
baczysz, jak to pomaga. Po-
czujesz siê kimœ wiêcej ni¿
cz³owiekiem”. Chrystus
Zmartwychwsta³. Wielkanoc!
Z milionami innych ludzi po-
d¹¿amy ku œwietlanej przy-
sz³oœci zwanej niebem. Zaj-
rzyj w g³êbiny twego serca.

Zabierz siê za wielkie po-
rz¹dki. Zrób miejsce dla Bo-
ga. On ciê kocha od dziecka,
stoi przy twoich drzwiach
i czeka za swoim pokojem,
On, Zmartwychwsta³y. 

Na Œwiêta Zmartwychw-
stania Kochanej Redakcji,
wszystkim Czytelnikom Za-
cnego „Mieszkañca”, wszyst-
kim ¿yj¹cym po tej stronie Wi-
s³y i po drugiej te¿, wszystkim,
którzy swoj¹ prac¹ i S³u¿b¹
w te uroczyste dni nad nami
czuwaj¹ ¿yczê Bo¿ego b³ogo-
s³awieñstwa i pokoju. 

Ksi¹dz Krzysztof Jackowski 
Proboszcz Matki Bo¿ej 

Królowej Polskich Mêczenników

Zmartwychwstanie 
ddddooookkkkoooońńńńcccczzzzeeeennnniiiieeee    zzzzeeee    ssssttttrrrr....     1111
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RENAULT CITROENPEUGEOT

SPECJALISTYCZNY 
SKLEP I SERWIS

Ka¿de œwiêto ma swoj¹
obyczajowoœæ, która siê
zmienia. Wielkanoc, bliska
œwiêtom przedchrzeœcijañ-
skim w ró¿nych rejonach
œwiata, niektóre zwyczaje
przejê³a w³aœnie od nich, in-
ne tworzy³y siê latami, by
dziœ nazywaæ je tradycj¹. 

Spójrzmy na wielkanocne-
go zaj¹czka. Do niedawna ko-
jarzony z pasztetem bo¿ona-
rodzeniowym, dzisiaj – weso-
³o kica po wielkanocnych sto-
³ach, a w niektórych domach
przynosi nawet prezenty! 

Zwyczaj obdarowywania na
Wielkanoc s³odkimi drobia-
zgami nie jest niczym no-
wym, jednak dawniej by³y to
tylko s³odycze, ukryte
w barwnych „jajkach” z tek-
tury, czy porcelany, przemyœl-
nie poukrywane w domu czy
– jeœli pogoda pozwala³a –
w ogrodzie. Zabawa polega³a
na tym, by je odszukaæ – to

by³o zadanie uradowanej
dzieciarni. Dzisiaj w wielu
domach prezenty przynosi za-
j¹c, bez szukania, „z dostaw¹
do domu”, odbieraj¹c radoœæ
wspólnej zabawy przy ich od-
szukiwaniu.

Ale nie tylko zaj¹c ró¿ni
Wielkanoc w rozmaitych kra-
jach. Afrykañscy chrzeœcijanie
w noc z Wielkiego Pi¹tku na
Sobotê wspólnie dekoruj¹ ko-
œcio³y, a po mszy œpiewaj¹
i tañcz¹ na zewn¹trz, ciesz¹c
siê ze Zmartwychwstania. To
tak¿e czas wzajemnych odwie-

dzin. Afrykañska Wielkanoc
na ogó³ nie ma wymiaru kon-
sumpcyjnego, lecz duchowy.

Anglicy rzadko przygoto-
wuj¹ pisanki, lecz chêtnie
organizuj¹ zawody w t³ucze-
niu jaj na twardo, turlaniu ich
na odleg³oœæ. To czas rado-
snego œwiêtowania, którego
wa¿nym elementem jest uro-
czysty strój.

Czesi, mocno zlaicyzowani
przez lata komunizmu, chêt-
niej w te dni spotykaj¹ siê na
dzia³kach, ni¿ pojawiaj¹
w koœciele. Co prawda na sto-
³ach pojawiaj¹ siê tradycyjne
ciasta, ale najciekawsze s¹
zwyczajowe nazwy dni
w Wielkim Tygodniu – tygo-
dniu barw. Modré pondeli to
nasz Wielki Poniedzia³ek, po
którym nastêpuje ¿ó³ty wto-
rek, czarna œroda, zielony
czwartek, bia³a sobota. Pi¹-
tek, podobnie jak u nas, jest
Wielkim Pi¹tkiem. 

Zwyczaje s³owackie s¹
podobne do innych zwycza-
jów ludów karpackich.
W Zielony Czwartek „zawi¹-
zywano dzwony”, które
przestawa³y biæ na pami¹tkê
œmierci Jezusa. A¿ do Bia³ej
Soboty rozbrzmiewa³y ter-
kotki i ko³atki, wówczas
dzwony „rozwi¹zywano”,
a gdy ponownie rozbrzmie-

wa³ ich donoœny dŸwiêk,
dziewczêta bieg³y k¹paæ siê
w strumyku, by mieæ piêkn¹
buziê. Œwiêcenie pokarmów
wygl¹da podobnie, jak u nas,
za to w Lany Poniedzia³ek
wolno oblewaæ tylko do po-
³udnia, potem ju¿ nie wypa-
da!

Bu³garska Wielkanoc wy-
pada wczeœniej, ni¿ polska.
Przygotowania do niej trwaj¹
tydzieñ, przy czym np. malo-
wane na czerwono pisanki
przygotowuje siê w Wielki
Czwartek; tego samego dnia
przygotowywany jest zaczyn
na ciasta i chleby, ozdabiane
czerwonymi lub bia³ymi jaja-
mi. Te czerwone przeznacza
siê na prezenty dla goœci i bli-
skich. Z porannej liturgii
w dniu zmartwychwstania
wszyscy wracaj¹ do domu
z zapalonymi œwiecami, po-
zdrawiaj¹c siê nawzajem s³o-
wami “Chrystus zmartwy-
chwsta³”. Jest te¿ sporo tañca
i zabawy, zw³aszcza dla m³o-
dzie¿y.

Odwiedzana chêtnie Chor-
wacja, w Wielk¹ Sobotê pie-
cze vertanj - œwi¹teczne chle-
by, cha³ki, pince, gibanice
i pogacze z bia³ej m¹ki oraz
œwiêci pokarmy. W koszycz-
ku obok jedzenia znajduje siê
tak¿e wino (lub rakija!). Kur-
czaczki, zaj¹czki i inne sym-
bole wielkanocne czêsto s¹
w formie ma³ych ciasteczek
lub pierników. Ciekawym
zwyczajem jest wielkanocne
œwiêcenie ognia, zwi¹zane
z symbolicznym odnawia-
niem domowego ogniska.
P³on¹ce w przeddzieñ Zmar-
twychwstania ognie, nazywa-

ne krisi, vuzmenke czy krijesi-
vi, to ogromne stosy drewna,
wysokie nawet na kilka me-
trów, rozpalane przed koœcio-
³em zawsze krzesiwem, a nie
np. zapalniczk¹. Œwiêty p³o-
mieñ zanoszono do domów,
by symbolicznie p³on¹³ przez
ca³y rok.

A potem – Wielka Niedzie-
la z szynk¹, jajami, chrza-
nem. Wa¿ne, by resztek
i okruchów nie wyrzucaæ,
lecz spaliæ lub zakopaæ! Wre-
szcie czas na zabawy pisan-
kami – turlanie, stukanie, a¿
szkoda, gdy któraœ pêk³a, bo
chorwackie pisanki s¹ bardzo
piêknie zdobione: s³oñca, ro-
zety, serca, kwiaty, zio³a
i wszelkie ornamenty roœlin-
ne, a tak¿e geometryczne; tra-
dycyjnie barwione czerwon¹
cebul¹, kor¹ orzecha, morwy
czy œliwy. 

W wielu krajach Wielka-
noc, to ulubiony czas œlu-

bów, zaœ w Chorwacji Wielki
Poniedzia³ek uwa¿ano za
najlepszy czas na swatanie.
Bo gdy w dni Zmartwychw-
stania budzi siê radoœæ i wio-
sna, to musi byæ dobry czas
tak¿e dla zakochanych! Alle-
luja!                             (eg)

TTTTaaaakkkk     ppppoooowwwwiiiiaaaaddddaaaajjjj¹¹¹¹…………
Przys³owia ludowe: czy to prawdziwa m¹droœæ wynikaj¹ca
z setek lat obserwacji i doœwiadczeñ, czy mo¿e zwyk³e baja-
nie? Czas poka¿e. Oceñcie sami:
Suchy post - dobry rok.
Pogoda na Kwietn¹ (czyli Palmow¹) Niedzielê, wró¿y urodza-
ju wiele.
W Wielki Pi¹tek zrób pocz¹tek, a w sobotê koñcz robotê.
Deszcz w Wielki Pi¹tek napycha ka¿dy k¹tek. 
Gdy mokro w Wielk¹ Niedzielê, rok siê sucho œciele.
Gdy na dzwony Wielkanocne pada, suchoœæ nam przez ca³e la-
to w³ada.
Zielone Bo¿e Narodzenie, a Wielkanoc bia³a, w polu uciecha
ma³a.

Arnold Czerwiñski
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DO SPRZEDA¯Y
BEZPOŒREDNIEJ PERFUM

www.GIORGIOS.eu

ZAROBKI 3-4 TYS. Z³/
MIESIÊCZNIE

ZAPEWNIAMY SZKOLENIA,
ROZWÓJ.

ul. Dunajecka 5 A
tel. w godz. 800-1600

022 435 90 02
roman@giorgios.pl 

TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

Warszawa
ul. Saska 8/91,  
tel./fax 617−31−66
ul. Rejowiecka 12, 
kom. 0501 733 468
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ZAPRASZAJ¥ NA 
KONSULTACJE SPO£ECZNE

dotycz¹ce

Projektu budowy ul. Tysi¹clecia
na odcinku od wêz³a ¯aba do ul. Grochowskiej 

Spotkanie konsultacyjne odbêdzie siê:

15 kwietnia 2009 r. o godz. 1800

w Centrum Promocji Kultury  przy ul. Podskarbiñskiej 2 
(dla dzielnicy Praga Po³udnie)

Inwestor: Dzielnice: Biuro Projektowe:

Jacek Koz³owski podkre-
œli³, ¿e w porównaniu z reszt¹
kraju Mazowsze, a szczególnie
Warszawa, znajduje siê w ca³-
kiem dobrej kondycji. – Oczy-
wiœcie, bêd¹ czasami napiêcia
i „zgrzyty”, gdy¿ bêdziecie
Pañstwo uwa¿ali, ¿e za ma³o fi-
nansów dostajecie, ale tak bê-
dzie wygl¹da³o ¿ycie w tym ro-
ku – wojewoda szczerze nakre-
œli³ tegoroczn¹ sytuacjê. 

Strategiê rozwi¹zywania pro-
blemów spo³ecznych przedsta-
wi³a samorz¹dowcom Halina
Lipke kieruj¹ca wojewódzkim
Wydzia³em Opieki Spo³ecznej.
– Warszawa ma charaktery-
styczne problemy, jak problem
z bezdomnymi, uchodŸcami i cu-

dzoziemcami – mówi³a dyrektor
Lipke – ale czêœæ sto³ecznych
problemów pokrywa siê z tym,

z czym borykaj¹ siê inne gminy.
Okaza³o siê, ¿e a¿ 10 % rodzin
województwa korzysta z zasi³-
ków socjalnych, choæ ta tenden-
cja maleje od kilku lat. Za ma³o
jest u nas rodzinnych placówek
interwencyjnych, którym w sy-
tuacjach nag³ych policja mo¿e
przekazaæ dzieci. Wiele domów
opieki spo³ecznej nie posiada
sta³ego zezwolenia na dzia³al-
noœæ. W dziedzinie pomocy
spo³ecznej priorytetami woje-
wody s¹: integracja, promowa-
nie partnerstwa i dialogu pomiê-
dzy instytucjami publicznymi
i niepublicznymi mog¹cymi an-
ga¿owaæ siê w dzia³ania prze-
ciw ró¿nym formom wyklucze-
nia spo³ecznego.

O ochronie zabytków mówi³a
samorz¹dowcom wojewódzka
konserwator Barbara Jezierska:

– Czêsto w Warszawie jest tak,
¿e inwestor kupuje teren, na
którym znajduje siê zabytkowy
obiekt i potem ten obiekt ulega
zniszczeniu... Tego typu dzia³a-
nia dobrze znane s¹ Czytelni-
kom „Mieszkañca”, który za-
wsze interweniuje, gdy zagro-
¿ony lub niszczony jest jakiœ
obiekt narodowego dziedzic-
twa. Konserwator wskaza³a na
dodatkowe mo¿liwoœci finan-
sowania renowacji, adaptacji
i ochrony zabytków z ró¿nych
dotacji i funduszy. Wœród tych
mo¿liwoœci znajduj¹ siê tak¿e
fundusze z Unii Europejskiej
oraz norweskiego mechanizmu
finansowego. Ciekawostk¹ jest,
¿e na Mazowszu znajduje siê a¿
3050 zabytków nieruchomych.

Od dwóch lat Mazowsze pro-
wadzi program „Razem Bez-
pieczniej”, którego podstawo-
wym celem jest wzrost bezpie-
czeñstwa mieszkañców. Pro-
gram ten uaktywnia w³aœnie sa-
morz¹dy. Dzieje siê tak m.in.
poprzez dotacje na projekty
w dziedzinach bezpieczeñstwa
w miejscach publicznych, bez-

pieczeñstwa w szko³ach, prze-
mocy w rodzinie. Organizowa-
ne s¹ ró¿nego rodzaju akcje, jak
„Bezpieczne Ferie” czy „Bez-
pieczne Wakacje”. W czasie
spotkania mówiono tak¿e
o Krajowym Systemie Ratow-
nictwa Gaœniczego i organizacji
ratownictwa medycznego.

Spotkania wojewody Jacka
Koz³owskiego z samorz¹dow-
cami odbywaj¹ siê co jakiœ
czas. W czasie tych debat prze-
prowadzane s¹ specjalne an-
kiety, które nastêpnie opraco-
wuj¹ s³u¿by wojewody. Z an-
kiet tych wynika, ¿e bardzo
poprawi³a siê w ostatnim cza-
sie wspó³praca samorz¹dów
z policj¹ i stra¿¹ po¿arn¹. An-
kietowani dobrze ocenili tak¿e
nadzór wojewody nad stano-
wieniem aktów prawa miejsco-
wego. Jako najbardziej istotne
tematy, którym w czasie takich
spotkañ powinno siê poœwiêciæ
szczególn¹ uwagê samorz¹-
dowcy wskazali problemy z in-
frastruktur¹ transportow¹, ko-
munaln¹, ochron¹ œrodowiska,
edukacj¹ i kultur¹. ar

WOJEWODA Z SAMORZĄDOWCAMI
W urzêdzie dzielnicy Targówek, 30 marca, woje-
woda mazowiecki Jacek Koz³owski spotka³ siê
ze sto³ecznymi samorz¹dowcami m.in. z Pragi
Po³udnie, Wawra, Rembertowa i Bia³o³êki. G³ów-
ne tematy tego spotkania to pomoc spo³eczna,
opieka nad zabytkami i bezpieczeñstwo.

Od lewej: Halina Lipke, Barbara Jezierska i Jacek Koz³owski.

Samorz¹dowcy dzielnic prawobrze¿nej Warszawy. Od lewej:
Jolanta Koczorowska, Tomasz Kucharski i Waldemar Sobczyk.

Mia³o byæ piêknie. W Wielki Czwartek sto³eczni radni mieli zaj¹æ siê nie tylko
wspominaniem ostatniej wieczerzy, ale tak¿e rozpamiêtywaniem osi¹gniêæ i po-
ra¿ek 2008 roku. S³owem – mieli spotkaæ siê na sesji, by uchwaliæ absolutorium
dla Pani Prezydent za rok ubieg³y. Mieli. 

Z planów – jak zawsze u nas – uda³o siê zrealizowaæ czêœæ. Wprawdzie sta-
tystycznie przewa¿aj¹c¹, ale „wagowo” minimaln¹. Wielki Czwartek bêdzie,
sesja bêdzie, wspólna wieczerza bêdzie. Zabraknie tylko uchwa³y w sprawie
udzielenia absolutorium. „Szczegó³a drobna” – jak mawia Wojciech M³ynarski.
Sk¹d zmiana? Tak naprawdê trudno powiedzieæ, bo koalicja wci¹¿ jeszcze dys-
ponuje wiêkszoœci¹, by uchwa³ê przyj¹æ. A nawet gdyby nie dysponowa³a, to
brakuj¹ce g³osy i tak by siê znalaz³y, bowiem ustawê napisano tak, ¿e brak ab-
solutorium to rozpoczêcie procedury referendum w sprawie odwo³ania Pani
Prezydent. A nieudane referendum (czego mo¿na byæ pewnym), to z mocy
prawa… odwo³anie Rady Warszawy. Wœród jej cz³onków samobójców nie od-
notowano. 

Dlaczego „póki co” koalicja ma wiêkszoœæ? Powodów jest kilka. Pierwszy to
narastaj¹ca nerwowoœæ z powodu powrotu na sto³eczn¹ scenê Paw³a Piskorskie-
go. Otoczenie Pani Prezydent coraz bardziej – by nie powiedzieæ obsesyjnie –
obawia siê „desantu” do SD. O ile w Radzie Warszawy by³by on ma³o dotkliwy
(poza bólem presti¿owym), o tyle w niektórych dzielnicach mo¿e mieæ dla koa-
licji znaczenie zasadnicze. S¹ miejsca, gdzie wiêkszoœæ PO-SLD opiera siê na jed-
nym, dwóch radnych. Strach pomyœleæ, co by siê sta³o gdyby ich zabrak³o. 

Drugi powód to zbli¿aj¹ce siê wybory do europarlamentu, które w Warszawie
mog¹ mieæ znaczenie szczególne, zwa¿ywszy i¿ czêœæ sto³ecznego SLD ju¿ zade-
klarowa³a, ¿e europejska „jedynka” – Wojciech Olejniczak – jest wymarzonym
kandydatem na prezydenta Warszawy w 2010 roku. Sam kandydat na ten te-
mat odmawia komentarzy, ale jeœli lewica o powa¿nym kandydacie na prezy-
denta myœli, to przyjdzie czas koniecznoœci pokazania, dlaczego nie powinna
nim byæ dzisiejsza koalicjantka. A to ³atwe nie bêdzie zwa¿ywszy, i¿ Pani Prezy-
dent (przy wsparciu lewicy) przedstawi³a spójny program rz¹dów nie na 4, a 8
lat czyli dwie kadencje. I pewnie warto by³oby ten program zrealizowaæ. 

Powód trzeci to narastaj¹ce niezadowolenie znacznej czêœci dzia³aczy Platfor-
my z funkcjonowania relacji radni – Ratusz. Spotkania klubu PO staj¹ siê coraz
bardziej burzliwe, a lista pretensji kierowanych do Pani Prezydent i niektórych
jej najbli¿szych wspó³pracowników coraz d³u¿sza. Wszystkie pojawiaj¹ce siê ¿a-
le zamkn¹æ mo¿na w jednym zdaniu: „Nie chcemy odpowiadaæ za nieodpowie-
dzialne dzia³ania, o których w dodatku wczeœniej nie wiemy”. Wœród przyk³a-
dów naj³atwiej wymieniæ kompromituj¹c¹ próbê nieprzygotowanej prywatyzacji
SPEC, roczny ba³agan w s³u¿bie zdrowia czy id¹ce w dziesi¹tki tysiêcy dodatko-
we apana¿e dla wiceprezydentów. We wszystkich tych sprawach interweniowa-
³a ju¿ nie tylko Ma³gorzata Kidawa-B³oñska, ale tak¿e Grzegorz Schetyna, a na-
wet Donald Tusk. Robi siê wiêc gor¹co. 

Powód czwarty – najmniej istotny, to niezaspokojone, acz trudno powiedzieæ
¿e nies³uszne – pretensje koalicyjnego SLD. Dzia³acze lewicy podnosz¹ nie tyl-
ko kwestiê ³amania przez Ratusz za³o¿eñ porozumienia programowego (np. ini-
cjatywa prywatyzacji SPEC czy komercjalizacji s³u¿by zdrowia in gremio), ale
tak¿e faktycznego braku swoich ludzi w kierownictwie miasta. Jeden Bogdan
Jasko³d kieruj¹cy sto³eczn¹ polityk¹ spo³eczn¹, wiosny bowiem nie czyni. 

Wszystkie te powody (a nawet kilka innych, jeszcze mniej wa¿nych) nie spo-
woduj¹, i¿ Pani Prezydent absolutorium nie otrzyma. Dostanie je mia¿d¿¹c¹
wiêkszoœci¹ g³osów i to dok³adnie w Wielki Czwartek. Tyle, ¿e nie katolicki,
a prawos³awny! PODPATRYWACZ

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET
MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

	 Żaluzje
	 Roletki

materiałowe
	 Moskitiery
	 Verticale
	 Maty

bambusowe

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

MMaaggiicczznnyy  
cczzeekk!!
	 50 zł
	 100 zł
	 150 zł
	 200 zł

Poka¿ czek przed
zamówieniem, 

a dostaniesz RABAT!
Szczegó³y w sklepie.✂

www.instal−diament.com.pl
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POLECAMY SZEROKI ASORTYMENT:
�� Art. spo¿ywczych (stoisko ekologiczne)
�� Chemii gospodarczej, kosmetyków 
�� Zabawek i art. papierniczych
�� Odzie¿y i bielizny osobistej
�� Art. pasmanteryjnych, firan, tkanin
�� Obuwia i galanterii skórzanej
�� Sprzêtu oœwietleniowego, AGD

„SPO£EM” WSS PRAGA PO£UDNIE

ZAPRASZAMY PO ŒWI¥TECZNE ZAKUPY
do DH Universam „Grochów” ul. Grochowska

207 (rondo Wiatraczna)
Oferujemy artyku³y spo¿ywcze i przemys³owe wy³¹cznie uznanych i renomowanych firm,

wiele z nich posiada certyfikat potwierdzaj¹cy ekologiczne pochodzenie produktu

Sieæ VIA – zap³ata za domowe rachunki oraz do³adowania telefonów

Szanowni Pañstwo,
spotykam siê z Wami ju¿ od ponad dwóch lat, 
a czujê siê tak, jakbym robi³a to po raz pierwszy.
W te uroczyste Wielkanocne dni
Zmartwychwstania Pañskiego 
dla Was wszystkich œlê moc najszczerszych ¿yczeñ, 
rodzinnej atmosfery i mokrego dyngusa

Ma³gorzata Za³êcka
Radna Miasta Sto³ecznego Warszawy

DH „Universam” w okresie przedœwi¹tecznym czynny:
6-10.04.2009 r. pon.-pt.           spo¿ywczy - 600-2000 przemys³owy - 900-2000

11.04.2009 r. (Wielka Sobota)     spo¿ywczy - 800-1500 przemys³owy - 900-1500

Sklep ca³odobowy czynny do godz. 1700

Poczta? To zapraszam do kolejki
Nikt ju¿ nie pamiêta „¿elaznych”, problemów socjalistycz-

nego rynku: braku papieru toaletowego, sznurka do snopo-
wi¹za³ek beztalonowej sprzeda¿y samochodów. Bodaj jedyny
problem, którego nie zmieni³ kapitalizm, to kolejki w urzêdach
pocztowych.

Kolejki - powiedzmy to sobie szczerze - fundowane przede
wszystkim przez pocztê. No, bo jeœli przesy³ki dostarczane s¹
do domów w godzinach, kiedy wiadomo, ¿e nie ma lokatorów,
to trzeba bêdzie im potem wydaæ list, paczkê w okienku.

W ostatni dzieñ marca próbowa³em dostaæ siê do pocztowe-
go okienka na Pradze Po³udnie z wp³at¹ na ksi¹¿eczkê mie-
szkaniow¹. Urz¹d na Przyczó³ku Grochowskim - 46 osób
w kolejce. Na Placu Szembeka - ponad 100 (!!!) Na Grochow-
skiej przy Rondzie Wiatraczna - ponad 60. Dopiero na Saskiej
Kêpie trafi³em na prawdziwy rarytas - tylko 8-osobowa kolej-
ka. Bajka. 40 minut i ju¿ by³em za³atwiony.

Kto jeszcze przyk³ada rêkê do tych kolejek. Instytucje pañ-
stwowe zobligowane przepisami prawa. Jaki ma sens wysy³a-
nie wezwañ do zap³acenia podatku gruntowego listem poleco-
nym (to OK.), ale za potwierdzeniem odbioru? Przecie¿ jak
cz³owiek nie zap³aci podatku, to mu nalicz¹ karne odsetki. Po
co te potwierdzenia? ¯eby poczta nie mog³a wrzuciæ listu do
skrzynki, tylko by wo³a³a 75 proc. delikwentów do okienka po
z³o¿enie podpisu. Bo przecie¿ dostarcza listy w godzinach,
kiedy cz³owieka nie ma w domu.

No i my sami dok³adamy te kolejki. Ogromna wiêkszoœæ np.
p³atnoœci mo¿e byæ robiona przez internet. Popatrzcie Pañ-
stwo, kto stoi w tych kolejkach na poczcie: ci, którzy nie maj¹
internetu lub mu nie ufaj¹. OK., mo¿na by powiedzieæ - nie
ufasz, to stój. 

Problem w tym, ¿e wraz z nimi stoj¹ tak¿e ci, którzy ufaj¹,
ale nie mog¹ skorzystaæ z internetowej drogi, bo nie ma takiej
us³ugi. No i klops. Nierozwi¹zywalny problem poczty i jej
klientów. Podobny jedynie do nierozwi¹zywalnego k³opotu ko-
rzystaj¹cych z pañstwowej s³u¿by zdrowia. Czy¿by chodzi³o
o to, ¿e i tu i tu jest ten sam w³aœciciel?

Tomasz Szymański

Poniewa¿ wierzê, ¿e ceny
po³¹czeñ krajowych i zagranicz-
nych oraz SMS mog¹ jeszcze
spaœæ. Prócz zysków wymier-
nych w postaci z³otówek, które
co miesi¹c pozostan¹ w naszych
portfelach, dostrzegam równie¿
ogromny walor spo³eczny, jest
to przeciwdzia³anie wyklucze-
niu spo³ecznemu. Jak dokonaæ
obni¿ek cen? Mamy przed sob¹
dwie drogi. Pierwsza to dzia³a-
nia Parlamentu Europejskiego,
który w swoich kompetencjach
posiada ustalenie stawki po³¹-
czeñ roamingowych oraz SMS
poza granicami kraju. W lecie
zesz³ego roku PE obni¿y³ koszt
po³¹czenia miêdzynarodowego,
uwa¿am, ¿e wci¹¿ jest spore po-
le do dalszych obni¿ek. Drugim
elementem jest ci¹g³a walka na
terenie naszego kraju o uczciw¹
grê pomiêdzy obecnymi opera-
torami telefonii komórkowej.
Pojawienie siê czwartego opera-
tora spowodowa³o ju¿ du¿e ob-
ni¿ki cen, na wydawa³o siê ju¿

skostnia³ym rynku. Patrz¹c na
przyk³ad m.in. Wielkiej Bryta-
nii, Niemiec, Francji, gdzie ofer-
ty operatorów s¹ du¿o bardziej
atrakcyjne od oferowanych na
polskim rynku widaæ, ¿e mobili-
zacja do konkurencji pomiêdzy
operatorami daje ogromne pole
do popisu w kwestii atrakcyj-
nych ofert. Z czego to wynika?
Ostatnio prasa krajowa poda³a,
¿e penetracja rynku polskiego
przez telefony komórkowe wy-
nosi oko³o 90%, natomiast
w wy¿ej wymienionych krajach
dawno przekroczy³a 100%. 

Jaki jest plan Wierzbickiego?
Po pierwsze, dzia³ania na forum
europejskim w celu dalszego ob-
ni¿enia przez Parlament Europej-
ski taryf na po³¹czenia roamingo-
we oraz SMS-y. Drugi element –
to monitorowanie i dopingowa-
nie Komisji Europejskiej, która
posiada prawo do postêpowañ
antymonopolowych, aby pilno-
wa³a miêdzynarodowe koncerny,
które dzia³aj¹ przecie¿ na terenie

wiêkszoœci krajów UE, w celu ta-
kiego samego traktowania klien-
ta w Polsce, jak w Wielkiej Bry-
taniii czy Niemczech. Trzecim
elementem jest aktywne w³¹cze-
nie siê w proces legislacyjny PE,
w celu tworzenia prawa, które
zapewni firmom uczciwy zysk,
a odbiorcom równe prawa oraz
przystêpne ceny. W Polsce moje
uznanie wzbudza dzia³anie Urzê-
du Kontroli Ekonomicznej: ceniê
dzia³ania wzmacniaj¹ce pozycje
klienta, czy te¿ skruszenie wyda-
wa³oby siê niezachwianej pozy-
cji trzech dotychczasowych ope-
ratorów. Polskie prawo teleko-
munikacyjne nale¿y ca³y czas
udoskonalaæ, mo¿na to robiæ za-

równo jako pose³ na Sejm, jak
i eurodeputowany. Osobiœcie
podj¹³em wyzwanie startu
w zbli¿aj¹cych siê wyborach do
Parlamentu Europejskiego. Uwa-
¿am, ¿e przep³yw informacji to
jeden z kluczowych elementów
gospodarczych i spo³ecznych.
Obni¿enie taryf na po³¹czenia
oraz SMS, a tak¿e walka o szero-
kopasmowy Internet to podstawa
mojego programu. Wzrost go-
spodarczy oraz powstawanie wy-
soko p³atnych miejsc pracy mo-
¿emy uzyskaæ poprzez obni¿enie
kosztów przep³ywu informacji
(telefon, Internet) oraz poprzez
walkê z wykluczeniem spo³ecz-
nym. Dziœ trudno sobie wyobra-
ziæ szukanie pracy bez komórki
czy sieci. Spece od reklamy
twierdz¹, ¿e Internet stoi. Przy³¹-
czam siê do tej walki, wierzê, ¿e
poprzez fundusze unijne jeste-
œmy w stanie prócz autostrad bu-
dowaæ równie¿ infostrady, a tak-
¿e stworzyæ tzw. Internet socjal-
ny. Bêdê walczy³ w Brukseli
o œrodki na ten cel. Wszystkich,
których zainteresowa³y tezy po-
stawione w moim artykule, na-
mawiam do kontaktu.

Z wyrazami szacunku 
Sebastian Wierzbicki

Radny m.st. Warszawy (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

kontakt@sebastianwierzbicki.pl

Obniżyć taryfy na połączenia i SMS
Jednym z kluczowych elementów naszego
¿ycia prywatnego i zawodowego jest telefon
komórkowy – bana³, truizm s³ychaæ w odpo-
wiedzi. Koszty, które ponosimy za po³¹czenia
i SMS s¹ jeszcze na wysokim poziomie i co-
miesiêczny rachunek nie wydaje siê byæ ju¿
tak banalny. Dlaczego o tym piszê? 

REKLAMA REKLAMA

OG£OSZENIE                                                                                                                                                                              OG£OSZENIE
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Ryby u Marty
– Brazylijska 1

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

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

W tym niewielkim sklepiku mo¿na znaleŸæ wiele ró¿nych artyku³ów spo¿ywczych. Codzien-
nie rano o godz. 8 przywo¿one jest œwie¿utkie pieczywo z firmy SPC, do tego mo¿na dokupiæ
serki i inny nabia³. Oprócz tradycyjnych produktów mo¿na znaleŸæ tam artyku³y trudno dostêp-
ne w innych okolicznych sklepach.

Marta zaprasza równie¿ na zakupy delikatesowe z kuchni œwiata: w³oskiej, japoñskiej, hi-
szpañskiej, meksykañskiej, greckiej oraz po ¿ywnoœæ ekologiczn¹. Ponadto znajd¹ Pañstwo
domowe wyroby garma¿eryjne. 

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

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

oraz domowe wyroby garma¿eryjne.

ZDROWYCH I RADOSNYCH 
ŒWI¥T WIELKANOCNYCH 

¿yczy
SKLEP „RYBY U MARTY”

Sklepik „Ryby u Marty” na rogu Brazylijskiej i Saskiej otwarty jest od poniedziałku 
do piątku od 800 do 1900, a w sobotę od 900 do 1400, tel. 022 353−69−55. Zapraszamy!

Rozpoczê³y siê prace przy
budowie parkingu Parkuj i JedŸ
w Aninie. Kontrakt na budowê
wygra³a firma FAL-BRUK. Na-
ziemny, jednopoziomowy par-
king w Aninie powstanie przy
przystanku kolejowym. Kierow-
cy bêd¹ mieli do swojej dyspo-
zycji 80 miejsc (w tym 3 dla
osób niepe³nosprawnych). Znaj-
dzie siê tam równie¿ miejsce dla
70 rowerów. Koszt inwestycji
wyniesie ok. 2 mln z³ brutto.Do
2012 roku ZTM zamierza uru-
chomiæ parkingi przy przystan-
kach kolejowych w Remberto-
wie, Jeziorkach i Falenicy. Naj-
bardziej zaawansowane s¹ obe-
cnie przygotowania do budowy
parkingu w Wawrze przy ul. Wi-
docznej, który pomieœci 150 sa-
mochodów i 150 rowerów. Prace
projektowe powinny siê zakoñ-
czyæ jeszcze w I po³owie br. Do-
celowo ca³y system ma liczyæ
27-30 parkingów. II etap budo-
wy parkingów Parkuj i JedŸ zo-
stanie dofinansowany z fundu-
szy unijnych w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckie-
go 2007–2013. 


 
 

Kolejni warszawscy radni

zasilaj¹ szeregi Stronnictwa De-
mokratycznego. Po radnej m. st.
Warszawy Katarzynie Munio
do Stronnictwa zg³osili swój ak-
ces i zostali przyjêci dwaj radni
dzielnicowi. S¹ to Dariusz Ka³-
wajtys – radny dzielnicy W³o-
chy i Marek Lipiñski – radny
dzielnicy ¯oliborz. 


 
 

21 marca br. wawerski Teatr

GLAN zdoby³ kolejn¹ nagrodê.
Jury XIII Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Teatrów Szkolnych
„Maska 2009” w Che³mie
uzna³o „¯ycie jest piêkne” Tea-
tru GLAN za najlepsze przed-
stawienie festiwalu i przyzna³o
mu I nagrodê. Sukces jest tym
wiêkszy, ¿e konkursowy pokaz
by³ zarazem przedstawieniem
premierowym. Spektakl „¯ycie
jest piêkne”, autorstwa i w re-

¿yserii Julii Kotarskiej-Rekosz,
zosta³ przygotowany specjalnie
na che³mski festiwal. 


 
 

Wystawê zdjêæ „Pó³ wieku

Kampinoskiego Parku Narodo-
wego” wykonanych przez pra-
cowników parku mo¿na ogl¹-
daæ na Krakowskim Przedmie-
œciu nieopodal Domu Polonii.
Przepiêkne fotografie zachwy-
caj¹ prostot¹ i bogactwem
barw, na planszach umieszczo-

no te¿ zdjêcia archiwalne, uka-
zuj¹ce kampinoskie wydmy
z pocz¹tku XX wieku. Wysta-
wa prezentowana bêdzie do 3
maja br. Honorowy patronat
nad wystaw¹ objêli: Marsza³ek
Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik oraz Prezydent
m.st. Warszawy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz. 


 
 

Od 24 marca do 28 kwietnia

w Wy¿szej Szkole Ekonomicz-
no-Informatycznej w Warsza-
wie (ul. Stok³osy 3) odbêdzie
siê cykl wyk³adów z zakresu
wiedzy ekonomicznej i infor-
matycznej dla licealistów. Po-
prowadz¹ je znani i cenieni wy-
k³adowcy z warszawskich
uczelni. £¹cznie odbêdzie siê
10 spotkañ, udzia³ w zajêciach
jest bezp³atny. Szczegó³owe in-
formacje znajduj¹ siê na stro-
nie:  www.wsei.pl


 
 

Rada Osiedla Grochów-Ki-

nowa zorganizowa³a pokaz
zdjêæ z Tanzanii, które wykona³
Piotr Marciniak (na zdjêciu)
przebywaj¹cy tam jako wolon-
tariusz. Autor razem z innymi
wolontariuszami, w ramach
dzia³añ Fundacji „Simba

Friends”, remontowa³ w znaj-
duj¹cym siê u stóp Kilimand¿a-
ro Moshi szko³ê. Pokaz pt.

„Pod dachem Afryki” obejrza³o
kilkudziesiêciu mieszkañców
osiedla wraz z wiceburmi-
strzem dzielnicy Adamem
Grzegrzó³k¹.


 
 

W sobotê 25 kwietnia w hali

sportowej przy gimnazjum nr
105 ul. Króla Maciusia 5 odbê-
dzie siê XIII Wawerski Przegl¹d
Tañca Towarzyskiego i Nowo-
czesnego. Organizatorem prze-
gl¹du jest Klub Kultury „Mary-
sin”. W czêœci pierwszej w godz.

10-12 odbêdzie siê pokaz par ta-
necznych tañca towarzyskiego
i w godz.12-16 wystêp zespo³ów
tañca nowoczesnego. 


 
 

Naczelnik Urzêdu Skarbo-

wego Warszawa Wawer przyj-
mie na sta¿ bezrobotn¹ m³o-
dzie¿ do 25 roku ¿ycia oraz
osoby, które od ukoñczenia
szko³y wy¿szej nie ukoñczy³y
27 lat w celu przygotowania za-
wodowego poprzez pozyskiwa-
nie kwalifikacji i umiejêtnoœci
zawodowych w okresie sta¿u.
D³ugoœæ sta¿u wynosi do 12
miesiêcy. Zainteresowanych
zapraszamy do siedziby urzêdu
Warszawa ul. Mycielskiego 21
pok. 211. Kontakt tel. (022)
509-42-11 w godzinach 8.00-
16.00.  (ab) (ar)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA �� Centrum Promocji Kultury Praga
Po³udnie ul. Podskarbiñska 2 - 9.04.
godz. 16.00 Koncert „Pieœni Wielkopost-
ne – Jazzowe interpretacje”. Spotkanie
Wielkanocne pracowników i przyjació³
CPK, wstêp wolny; 15.04. godz. 14.00
Dzielnicowe eliminacje do organizowane-
go przez Staromiejski Dom Kultury -
Ogólnopolskiego Konkursu Recytator-
skiego; godz. 17.00-21.00 Wieczorek ta-
neczny dla seniorów, wstêp 10 z³; 16.04.
godz. 17.00 W cyklu „Praska Szko³a
Zdrowia”, wstêp wolny; 17.04. godz.
19.00 Wieczór z Teatrem TM spektakl
„Piranie w akwarium”, wstêp 10 z³; godz.
18.00 Spotkanie literackie z Teres¹ Mar-
kiewicz pt. „Wilno w poezji i dziennikar-
stwie”, wstêp wolny; 18.04. godz. 19.00
Wieczór z Teatrem TM – spektakl „Piranie
w akwarium”, wstêp wolny; 19.04. godz.
12.00 Impreza pod has³em „Praska Wio-
sna”; godz. 17.00 W ramach spotkañ
podró¿niczych – wyk³ad pt.: „ Nauczanie
opery chiñskiej. Historia i wspó³cze-
snoœæ”, wstêp wolny; 20.04. godz. 17.00
Spektakl „Requiem u³ana” w wykonaniu
uczniów ZS Nr 5 im. Stefana Kisielew-
skiego, wstêp wolny; godz. 18.00 Podwój-
ne spotkanie literackie Doroty Ryst i Mi-
³osza Kamila Manasterskiego pt.„Msza za
miasto”, wstêp wolny; 21.04. godz. 18.00
Multimedialna prezentacja poœwiêcona
Warszawie lat 1939-1945, wstêp wolny;
godz. 18.30 Wyk³ad pt. „Zasada dobra
wspólnego i zasada solidarnoœci jako fila-
ry w katolickich naukach spo³ecznych”,
wstêp wolny; 22.04. godz. 17.00 Wieczo-
rek taneczny dla seniorów, wstêp wolny;
godz. 17.00 Wyk³ad: „Giganci dojrza³ego
renesansu - Leonardo, Rafael, Micha³
Anio³”, wstêp wolny;
�� Klub Kultury „Goc³aw” Filia CPK
ul. Abrahama 20 – 24.04. godz.
15.30–17.00 „Komputer – nie taka stra-
szna maszyna” kurs obs³ugi komputera
dla pocz¹tkuj¹cych w ramach zajêæ Aka-
demii Cz³owieka Aktywnego. Czas trwa-
nia kursu 20 godzin, op³ata za ca³y kurs 30
PLN;
�� Urz¹d Dzielnicy Warszawa Rember-
tów Sala kolumnowa Ratusza al. gen.
A. Chruœciela 28 do 30.04. (pon.– pt.)
w godz. 8.00–16.00 „Niemo¿liwe jest
mo¿liwe” - wystawa malarska Artura
Grzechnika; 
�� Dom Kultury „Rembertów” ul. Ko-
mandosów 8 – do 30.04.wystawa fotogra-

ficzna pt.: „Cz³owiek jest wielki nie przez
to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli
siê z innymi” poœwiêcona Janowi Paw³o-
wi II; 15.04. godz. 18.30 Wieczór poetyc-
ki poety i pisarza Zbigniewa Jerzyny po³¹-
czony ze s³uchowiskiem pisarza pt.„From-
borska Baszta”;22.04. godz. 18.30 „To oni
tworzyli Rembertów” wystawa historycz-
na po³¹czona z prelekcj¹ pt.„Nim Rember-
tów sta³ siê miastem”; 
�� Oœrodek Kultury w Dzielnicy War-
szawa Weso³a ul. Starzyñskiego 21 –
16.04. godz. 19.00 Barwy w ¿yciu cz³o-
wieka - wernisa¿ wystawy malarstwa Jo-
anny Stein. 23.04. godz. 18.00 Z cyklu
„Podró¿e bez granic” – Ziemia Œwiêta.
Pokaz slajdów i prelekcja w wykonaniu
Ryszarda Czajkowskiego (dziennikarz,
operator filmowy, pisarz, reporter, publi-
cysta, podró¿nik, polarnik); 25.04. godz.
10.00 Œpiewogranie - spotkanie artystycz-
ne cz³onków ZHP; 26.04.godz.16.00
Królowa pszczó³ przedstawienie dla dzieci
w wykonaniu Teatru „Iskierka”; 30.04.
godz.19.30 Czwartkowe wieczory mu-
zyczne;

* Dom Kultury „Wygoda” ul. Ko-
niecpolska 14 – 17.04.
godz.18.00–19.00 Wyk³ad autorski Krzy-
sztofa Dworczyka pt.: „W krainie ludo-
¿erców i rajskich ptaków – Papua Nowa
Gwinea”; 18.04. godz. 12.00-14.30 Zajê-
cia animacyjne dla dzieci pt.„W poszuki-
waniu Œmigusa Dyngusa”; 21.04. godz.
14.30 Spotkanie grupy osiedlowej „Wy-
goda-Kawêczyn”; 22.04. godz.
10.00–11.00 film edukacyjny dla przed-
szkolaków; 23.04. godz. 14.00-15.00
Konkurs plastyczny pt.„Moje ukochane
zwierzê”- og³oszenie wyników, wrêcze-
nie nagród i wernisa¿ prac; 24.04. godz.
17.00-19.30 Spotkanie Klubu Seniora –
wieczorek przy pianinie po³¹czony z pre-
lekcj¹ z okazji 70-lecia uzyskania przez
Rembertów praw miejskich. 29.04. godz.
17.30-18.30 Dy¿ur dzielnicowego dla
mieszkañców Wygody i Kawêczyna; do
30.04. wystawa prac plastycznych ucze-
stników sekcji plastycznej DK „Wygoda”
pt.„Oznaki wiosny”;
�� Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa
20 – 22.04. godz. 18.00 W cyklu „Taje-
mnice zdjêæ Warszawy” – Nieznane nalo-
ty na Warszawê; 23.04. godz. 18.00 W cy-
klu „Przez kino do historii” – Koniec no-
cy (1956, 90 min);

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

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

Zarz¹d SM „Przyczó³ek Grochowski” z siedzib¹ w Warszawie ul. Ostrzycka 2/4 na podstawie
obowi¹zuj¹cego w Spó³dzielni „Regulaminu przeprowadzania przetargów o ustanowienie prawa do
lokalu w SM „Przyczó³ek Grochowski” zatwierdzonym Uchwa³¹ Rady Nadzorczej Nr 8/08 z dnia
04.02.2008 r. – og³asza przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrêbnej w³asnoœci lokalu
mieszkalnego nr 72 przy ul. Brac³awskiej 4 o powierzchni u¿ytkowej 56,0 m2.

Cena wywo³awcza 245 743,68 z³.
Osoby zainteresowane przetargiem winny sk³adaæ swoje oferty w zamkniêtych kopertach w biurze
Zarz¹du Spó³dzielni pok. nr 6 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2009 r. do godziny 1600.
Wadium w wysokoœci 10.000 z³ (s³ownie dziesiêæ tysiêcy) nale¿y wp³aciæ na konto nr 05 13201104
2980 4122 2000 0003.

Nie wniesienie zaoferowanej kwoty w terminie podanym przez oferenta,
który wygra³ przetarg powoduje przepadek wadium.

Przetarg uniewa¿nia siê w przypadku, gdyby wyst¹pi³y istotne zmiany okolicznoœci  powoduj¹ce, i¿
Spó³dzielnia nie bêdzie mog³a przenieœæ w³asnoœci lokalu.
O wynikach przetargu, który odbêdzie siê w dniu 28.04.2009 r. zainteresowani uzyskaj¹ informacjê 
w biurze Spó³dzielni nastêpnego dnia po posiedzeniu Komisji Przetargowej, pok. nr 6, tel. 022 810-40-73.

Z regulaminem przetargów mo¿na zapoznaæ siê w biurze Spó³dzielni pok. nr 6.

Lokal mo¿na ogl¹daæ po wczeœniejszym uzgodnieniu telefonicznym 022 810-40-73.
Informacja o przetargu oraz regulamin przeprowadzania przetargów umieszczone s¹ na stronie:

www.przyczolek.waw.pl

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

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

Fot. archiwum
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ozdobi³ jedn¹ jego czêœæ.
Pewnie, nie bêdzie to mazu-
rek jak z cukierni, ale za to
ile¿ zabawy przy dekorowa-
niu, ile¿ przyjemnoœci przy
jedzeniu i próbowaniu na-
wzajem kawa³ków ze „swo-
ich” czêœci, ile potem weso-
³ych uwag! Wa¿na zasada:
nikogo nie krytykujemy, ni-
kogo nie poprawiamy, niech
ka¿dy zdobi jak lubi i jak
umie.

W czwartek lub pi¹tek mo¿-
na urz¹dziæ wielkie, rodzinne
malowanie pisanek. Farby,
flamastry, barwniki do jaj,
³upiny cebuli, sok buraczany
– wszystkie chwyty dozwolo-
ne. Malowanie, skrobanie,
oklejanie! Byle by³o sponta-
nicznie i rodzinnie, a ka¿da
pisanka niech znajdzie swoje
miejsce w œwiêconce.

Œwi¹teczne menu? Prze-
cie¿ co roku narzekamy, ¿e

„tyle tego na stole”, martwi-
my siê, „kto te¿ to wszystko
zje?!”, potem cierpimy, do-
jadaj¹c powielkanocne re-
sztki. 

Jeœli dbamy o portfel,
przede wszystkim czujnie ko-
rzystajmy z wybranych pro-
mocji. Zamiast p³aciæ za
schab bez koœci ponad 20 z³,
kupmy go w promocji po 13-
14 z³ za kilogram. Pieczywo
w piekarni kosztuje zazwy-
czaj taniej, ni¿ w sklepie.
Podobnie z innymi zakupa-
mi. Przyjemnie jest policzyæ,
ile mo¿e nam zostaæ w kie-
szeni! 

Co jeszcze? Du¿o czasu
i pogodnej cierpliwoœci dla
siebie nawzajem. By zaj¹-
czek wielkanocny przyniós³
nam przede wszystkim ra-
doœæ, dobroæ i wiele wza-
jemnej serdecznoœci. By
wiara w cud zmartwychw-
stania zamieni³a siê w si³ê
i nadziejê, a nie w szynki,
schaby, korniszony. Bo
warto.                           żu

Kobiecym okiem

- Alleluja, panie, Kaziu. Panowie Eustachy Mordziak i Ka-
zimierz G³ówka jak zwykle natknêli siê na siebie ku obopól-
nemu zadowoleniu.

- Jakoœ przetrwaliœmy tê cholern¹ zimê. MroŸna nie by³a,
ale ci¹gnê³a siê jak guma z majtek. 

Poniewa¿ czas œwi¹teczny nastraja³ ludzi pogodnie, to obu
d¿entelmenom nie w g³owie by³o kontynuowanie przykrego
tematu. Wszelako porównanie poczynione przez pana G³ów-
kê nakierowa³o pana Eustachego na najwiêksz¹ sensacjê te-
gorocznej zimy, czyli na romans eks premiera Kazimierza
i emigracyjnej polskiej poetki Isabel. 

- Zafundowa³ nam historiê ten pañski imiennik, ¿e ho, ho! 
- Mówisz pan o Marcinkiewiczu?
- W rzeczy samej. 
- Patrz pan, co kobita mo¿e z cz³owieka zrobiæ. Premierem

przecie¿ by³, ¿onaty, dzieciaty. Ledwo wyjecha³ do tego Lon-
dynu, no i masz babo placek! 

– Nie placek tylko Isabel - Eustachy lubi³ byæ precyzyjny.
- Z drugiej strony, kontynuowa³, wychodzi na to, ¿e Kazik,

nie taki gamoñ, jak go maluj¹. Ale dziwiæ siê nie ma co -
dziewucha m³oda, zaczê³a mu do wiersza nawijaæ, to i ch³o-
pa zbajerowa³a. Niejeden chcia³by byæ na jego miejscu. 

- No, dobrze, ale co on teraz w œwiêta zrobi? Pudding
w tem Londynie bêdzie wtran¿ala³ zamiast ¿urku z bia³¹ kie³-
bas¹? Pan G³ówka, jak zwykle by³ praktyczny.

- Wykluczyæ siê nie da. Tyle, ¿e jak ch³op w tem wieku po-
czuje m³od¹… tê, no - patrz pan, cholera, zapomnia³em -

znaczy jak siê w mê¿czyŸnie dojrza³ym mi³oœæ do m³odej pan-
ny zalêgnie, to na wiele jest gotów. Nawet jak go czasami
drêczy lêk o – za przeproszeniem – przysz³oœæ, to zaraz t³u-
maczy sam sobie, ¿e jak Pan Bóg dopuœci, to i z kija wypu-
œci. 

- A propos przysz³oœci, to faktycznie ró¿nie mo¿e byæ. I Isa-
bel siê kiedyœ zestarzeje, a starsze kobity (zw³aszcza niewy-
¿yte literacko) mog¹ cz³owieka do grobu wpêdziæ. Jak ta naj-
s³ynniejsza teraz w ca³em USA babcia, któr¹ do s¹du na
œwiadka wezwali. 

- No i co, no i co? Eustachy niecierpliwie nadstawia³ uszu. 
- Jak to, co? Prokurator pyta j¹: - Pani Jones, czy pani

mnie zna?
- Pewnie, panie Williams, od dziecka. Pan mnie bardzo

rozczarowa³, pan k³amie, oszukuje ¿onê, plotkuje. Tak, znam
pana.

Prokuratora zatka³o. Nie wiedz¹c, co robiæ, zapyta³:
- A czy zna pani tego tam, adwokata?
- Tak, znam pana Bradleya. Od czasu, gdy by³ dzieckiem.

Wyrós³ na leniwego alkoholika, na dodatek bigota. Jego
kancelaria prawna jest jedn¹ z najgorszych w ca³ym sta-
nie. Nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e oszukiwa³ ¿onê z trzema in-
nymi kobietami. Jedn¹ z nich by³a pañska ¿ona. Tak, znam
go.

Adwokat by³ bliski œmierci.
Sêdzia zaœ poprosi³ obu do siebie i cichutko powiedzia³:
- Jeœli któryœ z was, idioci, zapyta j¹ o mnie, obu wyœlê na

krzes³o elektryczne!
- Przyznasz pan jednak panie Kaziu, ¿e naszemu by³emu

premierowi to nie grozi - wykrztusi³ Eustachy d³awi¹c siê
œmiechem. - Na razie… 

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Isabel
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Jest w USA miasto, które nosi oficjaln¹ amerykañsk¹ nazwê Independent City
of Hamtramck. My to t³umaczymy jako Niezale¿ne Miasto Hamtramck (wymaw-
iaj hem-TRE-myk), ale gdyby siê ktoœ upar³, to œmia³o móg³by t³umaczyæ tê nazwê
jako Niepodleg³e Miasto Hamtramck, bo przecie¿ np. amerykañsk¹ Declaration of
Independence z 1776 roku t³umaczymy jako Deklaracjê Niepodleg³oœci, a nie
jako Deklaracjê Niezale¿noœci. Wówczas moglibyœmy porównaæ Hamtramck do
Pañstwa Miasta Watykañskiego, poniewa¿ jest ono tak samo kompletnie otoczone
przez W³ochy jak miasto Hamtramck przez miasto Detroit. Ale takich ambicji nikt
nie ma, ³¹cznie z mieszkañcami Hamtramck, których jest oko³o 18 tysiêcy, chocia¿
mogliby oni takie ambicje mieæ, bo s¹ to prawie wy³¹cznie Polacy. 

Ja siê tam znalaz³em w okresie wielkanocnym dok³adnie 20 lat temu, bo 17
kwietnia 1989 roku, kiedy do Niepodleg³ego Miasta przylecia³ George Bush
(senior), który zaledwie od trzech miesiêcy (dok³adnie od 20 stycznia 1989 roku)
by³ prezydentem USA. Przylecia³ do Hamtramck, by wyg³osiæ wielkie przemówienie
gratulacyjne dla narodu polskiego za pokojowe przechodzenie do demokracji.
Polacy w Hamtramck nazwali przemówienie Busha „wielkanocnym jajeczkiem”,
zw³aszcza, ¿e w Polsce otrzymali drugie – 17 kwietnia 1989 roku zosta³a zalegali-
zowana „Solidarnoœæ”. 

Ale dopiero w 11 lat póŸniej czyli w roku 2000, dowiedzieliœmy siê z pamiêtników
Busha, ¿e tego dnia – tj. 17 kwietnia 1989 roku – w t³umie w Hamtramck – sta³
uzbrojony zamachowiec z zamiarem zabicia prezydenta. Wtedy zrezygnowa³ on z
przechodzenia przez bramki, ale póŸniej czyha³ na pañstwa Bushów w dwóch
ró¿nych restauracjach waszyngtoñskich, w których niekiedy jedli kolacjê. Tam siê na
nich nie doczeka³, i wreszcie Secret Service czyli waszyngtoñski BOR oraz FBI
dopad³y go na Zachodnim Wybrze¿u, gdzie przyzna³ siê do wszystkiego. 

Dobrze, ze mu siê nie uda³o wykonaæ zbrodniczego zamachu, poniewa¿ Bush
odegra³ bardzo wa¿n¹ rolê w pokojowym przejœciu Polski od komunizmu do
zachodniej demokracji. 

Czy w œwietle tak istotnych wydarzeñ godzi siê pisaæ o drugiej wielkanocnej
rocznicy, zw³aszcza, ¿e dotyczy ona drobnej, choæ zabawnej sprawy? W zasadzie
nie, ale poniewa¿ w Wielkanoc œpiewamy „Weso³y nam dzieñ dziœ nasta³”, to chyba
zaryzykowaæ mo¿na. 

Jest rok 2001. Data 11 kwietnia. Ambasador W³och w Polsce, J.E. pan Luca
Daniele Biolato, i jego ¿ona, Polka, pani Anna Biolato wydaj¹ przyjêcie wielkanoc-
ne. Ambasada W³och w Warszawie to jeden z najwspanialszych budynków stolicy.-
dawny Pa³ac Szlenkierów, bogatych garbarzy z Niemiec. Przyjêcie po³¹czone jest z
prezentacj¹ ksiêgi-albumu po polsku i po w³osku pt. „Pa³ac Szlenkierów – ambasa-
da W³och w Warszawie” pióra nie¿yj¹cego ju¿ wówczas profesora Tadeusza
Jaroszewskiego i samego ambasadora Biolato przy wydatnej pomocy pani
ambasadorowej. Niema³o w ksiêdze anegdot. A oto jedna z nich. W czasie kadencji
ambasadora Mario Mondello (1974-76), który by³ wielkim mi³oœnikiem teatru,
mia³a byæ w Warszawie wystawiona komedia w³oska pt. „Bel Ami i jego dubler”
oparta na s³ynnym „Bel Ami” Maupassanta. Mondello po¿yczy³ jedyny istniej¹cy w
Polsce tekst tej komedii od mieszkaj¹cego na sta³e w Polsce w³oskiego autora i
re¿ysera, Giorgio Pampiglione, z solenn¹ obietnic¹, ¿e mu tekst odda za kilka dni.
Ale nie odda³, przynajmniej nie w ca³oœci. Poniewa¿ jego pies, znalaz³szy ksi¹¿eczkê
gdzieœ na kanapie, zacz¹³ j¹ gryŸæ. Pampiglione otrzyma³ wiêc tekst powa¿nie nad-
gryziony...nie, nie zêbem czasu, ale zêbami nieoczekiwanego mi³oœnika teatru,
mo¿e jeszcze wiêkszego ni¿ jego pan. 

Wraz z tymi s³owami ¿yczê Wszystkim Pañstwu Weso³ych Œwi¹t. Bêd¹c pewnym,
¿e w czasie tych¿e, bêdziecie Pañstwo mieli smaczniejsze dania do gryzienia, ni¿
choæby najlepsze teksty komedii w³oskich.    Zygmunt Broniarek

Z obawy przed kryzysem
zaczêliœmy oszczêdzaæ.
Mniej ni¿ zazwyczaj wydali-
œmy przed Wigili¹, mniej za-
pewne wydamy przed Wiel-
kanoc¹. 

Czy wydane na przygoto-
wania œwi¹tecznego menu
pieni¹dze s¹ du¿e, czy ma-
³e, to - prawdê mówi¹c -
bez znaczenia: nie pieni¹-
dze buduj¹ dobry klimat ro-
dzinnych œwi¹t, choæ praw-
d¹ jest, ¿e pieni¹dze mog¹
go zniszczyæ. By³oby szko-
da!

Piêkne œwiêta to my sami.
Pieczecie mazurka? Zapro-
ponuj ka¿demu cz³onkowi
rodziny, by po swojemu
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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

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 022 610−02−17

Pl. Szembeka 6
tel./fax 022 612−02−18
kom. 0602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

� panele podłogowe 
� BARLINEK – deska podłogowa
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew. 
� parapety wew. i zew. i marmur włoski
� rozety, rolety
� karnisze, tralki, poręcze
� listwy drewniane, MDF i PCV
� listwy przypodłogowe

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13 (od ul. Granicznej), 

tel. 789 59 62, 789 61 07
kom. 600 297 508, 600 813 785

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, tel. (025) 757 34 73

CZYNNE: PN.-PT 9.00-19.00,
SOB. 9.00-14.00

REKLAMA REKLAMA

Œwiêta 
za ma³e
pieni¹dze

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

tel. 022 610-48-74; 022 610-49-11
� ul. Floriañska 12

tel. 022 619-19-56; 022 619-36-19
� ca³odobowo – tel. 195 88

(po³¹czenie bezp³atne);
022 836-69-16; 0608-054-093

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

US£UGI POGRZEBOWE

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

�� firmy OC dzia³alnoœci
�� auta, domy, mieszkania
�� emerytalne, zdrowotne, na ¿ycie
�� OFE, IKE, Inwestycje

ul. Mycielskiego 20
tel. ((002222))  813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER
1962 r.

BAR RESTAURACYJNY 
Warszawa, 

ul. Międzynarodowa 65
tel. 617 61 46

Wszystkim Gościom
życzymy Wesołych, Pogodnych 

Świąt Wielkiej Nocy
ZAPRASZAMY codziennie

od godz. 8.00 do 21.00
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ORGANIZUJEMY 
PRZYJĘCIA 

OKOLICZNOŚCIOWE!
Przyjmujemy zamówienia 
na świąteczne potrawy

TTTTwwwwóóóó jjjj     FFFF rrrr yyyyzzzz jjjj eeee rrrr
ul. Siennicka 22
Zapraszamy codziennie 

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

tel. 022 813−64−36
(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18

„Ma³y Bazarek”)

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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- Przez pewien czas by³o od-
czuwalne spowolnienie w dzia-
³alnoœci „CePeKu”. Mamy ten
okres ju¿ ca³kowicie za sob¹?

- Nowy budynek przy ul. Pod-
skarbiñskiej 2 jest piêkny, ale nie
oby³o siê bez mankamentów.

Brakowa³o wyposa¿enia wiêc
musieliœmy zaj¹æ siê przetarga-
mi, a to d³ugie procedury. Para-
doksalnie, nie u³atwia³ nam ¿y-
cia te¿ ubieg³oroczny boom go-
spodarczy, gdy¿ zdarza³y siê
przetargi, do których nikt nie
przyst¹pi³ i musieliœmy je pona-
wiaæ. Brakowa³o zainteresowa-
nych wykonawców. Rzeczywi-
œcie, by³ taki okres wyposa¿ania,
dba³oœci o estetykê, dopracowy-

wania. Teraz dzia³amy ju¿ pe³n¹
par¹.

- Program zajêæ i imprez
oœrodka kultury zdaje siê byæ
bardzo bogaty...

- Ca³y czas modyfikujemy
program. Wprowadzamy nowe

elementy. Liczba zajêæ jest bar-
dzo du¿a. Staramy siê wykorzy-
stywaæ ka¿dy fragment naszej
nowej siedziby. I staramy siê ¿e-
by jak najwiêksza by³a ró¿no-
rodnoœæ prowadzonych u nas za-
jêæ.

- Czy zmiana siedziby spo-
wodowa³a zwiêkszenie wœród
mieszkañców zainteresowania
kultur¹ i sztuk¹? Przyby³o
uczestników zajêæ?

- Zdecydowanie tak. Dobrym
przyk³adem s¹ zajêcia plastycz-
ne. Tutaj mamy a¿ trzy pracow-
nie, w których dzia³aj¹ ró¿ne for-
my plastyczne – malarstwo, ba-
tik, czyli malowanie na jedwa-
biu, na tkaninie, mamy zajêcia

malarskie takie trochê ekspery-
mentalne, poszukiwawcze, od-
krywaj¹ce talenty, wikliniar-
stwo, ceramikê, witra¿... W po-
przedniej siedzibie te zajêcia
odbywa³y siê raz w tygodniu
w dwóch grupach, a teraz prak-
tycznie w ka¿dej pracowni co-
dziennie prowadzone s¹ zajêcia. 

- Niektóre formy, zajêcia
bardzo mocno ju¿ osadzi³y siê
w tradycji po³udniowopraskie-

go „CePeKu” – jak odnajduj¹
siê w nowej siedzibie?

- Znakomicie. Ca³y czas dzia³a
nasz klub literacki, cykl podró¿-
niczy. Organizujemy koncerty,
przedstawienia teatralne. Tak na-
prawdê teraz, w nowej siedzibie,
mo¿emy zaj¹æ siê wszystkimi
muzami, wszystkimi formami
dzia³alnoœci kulturalnej.

- No i jest galeria z prawdzi-
wego zdarzenia...

- Tak, galeria w piêknie przy-
gotowanym pomieszczeniu. To
ju¿ jest prawdziwa galeria, a nie
taka namiastka, jak to by³o w sta-
rej siedzibie.

- Odnoszê wra¿enie, ¿e du¿¹
wagê przyk³adacie tak¿e do
zajêæ muzycznych, tanecz-
nych, ruchowych...

- Mamy ca³¹ grupê zajêæ ta-
necznych na czele ze s³ynn¹ for-
macj¹ „Kamion Dance”. Œwietn¹
baz¹ do tego typu zajêæ jest nasza
sala taneczna. Nowoœci¹ s¹ zajê-
cia ogólnorozwojowe, taneczno-
ruchowe dla bardzo ma³ych dzie-
ci. Jeszcze w starej siedzibie obie-
ca³am m³odym mamom takie za-
jêcia i teraz to zrobiliœmy. Widzê,
¿e mamy s¹ bardzo zadowolone.
Odbywaj¹ siê te¿ u nas zajêcia
z emisji g³osu, lekcje gry na gita-
rze, a w sali muzycznej æwiczy
kilka zespo³ów.

- Wiem, ¿e przy Podskarbiñ-
skiej prowadzone s¹ tak¿e inne
zajêcia, jak kursy jêzyka an-
gielskiego, czy kursy kompute-
rowe. Korzystaj¹ z nich tylko
ludzie m³odzi, czy tak¿e doj-
rzali mieszkañcy?

- Jedni i drudzy. I bardzo mnie
to cieszy. Na przyk³ad jêzyka an-
gielskiego ucz¹ siê nawet osoby
po „siedemdziesi¹tce”. Podzi-

wiam wszystkich, którzy bez
wzglêdu na wiek robi¹ coœ dla
siebie. Znakomitym przyk³adem
na to s¹ uczestnicy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, któremu  u¿y-
czamy naszych pomieszczeñ.

- A jak jest z odp³atnoœci¹ za
zajêcia?

- Oczywiœcie jest odp³atnoœæ
za sta³e zajêcia, ale ta odp³atnoœæ
jest raczej symboliczna. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e my zapewniamy
wszelkie materia³y.

- Dobrze, Pani dyrektor, wi-
dzê, ¿e „CePeK” ju¿ okrzep³
w nowej siedzibie. Porozma-
wiajmy teraz o czekaj¹cych nas
imprezach plenerowych. Kiedy
bêdzie „Œwiêto Saskiej Kêpy”?

- Zaplanowane jest na 23 ma-
ja. Tym razem motywem prze-
wodnim œwiêta bêdzie „Tango”.

- Ostatnio silne by³y g³osy
œrodowisk sasko-kêpskich ¿eby
zmieniæ formu³ê imprezy. ¯eby
by³a bardziej wyeksponowana
lokalnoœæ tego œwiêta – mo¿e-
my spodziewaæ siê rewolucji? 

- Rewolucji nie bêdzie. Nie
bêdzie a¿ tak odleg³ej formu³y
jak chcia³y œrodowiska sasko-kê-
pian, ale bêdzie znacznie wiêcej
lokalnoœci. Wp³ynê³o do nas
sporo ró¿nych propozycji i my-
œlê, ¿e z wielu skorzystamy.

Przecie¿ to w³aœnie nasz¹ rol¹
jest wyszukiwanie i promowanie
lokalnych artystów i twórców.

- A co z planowan¹ insceni-
zacj¹ walk o Grochów? W tym
roku mija okr¹g³a rocznica
wrzeœnia 1939 roku...

- Ta inscenizacja, to najwiêksza
plenerowa impreza w tym roku.
Ju¿ teraz warto sobie zarezerwo-
waæ sobotê, 26 wrzeœnia. W re-
konstrukcji weŸmie udzia³ ponad
120 pasjonatów. Bêd¹ wozy bojo-
we, broñ i inne atrakcje. Bêdzie
te¿ wystawa pami¹tek z tego
okresu, projekcje filmów. Dziêki
naszej rozmowie chcia³abym siê
zwróciæ do mieszkañców z proœ-
b¹ o zdjêcia – jak wygl¹da³ przed
wojn¹ obszar pomiêdzy Miêdzy-
narodow¹, Podskarbiñsk¹, Gro-
chowsk¹ i Grenadierów. Chêtnie
skopiujemy te zdjêcia i oddamy.
A mo¿e niektórzy z mieszkañców
mogliby siê podzieliæ z nami
swoimi wspomnieniami z tamte-
go czasu? To by³yby bardzo cen-
ne relacje.

- Przekazujemy wiêc Pani
proœbê Czytelnikom. Mo¿e
ktoœ siê zg³osi.

- Dziêkujê i zapraszam ser-
decznie wszystkich do korzysta-
nia z bogatej oferty naszego Cen-
trum Promocji Kultury. (ar)

Niczym FENIKS z popio³ów tak

JARMARK EUROPA
Powsta³, Jest, Têtni ¯yciem

Zarz¹d spó³ki Kupiec Warszawski
i Kupcy serdecznie zapraszaj¹

hurtowników i detalistów
na B³onia Stadionu X-lecia.

TANIE ZAKUPY
W SAMYM SERCU STOLICY!

7 DNI W TYGODNIU
od 3.00 do 15.00

Kupiec Warszawski Sp. z o.o
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04-238 Warszawa, ul. Szpacza 2
tel. 611-44-86, fax 611-44-85

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

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

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

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

w³asny 
parking
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Metal−Market

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

C E N T R U M
G L A Z U R Y

PROMOCJE!
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

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia

GIMNAZJALISTO!!!
Zespół Szkół Nr 12
im. Olimpijczyków Polskich

ul. Siennicka 15   04−395 Warszawa
Telefon:  (022) 810 79 61, (022) 810 34 59

e−mail: szkola@olimpijczycy.edu.pl, www.olimpijczycy.edu.pl

z a p r a s z a  d o
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
− klasy sportowej − z sekcją piłki nożnej
− klas z dodatkowymi godzinami wychowania fizycznego
TECHNIKUM
− technik obsługi turystycznej
Nowy kierunek, jedyny na Pradze Południe!!!

DZIEŃ OTWARTY: 16 kwietnia, godz. 1800

„CePeK” pełną parą
O bie¿¹cej i planowanej dzia³alnoœci Centrum Promocji
Kultury Dzielnicy Praga Po³udnie „Mieszkaniec” rozmawia
z dyrektorem placówki Barbar¹ Gebler-Wasiak.

Recital Waldemara Malickiego zainaugurowa³ oficjaln¹ dzia³alnoœæ
Centrum Promocji Kultury.

Ciep³ych i udanych Œwi¹t Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyœlnoœci 

i radoœci w ¿yciu 
zawodowym 
i prywatnym

¿yczy

Materia³y Budowlane

REKLAMA REKLAMA

Dyrektor Barbara Wasiak (z lewej) w czasie Œwiêta Pluszowego Misia.
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REKLAMA REKLAMA

Edward K³os
Burmistrz 

Dzielnicy Weso³a

Stefan S³owikowski
Przewodnicz¹cy Rady 

Dzielnicy Weso³a

Zdrowych, spokojnych, radosnych 
i pachn¹cych wiosn¹

Œwi¹t Wielkiej Nocy
spêdzonych w rodzinnym gronie

oraz optymizmu
na poœwi¹teczny czas 

¿ycz¹
Rada i Zarz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie

m.st. Warszawy

Ciepłych, pełnych radości

Świąt Wielkiej Nocy,
dużo wiosennego słońca,

odpoczynku 
w rodzinnym gronie,

a także wiele pomyślności
w życiu zawodowym 

i osobistym

życzy
Rada i Zarząd 

Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy

Ciep³ych, pe³nych radosnej nadziei 
Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego,

pogody ducha i pomyœlnoœci 
w ¿yciu osobistym

sk³adaj¹

To œwietna data, by mówiæ
o twórczoœci Stefana Kisielewskiego,
osoby o tak wielkim poczuciu humoru
– twierdz¹ organizatorzy. 

Konkurs zorganizowany przez Ze-
spó³ Szkó³ nr 5 im. S. Kisielewskie-
go, cieszy³ siê zainteresowaniem
uczniów z warszawskich szkó³.
Wp³ynê³o a¿ 68 prac, które jury oce-
nia³o zgodnie z regulaminem
w dwóch kategoriach: próby literac-
kie i publicystyka. W obu katego-
riach przyznano I, II, III miejsca oraz
wyró¿nienia.

Najwiêcej nagród zgarnêli ucznio-
wie XXVII liceum im. Tadeusza
Czackiego. Do nich te¿ nale¿a³y oba
I miejsca. W kategorii Publicystyka
triumfowa³a Ma³gorzata Trejda,
a w kategorii Próby literackie Seba-
stian Smoliñski, który napisa³ szkic
o buntownikach w kinie odwo³uj¹c siê
do Jamesa Deana i Zbigniewa Cybul-
skiego. Sebastian interesuje siê fil-
mem i chce albo re¿yserowaæ filmy
albo o nich pisaæ. Dziœ ju¿ wiadomo,
¿e to drugie wychodzi mu ca³kiem
nieŸle. 

Uczestnicy konkursu mogli pos³u-
chaæ niepublikowanych wspomnieñ
o Ojcu. Jerzy Kisielewski sypa³ jak
z rêkawa anegdotami. Opowiada³
o ojcowskich k³opotach z cenzur¹
i o tym, jak wielki Kisiel kry³ siê za
licznymi pseudonimami. Salwy œmie-
chu wzbudzi³a opowieœæ jak Jerzy
Waldorff na jednym z konkursów lite-
rackich rozpuœci³ plotkê, ¿e Jerzy
Mrugacz przys³a³ kwiaty Julii Ho³yñ-
skiej. Waldorff – tak jak i inni przyja-
ciele Stefana Kisielewskiego – œwiet-
nie wiedzia³, ¿e zarówno Jerzy Mru-
gacz jak i Julia Ho³yñska to pseudoni-
my Stefana Kisielewskiego. Patron
Zespo³u Szkó³ nr 5 mia³ ich wiele. By³
bowiem nie tylko Kisem czy Kisie-
lem, ale te¿ Tomaszem Staliñskim
i Teodorem Klonem. Przywdziewa³
ró¿ne literackie maski. Imprezê
uœwietni³ wystêp uczniów Zespo³u
Szkó³ nr 5 im. S. Kisielewskiego,
który nawi¹zywa³ w³aœnie do tych
wielu twarzy Kisiela.

(MKP)

Rozœpiewani
Seniorzy 

Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej, przy ul. Prochowej 49 by³
organizatorem III edycji
Dzielnicowego Festiwalu Pio-
senki Seniorów. Festiwal 
pt. „Niezapomniane lata 20.
i 30.”, który odby³ siê 31 mar-
ca br. w Centrum Promocji
Kultury prowadzi³ aktor
Krzysztof Tyniec.

Na widowni prócz s³uchaczy
znaleŸli siê równie¿ tacy goœcie
jak: wiceburmistrz Marek Kar-
powicz, Ryszard Kalkhoff -
przewodnicz¹cy Komisji Poli-
tyki Spo³ecznej i Zdrowia czy
Barbara Gebler-Wasiak dyrek-
tor Centrum Promocji Kultury
dla Pragi Po³udnie. W konkur-
sie ³¹cznie udzia³ bra³o siedem-
naœcioro seniorów z Domów
Pomocy Spo³ecznej, Klubów
Seniora, Zwi¹zku Emerytów
i Rencistów i Inwalidów oraz
z Grochowskiego Uniwersyte-
tu III Wieku. Nagrod¹ by³a sta-
tuetka Platynowej Ró¿y. 

Podczas koncertu goœciom
puœci³y wodze fantazji i zaczêli
œpiewaæ, a niektórzy wykony-
wali uk³ady choreograficzne.
Stroje wystêpuj¹cych by³y sty-
lizowane na lata 20. i 30. Po
wystêpach odby³o siê g³osowa-
nie. I miejsce zajê³a Lidia
Urbañska wykonuj¹ca piosen-
kê pt. „Nasza jest noc”, II miej-
sce Ryszard Kowalski za pio-
senkê pt. „Powróæmy jak za
dawnych lat”, III miejsce Ma-
ria Burdzy za piosenkê pt.
„Matko moja”. Pozostali dosta-
li wyró¿nienia. Werdykt og³a-
sza³ Stefan Zbroiñski, który
powiedzia³ stremowanym se-
niorom „za samo wejœcie na
scenê jesteœcie artystami”. 

NJH

Po raz ósmy m³odzi aktorzy z po³u-
dniowopraskich podstawówek wziêli
udzia³ w Dzielnicowym Festiwalu Ma-
³ych Form Teatralnych. Impreza tra-
dycyjnie odbywa³a siê w Szkole Pod-
stawowej Nr 60 przy ul. Zbaraskiej. 

W tegorocznym festiwalu uczestniczy³o 13 teatral-
nych kó³ i zespo³ów. Motorem napêdowym imprezy s¹
dwie nauczycielki ze szko³y przy ul. Zbaraskiej – Ali-
cja Zapalska i Ewa Kosiorek. – W naszym festiwalu,
przeznaczonym dla uczniów klas I –III, potrafi wzi¹æ
udzia³ nawet trzystu m³odych aktorów – mówi¹ organi-
zatorki. To rzeczywiœcie imponuj¹ca iloœæ. Ka¿dy spek-
takl jest oceniany przez jury, które punktuje interpreta-
cjê tekstu, scenografiê i prezentacjê sceniczn¹ (zacho-
wanie na scenie, rekwizyty, kostiumy).

- W przedstawieniu „Uœmiech z kurantem” gram Ze-
gar. To trochê trudna rola – przyznaje Jaœ Ko³odziej-
czyk, trzecioklasista z SP Nr 141. Jego kolega Nino
Triandafilidis, który w spektaklu wciela siê w Skrzata
rezolutnie mówi, ¿e „jeœli siê lubi to, co robi, to gra

przychodzi ³atwo”. Przedstawienia dla dzieci nios¹
oczywiœcie tak¿e treœci edukacyjne. Bohater „Przepisu
na grzecznoœæ” prezentowanego przez SP Nr 168 otrzy-
ma³ na scenie tak¹ nauczkê, ¿e do koñca ¿ycia bêdzie
pamiêta³ o s³owach: proszê, przepraszam, dziêkujê.

Organizacja festiwalu wymaga du¿ej sprawnoœci logi-
stycznej. Zwróciæ nale¿y uwagê, choæby na to, ¿e
w ci¹gu jednego dnia kilkanaœcie razy trzeba zmieniæ
scenografiê. W wystêpy oczywiœcie anga¿uj¹ siê rodzi-
ce uczniów - pomagaj¹ w opanowaniu tekstu, robieniu
kostiumów, czy elementów scenografii. Spektakle te-
gorocznego festiwalu, który nosi³ tytu³ „Wiosenne Im-
presje Teatralne”, obejrzeli równie¿ przedstawiciele
dzielnicowych w³adz: wiceburmistrz Jaros³aw Karcz
i przewodnicz¹ca komisji oœwiaty Miros³awa Terlecka. 

Werdyktem jury, w kategorii zespo³ów klasowych,
po raz kolejny zwyciê¿yli uczniowie z SP Nr 143 („Pi-
nokio, a jak myœlisz?” - na zdjêciu). Tu¿ za nimi upla-
sowali siê gospodarze festiwalu („Jaœ i Ma³gosia”)
oraz aktorzy wspomnianego „Uœmiechu z kurantem”.
Wœród szkolnych kó³ teatralnych najwy¿ej ocenione
zosta³o ko³o z Zespo³u Szkó³ Integracyjnych Nr 75
(„Zabawa w Œpi¹c¹ Królewnê”). Drugie miejsce przy-
pad³o uczniom z podstawówki nr 255 („Kocie króle-
stwo”), a trzeci¹ lokatê zajê³o ko³o z SP Nr 60 („Wio-
sna, wiosna”). Wszystkie zespo³y i ko³a teatralne bio-
r¹ce udzia³ w festiwalu otrzyma³y nagrody, a zwyciêz-
cy dostali specjalne puchary. Ogólnie imprezê mo¿na
podsumowaæ nastêpuj¹co - mimo, ¿e chodzi o ma³e
formy teatralne, to festiwal mia³  wielk¹ formê!

Ada M.

MAŁE, WIELKIE FORMY

To, co nas łączy to Kisiel
Te s³owa pad³y z ust Jerzego Kisielewskiego – syna
s³ynnego pisarza, publicysty i kompozytora podczas II
edycji konkursu „Kijem w mrowisko – m³odzi mistrzowie
pióra”, inspirowanego twórczoœci¹ Stefana Kisielew-
skiego. Wrêczenie nagród laureatom odby³o siê w Cen-
trum Promocji Kultury dla Pragi Po³udnie 1 kwietnia. 
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MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

Wielkie porządki: jak je prze−
żyć? Przede wszystkim –
zrób dokładną listę prac do
wykonania, a następnie za−
planuj, co zrobisz którego
dnia. W ten sposób nie za−
braknie czasu na nic. Pomyśl
o stroju, odpowiednim do
prac domowych. Najlepiej, je−
śli do generalnych porząd−
ków ubierzesz się w rzeczy
wygodne, bawełniane (żeby
się nie pocić!). Pamiętaj o od−
powiednich butach, zwła−
szcza jeśli masz myć okna –
tu nie można się pośliznąć!
Przy wielkim odkurzaniu war−
to osłonić włosy bawełnianą
chusteczką lub szeroką opa−
ską – kurz nie poprawia ich
kondycji. Warto też przed
sprzątaniem posmarować
twarz i wierzch dłoni kremem
pielęgnacyjnym, by kurz
i brud nie wnikały w głąb
skóry, przesuszając ją
i drażniąc. Przed przystąpie−
niem do prac upewnij się, że
masz wszystkie potrzebne
rzeczy: rękawiczki gumowe,
środki do mycia okien, prania
dywanów, pastę do podłóg
i co tam jeszcze trzeba, że−
by nic nie zakłócało ci zapla−
nowanej do wykonania pracy.
Zadbaj zawczasu, by worek
odkurzacza był opróżniony!

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
WWiieellkkaannoocc  ttoo  śśwwiięęttoo  rruucchhoommee,,  wwyyppaaddaa  zzaawwsszzee  mmiięęddzzyy  2222  mmaarrccaa
aa 2255  kkwwiieettnniiaa..  WW ttyymm  rrookkuu  ––  1122  ii 1133  kkwwiieettnniiaa..  CCoo  ddzziiaałłoo  ssiięę  ww ttyycchh
ddnniiaacchh,,  nnaa  pprrzzeessttrrzzeennii  ddzziieejjóóww??

1122  kkwwiieettnniiaa::
MMiięęddzzyynnaarrooddoowwyy  DDzziieeńń  LLoottnniiccttwwaa  ii KKoossmmoonnaauuttyykkii
1903 r. – w Poznaniu otwarto pierwszy polski Ogród Botaniczny
1912 r. – Titanic wypływa w swój pierwszy, tragiczny rejs
1938 r. – zm. Fiodor Szaliapin, słynny rosyjski bas 
1961 r.– Jurij Gagarin realizuje pierwszy lot człowieka w kosmos
1975 r.– zm. Josephine Backer, ekscentryczna francuska tancerka i pieśniarka
1992 r.– pod Paryżem otwarto pierwszy Disneyland

1133  kkwwiieettnniiaa::
ŚŚwwiiaattoowwyy  DDzziieeńń  PPaammiięęccii  OOffiiaarr  KKaattyynniiaa  
Pierwszy Dzień Nowego Roku m.in. w Kambodży, Laosie i Tajlandii 
1605 r. – zm. Borys Godunow, car Rosji
1898 r. – ur. Maja Berezowska, polska malarka i karykaturzystka
1957 r.– do Krakowa wraca odzyskany po wojnie ołtarz Wita Stwosza
1967 r.– pierwszy w Polsce koncert Rolling Stones 
2005 r. – do Grot Watykańskich mogli wejść pielgrzymi, by odwiedzić grób Jana Pawła II

CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Jeœli Wielkanoc, to – bia³a kie³basa! Na wiele sposobów.

✓✓ PIECZONA: surow¹ bia³¹ kie³basê ugotowaæ w osolonej
wodzie z liœciem laurowym i zielem angielskim. Wa¿ne, by
przed gotowaniem ponak³uwaæ j¹ ostrym widelcem i gotowaæ
na niewielkim ogniu oko³o 15 minut. Brytfannê posmarowaæ
olejem, u³o¿yæ zwój ugotowanej kie³basy, a wokó³ pokrojon¹
w plastry, osolon¹ cebulê. Piec oko³o 35-40 minut. Podawaæ
z cebulk¹. 

✓✓ NA OSTRO: surow¹ bia³¹ kie³basê ponacinaæ p³ytko, ukoœnie. Posypaæ ostr¹ pa-
pryk¹ lub chili, a nastêpnie posmarowaæ ostr¹ musztard¹. Przygotowan¹ kie³basê u³o-
¿yæ w p³ytkiej brytfannie na cienkich plastrach wêdzonego boczku. Piec odkryte oko-
³o 40 minut. Wyj¹æ na chwilê z piekarnika, posmarowaæ wierzch kie³basy koncentra-
tem pomidorowym (nie przecierem!), ponownie zapiekaæ oko³o 25-40 minut. Dosko-
na³e z korniszonami, kiszonymi ogórkami czy papryk¹ konserwow¹.

✓✓ ZE ŒLIWK¥: surow¹ bia³¹ kie³basê nak³uæ widelcem, u³o¿yæ w wysmarowanej
brytfannie na plasterkach cebuli. Na kie³basie u³o¿yæ pokrojone w paski œliwki kalifor-
nijskie i suszone pomidory, na to znowu plastry cebuli. Po wierzchu skropiæ cytryn¹
i olejem, osoliæ i przykryæ. Piec powoli oko³o 90 minut.

✓✓ W KAPUŒCIE: tak¹ sam¹ iloœæ bia³ej (poszatkowanej) i kiszonej kapusty (razem
oko³o 1 kg) wymieszaæ z namoczonymi, pokrojonymi w paski suszonymi grzybami
(oko³o 1/3 szklanki), du¿¹ cebul¹ (w plasterkach) i poszatkowanymi dwoma jab³kami.
W garnku rozgrzaæ 3-4 ³y¿ki oleju, energicznie podsma¿yæ mieszankê, mieszaj¹c. Do-
prawiæ sol¹ i pieprzem, dodaæ rozmaryn, nieco kminku i ga³ki, liœæ laurowy, ziele an-
gielskie, wymieszaæ. W garnku u³o¿yæ bia³¹ kie³basê, ponak³uwan¹ widelcem, przy-
kryæ mieszank¹. Dodaæ szklankê wody lub bulionu (mo¿e byæ z kostki). Dusiæ szczel-
nie przykryte oko³o 40-50 minut.

✓✓ ZAPIEKANA: surow¹ bia³¹ kie³basê ugotowaæ w wodzie z przyprawami, ostudziæ,
podzieliæ na porcje. Ka¿dy kawa³ek osuszyæ, dok³adnie posmarowaæ koncentratem
pomidorowym, oprószyæ zio³ami (oregano, rozmaryn i bazylia), zawin¹æ w plaster ¿ó³-
tego sera, a potem w plaster ciasta francuskiego. Uk³adaæ luŸno na blasze, piec a¿
ciasto bêdzie z³otawe. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy
ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Porządki przedświąteczne. Żona zwija się

jak w ukropie, mąż udaje, że pomaga, wre−
szcie mówi: − Wyjdę może się przewietrzyć…?

− Wykluczone! – odpowiada żona – Już ja
cię znam! Zaraz spotkasz się z kolegami, pójdziecie na jed−
nego, drugiego… Zalejesz się dokumentnie! Mowy nie ma!!!

Mimo tego mąż chyłkiem wymknął się z domu. Późno w no−
cy, mocno zawiany, dzwoni do drzwi. Otwiera rozjuszona
małżonka.

− No i cooo???– mówi z trudem zawiany mąż. – Widzisz,
co zrobiłaś???! Krakałaś, krakałaś i… wykrakałaś!

☺ ☺ ☺
Spotyka się dwóch przyjaciół: − Co u ciebie?
− Nareszcie doczekaliśmy się dziecka – mamy synka!
− O, to gratuluję! A do kogo podobny?
− Trudno powiedzieć. Z oczu – do żony, z nosa – mówią, że

do mnie, ale z głosu – do syreny policyjnej! WWeessoołłyy  RRoommeekk

Krzyżówka Mieszkańca Nr 7
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H O R O S K O PH O R O S K O P
 BARAN 21.03-21.04

Wiosna wymusza czas zmian. Masz na nie wiel-
k¹ ochotê, ale coœ Ciê przed nimi powstrzymuje.
Zdecyduj siê, bo mo¿e byæ na nie za póŸno. Na
pewno czeka Ciê mnóstwo œwi¹tecznych zajêæ,
ale w ferworze przygotowañ nie zapomnij o swo-
im zdrowiu. Wiêcej ruchu na œwie¿ym powietrzu,
mniej biesiadowania za sto³em, du¿o uœmiechu
i ktoœ mi³y u Twego boku mo¿e zostanie na d³u-
¿ej.   

�� BYK 22.04-21.05
Gra idzie o to, abyœ odpowiednio spo¿ytkowa³
swoje si³y. S³oñce udziela Ci wspania³ej, dobro-
czynnej energii, a budz¹ca siê do ¿ycia przyroda
zachêca do zmian. Uwa¿aj, ¿ebyœ w poszukiwaniu
wolnoœci nie zechcia³ zerwaæ dotychczasowych
wiêzi. Szkoda by³oby straciæ tak dobre dotychczas
¿ycie i zamieniæ je na wielk¹ niewiadom¹. 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Twoje samopoczucie bêdzie wspania³e. Ale nie
licz na mocne wra¿enia. Twoje stosunki z oto-
czeniem u³o¿¹ siê harmonijnie i bez trudu upo-
rasz siê z codziennymi obowi¹zkami. Przedœwi¹-
teczny czas wykorzystaj rozs¹dnie. Niczego nie
zaniedbuj i pamiêtaj, ¿e lepiej zrobiæ mniej, ale
za to do koñca. Nie bierz sobie na g³owê dodat-
kowych obowi¹zków, poniewa¿ pracowitoœæ nie
jest teraz Twoj¹ najmocniejsz¹ stron¹. 

�� RAK 22.06-22.07
Wiosenne klimaty mog¹ odwróciæ uwagê od pra-
cy, ale warto oprzeæ siê pokusie leniuchowania,
bo czas sprzyja zarabianiu pieniêdzy, zdawaniu
egzaminów i podejmowaniu trafnych decyzji. Ry-
zyko pope³nienia b³êdu jest minimalne, a szybkie
i energiczne dzia³anie to najlepsza recepta na
sukces. Nie zapominaj o rozrywkach towarzy-
skich – z pewnoœci¹ bêdziesz siê dobrze bawi³. 

�� LEW 23.07-23.08
Kiedy walczysz o coœ, co lada moment mo¿e siê
spe³niæ, kiedy jesteœ tu¿, tu¿, Twoje ¿ycie nabie-
ra sensu. Gwiazdy mówi¹, ¿e bêdziesz mia³ spo-
ro pracy, ale potem jej wyniki bêd¹ zachêt¹ do
dalszego dzia³ania. Ju¿ pod koniec miesi¹ca mo-
¿e Ci siê trafiæ okazja korzystnego zainwestowa-
nia pieniêdzy w jakieœ przedsiêwziêcie. Pamiê-
taj, ¿e sens ¿yciu nadaje radoœæ ukryta w drobia-
zgach – wspólnych porankach i niedzielnych
spacerach. 

�� PANNA 24.08-23.09
Mo¿e to wiosna sprawi, ¿e przybêdzie Ci energii
i ¿yciowego entuzjazmu. Poradzisz sobie ze
wszystkim, bez wysi³ku bêdziesz ³¹czyæ obo-
wi¹zki domowe i zawodowe, przy tym podej-
miesz decyzje, które wczeœniej wydawa³y siê
zbyt trudne. W uczuciach pojawi siê szansa na
rozpoczêcie wszystkiego od nowa. Kolor niebie-
ski zapewni Ci emocjonaln¹ równowagê -
odwa¿nie wyjdziesz naprzeciw problemom.

�� WAGA 24.09-23.10
Planety sprzyjaj¹ tym wszystkim Wagom, które
od dawna marz¹ o pracy na w³asny rachunek. To
dobry moment na za³o¿enie w³asnej firmy, albo
na start z samodzielnym przedsiêwziêciem. Nie-
wykluczone, ¿e ktoœ, kogo znasz od dawna, te-
raz poka¿e Ci siê w ca³kiem nowym œwietle. I bê-
dzie to niezwykle interesuj¹ce doœwiadczenie,
kto wie, mo¿e w ekspresowym tempie nadrobisz
stracony czas.  

�� SKORPION 24.10-23.11
Powitasz wiosnê wybuchem energii. Odwa¿nie
i stanowczo bêdziesz realizowaæ swoje plany.
Chocia¿ z pewnoœci¹ pobujasz trochê w ob³o-
kach. Twoje decyzje oka¿¹ siê wywa¿one. Bê-
dziesz aktywny, pe³en uroku i nowych pomys³ów
na ¿ycie. Mo¿e pomyœlisz o nowej fryzurze lub
zmianie garderoby? Warto, bo bêdzie wiele oka-
zji do zadania szyku w towarzystwie.

�� STRZELEC 24.11-22.12
¯ycie zwolni tempo, ale to chyba dobrze – prze-
cie¿ nie mo¿na siê codziennie œcigaæ z czasem,
¿yæ na pi¹tym biegu. Pora na regeneracjê si³. Nie
bêdzie Ci siê chcia³o wykazaæ inicjatywy w pla-
nowaniu wolnego czasu, ale mo¿e Twoja rodzina
wymyœli coœ interesuj¹cego. Nie lekcewa¿ prze-
pisów prawnych, bo mo¿esz œci¹gn¹æ sobie na
g³owê k³opoty urzêdowej natury. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Zajrzyj w g³¹b swojej duszy. Mo¿e pora wyrzuciæ
z niej negatywne emocje?! Ty sam od¿yjesz,
odmieni siê œwiat wokó³ Ciebie. Wato zaufaæ lo-
sowi oraz uwierzyæ we w³asne si³y. Przed Tob¹
interesuj¹cy, a zarazem pomyœlny okres. Jeœli
wykorzystasz dane Ci przez los szanse, Twoje
¿ycie potoczy siê w nowym kierunku. Wymarzo-
ny czas na wspólne wyjazdy, odwiedziny i przy-
jêcia. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Idealny czas na prze¿ycie szczêœliwej mi³oœci.
Jest jeden warunek, nie mo¿esz unikaæ ludzi,
siedzieæ w k¹cie i czekaæ, a¿ Ciê zauwa¿¹.
Przyjmuj zaproszenia, i sam zapraszaj do siebie
goœci. Warto teraz odnaleŸæ w³asn¹ drogê w ¿y-
ciu, rozwijaæ swoje pasje i zainteresowania. Bê-
dziesz pomys³owy, twórczy i oryginalny. 

�� RYBY 20.02-20.03
W Twoim przypadku bêdzie okazja, abyœ po-
rz¹dnie wypocz¹³. Poniewa¿ zanosi siê, ¿e
œwiêta spêdzisz w rodzinnym gronie, postaraj
siê poœwiêcaæ drobnym przyjemnoœciom i my-
œleniu o mi³ych rzeczach. Potrzebujesz trochê
radoœci i rozrywek, œwiêta bêd¹ ku temu do-
skona³¹ okazj¹, aby po³¹czyæ przyjemne z po-
¿ytecznym. Jeœli urodzi³eœ siê na pocz¹tku
marca, kluczyk od skarbonki schowaj w naj-
g³êbszej skrytce.  

Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 4/2009: „Cz³owiek nie anio³”. Nagrodê ksi¹¿ko-
w¹ wylosowa³ p. Ireneusz Nowak z ul. Targowej. Wa¿ne do 17.04. br.  
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KUPIĘ

�� AAAAAA Antyki, me-
ble, obrazy, zegary, plate-
ry, srebra oraz inne
przedmioty. 

Tel. 022 841-09-35; 
0501-050-948

�� Antyki, monety, po-
cztówki, znaczki, ksi¹¿ki,
obrazy, meble i inne
przedmioty. 

Tel. 022 610-33-84; 
0601-235-118

� Kolekcjoner kupi: stare
ksi¹¿ki, pocztówki, monety. 

Tel. 022 677-71-36, 
0502-011-257

� Kupiê klocki LEGO, do-
jazd. Tel. 022 717-95-57; 

516-550-097
� Ksi¹¿ki - dojadê. 

Tel. 022 826-03-83; 
0502-322-705

� Monety, banknoty, odzna-
czenia.Antykwariat ul. An-
dersa 18. 

Tel. 022 831-36-48
�� Znaczki, pocztówki, mo-
nety, medale, banknoty,
akcje. Tel. 022 841-09-35; 

0501-050-948

SPRZEDAM

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

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

FINANSE

� Ksiêgowoœæ ma³ych i œre-
dnich firm, osobiœcie popro-
wadzê, ¿yczliwie pomogê,
cierpliwie wyjaœniê. 

Tel. 022 810-83-60; 
0606-763-006

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotyko-
we odtrucia, Esperal. 

Tel. 022 671-15-79, 
022 613-98-37

NAUKA

� Fizyka/Matematyka. Ma-
tury. Doje¿d¿am. Dr. 

Tel. 0606-154-798
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 879-87-66
� Matematyka - skutecznie,
dojazd. Tel. 0691-870-045
� Matematyka, fizyka, nau-
ka logicznego myœlenia.
Radoœæ. Tel. 022 615-81-50; 

603-581-282
� Opiekunka dzieciêca –
szko³a policealna, kursy. 

Tel. 022 879-87-66

� Poœrednictwo i zarz¹dza-
nie nieruchomoœciami – stu-
dia podyplomowe. 

Tel. 022 879-87-66
� Szkolenia BHP.

Tel. 022 879-87-66
� Liceum i Szko³a Policeal-
na. Tel. 022 879-87-66

NIERUCHOMOŚCI

� Pilnie poszukujemy mie-
szkañ, domów, dzia³ek w re-
jonie PRAGI oraz WAWRA. 

Tel. 022 810-18-87; 
500-027-621

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam 

� Mieszkanie - Goc³aw, 52
m kw. parter, po remoncie, 
3 pokoje. AG 0501-541-085
� Wawer. Mazowiecki Park
Krajobrazowy. Dzia³ki bu-
dowlane. Cena 550 pln/m kw.
Sprzedam bezpoœrednio. 

Tel. 663-021-839; 
667-981-682

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

RAMKA
LOKALE  BIUROWE
i U¯YTKOWE do wynajê-
cia
I piêtro 53 m2 i 25 m2

wysoka suterena 80 i 43 m2

FALENICA tel. 0606-591-
047
� Lokal na biuro, 40 m kw. 

Tel. 602-711-883

DAM PRACĘ

�� In¿yniera budowlanego
do Zak³adu Prefabrykacji
zatrudniê. 

Tel. 0601-269-945
�� Konserwatora „z³ot¹
r¹czkê” do obiektów biuro-
wych na umowê o pracê
z okolic Grochowa. Zakres
obowi¹zków: proste prace
budowlane oraz konserwa-
cyjne w budynkach biuro-
wych (malowanie, hydrau-
lika, elektryka), prace in-
terwencyjne (lokalizacja
uszkodzeñ oraz dokonywa-
nie niezbêdnych napraw).
Oczekiwania: doœwiadcze-
nie, solidnoœæ, szybkoœæ,
niezawodnoœæ. CV na 
adres: biuro@eurobau.pl,
fax: 022 465-60-08, tel: 022
465-65-68
��Opiekunki, siostry PCK,
pielêgniarki do osób star-
szych zatrudniê. 

Tel. (022) 815-30-62
� Zatrudnimy kasjerów
i sprzedawców. 

Tel. 022 547-05-43; 
0510-203-907

OGRODNICZE

� Zak³adanie i pielêgnacja
ogrodów, porz¹dki. 

Tel. 0888-906-138

PRAWNE

�� DORADCA PODAT-
KOWY – porady, reprezen-
towanie i ugody z fiskusem,
wszystkie podatki, sprawy
spadkowe, darowizny. War-
szawa Goc³aw 

www.podatki-doradca.pl
Tel. 022 672-34-34, 

604-095-656 
� Kancelaria Prawna, przy-
stêpne ceny, szeroki zakres
us³ug. Czynna codziennie
oprócz czwartków, ul.Gro-
chowska 207 (Universam
nad bankiem). 

Tel. 0509-959-444, 
022 810-00-61 w. 252 

�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne,
rodzinne, spadkowe. Wa-
wer - Anin ul. Ukoœna. 

Tel. 022 613-04-30; 
0603-807-481

�� KANCELARIA AD-
WOKACKA – prawo cy-
wilne, karne, spadkowe,
rodzinne – obs³uga. Pora-
dy. Miêdzylesie ul. Dziêcie-
liny 3 m 11, wtorek
i czwartek 15.00-18.00. 

Tel. 022 815-31-80; 
0501-025-692

RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³-
ny zakres. Kancelaria Pra-
wna Pietruk s.c. Konkuren-
cyjne ceny ul. Grochowska
306/308 lok. 29. Tel. 022
879-92-29; 0502-27-51-94;
www.pietruk.eu 

RÓŻNE

��OPIEKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIE. TA-
NIO I SOLIDNIE! 

Tel. 0500-336-607 

SPORT

� Si³ownia, ping-pong. Naj-
taniej ul. Podskarbiñska 7 B! 

Tel. 022 870-52-72
�� Si³ownia ATLETOR –
56 urz¹dzeñ, niskie ceny, ra-
bat dla kobiet, karta Multi-
Sport, itp. ul. Be³¿ecka/Ko-
morska.  

www.ATLETOR.pl 
Tel. 0501-599-703

USŁUGI

� Administrowanie nieru-
chomoœciami.

Tel. 0692 614 577
�� AAAA Automatyczne
pralki, zmywarki - krajo-
we, zachodnie. Naprawa. 

Tel. 022 612-95-23, 
0609 105 940

ALKO PRZEPROWADZ-
KI – meblowozy 1,20 z³/km. 

Tel. 0512-139-430
�Anteny SAT TV, kamery –
24 h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+,
Polsat, N-ka, Promocja de-
koder Polsatu za 99 z³, 6 m-
cy gratis i 37,90 z³/m-c, sate-
lity bez op³at, 900 progra-
mów, w tym 20 polskich
(TRWAM, TVP1,TVP2
i TVN), anteny TV – na-
ziemne. Sprzeda¿, monta¿,
naprawa, gwarancja! 

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 022 815-47-25; 

0501-123-566 
�� Automatyczne pralki –
naprawa, tanio. 

Tel. 022 810-67-92; 
0605-404-132

� Cyklinowanie, lakierowa-
nie – Jacek Szpakowski. 

Tel. 022 872-93-03
� Cyklinowanie, uk³adanie,
lakierowanie - osobiœcie. 

Tel. 0609-542-545; 
022 810-70-88

� DEZYNSEKCJA, sku-
tecznie. Tel. 022 642-96-16
� Domofony – naprawa,
konserwacja, monta¿, insta-
lacje elektryczne, pralki.

Tel. 601-936-805;
022 612-92-70

�� Elektryczne - G³owacki. 
Tel. 022 428-35-53; 

0504-61-88-88
� Elektryczne (uprawnie-
nia). Tel. 022 870-27-39; 

0502-208-813
�� ELEKTRYCZNE + DO-
MOFONY. UPRAWNIE-
NIA. TEL. 022 253-06-09; 

0604-922-985
� Firma Budowlana wyko-
na ka¿d¹ robotê. 

Tel. 602-711-883
�� GARA¯E BLASZANE.
TRANSPORT, MONTA¯
GRATIS – CA£Y KRAJ.
PRODUCENT. 

Tel. 029 761-50-20; 
012 271-52-87; 

0512-245-075
RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24
h, naprawa pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia,
uprawnienia gazowe. 

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

�� Gaz, hydraulika 24 h,
awarie pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, przeróbki, na-
prawy. Tel. 022 610-88-27; 

0604-798-744

�� GEODEZJA
TEL. 0609-240-602

�� Glazura, malowanie, ta-
petowanie, hydraulika,
elektryka, panele, gwaran-
cja – Firma G³owacki. 

Tel. 022 428-35-53, 
0504 61 88 88

� Glazura, hydraulika, re-
monty. 

Tel. 022 671-05-82
� Glazura, terakota, uk³ada-
nie. Tel. 605-783-968
�� Hydrauliczne - G³owac-
ki. Tel. 022 428-35-53;

0504-61-88-88
� Hydrauliczne, gazowe –
solidnie. 

Tel. 022 610-81-21; 
0607-773-106

� Hydrauliczne, Wod.-Kan.
Gaz., CO, piece, filtry. 

Tel. 0696-321-228
�� HYDRAULICZNE. 

TEL. 0516-508-397
� Hydrauliczne, gazowe –
solidnie.

Tel. 022 610-81-21; 
0607-773-106

� Lodówki, pralki. 
Tel. 022 671-80-49; 

0604-910-643; 
0601-361-830

�� Malowanie, tapetowa-
nie, panele. 

Tel. 022 615-76-97; 
0695-679-521

�� Malowanie, tapetowa-
nie. G³owacki. 

Tel. 022 428-35-53; 
0504-61-88-88

� Malowanie, g³adŸ gipso-
wa. Tel. 022 612-01-95; 

510-711-163
� Meble na wymiar, garde-
roby, inne. 

www.emstol.republika.pl
Tel. 0888-785-778

�� Naprawa i przestrajanie
telewizorów krajowych
i zagranicznych, magneto-
widów, urz¹dzeñ elektro-
nicznych. Gwarancja i ra-
chunki. Tel. 022 612-52-23; 

0607 145 196
� Naprawa – pralki, lodów-
ki – tanio! 

Tel. 0603-047-616; 
0697-120-312 

� Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej. 

Tel. 022 672-95-50; 
0503-846-135

�� Naprawa telewizorów
u klienta, dojazd gratis. 

Tel. 022 671-94-53; 
0692-420-605

� Naprawa pralki, lodówki
– tanio! Tel. 603-047-616; 

697-120-312
RAMKA

Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om
w ka¿dej postaci, makula-
turê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piw-
nic. Tel. 022 499-20-62 

�� Ogrodzenia, bramy,
konstrukcje stalowe. 

Tel. 0501-325-056; 
022 671-19-71

� Pranie chemiczne, reno-
wacja odzie¿y skórzanej,
pranie dywanów, magiel.
Zak³ad Pralniczy ul. Igañ-
ska 22. 

Tel. 022 870-09-54
� Pralki, lodówki. 

Tel. 0601-361-830; 
022 671-80-49; 

0604-910-643 
�� Przeprowadzki z pako-
waniem, tanio. 

Tel. 022 810-25-72; 
0501-190-127

� Przeprowadzki. 
Tel. 669-834-024

�� REMONTY KOMPLE-
KSOWO. 

Tel. 0504-242-103
� Remonty, malowanie, ta-
petowanie. 

Tel. 022 612-21-74; 
0501-028-073

�� STOLARZ - wykona so-
lidnie - meble, zabudowy,
kuchnie, szafy, pawlacze
i inne. 

Tel. 022 810-38-04; 
0602-126-214

�� STUDNIE. 
Tel. 022 789-33-89

�� Tapicerskie. 
Tel. 022 612-53-88

� Transport, wykopy, kop-
³ad., kierownik budowy –
uprawnienia. 

Tel. 509-313-311; 
602-440-484

� Tynki agregatem: wylew-
ki betonowe agregatem. 

Tel. 604-182-446
� Uk³adanie, cyklinowanie,
lakierowanie, renowacja sta-
rych pod³óg. 

Tel. 0663-511-771
� ¯aluzje, verticale, rolety -
naprawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe
i naprawy. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale,
rolety antyw³amaniowe –
produkcja, naprawa. 

Tel. 022 610-23-83
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³o-
mu, œmieci, drzewa, liœci
i mebli. 

Tel. 022 610-88-27; 
0888-651-163

ZIELARSTWO

� ZIÓ£KO Sklep Zielar-
sko-Medyczny C.H. Szem-
beka róg Gdeckiej i Komor-
skiej, paw. 53 D obok Agen-
cji op³at – Zielarstwo – pe³-
ny asortyment, profesjonal-
ne porady. 

Tel. 0602-648-813

Nieodp³atnie odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om
w ka¿dej postaci, makula-
turê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie
piwnic. Tel. 022 499-20-62 
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna
Pietruk s.c. Konkurencyjne
ceny ul. Grochowska 306/308
lok. 29. 

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

LOKALE  BIUROWE
i U¯YTKOWE 
do wynajêcia

I piêtro 53 m2 i 25 m2

wysoka suterena 80 i 43 m2

FALENICA
tel. 0606-591-047

GAZ, HYDRAULIKA –
24 h, naprawa pieca, ter-
my, kuchni, pod³¹czenia,
uprawnienia gazowe. 

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

REKLAMA REKLAMA
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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

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

� USG prenatalne 3D 4D
wtorek, œroda, czwartek

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
� N O W O Œ Æ wybielanie zêbów lamp¹ w 45 min.

PROTETYKA
� mosty, korony porcelanowe

� protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe
ORTODONCJA

� aparaty sta³e i ruchome
CHIRURGIA

� trudne ekstrakcje („ósemki”) 
� usuniêcie torbieli (resekcje) � hemisekcje

IMPLANTY
Profesjonalne czyszczenie zêbów

z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.
Znieczulenia miejscowe.

Nowoczesny sprzêt i materia³y
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA

LECZNICZEGO.
Czynne codziennie: 9.00-20.00 Sobota: 9.00-15.00

Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Uwaga nowy adres:
Ul. GROCHOWSKA 56

tel. 022 879 87 61
0696 472 557

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

ul. Majdańska 7 tel. 022 612−00−03

Okulary 49,−*

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

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

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

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L

REKLAMA REKLAMA

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

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych ��
�� challange �� turnieje

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA SEZON LETNI!

TEN 1% MO¯E ZROBIÆ RÓ¯NICÊ!
Pomagamy najbardziej 

potrzebuj¹cym w dzielnicach
Wawer i Weso³a.  

Pomó¿ i Ty… to bardzo proste:
� Nazwa OPP: 
STOWARZYSZENIE 
OPIEKUÑCZE 
„NADZIEJA”
� Numer KRS: 0000240612
� Cel szczegó³owy: Wawer lub Weso³a

WARSZAWA

Tak nakazuje tradycja.
Opis œwi¹tecznego obyczaju
sprzed trzech wieków wspa-
niale i barwnie przedstawi³ ks.
Jêdrzej Kitowicz w „Opisie
obyczajów za panowania Au-
gusta III”. Relacjê swoj¹ napi-
sa³ ku przestrodze przed nad-
miarem jad³a i napoju i ju¿
wtedy wyœmiewa³ nadmierne
oblewanie w Wielkanocny
Poniedzia³ek.

Wspó³czeœnie warto pamiê-
taæ, ¿e w nawet nie tak dale-
kiej przesz³oœci 30-50 lat
wstecz okres œwi¹t poprzedza³
post, a w okresie Wielkiego
Tygodnia post œcis³y. Wielka-
noc by³a swoistym zadoœæu-
czynieniem za okres wyrze-
czeñ. Obecnie choæ nie
wszyscy poœcimy i na co
dzieñ odwykliœmy od trady-
cyjnych t³ustych potraw, to
jednak iloœæ spo¿ywanych ka-
lorii jest znacznie wiêksza.
Zwykle a¿ za du¿a w stosun-

ku do naszych potrzeb
i znacznie wiêksza ni¿ np.
przed stu laty. 

Mimo, ¿e œwi¹teczna trady-
cja zobowi¹zuje do przygoto-
wania wspania³ych potraw, to
organizm nie jest przyzwy-
czajony do trawienia tak du-
¿ych iloœci jedzenia. Buntuje
siê zwykle w¹troba, daje znaæ
pêcherzyk ¿ó³ciowy, przeci¹-
¿one zostaje serce i wzrasta
ciœnienie. Najczêstsz¹ przy-
czyn¹ zg³oszeñ do lekarzy
w czasie œwi¹t s¹: kolka w¹-
trobowa lub bóle brzucha
zwi¹zane z tzw. niestrawno-
œci¹, k³opoty z sercem. 

Obfitoœæ jajek, mas³a, t³u-
szczu, s³odyczy to swoista
„bomba” cholesterolowa.
Nadmiar jedzenia jest bardzo
powa¿nym obci¹¿eniem dla
trzustki, szczególnie w utajo-
nej fazie cukrzycy, a tak¿e dla
osób chorych na cukrzycê.
Przy œwi¹tecznym stole nie

namawiajmy wiêc „na si³ê”
do jedzenia i napojów, szcze-
gólnie osoby które z du¿ym
samozaparciem przestrzegaj¹
diety.

Œwiêta czêsto s¹ okresem
podejmowania decyzji
o zmianach np. postanowie-

nie o odchudzaniu. Musimy
zdawaæ sobie sprawê, ¿e jest
to proces, który musi trwaæ
i wymaga przygotowania.
Nie starajmy siê podejmowaæ

decyzji na wyrost np. w dwa
tygodnie zrzucê 15 kilogra-
mów. Szybkie odchudzanie
wymaga zaprzestania jedze-
nia, co wyniszcza organizm,
w tym okresie bardzo utru-
dnione jest normalne funkcjo-
nowanie (praca, nauka), a co

najwa¿niejsze bardzo trudno
jest utrzymaæ na d³u¿sz¹ metê
ciê¿ko wypracowany ciê¿ar
cia³a. Przed rozpoczêciem
odchudzania warto poradziæ

siê lekarza (czêœciej s¹ to ze-
spo³y: lekarz, psycholog, die-
tetyk), który doradzi i pomo-
¿e zaplanowaæ proces odchu-
dzania – rodzaj diety, æwicze-
nia, plan chudniêcia. Bêdzie
te¿ pomocny przy normal-
nych w tym procesie, za³ama-

niach i w¹tpliwoœciach. Pyta-
nie czy warto siê odchudzaæ?
– oczywiœcie, ¿e tak, przede
wszystkim dla naszego zdro-
wia i samopoczucia. Nadwa-

ga sprzyja i pogarsza wszyst-
kie choroby serca i nadciœnie-
nia. Nasze stawy i krêgos³up,
szczególnie po szeœædziesi¹t-
ce nie powinny byæ przeci¹-
¿ane nadmiernym ciê¿arem,
dlatego warto nie dopuœciæ do
nadwagi i rozs¹dnie, stopnio-
wo siê odchudzaæ. Nie nale¿y
te¿ wierzyæ w „cudowne leki,
napoje, diety” obiecuj¹ce
szybkie i skuteczne odchu-
dzanie. Z faktu, ¿e jest tyle
najlepszych, wspania³ych,
szybkich metod i ci¹gle poja-
wiaj¹ siê nowe, mo¿na wy-
ci¹gn¹æ jeden wniosek, ¿e nie
ma jednej skutecznej, cudow-
nej metody, a na utratê kilo-
gramów trzeba zapracowaæ.
Nie mo¿na te¿ przesadzaæ,
odchudzaæ siê na zapas, ciê-
¿ar cia³a powinien byæ odpo-
wiedni dla naszego wzrostu
i wieku, nadmierna chudoœæ
jest równie niebezpieczna jak
oty³oœæ.

Wracaj¹c do œwi¹t i tra-
dycji nie rezygnujmy z nich,
ale jak przestrzega³ ks. J.
Kitowicz, nie przesadzajmy
ani w jadle, ani w napit-
kach, ani w oblewaniu siê
wod¹ w Œmigus Dyngus cze-
go wszystkim Czytelnikom
¿yczy 

Redakcja 
Pulsu Medycznego  

STÓŁ POD SPECJALNYM NADZOREM
Tradycyjne œwiêta, a szczególnie Wielka-
noc zwi¹zane s¹ z du¿¹ iloœci¹ dobrego,
t³ustego jedzenia. Zwyczajowe potrawy: ja-
ja, pêta kie³bas, szynki, pieczone prosiê
i inne miêsiwa oraz baby, mazurki, serniki
i inne przysmaki to olbrzymia iloœæ kalorii,
które z du¿¹ przyjemnoœci¹ wch³oniemy,
popijaj¹c nie tylko napojami bezprocento-
wymi. Potem zaczynaj¹ siê k³opoty. 
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Gdy ju¿ pogodz¹ siê z myœl¹
i przyzwyczaj¹ do noszenia aparatu,
czêsto zastanawiaj¹ siê nad tym, jak
dawali sobie radê przedtem i dlacze-
go nie zrobili tego wczeœniej.

Istnieje wiele przyczyn powo-
duj¹cych utratê s³uchu. Jednak
g³ówn¹ przyczyn¹ jest naturalny
proces starzenia. Utrata s³uchu
czêsto postêpuje powoli, latami,
a¿ w koñcu trzeba coœ z tym zro-
biæ.

Czêsto powtarzane zdanie: „S³y-
szê dobrze, po prostu nie rozu-
miem, co do mnie mówisz!” nale-
¿y potraktowaæ jako pierwsze
ostrze¿enie. Dopiero, gdy przyja-
ciele i bliscy sugeruj¹ istnienie pro-
blemu, zaczynamy na to zwracaæ
uwagê. Trudno pogodziæ siê z fak-

tem, ¿e s³uch sta³ siê naszym s³a-
bym punktem, szczególnie, gdy
wszystko inne jest w porz¹dku. Ale
gdy ju¿ poradzimy sobie ze zdzi-
wieniem i frustracj¹, znajdziemy
wiele powodów, ¿e nale¿y coœ
z tym zrobiæ.

Im szybciej zaakceptujemy
swoj¹ utratê s³uchu, tym szybciej
znajdziemy rozwi¹zanie. Dzisiej-
sze aparaty s³uchowe s¹ bardzo
zaawansowane i pomagaj¹ przy-
wróciæ kontakt z otoczeniem.
W œwiecie wspomaganego s³ysze-
nia mo¿na poczuæ siê wygodnie
i bezpiecznie, a porozumiewanie
z innymi przestanie byæ ciê¿arem.

„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 proceso-
ry potrafi¹ce czyniæ z dŸwiêkiem
prawdziwe cuda” – mówi pani
Izabela Marczyk, dyplomowany
audioprotetyk z firmy FONIKON,
która specjalizuje siê w niesieniu
pomocy osobom niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promo-
cj¹ pracownicy gabinetów audio-
protetycznych firmy Fonikon za-
praszaj¹ wszystkich zaintereso-
wanych na bezp³atne badanie
s³uchu oraz konsultacjê audio-

protetyczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ
skorzystania z refundacji NFZ
i œrodków PFRON. Osobom nie-
pe³nosprawnym proponujemy
wizyty domowe. Z uwagi na du¿e

zainteresowanie naszymi us³uga-
mi prosimy o telefoniczne uma-
wianie wizyt (ul. Ostro³êcka 4, tel.
022 498 74 80; ul. Br. Czecha 39,
tel. 022 353 42 50). AS 2009

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Południe, ul. Ostrołęcka 4, tel. 022 498−74−80

Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 022 353−42−50
Warszawa – Praga Pó³noc, ul. Brzeska 12, tel. 022 499-69-40
Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 022 353-06-20

Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 022 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 889 179 769 (po godz. 15-tej)

Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 022 862-99-90
Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 022 877-07-63

Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 022 499-66-30

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

NIEDOSŁYSZYSZ? 
NIE JESTEŚ SAM...

Czy wiesz, ¿e oko³o 500 milionów ludzi na ca³ym œwiecie ma ubytek s³u-
chu? To jedno z najbardziej powszechnych schorzeñ i jedno z najbar-
dziej niezrozumianych. Wielu ludzi uwa¿a, ¿e aparaty s³uchowe s¹ du-
¿e, uci¹¿liwe i niezbyt przydatne. Ale dzisiejsze rozwi¹zania s¹ ma³e,
w pe³ni zautomatyzowane, dyskretne i bardzo skuteczne. Klub ludzi
o „s³uchu niekoniecznie idealnym” skupia rzesze cz³onków i wiêkszoœæ
z nich jest zadowolona z tego, ¿e zdecydowa³a siê podj¹æ dzia³anie.

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80

ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353−42−50

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

REKLAMA REKLAMA

� Realizacja zleceñ NFZ
� Akcesoria do aparatów
� Dobór i badanie s³uchu bezp³atne
� Wizyty domowe u osób niepe³nosprawnych
� Fachowa pomoc protetyków s³uchu

S P R Z E D A Ż  N A R A T Y
tel. 022 812−49−09

www.eesmil.pl
W-wa ul. Bielszowicka 15 (Miêdzylesie)

codziennie w godz. 10.00-18.00 
(bez sobót i ost. poniedzia³ku miesi¹ca)

AAPPAARRAATTYY  SS££UUCCHHOOWWEE
Elektronika Elektromech. Sprzêtu Med. i Lab.

Ma³gorzata Lech
Rok za³o¿enia 1986

AAUUDDIIOO  SSEERRVVIICCEE
SSIIEEMMEENNSS
OOTTIICCOONN

BBEELLTTOONNEE

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
�� Laseroterapia – paradontoza
�� Wybielanie jednowizytowe
�� RTG na miejscu
ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

WARSZAWA

Z A P R A S Z A M Y !
Ponadto tak, jak w latach poprzednich onkologia, 

ginekologia, endokrynologia, poradnia chorób sutka.

Panie w wieku 50-69 lat,które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 
nie wykonywa³y mammografii lub

u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania
na raka piersi lub jajnika (wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZP£ATNE finansowane z NFZ
BEZ SKIEROWANIA

Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej 
i Chorób Okresu Przekwitania

03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od Londyñskiej)
tel. 022 672-79-36 022 509-82-81

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

S Z A N O W N I  P A Ñ S T W O !
Informujemy, ¿e Centrum Medyczne Saska Kêpa NZOZ
wynegocjowa³o z NFZ œwiadczenie us³ug w zakresie:
laryngologia, alergologia, urologia, dermatologia, 

diabetologia, gastroenterologia, neurologia,
chirurgia ogólna, ortopedia, reumatologia, 

kardiologia, okulistyka.
03-977 Warszawa,  ul. Marokañska 16      www.cm-saska-kepa.pl

tel. 022 610-10-57, 022 671-631-13, 022 672-78-57

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

życzy swoim 
Szanownym Klientom

rodzinnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych

i zaprasza na świąteczne zakupy!

CENTRUM HANDLOWE
J. Roszkowski

Warszawa Wawer ul. Trakt Lubelski 1/3

Zdrowych, weso³ych i pogodnych 
Œwi¹t Wielkanocnych 

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

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

Œcierali siê w³aœciciele
psów z tymi, którzy chcieli, aby
park by³ tylko „dla ludzi”,
a tak¿e przeciwnicy wycinki
wiekowych samosiejek ze zwo-
lennikami uporz¹dkowania par-
kowego drzewostanu. Jednak
sprawa rewitalizacji upad³a.
A teraz, wraz z kie³kuj¹c¹ wio-
sn¹, podnosi siê z kolan. Zawia-
duj¹cy parkiem Zarz¹d Oczy-
szczania Miasta ponownie
przymierza siê do rewaloryzacji
obiektu.

Choæ sam Park Skaryszew-
ski im. I. J. Paderewskiego po-
wstawa³ w latach 30. ubieg³ego
wieku, to jego koncepcja jest
znacznie starsza. Ju¿ na prze³o-
mie XIX i XX stulecia architekt
Franciszek Szanior rozpocz¹³
dzia³ania, zmierzaj¹ce do utwo-
rzenia na ³¹kach dawnego Ska-
ryszewa publicznego parku.

Znajduj¹cy siê obecnie na po³u-
dniowopraskim Kamionku
Park Skaryszewski jest jednym
z najwiêkszych w Warszawie,
a wed³ug wielu odwiedzaj¹cych
– jest tak¿e najpiêkniejszym.
¯e istnieje potrzeba jego reno-
wacji wie ka¿dy, kto choæ raz
przekroczy³ pokruszone lub po-
rdzewia³e parkowe ogrodzenie
i spacerowa³ pofa³dowanymi,
zu¿ytymi, asfaltowymi alejka-
mi. Emocje wœród korzystaj¹-
cych z parku budzi³ zakres pla-
nowanych prac i obawa o do-
stêpnoœæ tego obiektu po rewi-
talizacji. Obecnie znane ju¿ s¹
zalecenia konserwatorskie
(park jest zabytkiem), które bê-
d¹ stanowi³y g³ówne wytyczne
do projektu rewitalizacji.

Podstawowym za³o¿eniem
jest przywrócenie parkowi „hi-
storycznej wartoœci i splendoru”.

- Kompozycja parku w wyra-
Ÿnych pierwotnych kszta³tach
mo¿e przetrwaæ do 120 lat – wy-
jaœnia dr Anna Ró¿añska archi-
tekt krajobrazu z SGGW. - Jeœli
po up³ywie tego czasu w parku
nie bêd¹ przeprowadzone spe-
cjalistyczne prace konserwacyj-
ne czy rewaloryzacyjne, park
stopniowo, ale sukcesywnie bê-
dzie traciæ wartoœci dzie³a sztu-
ki... Zakres planowanych prac
jest du¿y i ró¿norodny. Ods³o-
niête zostan¹ g³ówne osie wido-
kowe. Przesuniêty zostanie m.in.
postawiony w 1968 r. monumen-
talny Pomnik Wdziêcznoœci ¯o³-
nierzom Armii Radzieckiej. –
Ten pomnik bêdzie umieszczony
na placyku przy wejœciu od stro-
ny al. Zielenieckiej – precyzuje
Iwona Fryczyñska z ZOM. – Zy-
ska tak¿e iluminacjê. Odpowie-
dnio podœwietlone maj¹ byæ

równie¿ inne obiekty parkowej
architektury (m.in. rzeŸba Rytm,
Tancerka i kapliczka).

Oœwietlenie zyskaj¹ par-
kowe alejki i place, zostanie

odtworzone ogrodzenie obiek-
tu, wyremontowane mostki,
zbudowana toaleta i plac za-
baw, uporz¹dkowana szata ro-
œlinna. To tylko czêœæ plano-
wanych prac, których pierw-
szy etap w³aœnie siê rozpo-
cz¹³. Tym etapem jest sporz¹-
dzenie projektu modernizacji.
Wy³oniona w przetargu firma
„Ogród, Park, Krajobraz Ja-
kub Zem³a i Tomasz Wiech”
do koñca listopada ma z³o¿yæ
gotowy projekt. Tak wiêc
pierwszych widocznych prac
najwczeœniej mo¿na siê
spodziewaæ dopiero za rok.
O ile znowu jakieœ nieprzewi-
dziane okolicznoœci nie stor-
peduj¹ rewitalizacji parku. -
Naszym ¿yczeniem jest, aby
rewaloryzacja parku sta³a siê
faktem – zapewnia „Mie-
szkañca” Iwona Fryczyñska. –
Wszystkie dzia³ania, jakie
podejmujemy w tej kwestii
maj¹ do tego doprowadziæ.

Na rewitalizacjê Parku Ska-
ryszewskiego potrzebne s¹ bar-
dzo du¿e pieni¹dze. Rol¹ w³adz
Miasta jest zapewnienie tych

œrodków, bo wiadomo, ¿e
z pró¿nego i Salomon nie nale-
je. Nawet do jeszcze pustego
(na zdjêciu) parkowego stawu...

Adam Rosiński

Pochwalmy siê Prag¹
Pod koniec marca ruszy³ zorganizowany cykl
„Spacerów po Pradze”. Pierwszy spacer
przyci¹gn¹³ ponad setkê mi³oœników rekrea-
cji, turystyki i sto³ecznej historii.

Zarówno Praga Pó³noc, jak i Praga Po³udnie maj¹ olbrzymi po-
tencja³ historyczny i kulturowy. Niemniej s¹ to dzielnice ma³o po-
pularne turystycznie. O ile Praga Pó³noc bardzo inwestuje w pro-
mocjê swojej dzielnicy, o tyle Praga Po³udnie nie bardzo wie, jak
siê przebiæ. Z t¹ wiêksz¹ radoœci¹ nadmieniamy, ¿e tegoroczny cykl
„Spacery po Pradze” sprawiedliwie obdziela wra¿eniami turystów
i mi³oœników historii. Dwie imprezy odbêd¹ siê na Pradze Pó³noc
i dwie na Pradze Po³udnie. 

– Spotka³am siê z pytaniami, dlaczego znowu promujemy Pragê?
– Barbara Tekieli kieruj¹ca sto³ecznym biurem turystyki wyzna³a
„Mieszkañcowi”, ¿e nie wszystkim siê podoba pomys³ praskich
spacerów. No có¿, punkt widzenia zale¿y od punktu siedzenia, a pi-

sz¹c œciœlej, od tego, czy jest siê mieszkañcem Warszawy prawo-
brze¿nej, czy lewobrze¿nej. Pra¿anie uwa¿aj¹, ¿e tej promocji jest
za ma³o i prosz¹ o wiêcej. A, jak widaæ choæby po trasie pierwsze-
go spaceru – jest co pokazaæ.

W czasie pierwszego spaceru turyœci zwiedzili spor¹ czêœæ Ka-
mionka. Trzy g³ówne punkty programu to Park Skaryszewski im.
I.J. Paderewskiego, Jeziorko Kamionkowskie i zabytkowy koœció³
wraz z cmentarzem przy ul. Grochowskiej. – Pod koniec XVI wie-
ku, z dóbr ówczesnego Kamiona zosta³ wydzielony Skaryszew i w³a-
œnie w tym miejscu powsta³ Park Skaryszewski... – liczn¹ grupê tu-
rystów oprowadza³a przewodnik miejski El¿bieta Frankowska.
W spacerze pt. „Powitanie wiosny w Parku Skaryszewskim” wziê-
li czynny udzia³ tak¿e przedstawiciele organizatorów, czyli wspo-
mniana dyrektor Barbara Tekieli oraz prezes Towarzystwa Przyja-
ció³ Warszawy dr Lech Królikowski.

W cyklu zorganizowane zostan¹ jeszcze trzy spotkania. Kolejne,
pt. „Judaica praskie”, odbêdzie siê ju¿ 18 kwietnia na Pradze Pó³-
noc (zbiórka o godz.11.00; NoveKino Praha). W maju wszyscy
chêtni mog¹ zwiedziæ Sask¹ Kêpê, zaœ tematem czerwcowego spa-
ceru bêdzie praska wielokulturowoœæ. Udzia³ w spacerach jest bez-
p³atny. Magda K.

DRUGA REWITALIZACJA
SKARYSZEWSKIEGO

Przesz³o trzy lata temu wiele emocji wywo³y-
wa³a koncepcja rewitalizacji Parku Skary-
szewskiego. S³ownie œcierali siê zwolennicy
grodzenia parku z przeciwnikami, spacerowi-
cze z rowerzystami i rolkarzami...

Wiosenna, parkowa lekcja polskiego.
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Szembek, zarówno Galeria
jak i Bazar, jest do nadcho-
dz¹cych Œwi¹t bardzo do-
brze przygotowany!

Wszystkich, którzy ceni¹ prosty,
tradycyjny smak wielkanocnych

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

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

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

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

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

Kupcy z „Szembeka”

CENTRUM CENTRUM 
HANDLOWEHANDLOWE

ZAPRASZAZAPRASZA
NA ŚWIĄNA ŚWIĄTECZNE ZAKUPYTECZNE ZAKUPY

� Podziemny parking � Wózki towarowe � Winda � Ruchome chodniki

UUUU    nnnnaaaassss    kkkkuuuuppppiiiisssszzzz    
nnnniiiieeee    ttttyyyyllllkkkkoooo    nnnnaaaajjjj lllleeeeppppsssszzzzeeee::::     

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

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

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

➧➧➧➧ aaaarrrr tttt ....     ddddllllaaaa    zzzzwwwwiiiieeeerrrrzzzząąąątttt ,,,,
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WIELKANOC NA „SZEMBEKU”

„Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga, i Bo-
giem by³o S³owo. Ono by³o na pocz¹tku u Boga. Wszyst-
ko przez Nie siê sta³o, a bez Niego nic siê nie sta³o” - tak
mówi Ewangelia wed³ug œwiêtego Jana. Tymczasem zda-
niem ludzi pierwotnych na pocz¹tku by³o jajo, które wy³oni-
³o siê z chaosu. To z tego jaja wyklu³ siê œwiat. Jednak we-
d³ug wierzeñ ludzi pierwotnych ten wszechœwiat, który wy-
klu³ siê z jaja równie¿… uformowa³ Bóg. Czy zrobi³ to za
pomoc¹ s³ów? 

Jajko Kolumba
Jajo to jeden z najstarszych i najpopularniejszych symboli.

Pojawia siê równie¿ w mitach œródziemnomorskich. Oznacza
tam niebosk³on, na który sk³ada siê siedem sfer. 

Z kolei w fiñskim eposie Kalewala wszechœwiat narodzi³
siê w szeœciu z³otych jajach.

Równie¿ w jajku ma swe Ÿród³o podró¿ Krzysztofa Ko-
lumba, któr¹ chcia³ dowieœæ kulistoœci ziemi. Podobno na
obiedzie, podczas którego inni goœcie, zazdroœni o sukcesy
Kolumba, próbowali zdyskredytowaæ jego odkrycia, twier-
dz¹c, ¿e przep³yniêcie przez ocean to najprostsza rzecz na

œwiecie, Kolumb spyta³, kto z nich potrafi postawiæ jajko
w pionie. Kiedy nikomu siê nie uda³o, Kolumb dokona³ tego
nadt³ukuj¹c lekko skorupkê, na co nikt przed nim nie wpad³.
Zapyta³ ich wtedy, czy jest coœ prostszego od tego, o czym
przed chwil¹ mówili, ¿e jest niemo¿liwe. Zapad³a cisza. Dla-
tego Kolumb doda³: „Ka¿dy potrafi to zrobiæ, po tym, gdy mu
pokazano jak.”

Tradycje wielu kultur podkreœla³y wspólny rytm jaja ze
œwiatem, S³oñcem, p³odnoœci¹, zmartwychwstaniem. To jajo
od wieków by³o znakiem powrotu wiosny, domem. U¿ywano
go w magii leczniczej i oczyszczaj¹cej. To wtedy wed³ug wie-
rzeñ uwalnia³o sw¹ moc¹ si³y witalne. Z kultury ludowej,
w której jajko pe³ni³o rolê talizmanu zabezpieczaj¹cego przed
z³em, symbolu zdrowia i ¿ycia, mi³oœci i p³odnoœci, wyrós³
zwyczaj œwiêcenia wielkanocnych pisanek.

Zwyciêzca œmierci, piek³a i szatana
Jajko wielkanocne jest znakiem nowego ¿ycia, przezwy-

ciê¿eniem œmierci porównanym do przebijania skorupki. Wy-
kluwaj¹cy siê kurczak dla chrzeœcijan symbolizuje zwyciê-
stwo ¿ycia, jest znakiem Chrystusowego i ludzkiego zmar-
twychwstania. Jajko jest nadziej¹, prób¹ cierpliwoœci, której
nale¿y siê poddaæ, aby zobaczyæ ukryte wewn¹trz pisklê.

Dzielenie siê jajkiem podczas œniadania wielkanocnego
ma odniesienie do wigilijnego op³atka. Jajko pe³ni rolê poda-
runku, którego intencj¹ jest ¿yczenie pomna¿ania si³ wital-
nych. 

Jajko jest równie¿ wa¿nym symbolem w wielu wierze-
niach i religiach. Umieszczane w grobowcach egipskich
i rzymskich by³o znakiem i nadziej¹ na powrót do ¿ycia.
Równie¿ w kulturze chrzeœcijañskiej, zw³aszcza w prawos³a-
wiu, w Niedzielê Wielkanocn¹ sk³adano przy grobach pisan-
ki, dziel¹c siê w ten sposób z przodkami radoœci¹ ze zmar-
twychwstania Chrystusa. 

W prawos³awiu na Bia³orusi dzieñ ten nazywa siê Radauni-
ca i przypada na wtorek po drugiej niedzieli wielkanocnej.
W symbolice judaizmu, obok specjalnego rodzaju precli, wa¿-
n¹ rolê odgrywa jajko. Jajka s¹ przypomnieniem nieustannego
trwania i cyklicznoœci ¿ycia. Jako znak przerwanego istnienia,
s¹ podawane na ¿ydowskich stypach. Ale s¹ równoczeœnie wy-
razem nadziei, której nie wolno traciæ.

Nie ka¿da pisanka to… pisanka
Zwyczaj dekorowania jajek znany by³ ju¿ w staro¿ytno-

œci. Najstarsze przyk³ady licz¹ ponad 5 tysiêcy lat. S¹ to pi-
sanki z Asyrii, nieco póŸniejsze pochodz¹ z Egiptu, Persji,
Rzymu i Chin. Kolorowo pomalowanymi jajkami Chiñczycy
obdarowywali siê wraz z nadejœciem wiosny.

W staro¿ytnym Egipcie motywem zdobniczym jajek by³y
skarabeusze z dwoma postaciami ludzkimi. W Kairze na jaj-
kach uwieczniano wizerunki s³awnych mê¿ów. W Sudanie
zamieszczane by³y cytaty z Koranu. Skorupki chiñskich pi-
sanek pokryte by³y misternymi miniaturami przedstawiaj¹-
cymi kwiaty wiœni, chryzantem, ptaków. Australijscy Abory-
geni rzeŸbili jaja strusie, traktuj¹c je jako œwiêtoœæ.

Do Europy zwyczaj zdobienia jaj przynieœli prawdopo-
dobnie Persowie. Jajka zdobiono w celach magicznych.
W ludowych wierzeniach zwyczaj ten uwa¿any by³ za jeden
z warunków zapewnienia ci¹g³oœci œwiata.

Najstarsze polskie pisanki, pochodz¹ z koñca X wieku.
Odnaleziono je podczas wykopalisk archeologicznych na
opolskiej wyspie Ostrówek. Tam odkryto pozosta³oœci grodu
s³owiañskiego. Wzór rysowano na nich roztopionym wo-
skiem, a nastêpnie wk³adano je do barwnika – ³upin cebuli
lub ochry, które nadawa³y im brunatnoczerwon¹ barwê.
W procesie chrystianizacji pisankê w³¹czono do elementów
symboliki wielkanocnej. 

W zale¿noœci od techniki zdobienia, œwi¹teczne jajka maj¹
ró¿ne nazwy. Kraszanki (zwane te¿ malowankami lub byczka-
mi) powstaj¹ przez gotowanie jajka w barwnym wywarze.
Klasyczne pisanki maj¹ ró¿nobarwne desenie. Powstaj¹ przez

rysowanie (dawniej: pisanie) na skorupce gor¹cym roztopio-
nym woskiem, a nastêpnie zanurzenie jajka w barwniku. Jako
narzêdzi do pisania u¿ywano szpilek, igie³, kozików, szyde³,
s³omek i drewienek. S¹ te¿ oklejanki (naklejanki) przyozdo-
bione sitowiem, p³atkami bzu, skrawkami kolorowego, b³y-
szcz¹cego papieru, tkaniny itp. Z kolei nalepianki - popularne
zw³aszcza w dawnym województwie krakowskim i w okoli-
cach £owicza - powstaj¹ przez ozdabianie skorupki jajka ró¿-
nobarwnymi wycinankami z papieru. S¹ jeszcze znane ryso-
wanki, skrobanki i drapanki.

Dawniej zdobieniem jaj zajmowa³y siê wy³¹cznie kobie-
ty, mê¿czyŸnie wówczas nie wolno by³o wchodziæ do izby.
Jeœliby siê tak zdarzy³o, odczyniano urok, który intruz móg³
rzuciæ na pisanki.

Pocz¹tkowo Koœció³ zabrania³ jedzenia jajek w czasie
Wielkanocy. Zakaz zosta³ cofniêty w XII wieku, konieczne
jednak by³o odmówienie przed posi³kiem specjalnej modli-
twy. Wynika³o to z d¹¿enia do rozdzielenia tradycji Koœcio-
³a od obrzêdowoœci pogañskiego œwiêta zwi¹zanego z kultem
zmar³ych, w których jajko - pocz¹tek nowego ¿ycia - odgry-
wa³o wa¿n¹ rolê.

Czerwone jajka Marii Magdaleny
Dominuj¹c¹ barw¹ pisanek w kulturze chrzeœcijañskiej by-

³a czerwieñ. Na czerwono barwili jaja chrzeœcijanie pierw-
szych wieków w Armenii, w Austrii do I wojny œwiatowej wy-
³¹cznie czerwone by³y wielkanocne jajka, a w koœciele prawo-
s³awnym to do dziœ tradycyjny kolor pisanki. Zwyczaj ten wi¹-
¿e siê z legend¹ dotycz¹c¹ zmartwychwstania Chrystusa: Ma-
ria Magdalena, która pierwsza ujrza³a Chrystusa zmartwychw-
sta³ego, pobieg³a do domu. Zauwa¿y³a, ¿e jajka w jej gospo-
darstwie zabarwi³y siê na czerwono. Podzieli³a siê nimi z apo-
sto³ami, do których uda³a siê z wiadomoœci¹.

Na pami¹tkê zmartwychwstania kolor czerwony sta³ siê
symbolem zwyciêstwa, radoœci i dobrych wiadomoœci. Dla-
tego ludowa tradycja chrzeœcijañska przypisywa³a szczegól-
ne znaczenie rumuñskiemu przys³owiu: kiedy zabraknie
czerwonego jajka, to nast¹pi koniec œwiata. oprac. MKP

NA POCZĄTKU BYŁO JAJO?


