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MAŁE MIESZKANIA
CENA brutto od 6800 zł za m2
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Œwiêtoœæ
W Wielkim Poœcie czês-

to przypominamy sobie
o sprawnoœciach, które maj¹
dopomóc nam w wewnêtrznej
przemianie, któr¹ nazywamy
nawróceniem. S¹ to modlitwa,
post i ja³mu¿na. Wiemy do-
brze, ¿e ten czas prowadzi
nas do Triduum Paschalnego
czyli prze¿ywania Mêki
i Œmierci naszego Pana oraz
radoœci Zmartwychwstania.
Czêsto wpadaj¹ w ucho s³o-
wa piosenki: „Zbawienie przy-
sz³o przez Krzy¿, ogromna to
tajemnica, ka¿de cierpienie
ma sens, prowadzi do pe³ni
¿ycia. Je¿eli chcesz mnie na-
œladowaæ, to weŸ swój krzy¿
na ka¿dy dzieñ i chodŸ ze
Mn¹ zbawiaæ œwiat, kolejny
ju¿ wiek. Nieod³¹cznym towa-
rzyszem naszego ¿ycia jest
ból i cierpienie, najczêœciej
spowodowane ró¿nego ro-
dzaju chorobami i dolegliwo-
œciami. Nieod³¹cznym towa-
rzyszem naszego ziemskiego
pielgrzymowania i przyjacie-
lem jest Jezus z Nazaretu,
nasz Mistrz i Pan. On te¿ pod-
j¹³ cierpienie. Œpiewamy:
„Któryœ za nas cierpia³ rany
Jezu Chryste zmi³uj siê nad
nami”. Starzec Symeon prze-
powiedzia³ Maryi: „A duszê
Twoj¹ przeniknie miecz. Mo-
dlimy siê: „I Ty Któraœ wspó³-
cierpia³a, Matko Bolesna
przyczyñ siê za nami”. 

W kwietniu mamy Wielki
Post, ale tak¿e i Œwiêta Zmar-
twychwstania. W tym czasie
jest tak¿e szósta rocznica
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Radosnego Alleluja
wiary, nadziei i mi³oœci

¿yczy zespó³ redakcyjny i wydawca „Mieszkañca”

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
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

„Amatorka” kosmetyków
Dezodoranty, balsamy i ¿ele do golenia, a tak¿e od¿ywki do w³o-

sów, wszystko warte 308 z³otych ukrad³a w jednym z marketów 21-
letnia Agata K. Funkcjonariusze otrzymali informacjê, ¿e w jed-
nym z supermarketów ochroniarze ujawnili kradzie¿ i ujêli spraw-
czyniê tego przestêpstwa. Na miejscu okaza³o siê, ¿e Agata K. za-
pakowa³a do swojej torebki przeró¿ne artyku³y kosmetyczne, m.in.
dezodoranty, ¿ele i balsamy do golenia, od¿ywki do w³osów, a na-
wet szczoteczki do zêbów. Od pocz¹tku planowa³a nie zap³aciæ za
wybrane towary. Dyskretnie opuœci³a sklep. Nie usz³o to jednak
uwadze ochrony. Zosta³a ujêta, a nastêpnie zatrzymana przez poli-
cjantów. Skradzione rzeczy powróci³y do sklepu, a kobieta trafi³a
do policyjnej celi. 

„Oznakuj swój rower”
Wiosna za oknem, przyjazna aura, wszystko to sprzyja niew¹tpli-

wie rozpoczêciu sezonu rowerowego. Policja podobnie jak w ubie-
g³ym roku wznawia akcjê „Oznakuj swój rower”. Ka¿dy zaintere-
sowany oznaczeniem swojego jednoœladu mo¿e zg³osiæ siê do
wskazanej jednostki Policji i poprosiæ o oznakowanie roweru. Na
terenie podleg³ym KRP Warszawa VII mo¿na to zrobiæ przy ulicy
Umiñskiego 22, codziennie, od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzi-
nach: 9.00-12.00 lub 17.00-20.00 w pokoju 202, tel. kontaktowy
(22) 603-82-34.

Uwaga na z³odziei kieszonkowych
Uwagê z³odzieja zwracaj¹ przede wszystkim osoby sprawiaj¹ce

wra¿enie ludzi zamo¿nych. Kieszonkowcy pracuj¹ zazwyczaj
w grupie. Dogodne warunki stwarzaj¹ im miejsca o du¿ym skupie-
niu ludzi. Szczególn¹ operatywnoœæ wykazuj¹ w zat³oczonych au-
tobusach. Ulubionym miejscem ich „pracy” s¹ równie¿ dworce au-
tobusowe i kolejowe. 

Jak ustrzec siê przed kieszonkowcem?
Dobrze zabezpiecz noszone przy sobie dokumenty i pieni¹dze 

Pamiêtaj, ¿e podró¿uj¹c po spo¿yciu alkoholu ³atwiej mo¿esz staæ
siê ofiar¹ z³odziei Nie nawi¹zuj przygodnych znajomoœci Nie
noœ przy sobie wiêcej gotówki, ni¿ wynika to z potrzeby zakupów
w danym dniu Pieni¹dze trzymaj przy sobie w dwóch miejscach

Nie demonstruj zawartoœci portfela, gdy widz¹ to przypadkowe
osoby Torby i pakunki trzymaj przed sob¹. Zwróæ uwagê na oso-
by, które tworz¹ sztuczny t³ok. Obserwowane - nie dokonaj¹ kra-
dzie¿y Nie zasypiaj podró¿uj¹c publicznymi œrodkami komuni-
kacji Podczas mierzenia garderoby, pakowania zakupów, p³ace-
nia w sklepie - NIE odstawiaj od siebie torebki, na pod³ogê lub la-
dê Klucze do mieszkania noœ w innym miejscu ni¿ dokumenty
z adresem W sytuacji zagro¿enia - usi³owanie kradzie¿y kieszon-
kowej - krzycz! (ab)

UBEZPIECZENIAUBEZPIECZENIA – pe³ny zakres
Komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS, Pakiety)
Maj¹tkowe: mieszkania, domy, sklepy i firmy
Turystyczne
Odpowiedzialnoœci Cywilnej
Nieszczêœliwe wypadki
Finansowe – wadialne i inne

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

W godz. przedpo³udniowych mo¿liwoœæ dojazdu do klienta.
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PIWNICA GRATIS!

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

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

e-mail: mikrol@mikrol.waw.pl
tel. (22) 610-31-35;  fax. (22) 879-79-13
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OKNA ROLETY
OKNA PCV – OKNA PCV – rabatrabat 40%40%

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

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

Z tym KUPONEM rabat na rolety 10% 

œmierci Jana Paw³a II. Mamy
mo¿liwoœæ ponownego wspo-
mnienia g³êbokiej katechezy Oj-
ca Œwiêtego o cierpieniu i taje-
mnicy œmierci, katechezy g³o-
szonej ostatnimi chwilami Jego
ziemskiego ¿ycia. Osobisty le-
karz Ojca Œwiêtego Jana Paw³a
II Renato Buzzonetti daje o tych
chwilach takie œwiadectwo:
œmieræ Jana Paw³a II dotknê³a
mnie w sposób szczególny. By³a
to œmieræ cz³owieka, który do-
œwiadczy³ momentów walki
i chwa³y, a teraz, obna¿ony ze
wszystkiego, stawi³ siê na spo-
tkanie ze swym Panem, aby
zwróciæ Mu klucze królestwa.
W tej chwili cierpienia i zdumie-
nia wydawa³o mi siê, ¿e jestem
nad jeziorem Genezaret – histo-
ria zaczyna³a siê od pocz¹tku,
a Chrystus przygotowywa³ siê do

powo³ania nowego Piotra. Linia
elektrokardiogramu rejestrowa³a
koniec wielkiej ziemskiej przygo-
dy cz³owieka, którego lud Bo¿y
ju¿ uznawa³ za wielkiego i œwiê-
tego”. A co o œwiêtoœci mówi
nam sam Ojciec Œwiêty Jan Pa-
we³ II? Uczy nas tak: „D¹¿enie
do œwiêtoœci nie jest przywilejem
nielicznych, lecz zadaniem dla
wszystkich cz³onków Koœcio³a.
A podjêcie tego zadania ozna-
cza wytrwa³e zmierzanie ku

œwiêtoœci. Stopieñ osobistej
œwiêtoœci nie zale¿y od pozycji
zajmowanej w spo³eczeñstwie
ani w Koœciele, lecz jedynie od
tego, w jakiej mierze cz³owiek
¿yje mi³oœci¹. Œwiêtoœæ to przy-
nale¿noœæ do Boga. Œwiêci nie
przemijaj¹. Œwiêci ¿yj¹ œwiêtymi
i pragn¹ œwiêtoœci. Bracia i Sio-
stry, nie lêkajcie siê chcieæ œwiê-
toœci! Nie lêkajcie siê byæ œwiêty-
mi! Uczyñcie koñcz¹cy siê wiek
i nowe tysi¹clecie er¹ ludzi œwiê-
tych! Dzisiejszy œwiat potrzebuje
œwiêtoœci chrzeœcijan, którzy
w zwyczajnych warunkach ¿ycia
rodzinnego i zawodowego po-
dejmuj¹ swoje codzienne obo-
wi¹zki, którzy pragn¹c spe³niaæ
wolê Stwórcy i na co dzieñ s³u-
¿yæ ludziom, daj¹ odpowiedŸ na
Jego przedwieczn¹ mi³oœæ. 

Przygotowuj¹c siê do Uro-
czystoœci Beatyfikacji Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II w dniu
pierwszego maja podejmijmy
zadanie, które Ojciec Œwiêty
da³ m³odzie¿y przyby³ej na We-
sterplatte: „Nie wolno nikomu
powiedzieæ: Ja nie mogê. Nie

mogê byæ œwiêtym. Przeciwnie,
odpowiedŸ jest jedna: Muszê
byæ œwiêtym”. Zechciejmy do-
strzec nie tylko czasowy zwi¹-
zek zdarzeñ: Wielki Post, 2
kwietnia – szósta rocznica
odejœcia Jana Paw³a II do Do-
mu Ojca, Œwiêta Zmartwychw-
stania Pañskiego, 1 maja - Be-
atyfikacja Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II i nasze ¿ycie. 

Na Œwiêta Zmartwychwsta-
nia Pañskiego ca³emu „Mie-
szkañcowi”, a wiêc Sympatycz-
nej i Zacnej Redakcji, wszyst-
kim Czytelnikom oraz osobom
zaanga¿owanym w powstawa-
nie naszego Czasopisma sk³a-
dam serdeczne ¿yczenia:
Niech Zmartwychwsta³y Chry-
stus bêdzie zawsze w naszym
¿yciu, niech nas prowadzi,
niech przez nasz¹ pracê i po-
s³ugê ma w opiece wszystkich,
którzy znajd¹ siê na drodze na-
szego ¿ycia. 

Wszystkim Szczêœæ Bo¿e.
Ksiądz Krzysztof Jackowski 

Proboszcz u Matki Bożej 
Królowej Polskich Męczenników 

Rozpoczyna siê kolejna,
czwarta, edycja kampanii „Pi-
³eœ? Nie jedŸ!” W sam¹ porê.
Dobrze wiemy, ¿e œwiêta s¹
okazj¹ do picia alkoholu. Zwi¹-
zek Pracodawców Polski Prze-

mys³ Spirytusowy (ZP PPS) nie
bez racji uwa¿a, ¿e to nie alko-
hol jest sprawc¹ wypadków
drogowych, lecz kierowcy,
którzy po pijanemu siadaj¹ za
kierownic¹. Jak Zwi¹zek uwa-
¿a, tak postêpuje – ³o¿y na
kampaniê „Pi³eœ? Nie jedŸ!”.
Kampania wpisuje siê w rz¹do-
wy program pn. „Razem bez-
pieczniej”, koordynowany
przez MSWiA. Partnerami ZP
PPS s¹ tak¿e Biuro Ruchu Dro-
gowego KGP, Polski Zwi¹zek
Motorowy, Instytut Transportu
Samochodowego oraz Funda-
cja „Krzyœ” i jedna z firm pali-
wowych.

Ze statystyk wynika, ¿e poli-
cjanci przeprowadzaj¹ rocznie
na drogach 2 miliony kontroli
trzeŸwoœci kierowców. 

Unia Europejska narzuci³a
nam swoje standardy – w de-
kadzie 2001-2010 mieliœmy
doprowadziæ do zmniejszenia
liczby zabitych w wypadkach
drogowych o 50 proc. W rze-
czywistoœci mo¿emy mówiæ
o osi¹gniêciu tej granicy, ale
jeœli liczymy dwie dekady: na
pocz¹tku lat 90. zginê³o 8700
osób, w roku 2010 – 3900. 

Na 38 tys. wypadków, do
których dosz³o w roku ubie-
g³ym prawie 2,5 tysi¹ca spowo-
dowali kierowcy pijani. To jest
6 proc. W latach 90. pijacy po-
wodowali ok. 13 proc. wypad-
ków. Na pocz¹tku lat 90. liczba
zabitych w wypadkach drogo-
wych spowodowanych przez
pijanych kierowców wynosi³a
ponad 1400 osób, w roku 2010

– 248 osób. Najczêœciej po pija-
nemu siadaj¹ za kierownic¹
mê¿czyŸni w wieku 25-30 lat. 

Reasumuj¹c – postêp jest i to
widoczny. Obyœmy nie zapeszy-
li, ale wed³ug wszelkich znaków
na niebie i ziemi roœnie œwiado-
moœæ spo³eczna. To bardzo wa¿-
ne, ¿eby po œwi¹tecznym posi³-
ku, ¿ona, szwagier, czy siostra
nie patrzyli obojêtnie jak ich m¹¿
czy brat wybiera siê do domu
w „stanie wskazuj¹cym”. Na to
nie mo¿e byæ spo³ecznej zgody
i coraz czêœciej, choæ jeszcze ci¹-
gle zbyt rzadko, nie ma. mr

PIŁEŚ? NIE JEDŹ! Ka¿dego roku na œwiecie
ginie na drogach 1.200.000
ludzi, a licz¹ca ponad sto
lat motoryzacja poch³onê³a
40 milionów osób. Mo¿na
wiêc powiedzieæ, ¿e wiek
motoryzacji unicestwi³ pañ-
stwo wielkoœci Polski. 

Œwiêtoœæ
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Targi by³y znakomit¹ oka-
zj¹ do poznania, pod ró¿nym
wzglêdem, rynku gastrono-
micznego. Dla komfortu zwie-
dzaj¹cych i wystawców organi-
zatorzy stworzyli cztery tema-
tyczne sektory: ¿ywnoœæ i na-
poje, wyposa¿enie zaplecza ku-
chennego, restauracji i barów
oraz sektor kawowy. By³o na
co popatrzeæ, gdy¿ w targach
wziê³o udzia³ 261 firm z 14
krajów Europy. MT Polska no-
tuje wiêc wzrost zainteresowa-
nia, gdy¿ w ubieg³orocznych
targach uczestniczy³o 240 wy-
stawców z 12 krajów. – Targi,

które honorowym patronatem
obj¹³ wicepremier Waldemar
Pawlak, odwiedzi³o ponad 19
tysiêcy goœci – podsumowuj¹
„Mieszkañcowi” Anna Ome-
lañska i Iwona Wi¹cek z obs³u-
gi prasowej imprezy.

Bo choæ to targi specjali-
styczne, to przez trzy dni hale
MT Polska odwiedzali równie¿
ludzie spoza bran¿y. – O tar-
gach przeczyta³em w poprze-
dnim „Mieszkañcu” i przysze-
d³em z ciekawoœci. Trafi³em na
Festiwal Kuchni Greckiej. Faj-
na impreza, choæ dziwi³o mnie,
¿e greckie jedzenie by³o przy-

gotowywane przez polskich ku-
charzy – przyznaje pan Piotr,
in¿ynier z Pragi Po³udnie. 

Nie lada gratk¹ dla zwiedza-
j¹cych by³y w³aœnie ró¿nego
rodzaju pokazy, konkursy, za-
wody i, oczywiœcie, darmowe
degustacje. A smakowaæ mo¿-
na by³o praktycznie wszystko,
co przeznaczone jest do jedze-
nia i picia. Przygotowywane na
miejscu suflety, kolorowe drin-
ki, czy p³ynn¹ czekoladê, która
œciekaj¹c kaskadowo pobudza-
³a wszelkie zmys³y… Z zawo-
dów i konkursów przeprowa-
dzanych w ramach tegoroczne-
go Eurogastro warto wymieniæ
m.in. Mistrzostwa Polski Kel-
nerów, Mistrzostwa Polski Ba-
ristów, autorski konkurs Rober-
ta Sowy „Kulinarny Talent
2011”, czy III Polski Festiwal
Carvingu, czyli fantazyjnego
rzeŸbienia w owocach i warzy-
wach.

EUROGASTRO, to tak¿e
mo¿liwoœæ bezpoœredniego

kontaktu pomiêdzy kontrahen-
tami, który czêsto koñczy³ siê
sfinalizowaniem transakcji.
Ale do tego potrzebna by³a fa-
chowoœæ wystawców i zdolno-
œci handlowe. – Przed chwil¹
podszed³ do naszego stoiska
doœæ niepozornie wygl¹daj¹cy,
starszy pan i zacz¹³ zadawaæ
bardzo szczegó³owe i fachowe
pytania – mówi „Mieszkañco-
wi” przedstawiciel firmy
S4H produkuj¹cej oprogramo-
wanie dla gastronomii hotelo-
wej, restauracyjnej i portów
jachtowych.  – Okaza³o siê, ¿e
ten pan reprezentuje bardzo
powa¿n¹ sieæ gastronomiczn¹,
która chce kupiæ nasz pro-
gram...

Na pocz¹tku kwietnia w hali
MT Polska odby³y siê tak¿e
targi turystyczne LATO 2011
przy okazji których PTTK
i Mazowiecka Komisja Imprez
na Orientacjê zorganizowa³y
specjalny bieg.

ar  

EUROGASTRO w Wawrze 
Pod koniec marca w wawerskim Centrum
MT Polska przy ul. Marsa 65c odby³y 
siê trzydniowe, miêdzynarodowe targi
EUROGASTRO 2011. By³a to jubileuszo-
wa, XV edycja tej renomowanej imprezy.

Co roku opisujemy w „Mie-
szkañcu” dokonania pewnego
ma³ego acz wielkiego teatru.
W tym roku na „deskach”
Szko³y Podstawowej nr 60
przy ul. Zbaraskiej  spotkali-
œmy siê ju¿ po raz dziesi¹ty.
Jak zwykle by³o kolorowo
i gwarnie. Zarówno dzieciaki
jak i organizatorzy spisali siê
na medal.

Dzielnicowy Festiwal Ma³ych
Form Teatralnych „Wiosenne
Impresje Teatralne”  z powodze-
niem mo¿na nazwaæ imprez¹
masow¹. Co roku bierze w niej
udzia³ od 250 do 300 uczniów
z ca³ej Pragi Po³udnie. Choæ
przedsiêwziêcie skierowane jest
do dzieci z klas I–III, ¿adnemu
z przedstawieñ nie mo¿na zarzu-
ciæ braku profesjonalizmu. Przy-
gotowania do imprezy trwaj¹ ty-
godniami.  Wystêpy m³odych ar-
tystów (na zdjêciu) poddawane
s¹ surowej ocenie jury. Wa¿ne s¹
nie tylko ogólne wra¿enie i in-
terpretacja tekstu ale tak¿e strój,
dekoracja i rekwizyty.

Takie kryterium oceny spra-
wia, ¿e wystêpy m³odych wyko-
nawców zamieniaj¹ siê w praw-
dziwe widowiska. Mali aktorzy
siêgaj¹ po ró¿norakie œrodki
przekazu. Mo¿na us³yszeæ jak
œpiewaj¹, zobaczyæ jak tañcz¹
a przede wszystkim wyczuæ Ich
prawdziwy entuzjazm. Naj-

m³odsi w swoje przedstawienia
wk³adaj¹ ca³e serca. - Te dziecia-
ki, które kiedyœ z nami zaczyna-
³y, mia³y wtedy po 8 lat, dziœ s¹
ju¿ doros³e! Mam nadziejê, ¿e
maj¹ zaszczepionego bakcyla te-
atru… albo chocia¿ potrafi¹ te-
atr nale¿ycie prze¿yæ – o wy-
darzeniu opowiada Alicja 
Zapalska, wspó³organizatorka 

X Dzielnicowego Festiwalu Ma-
³ych Form Teatralnych.

Do najchêtniej podejmowa-
nych tematów podczas Festiwa-
lu nale¿¹ oczywiœcie bajki i lek-
tury szkolne. W ostatnich latach
organizatorki zauwa¿y³y jednak
wyraŸny trend proekologiczny.
W tym roku w konkursie „kó³
teatralnych” znalaz³y siê a¿ trzy
przedstawienia podejmuj¹ce tê

tematykê. I to w³aœnie insceni-
zacja pt.: „Œmieci mniej - Ziemi
l¿ej” (SP nr 312) zdoby³a
pierwsze miejsce w tej czêœci
konkursu. W kategorii „klas te-
atralnych” zwyciê¿y³o przed-
stawienie  „Czerwony Kaptu-
rek” w wykonaniu dzieci ze
Szko³y Podstawowej nr 60 na
Zbaraskiej.

Patronat nad Festiwalem ob-
j¹³ Urz¹d Dzielnicy Praga Po³u-
dnie oraz Wydzia³ Oœwiaty
i Wychowania. Dzieci wystêpu-
j¹ce podczas imprezy zdoby³y
wyró¿nienia i otrzyma³y pa-
mi¹tkowe statuetki i dyplomy.
Wielu uczniów otrzyma³o pa-
mi¹tkowe ksi¹¿ki za indywidu-
alny talent aktorski.

Olga Kamionek

W „Jasiñskim” odby³a siê druga edycja tea-
tralnych spotkañ „Na rogatkach”.  To m³oda
impreza dla m³odych aktorów.

W spotkaniach teatralnych bior¹ udzia³ war-
szawskie m³odzie¿owe zespo³y dzia³aj¹ce przy
gimnazjach, szko³ach ponadgimnazjalnych i przy
oœrodkach kultury. W tegorocznej edycji, na sce-
nie dzia³aj¹cego przy LXXII LO im. gen. Jakuba
Jasiñskiego teatru PARADOX, wyst¹pi³o a¿ 13
zespo³ów. Fina³ imprezy odby³ siê 29 marca.

Jury, pod przewodnictwem Tomasza Marzec-
kiego, zdecydowa³o, ¿e Grand Prix przypad³o Te-
atrowi PARK z MDK Bielany za spektakl „Wian-
ki. Ojratorium zamkniêtej epoki przedmieœcia.”
Przedstawieniem „Jestem” pierwsze miejsce
w kategorii szkó³ gimnazjalnych wywalczy³a
Grupa Teatralna ASSUNTA z Gimnazjum Nr 104
w Radoœci. Z zespo³ów licealnych najlepiej zosta³
oceniony „Teatr w pi¹tek wieczorem” z sasko-
kêpskiego „Prusa”, który prezentowa³ spektakl
„Na Arce o ósmej”. 

Spoœród oœrodków pozaszkolnych najlepszy
okaza³ siê Teatr K.L.I.M.T. z bia³o³êckiego Domu
Kultury (spektakl „FREDRASZKI, czyli Fredro
te¿ by³a kobiet¹”). „Mieszkañcowi” mi³o jest od-
notowaæ, ¿e jedno z niewielu indywidualnych
wyró¿nieñ, które jury przyzna³o m³odym akto-
rom, otrzyma³a Natalia Dr¹ka z Teatru KOT dzia-
³aj¹cego przy KK Marysin. Zaœ wœród wyró¿nio-
nych zespo³ów znalaz³y siê m.in. takie teatry
z naszych dzielnic, jak: PEGAZ z Gimnazjum Nr

26 przy ul. Fundamentowej, EPIZOD z Gimna-
zjum Nr 22 przy ul. Boremlowskiej, Teatr KOT
z Marysina i N.O.R.A. z Zespo³u Szkó³ Nr 37 im.
Agnieszki Osieckiej.

- Cieszy, ¿e m³odzie¿ garnie siê do teatru. Wy-
stêpuj¹ce w tym roku zespo³y prezentowa³y na-
prawdê bardzo wysoki poziom – podsumowa³
„Mieszkañcowi” Tomasz Marzecki. – Liczymy na
to, ¿e ta tendencja siê utrzyma i liczymy te¿, ¿e
znajd¹ siê jacyœ sponsorzy, którzy wespr¹ festiwal
„Na rogatkach” dodatkowymi nagrodami. Prze-
wodnicz¹cy jury w samych superlatywach wyra-
¿a³ siê o zwyciêskim spektaklu Teatru PARK (na
zdjêciu): - To efekt fantastycznej pracy m³odzie¿y
i instruktora. Zawodowi aktorzy mogliby z podzi-
wem patrzeæ, z jak¹ sprawnoœci¹ ci m³odzi ludzie
poruszaj¹ siê w trudnej materii Mirona Bia³o-
szewskiego. Stworzyli swój œwiat, który fanta-
stycznie zafunkcjonowa³ na scenie.              rosa

Mały Wielki Teatr

Teatry „Na rogatkach”
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Œwiêta Wielkanocne s¹ naj-
starszymi i najwa¿niejszymi
œwiêtami obchodzonymi przez
wszystkich chrzeœcijan na pa-
mi¹tkê Zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa. 

Pocz¹tkowo wypada³y
w dniu ¿ydowskiej Paschy, a od
soboru w Nicei odbytego w 325
roku naszej ery w pierwsz¹ nie-
dzielê po pierwszej pe³ni Ksiê-
¿yca, czyli miêdzy 21 marca
a 25 kwietnia. Tydzieñ poprze-
dzaj¹cy nazywany jest Wielkim
Tygodniem, który rozpoczyna
Niedziela Palmowa. Ostatnie
trzy doby tego tygodnia: Wielki
Czwartek (wieczór), Wielki
Pi¹tek, Wielka Sobota i Nie-
dziela Zmartwychwstania zna-
ne s¹ jako Triduum Paschalne.
Obchody tego œwiêta obros³y
zwyczajami ludowymi, które
w niektórych regionach Polski,
ale i Europy, zdominowa³y je
i sprawi³y, ¿e s¹ odmienne, nie
jednakowe wszêdzie. St¹d
wziê³y siê palmy, œwiêconka,
œniadanie wielkanocne, œmigus-
dyngus i inne zwyczaje nie po-
chodz¹ce z tradycji Koœcio³a,
które w ramach wyznañ chrze-
œcijañskich te¿ ró¿ni¹ siê miê-
dzy sob¹.

Wielkanoc na wschodzie
wystêpuje pod nazw¹ Paschy.
Przyjêty przez prawos³awn¹
cerkiew kalendarz juliañski za-
k³ada, ¿e œwiêto to obchodzi
siê póŸniej. W okresie Wiel-
kiego Postu poprzedzaj¹cego
œwiêta Wielkanocne – prawo-
s³awni przez 40 dni nie spo¿y-
waj¹ ryb, nabia³u i bia³ego pie-
czywa. Jedz¹ wtedy grzyby,
kapustê oraz warzywa. Œcis³y
post obowi¹zuje w Wielki Pi¹-
tek i Wielk¹ Sobotê. W Wielki

Pi¹tek czytane s¹ w cerkwiach
fragmenty Pisma Œwiêtego.
Podobnie jak w Koœciele kato-
lickim, œwiêcone s¹ pokarmy:
jajka – bêd¹ce symbolem ¿y-
cia, ciasta i pascha. W nocy
z Wielkiej Soboty na Niedzielê
Wielkanocn¹ odprawiane jest
wielogodzinne nabo¿eñstwo,
po³¹czone z uroczyst¹ procesj¹
wokó³ œwi¹tyni, podobn¹ do
tej w Koœciele rzymskokatolic-
kim. Wierni podczas jego
trwania trzymaj¹ w rêkach pa-
l¹ce siê œwiece. Niedzielê
Wielkanocn¹ rozpoczyna po-
ranna msza zaczynaj¹ca siê bi-
ciem dzwonów obwieszczaj¹-
cych zmartwychwstanie Chry-
stusa, zwana w katolicyzmie
rezurekcyjn¹.

W katolickich W³oszech, pod
bokiem Watykanu, nie œwiêci
siê pokarmów, a Œwiêta Wiel-
kanocne s¹ traktowane jako dni
wypoczynku, spêdzanego poza
domem. Jeœli ju¿ W³osi zostaj¹
w te dni w domu, to celebruj¹
uroczysty, œwi¹teczny obiad,
którego podstawowym daniem
jest rosó³ barani z piero¿kami
cappelotti. Na przystawkê po-

daje siê salami, jajka na twardo
i ser, a na drugie danie jest pie-
czone jagniê lub baranina. De-
ser stanowi ciasto o nazwie co-
lomba, kupione najczêœciej
w cukierni, bo rzadko kto bawi
siê jeszcze w jego pieczenie.
W³oszki s¹ praktyczne i staraj¹
siê byæ nowoczesne.

Podobna do naszych œwi¹t
jest Wielkanoc w Niemczech,
Czechach, na S³owacji, gdzie
tylko subtelna ró¿nica pomiê-
dzy katolikami a ewangelikami,
dzieli obchodz¹cych je. U pro-
testantów nie ma œwiêconki, nie
chodzi siê w procesjach, a naj-
wa¿niejsze nabo¿eñstwo przy-
pada na Wielki Pi¹tek (w przy-
branym kirem koœciele) i kolej-
ne ju¿ w Niedzielê Wielkanoc-
n¹ (Zmartwychwstanie Chry-
stusa). My obdarowujemy 
dzieci drobnymi prezentami,
a Niemcy chowaj¹ ³akocie (czê-
sto s¹ to czekoladowe jajeczka)
i dzieci musz¹ ich szukaæ
w mieszkaniu, a czasem
i w ogrodzie. Zaj¹czki, kurcza-
ki, pisanki, a w³aœciwie barwio-
ne jajka, palemki, s¹ wspólne
dla wiêkszoœci krajów. Na
przyk³ad bukiet wielkanocny
w Niemczech z³o¿ony z zielo-
nych ga³¹zek, ozdobiony jest
wydmuszkami na patyczkach.
Wielkanoc jest tam, podobnie
jak i u nas, drugim co do wa¿-
noœci œwiêtem po Bo¿ym Naro-
dzeniu.

Mnie te œwiêta kojarz¹ siê od
dzieciñstwa z wiosenn¹ aur¹,
pierwszymi s³onecznymi dnia-
mi, w których przyroda budzi
siê do ¿ycia po zimie. A ¿e
w przesz³oœci zimy dawa³y siê
we znaki mrozem i œnie¿ycami
i w dodatku ci¹gnê³y siê d³ugo

(bo zaczyna³y ju¿ nierzadko
w paŸdzierniku), tym bardziej
wiosenne œwiêta s¹ wytêsknio-
ne. Najwa¿niejszym posi³kiem
Wielkanocnej Niedzieli by³o
i jest uroczyste œniadanie,
z dzieleniem siê jajkiem. Cza-
sem d³ugo wyczekiwane,
z uwagi na schodzenie siê na
nie zaproszonych goœci. Nie
rzadko przesuwa³o siê w czas
obiadu i bywa³o obfitsze, prze-
ci¹ga³o siê. Jak pamiêtam – od
jajka pod ró¿nymi postaciami,
w majonezie i sa³atce, przecho-
dzi³o siê do szynki i pasztetu,
a ten uwielbia³em z mocnym
chrzanem. Bywa³y jeszcze kie³-
basy, za czasów mojej wczesnej
m³odoœci z niema³ym trudem
zdobywane, zw³aszcza jak siê
nie mia³o, jak ja, rodziny na
wsi. £atwiej by³o kupiæ jakieœ
miêso, wystane w sklepie, lub
nawet na którymœ z warszaw-
skich bazarów i zrobiæ z niego
pasztet.

Do rytua³u œwi¹t nale¿a³o
strzelanie przez ch³opców
z klucza za³adowanego karbi-
dem, czasem koñcz¹ce siê wy-
padkiem. Natomiast utrapie-
niem stawa³ siê tzw. Lany Po-
niedzia³ek, czyli œmigus-dyn-
gus, w drugi dzieñ Œwi¹t Wiel-
kanocnych. Ca³e bandy, czy
watahy, wcale nie wyrostków,
oblewaj¹ce spacerowiczów,
nie tylko na peryferyjnych uli-
cach stolicy. A w ostatnim ju¿
czasie zdarza siê, ¿e wlewaj¹
strumienie wody do œrodków
lokomocji przez otwarte okna
i drzwi na siedz¹cych, wsiada-
j¹cych i ju¿ przebywaj¹cych
wewn¹trz pojazdów pasa¿e-
rów. To staje siê prawdziw¹
plag¹ polskich œwi¹t i sprawia,
¿e wielu z nas rezygnuje tego
dnia ze spacerów po warszaw-
skich ulicach.

Na koniec, ¿eby nie by³o pe-
symistycznie, proponujê zaj-
rzeæ do Kalendarza na Pogoto-

wie Ratunkowe w Warszawie
na rok 1910 i zobaczyæ, co pro-
ponuj¹ autorzy na Œwiêta Wiel-
kanocne, wypadaj¹ce w tam-
tym odleg³ym roku na 27 i 28
marca. Obiad (a wiêc wcale nie
œniadanie) – Œwiêcone – rosó³

z wermiszelem – polêdwica –
sos pieczarkowy – indyk –
œwie¿a sa³ata, a na deser tort
i mazurki. To dla tych zamo¿-
niejszych. Natomiast maj¹cym
skromniejsze mo¿liwoœci fi-
nansowe zalecaj¹: Œwiêcone –
rosó³ z makaronem (niby
podobne) – cielêcina pieczona
– sa³ata – tort i mazurki. Tyle na

Dzieñ Zmartwychwstania
Chrystusa, a na Poniedzia³ek
Wielkanocny dla zamo¿niej-
szych: barszcz–bulion w fili-
¿ance – kotlety cielêce z garni-
turem (kto wie, co to jest?) –
kurczêta – sa³ata – galareta ana-

nasowa i ciasta – mazurki. Bie-
dniejsi – maj¹ – Œwiêcone, po
czym barszcz-bulion – indyk –
kompot – krem i ciasta. Pyszne,
z perspektywy czasu wydaje siê
jednakowo drogie. Czy¿bym
siê myli³? ¯yczê Czytelnikom
podobnych smako³yków.

Tadeusz Wł. Świątek

ZAU£KI HISTORII

WIELKANOC

Flakon do perfum.
Warszawa widziana z Pragi.

Pod Teatrem Wielkim.
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W pierwsz¹ rocznicê Trage-
dii Smoleñskiej i 71. Katyñ-
skiej - Komitet PiS na Pradze
Po³udnie zorganizowa³
wystawê upamiêtniaj¹-
c¹ ofiary katastrofy
m.in. tragicznie zmar-
³ych radnych – Katarzy-
nê Doraczyñsk¹ i Paw³a
Wypycha oraz wystawê prac
plastycznych o tematyce katyñ-
skiej wykonanych przez
uczniów z Zespo³u Szkó³ im. S.
Kisielewskiego. Oprócz zdjêæ

autorstwa naszego redakcyjne-
go kolegi Adama Rosiñskiego
mo¿na by³o obejrzeæ m.in. fil-
my: Lista Pasa¿erów, Mg³a,
Krzy¿, Solidarni 2010, List
z Polski oraz wys³uchaæ kon-

certu skrzypcowego. Podczas
wystawy mo¿na siê by³o wpi-
saæ do ksiêgi kondolencyjnej.

W sobotê przed œwiêtami
(23.04.) autobusy i SKM bêd¹
kursowa³y wed³ug rozk³adu œwi¹-
tecznego, a tramwaje i metro we-
d³ug sobotniego (z kursami noc-
nymi). Autobusy: 169, 180, 181
i 409 bêd¹ kursowa³y czêœciej. 24
i 25 kwietnia zostanie zawieszone
kursowanie linii autobusowych
101, 126, 130, 140, 168, 202,
205, 206, 207, 209, 212, 214, 426
i Z-5. 26.04. bêdzie obowi¹zywa³
rozk³ad dnia powszedniego -

zawieszone zostan¹ kursy linii
114, 211, 305, 411, 501 i 521
oznaczone liter¹ „f” oraz kursy
szkolne linii 163, 164 i 725. Nie
bêdzie kursowa³a linia 360.

  
W Falenicy zorganizowano

kolejne zawody sumo. Impreza
by³a przeznaczona dla kadetów

i juniorów. W hali OSiR-u przy
ul. Poezji, 2 i 3 kwietnia, odby-

³y siê zawody w ramach Mi-
strzostw Polski kadetek

i kadetów, Mistrzostw
Polski juniorów i ju-
niorek oraz dzieciêce

Grand Prix Mazowsza
i dzielnicy Wawer. Jak

widaæ na zdjêciu z zawodów,
uprawianie sumo, szczególnie
w m³odym wieku, nie oznacza
koniecznoœci wielkiej nadwagi.  

  
Na spotkanie z muzyk¹ Azer-

bejd¿anu zaprosi³ nas 15 kwietnia
Oœrodek Edukacji Kulturalnej
SBM „Grenadierów”. Azerskie
artystki Gulustan Aliyeva i Sevil
Xidirova wykona³y brawurowo
pieœni swojego kraju, a rektor
Uniwersytetu w Baku – poeta El-
czyn Isgenderzade opowiedzia³
o trudnej historii swojej ojczyzny.
Goœciem specjalnym by³ ambasa-
dor Republiki Azerbejd¿anu J.E.
Hasan Aziz ogly Hasanov.

  
Ogród Botaniczny w Powsi-

nie zaprasza. Ju¿ kwitn¹ m.in.
lepiê¿nik bia³y, krokus spiski,
wawrzynek wilcze ³yko, pier-
wiosnek, œnie¿yczka przebi-

œnieg, œnie¿yca wiosenna i ce-
bulica trójlistna, zawilec, przy-
laszczka i lepiê¿nik ró¿owy.
W kolekcji irysów i roœlin ce-

bulowych kwitn¹ m.in. kroku-
sy, ranniki, irysek ¿y³kowany
i tulipany z grupy Kaufmania-
na. W kolekcji ozdobnych ro-
œlin drzewiastych kwitn¹: ga-
tunki azjatyckie oczarów tj.
oczar japoñski, oczar omszony,
oczar poœredni. 

  
Marta ma 11 lat, jest m¹dr¹,

wra¿liw¹ dziewczynk¹. Los nie
by³ dla niej ³askawy, ka¿¹c jej
zmagaæ siê nie tylko z niepe³-
nosprawnoœci¹. Odbieraj¹c jej
mamê na zawsze, wystawi³
Martê na bardzo ciê¿k¹ próbê.
Dziewczynka zmaga siê z czte-
rokoñczynowym dzieciêcym
pora¿eniem mózgowym. Reha-
bilitacja, zaopatrzenie ortope-
dyczne, sprzêt, obuwie – to
wszystko kosztuje bardzo wiele
i bez wsparcia by³oby niemo¿li-
we do osi¹gniêcia. Marta jest
podopieczn¹ Fundacji Dzie-
ciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹”.
Mo¿na Jej pomóc przekazuj¹c
1% podatku na leczenie i reha-
bilitacjê, w zeznaniu podatko-
wym PIT w odpowiedniej ru-
bryce trzeba wpisaæ numer
Fundacji (KRS 0000037904),
¿eby wp³ata trafi³a na konto
Marty, w polu „Cel szczegó³o-
wy 1%” trzeba wpisaæ: Mar-
ta Smoliñska – 10576.

  
Do 18 maja br. mo¿na prze-

sy³aæ na adres Klubu Kultury
„Zastów” prace na IV Ogólno-
polski Konkurs Malarski „Czte-
ry pory roku – wiosna”. Prace,
które bêd¹ oceniane w czterech
kategoriach wiekowych: od 7
lat do 10, od 11 do 14 lat, od 15

lat do 18 i powy¿ej 18 lat - mo-
g¹ byæ wykonane w formacie
minimum A3, maximum B2.
Regulamin dostêpny na stronie:
www.kkzastow.com

  
ZTM wybra³ w przetargach

przewoŸników, którzy bêd¹ ob-
s³ugiwali statki kursuj¹ce w ra-
mach Warszawskich Linii Tu-
rystycznych. Kursy tramwajem
wodnym w bie¿¹cym sezonie
bêdzie realizowa³a spó³ka ¯e-
gluga Sto³eczna, a rejsy do Se-
rocka - Przedsiêbiorstwo Us³ug
Wodnych Jurkowski Marcin
z Legionowa. Tegoroczny se-
zon Warszawskich Linii Tury-
stycznych potrwa od 7 maja do
koñca sierpnia.

  
Na ogrodzeniu Parku im.

Stefana ¯eromskiego (od ul.
Adama Mickiewicza) mo¿na
ogl¹daæ wystawê pt.: „Za mu-
rem. Jak powsta³o warszawskie
getto – fotografie z 1940 r.” ilu-
struj¹c¹ ¿ycie spo³ecznoœci ¿y-
dowskiej w tworzonym przez
hitlerowców getcie. Na ponad
stu zdjêciach mo¿na zobaczyæ
m.in. budowê murów getta
w 1940 roku, przeprowadzkê
i ¿ycie ludnoœci ¿ydowskiej za
murem, w pierwszym roku ist-
nienia getta. (ab) (ar)
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W SDH Universam „Grochów” ul. Grochow-
ska 207 – parter – dzia³ spo¿ywczy - od 22 kwiet-
nia do 5 maja br. - mo¿na ogl¹daæ wystawê prac
uczniów Szko³y Podstawowej nr 141 z ul. Szase-
rów 117 zorganizowan¹ z okazji Œwi¹t Wielka-
nocnych; 

Centrum Promocji Kultury dla Pragi Po³u-
dnie ul. Podskarbiñska 2 – 20.04. godz. 10.30 –
„We mnie jest p³omieñ, który myœli” spektakl na
podstawie poezji Zbigniewa Herberta w wykona-
niu Artystów Teatru Literackiego Aleksandry
Ford, wstêp za zaproszeniami, dostêpnymi w se-
kretariacie CPK. Iloœæ miejsc ograniczona; godz.
17.00 – Spotkania ze sztuk¹ – wyk³ad pt. „Stolica
œwiata sztuki. Pary¿ koñca XIX wieku” przedsta-
wi Barbara Tichy, wstêp wolny; 26.04. godz.
18.00 – „Wspomnienie” – spektakl w oparciu
o twórczoœæ poetyck¹ Juliana Tuwima w wykona-
niu uczniów XXIII LO im. Marii Sk³odowskiej
Curie. Scenariusz i re¿yseria – Magdalena Maj-
sterkiewicz, wstêp wolny; 27.04. godz. 17.00 –
Spotkania ze sztuk¹ – wyk³ad pt. „Ekspresjonizm
– geneza” przedstawi Przemys³aw G³owacki,
wstêp wolny; godz. 17.00 – Wieczorek taneczny,
wstêp 10 z³; 28.04. godz. 18.00 – „Pomiêdzy kro-
plami snu” – promocja nowego tomu poetyckiego
Adama Koñca. Spotkanie poprowadzi Maria ¯y-
wicka Luckner, a gospodarzem wieczoru bêdzie
Jan Zdzis³aw Brudnicki, wstêp wolny; godz.
19.00 – Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskie-
go, wstêp 10 z³; 29.04. godz. 18.00 – „Polak
w pró¿ni” – wyk³ady o polskich powieœciach SF:

„Robot” (1973) i „Anio³ Przemocy” (1978) Ada-
ma Wiœniewskiego Snerga – czyli o polskim pier-
wowzorze „Matrixa”. Prowadzenie – Rafa³ Grze-
nia, wstêp wolny; Klub Bryd¿owy – wtorki,
godz. 16.30;

Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” - Fi-
lii Oœrodka Kultury, ul. Jana Paw³a II 25 –
28.04. godz. 19.00 - W zamyœlonych twarzach
ci¹gle szukam Ciê… Wystawa fotografii papie-
skiej i emocjonalnej autorstwa Jacka Kalinow-
skiego. 

Klub Kultury „Marysin” ul. Korkowa 96 –
28.04. godz. 14.00 - ¯ycie oceanów – konkurs
plastyczny. Uroczyste rozdanie nagród i otwarcie
wystawy pokonkursowej.

Staromiejski Dom Kultury Rynek Starego
Miasta 2 – 21.04. godz. 15.00 - Wymyœlanie cz³o-
wieka. Literatura nowoczesna jako Antropologia.
Seminarium otwarte. Prowadzenie: prof. Przemy-
s³aw Czapliñski; 28.04. godz. 11.00 - Na Ksi¹¿ê-
cym Trakcie - od Ujazdowa do Zamku Warszaw-
skiego. Prelekcja varsavianisty Karola Mórawskie-
go miejsce: Sala Kameralna; 28.04. godz. 18.00 -
Ja wobec systemu w piosence rockowej i hip-ho-
powej. Spotkanie z cyklu Rozmowy z Wakatem,
miejsce: Piwnica Largactil, SDK Rynek 2; Jazz
Club Rynek - 30.04. sobota godz. 19.00 – koncert
JAREK BOTHUR QUARTET, wstêp wolny;

Szko³a Tañca Studio Duende ul. Ostrobram-
ska 38A – 15.05. br. w godz. 15.00-18.00 - Dzieñ
otwarty dla kobiet. Wstêp wolny! Zapisy: info@stu-
dioduende.pl 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

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

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

Na Pañstwa zg³oszenia czekamy do 30 kwietnia br.

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

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

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

Zarz¹d Dzielnicy Praga-Po³udnie

REKLAMA REKLAMA

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

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

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

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

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

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

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

REKLAMA REKLAMA



REKLAMA REKLAMA

- A wiesz pan, panie Kaziu, ¿e ja nawet lubiê, jak tak wo-
kó³ ¿ó³to jest. ¯ó³te ¿onkile, tulipany, ¿ó³te forsycje, kurcza-
ki no i ¿ó³tka ¿ó³te.

Kazimierz G³ówka, do którego te s³owa skierowa³ jego ko-
lega Eustachy Mordziak, przyjaciel kupcowej z bazaru na
pl. Szembeka, wydawa³ siê byæ tego samego zdania. 

- Taka pora. Wiosna. A jak wiosna, to œwiêta. 
- A jak œwiêta, to baby – rechocz¹c Eustachy wpad³ mu

w s³owo. 
- Œwi¹teczne baby, ciasta znaczy ma pan na myœli? Nie

przystoi w Wielkim Poœcie myœleæ o ¿adnych innych babach. 
- A dlaczego, panie Kaziu? Ju¿ pan zapomnia³eœ?: „Ko-

chane baby, ach te baby/Cz³ek by je ³y¿kami jad³/Têgi ch³op,
co lekko w rêku ³amie sztaby/ Wzglêdem baby/Jest tak jak
dziecko ca³kiem s³aby”… 

- Ja pamiêtam, ale co myœli ten nieszczêœnik, któremu je-
go kobieta rozwali³a w Mielcu Maserati, auto za pó³tora mi-
liona? Jakie on ma œwiêta? Ciekawe, czy i on tê swoj¹ babê
„jad³by ³y¿kami”? 

- Pan mówisz o wypadku losowym, a ja tak w ogóle. We-
Ÿmy œwiêta – co one by³yby warte bez kobit? Kto by to wszy-
stko przygotowa³ - ¿arcia narobi³, ciast napiek³? Bo my –
kupiæ, przynieœæ, dywany wytrzepaæ, flaszkê po drodze
z kumplem wypiæ – i owszem, czemu nie. Ale tak zwana at-
mosfera bez kobit nie wystêpuje w przyrodzie. Jak pan, daj-
my na to, wspominasz œwiêta, to co najbardziej?

- No, matkê - pior¹c¹, piek¹c¹, pastuj¹c¹ pod³ogê. 

- Sam pan widzisz – œwiêta, to kobiety. Bez nich ani rusz.
A panu, panie Kaziu, co detalicznie kupiæ w domu kazali? 

- Jak to co, jajka. Tylko, ¿e mam kupiæ dobre. Do tej pory
wiedzia³em, ¿e s¹ œwie¿e i nieœwie¿e, a teraz… jakieœ fermo-
we, zagrodowe, jakieœ zera, jedynki, panie œwiat tak siê
skomplikowa³, ¿e proste jajko staje siê kwadratowe.
A spróbuj siê pan pomyliæ, awantura murowana. 

- Nic siê pan nie martw, Eustachy pomo¿e. Znaczy ja po-
mogê. I co do jajek i co do ma³¿eñskiego po¿ycia. Najlepsze
panie Kaziu jajka, to te z zerem. 

- Jakim zerem?
- To pan nie wiesz? Unia kaza³a nam jajka oznakowaæ, ¿e-

by by³o wiadomo, które jest które. Na skorupie ma byæ napi-
sane. I w³aœnie jak jest napisane „zero”, to znaczy od kury,
co to po powietrzu chodzi i trawê skubie, tudzie¿ glistê zje,
czy innego robaczka. Takie s¹ najzdrowsze. 

- Daj pan spokój, bo pawia puszczê… Co powiedziawszy,
pan Kazimierz zwróci³ siê w stronê handlarki: - Czterdzieœci
proszê. 

Gdy jednak przysz³o do p³acenia, to uszy my siê z lekka
wyprostowa³y.

- Co to bêdzie, panie Eustachy, ceny oszala³y? Sk¹d na to
braæ? 

- Jak nie ma sk¹d braæ, to zawsze mo¿na popatrzeæ. Jak
w tem ¿ydowskiem dowcipie: Maurycy zaprosi³ Salomeê,
swoj¹ narzeczon¹, na randkê. Spaceruj¹ sobie po mieœcie,
za rêkê trzymaj¹, gaworz¹ i w pewnym momencie mijaj¹
eleganck¹ restauracjê. 

- Ach, jakie smakowite zapachy, wzdycha dziewczyna. 
- Podoba ci siê? – Maurycy na to. - Jeœli tak, to mo¿emy

przejœæ siê têdy jeszcze raz.
Szaser

Co tam panie na Pradze...

Œwiat na ¿ó³to

by³a drug¹ opatk¹ klasztoru
za³o¿onego przez œw. Balde-
ryka z Motfaucon (…).
Wspomnienie liturgiczne
(…) obchodzone jest 24
kwietnia.” 

Co prawda w Wikipedii
zdarzaj¹ siê nieraz ¿arty i po-
my³ki, jednak o œwiêtej Dodzie
mo¿na znaleŸæ te¿ sporo
w Ÿród³ach francuskojêzycz-
nych, wiêc to chyba prawda!
Kto by pomyœla³…

A wielkanocna aura? Cza-
sem nasze koszyczki ze œwiê-
conk¹ targa³ wicher a zdumio-
ne oczy kurczaczków i baran-
ków widzia³y wiruj¹ce p³atki
œniegu. Innym razem - istny
œrodek lata: bezchmurne niebo,
s³oñce, gor¹co niczym na wa-
kacjach…  No i mo¿e w³aœnie
o to chodzi w tych œwiêtach.
¯ebyœmy nie popadli w gnuœne
schematy, ¿eby nie wszystko
by³o do koñca przewidywalne. 

Tradycja musi byæ, rzecz ja-
sna! Pisanki, palemki, baran-
ki, rze¿ucha - koniecznie. Bia-
³a kie³basa, chrzan, szynka,
pieczony schab, ¿ur z jajem -
pewnie w wiêkszoœci domów
te¿. Lukrowana babka i ma-
zurki - bez dwóch zdañ! 

Choæ obyczaje siê zmienia-
j¹… Wielkanoc to by³y œwiêta
do cieszenia siê koñcem po-
stu, a najbardziej - wiosn¹.
Dziady œmiguœne biega³y po
domach, a za nimi pó³ wsi!
Œmiech, krzyk, zabawa! Po-
tem na wiele lat zapadliœmy
smêtnie przed telewizory, po-
gr¹¿aj¹c siê w ob¿arstwie. 

Pora na kolejne zmiany!
Rowery? Spacery? Nordic
walking? Dreptanie, biega-
nie, ³a¿enie - wszystko jest
lepsze, w pierwszych dniach
wiosny, ni¿ rozpychanie ¿o-
³¹dka do granic, gnuœnienie
i ogl¹danie wiosny zza szyb
w³asnego mieszkania lub
w telewizorze.

Ach, wiosna, moi Pañstwo,
wiosna wielkanocna! Czas ra-
doœci, s³oñca, odpoczynku… żu

Kobiecym okiem

Mamy Wielkanoc! Zaraz
Wielka Niedziela, z rezurek-
cyjn¹ msz¹, procesj¹, strza³a-
mi na wiwat a potem - œniada-
niem wielkanocnym, barw-
nym, pe³nym soczystych sma-
ków i kusz¹cych zapachów…

Wielkanoc to œwiêto
o zmiennej dacie, dlatego co
roku lubiê spojrzeæ, co je-
szcze, poza Wielkanoc¹, nie-
sie dzieñ, w którym ona w³a-
œnie przypada. 

Wielkanocna niedziela 24
kwietnia to nie tylko dzieñ,
w którym w roku 2005 Bene-
dykt XVI otrzyma³ insygnia
w³adzy papieskiej, ale - jak
podaje Wikipedia - to tak¿e
dzieñ… œwiêtej Dody: „Do-
da z Reims (¿y³a w 2. po³o-
wie VII w. ) - ksieni, œwiêta
Koœcio³a katolickiego. Doda

Œwiêta 
Doda

OOOO iiii ddddyyyy llll llll iiii     HHHH iiii tttt llll eeee rrrr aaaa
zzzzeeee     SSSS tttt aaaa llll iiii nnnneeeemmmm

wwww 1111999933339999     rrrr ooookkkkuuuu

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Tadeusz A. Kisielewski, pisarz maj¹cy na swym koncie wiele ksi¹¿ek o Ka-
tyniu oraz o tragicznej œmierci genera³a W³adys³awa Sikorskiego w Gibralta-
rze w 1943 roku, napisa³ now¹ ksi¹¿kê pt. „Zatajony Katyñ” (Dom Wydaw-
niczy Rebis, Poznañ 2011). Cel tej ksi¹¿ki okreœlony zosta³ w niej samej na-
stêpuj¹co: „Tadeusz Kisielewski...opieraj¹c siê na dokumentach znanych od
dziesiêcioleci, ale i niedawno odkrytych i fa³szywie interpretowanych, udowa-
dnia, ¿e Katyñ mia³ tragiczny dalszy ci¹g w roku 1941 – w pierwszych tygo-
dniach niemieckiego ataku na ZSRR. Z wnikliwych badañ autora wynika, ¿e
na zachód od Smoleñska, uciekaj¹cy przed Niemcami enkawudziœci rozstrze-
lali tysi¹ce polskich wojskowych. Do dziœ le¿¹ oni w nieoznaczonych grobach,
na których przez siedemdziesi¹t lat nie zap³onê³a ¿adna œwieczka”. 

Jedn¹ z najbardziej interesuj¹cych czêœci ksi¹¿ki Kisielewskiego jest ta, która
przypomina idylliczne wrêcz stosunki hitlerowskich Niemiec ze stalinowsk¹ Ro-
sj¹ po pakcie Ribbentrop-Mo³otow w koñcu sierpnia 1939 roku i po napaœci obu
pañstw na Polskê w tym samym roku. Przejawem tej idylli by³a wizyta radziec-
kiej delegacji w Krakowie i w Zakopanem. Absolutnie jawna, a nawet reklamo-
wana w „Goñcu Krakowskim”, gazecie kontrolowanej przez hitlerowców w Ge-
neralnym Gubernatorstwie (GG) i w niemieckiej „Krakauer Zeitung". Relacja Ki-
sielewskiego z tego spotkania g³osi: 

By³a œroda, szósty dzieñ grudnia 1939 roku, gdy na terenie GG pojawi³a siê,
wys³ana tu z Moskwy, delegacja. Bankietowali najpierw – co widaæ na zdjêciach
(s¹ w ksi¹¿ce – ZB.) z gubernatorem generalnym Hansem Frankiem i guberna-
torem dystryktu krakowskiego, Otto Gustavem von Wächterem, na Zamku Wa-
welskim, zachwycali siê „piêknie iluminowanymi zabytkami Krakowa”. W dru-
gim dniu wizyty ruszyli do Zakopanego, aby, wed³ug reportera „Krakauer Zei-
tung”, podziwiaæ „oœnie¿one Tatry, które s¹ rajem dla narciarzy”.

Kilkanaœcie doro¿ek, odœwiêtnie ubrani górale musieli podstawiæ pod dworzec
kolejowy, na którym sowiecko-niemieckich goœci wita³ kieruj¹cy wówczas admi-
nistracj¹ komisarz miasta Hans Malsfey. Ruszy³y póŸniej doro¿ki jedna za dru-
g¹, ale gdyby nie flagi z sierpem i m³otem – ma³o kto móg³by siê domyœliæ, ¿e
obok umundurowanych dygnitarzy GG siedz¹ goœcie a¿ z samej Moskwy – nie-
mieccy dostojnicy w mundurach esesmanów i ubrani po cywilnemu Rosjanie,
wszyscy w identycznych czarnych p³aszczach. 

Pierwszym punktem na trasie sowiecko-niemieckiej „wycieczki” by³a Guba-
³ówka. Niemcy i Rosjanie wjechali kolejk¹, pozwalaj¹c siê filmowaæ, a póŸniej
stanêli przed „hotelem górskim”. Dziennikarz zanotowa³ nie tylko teksty prze-
mówieñ, ale nawet i piosenek œpiewanych na Guba³ówce. Po odœpiewaniu przez
Niemców marsza „Jedziemy przeciwko Anglii” rozpromieni³y siê twarze rosyj-
skich goœci. Litwinow (inny ni¿ komisarz (minister) spraw zagranicznych ZSRR
do maja 1939 roku), Maslennikow, ¯³obin, Arkadiew, Karpow, Troicki, Ignatiew
i ich koledzy, mrugaj¹c jednoznacznie, odœpiewali w ojczystym jêzyku piosenkê
„o okrêcie, na którym chcieliby siê znaleŸæ...”. Podnosi³y siê w górê kieliszki, co
te¿ filmowano. Gubernator Wächter mówi³ o zacieœnieniu wzajemnego zaufa-
nia, a przedstawiciel delegatów sowieckich Arkadiew „o historycznym znaczeniu
dzie³a przyjaŸni”.  

Tak by³o. Ale od Katynia up³ynê³o 71 lat. I oto 11 kwietnia 2011 roku sta³o
siê coœ, co przez tyle lat wydawa³o siê niewyobra¿alne – prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Bronis³aw Komorowski, i prezydent Federacji Rosyjskiej, Dimi-
trij Miedwiediew, RAZEM uczcili pamiêæ pomordowanych polskich oficerów w Ka-
tyniu. To cud prawdziwy i trzeba siê nim cieszyæ.                                   

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

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na
wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³
godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne
manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz
tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

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

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu: 20–22, 26–29 IV i 1–6, 9–12 V br.
Zapisy i informacje w godz. 10.00–20.00 pod numerami telefonu: 

22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

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

Pranie i czyszczenie dywanów i chodników
oraz

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

Pralnia zapewnia transport 
w obie strony GRATIS!

Organizujemy: chrzciny, imieniny, komunie, stypy i spotkania firmowe
oraz obiady weselne.

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

Informacja i Rezerwacje tel. 691-967-070

ul. Abrahama 18
(wejœcie od Fieldorfa)

ZAPRASZA NA:
obiady domowe lunche
spotkania kibiców przy piwie
(TV sport)
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W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
zdrowa ¿ywnoœæ
s³odycze, wêdliny, wina i soki
chemia gospodarcza

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

CENY ATRAKCYJNE!!!
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65 LA65 LAT TRADYCJIT TRADYCJI

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

Dział przemysłowy czynny: pon.−pt. – 10.00−19.00, sob. – 9.00−16.00.
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Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „REDOM” ul. Walecznych 76,

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

renowacjê stolarki mebli nowoczesnych 
i stylowych
renowacjê tapicerki mebli nowoczesnych
i stylowych
nowe meble na wymiar (wersalki, tapczany,
fotele, naro¿niki, stela¿e itd.) 
zabudowy z p³yt meblowych
i meble uzupe³niaj¹ce
posiadamy wybór tkanin i transport
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Kupa wstydu
Nie dope³niaj¹c obowi¹zku sprz¹tania po

swoim psie mo¿emy siê naraziæ na mandat
do 500 z³otych. Coraz wiêcej mówi siê o za-
gro¿eniu chorobami, jakie stwarzaj¹ psie
odchody, na które szczególnie nara¿one s¹
dzieci. Kupy nie znikaj¹, choæ co ósma inter-
wencja Stra¿y Miejskiej koñczy siê manda-
tem, a miasto prowadzi kampaniê profilak-
tyczn¹.

Temat psich odchodów wraca co rok, jak bu-
merang, w okresie przedwioœnia. Topnieje
œnieg, przebija siê to, co pod spodem, a trawa
nie uros³a na tyle, by swym dywanem zakamu-
flowaæ pozosta³oœci po czworonogach. Temat
nie tyczy siê tylko trawników. Nikt nie chce
chodziæ po chodniku, niczym po polu mino-
wym, ale jednak jesteœmy do tego zmuszeni.

Ju¿ od dawna zwracamy uwagê na ten pro-
blem. Nacisk opinii publicznej spowodowa³ re-
akcjê w³adz miejskich i rozpoczêto wojnê z psi-
mi odchodami. Pojawiaæ siê zaczê³y billboardy
sygnalizuj¹ce, by w³aœciciele czworonogów
sprz¹tali po swych pupilach, zaczêto wydawaæ
bezp³atne zestawy, by móc zebraæ, co piesek
zmajstrowa³. Ale problem nie znikn¹³. Media
te¿ nie przesta³y nag³aœniaæ sprawy. Do akcji
wkroczy³a równie¿ Stra¿ Miejska wlepiaj¹c
mandaty tym, co nie sprz¹taj¹ po swoich psach.

Postanowiliœmy zobaczyæ, jak siê sprawy
maj¹ po prawej stronie Wis³y. Krajobrazy cho-
dników pominiemy, ka¿dy widzi, jak jest. Bar-
dziej interesuj¹ce jest to, jak z problemem wal-
cz¹ instytucje oraz jak sami w³aœciciele psów
podchodz¹ do problemu.

- Stra¿nicy VII Oddzia³u Terenowego (odpo-
wiedzialnego za rejon Pragi Po³udnie, Wawra,
Rembertowa i Weso³ej) od pocz¹tku roku na
w³aœcicieli psów na³o¿yli 22 mandaty karne,
zastosowali 19 pouczeñ i skierowali jeden
wniosek o ukaranie do s¹du, co daje przelicza-
j¹c w procentach na wszystkie pojête interwen-
cje: mandatów karnych – 52,38%, pouczeñ –
45,24% – informuje nas Monika Ni¿niak,
rzecznik prasowy warszawskiej Stra¿y Miej-
skiej. Dodatkowo na stronie internetowej mo-
¿emy przeczytaæ, ¿e „Skoñczy³ siê jednak ju¿
czas przypominania, bêd¹ mandaty karne.
Stra¿ Miejska po analizie liczby zg³oszeñ od
mieszkañców i w³asnych obserwacjach inten-
syfikuje dzia³ania”. Zatem instytucja walcz¹ca

z wykroczeniami karze, lecz jest to ju¿ post
factum. A co z profilaktyk¹?

W urzêdzie dzielnicy Rembertów mo¿na
odebraæ zestawy do sprz¹tania odchodów.
Rocznie wydawanych jest ich oko³o 25 tysiêcy.
Z kolei urz¹d dzielnicy Praga Po³udnie nie do-
sta³ w tym roku ani jednej torebki. Ca³oœæ dys-
trybuuje miejskie Biuro Ochrony Œrodowiska
po spó³dzielniach i wspólnotach, ale dystrybu-
cja raczej szwankuje. W kioskach te¿ marnie. 
– Nie mam. Kiedyœ dawali, w tym roku nie da-
j¹ – mówi jedna z kioskarek. Ca³e szczêœcie, ¿e
torebki s¹ jeszcze w specjalnych koszach na
odchody (na zdjêciu).

Jak wskazuj¹ dane z badania opinii publicz-
nej w³aœciciele nie sprz¹taj¹ po pupilach, gdy¿
zwyczajnie siê wstydz¹ lub nie zdaj¹ sobie
sprawy, i¿ odchody mog¹ komuœ przeszkadzaæ.
Podczas badania respondenci wskazywali te¿
fakt, ¿e nie wymierza siê kar za to wykrocze-
nie. Mo¿e wiêc wzmo¿enie czujnoœci przez
stra¿ników przyniesie rezultaty. 

Mo¿e wypracowane zostan¹ lepsze metody
dystrybucji zestawów. Ale chyba najlepsz¹
broni¹ bêdzie efektywna edukacja i profilakty-
ka. Bo ¿eby kupy nie by³o, trzeba siê po ni¹…
zwyczajnie schyliæ. Bez wstydu, bo wstydem
s¹ chodniki, po których trzeba chodziæ wê¿y-
kiem. Konrad Pisarski

Zgodnie z tematem spo-
tkania, omawiano zagadnie-
nia zwi¹zane z obecn¹ sytua-
cj¹ dzielnicy, dotychczaso-
wymi dzia³aniami w³adz i ich
wp³ywem na najbli¿sze plany
Samorz¹du.

Pierwszym punktem forum,
by³o przedstawione przez
burmistrz dzielnicy – Agnie-
szkê K¹dejê (na zdjêciu),
sprawozdanie z dzia³alnoœci
Zarz¹du Dzielnicy za pierw-
szy kwarta³ 2011. 

Pani Burmistrz mówi³a
o sukcesach, ale te¿ o proble-
mach dotycz¹cych dzielnicy. 

- 75% mieszkañców chce
mieszkaæ w Rembertowie. To
jest niezmiernie optymistycz-
na informacja. Mimo tych
wszystkich naszych bol¹czek.
(...) Wszystko co dotyczy nas,
czyli bez wzglêdu na to, czy to
problem MPWiK, ZTM-u,
ZDM-u, czy innych instytucji,
ale dotycz¹cy naszych mie-
szkañców – wszystkimi tymi
problemami bêdziemy siê zaj-
mowali - zapewni³a bur-
mistrz. - Chcemy ¿eby na-
prawdê nam wszystkim siê tu-
taj dobrze i wygodnie ¿y³o. 

Nastêpnie g³os zabra³ Prze-
wodnicz¹cy Rady osiedla
„Rembertów Stary” – Grze-
gorz Karczmarz, który po krót-
kim wyst¹pieniu, wraz z Prze-
wodnicz¹cym Rady Dzielnicy
Rembertów Micha³em Ka-
czyñskim i Pani¹ Burmistrz,
wyró¿nili Rembertowian zaan-
ga¿owanych w pracê na rzecz
lokalnej spo³ecznoœci.

Chwilê póŸniej przedsta-
wiono raport z badañ „Mie-

szkañcy o sytuacji spo³ecznej
Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy”. 

Celem prowadzonego miê-
dzy 2 a 12 grudnia 2010 r. ba-
dania, by³o pozyskanie infor-
macji dot. sytuacji spo³ecznej
widzianej oczami mieszkañ-
ców dzielnicy, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem priory-
tetów inwestycyjnych, wize-

runku dzielnicy i jakoœci ¿y-
cia. 

Jak siê okazuje, Rember-
tów zamieszkuje od urodze-
nia 40% jego mieszkañców.
Wed³ug respondentów, naj-
mocniejszymi stronami ¿ycia
tutaj, s¹ m.in.: cisza i spokój,
przyroda, dobra komunika-
cja kolejowa, zaœ do s³abych
stron nale¿¹: ma³a liczba
sklepów, us³ug, komunikacja
autobusowa, problemowe

rozwi¹zania infrastruktural-
ne – brak wiaduktów, nie-
dro¿ne przejazdy kolejowe,
z³y stan dróg, a co za tym
idzie uci¹¿liwoœæ stania
w korkach. 

Te czynniki wp³ywaj¹ bez-
poœrednio na ocenê pracy Sa-
morz¹du – uznanie sukcesów,
ale te¿ ukazanie pora¿ek. We-
d³ug ankietowanych, Samo-
rz¹d powinien skierowaæ naj-
wiêcej uwagi i œrodków fi-
nansowych g³ównie na popra-
wê infrastruktury drogowej. 

Rembertowianie zapytani
sk¹d czerpi¹ wiedzê na temat
wydarzeñ w dzielnicy, naj-
czêœciej odpowiadali, ¿e
z w³asnych obserwacji
i z prasy lokalnej. 

Podsumowaniem spotkania
by³ wyk³ad Krystyny Siella-
wy-Kolbowskiej pt. „Kapita³
ludzki w spo³ecznoœciach lo-
kalnych”.

Katarzyna Zielińska−Witek

Co tam Panie w Rembertowie?
„Rembertów dziœ i jutro”, pod takim has³em
odby³o siê 6 kwietnia Forum Lokalne w Urzê-
dzie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. 
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

REKLAMA REKLAMA

WWWWiiiieeee llllkkkkaaaannnnooooccccnnnniiiieeee,,,,     wwww    sssskkkkuuuuppppiiiieeeennnniiiiuuuu.... .... ....     iiii     nnnnaaaa    wwwweeeessssoooo³³³³oooo

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

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

16.00-18.00
Urolog

wtorek 14.00-16.00

Profesjonalna Oprawa Obrazów
ul. Saska 16

www.galeriaram.pl

info@galeriaram.pl

tel. 508 122 254

KUPON RABATOWY
10%

Dla oko³o 1/3 mieszkañców Ziemi,
czyli chrzeœcijan, krzy¿ to najpow-
szechniejszy symbol chrystiani-
zmu: upamiêtnia mêczeñsk¹ œmieræ
Chrystusa.

W Wielki Pi¹tek, dzieñ dojmuj¹cej ¿a³oby
i skupienia, w Koœciele katolickim nie odprawia
siê mszy œwiêtej. Tego dnia Bóg sam siebie z³o-
¿y³ w ofierze.

Wielki Pi¹tek to dzieñ œcis³ego postu, bole-
snych rozwa¿añ, powagi, dzieñ wyj¹tkowego
skupienia dla osób wierz¹cych. 

Od blisko tysi¹ca lat tego dnia wystawiano
w koœcio³ach misteria Mêki Pañskiej (tak¿e pol-
skich autorów, np. Historyjê o chwalebnym
Zmartwychwstaniu Pañskim Miko³aja z Wilko-
wiecka). Najs³ynniejsze w Polsce widowiska wy-
stawiane s¹ w Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwa-
rii Pac³awskiej, O³tarzewie ko³o O¿arowa Mazo-
wieckiego, czy Bydgoszczy, lecz najwiêksze
w Europie widowisko pasyjne mo¿na obejrzeæ na
Cytadeli Poznañskiej.

W wielkopi¹tkowe popo³udnie ods³ania siê
przygotowane uprzednio, symboliczne groby
Chrystusa. Ich twórcy staraj¹ siê wpleœæ
w odwieczn¹ tematykê w¹tki wspó³czesne, trud-

ne, wa¿ne spo³ecznie. Ka¿dy koœció³ przygoto-
wuje inny grób, a projekty otaczane s¹ niekiedy
do ostatniej chwili prawdziw¹ tajemnic¹, st¹d za-
pewne polski zwyczaj „chodzenia po Grobach”,
czyli odwiedzania ró¿nych koœcio³ów i - po krót-
kiej modlitwie - odczytywanie symboliki chrze-
œcijañskiej i obyczajowej ka¿dego z nich.

W koœciele protestanckim to tak¿e jedno z naj-
wiêkszych œwi¹t, a w wielu krajach jest to dzieñ wol-

ny od pracy. Szwedzi, Niem-
cy, W³osi, Anglicy maj¹ wów-
czas wolne, ale Irlandczycy,
podobnie jak Polacy – nie.

Koœció³ prawos³awny roz-
poczyna Wielki Pi¹tek ju¿
w czwartkowy wieczór uro-
czyst¹ jutrzni¹ i czytaniem
fragmentów Ewangelii,
wspomina siê Wieczerzê
Pañsk¹ i kolejne wydarzenia
a¿ do Zmartwychwstania.
To tak¿e dzieñ niezwykle
œcis³ego postu.

Rozwa¿aj¹c tego dnia
wielkopi¹tkow¹ tajemnicê
¿ycia i œmierci, pamiêtajmy
zw³aszcza o nadziei. Niechaj
towarzyszy nam niez³omnie,
wspieraj¹c w cierpieniu,
unosz¹c w radoœci.       KaJa

Czas wielkanocny to tak¿e czas
barwny, wiosenny, radosny! Mo¿e-
my przy tej okazji znakomicie za¿y-
waæ relaksu oraz integrowaæ rodzi-
nê lub przyjació³.

Palemki - mo¿na kupiæ gotowe, mo¿na wyko-
naæ samodzielnie, mo¿na te¿ po³¹czyæ jedno
z drugim i ozdobiæ kupne, gotowe palmy wedle
w³asnych upodobañ i fantazji. Przy okazji - dopa-
sowaæ kolorystycznie do wnêtrza, w którym bêd¹
sta³y. Czemu nie? Jeœli robimy to wspólnie, w gro-
madzie, a¿ siê prosi o zorganizowanie konkursu
na najbarwniejsz¹, najpiêkniejsz¹ czy… najsym-
patyczniejsz¹ palemkê, kontynuuj¹c w ten sposób
wiele setek lat polskiej tradycji wielkanocnej.

Podobnie z pisankami - mi³o je robiæ razem;
pisanki powa¿ne, pisanki zabawne, pisanki - za-
gadki i rebusy, pisanki - arcydzie³a, które szkoda
wyrzuciæ, gdy skoñcz¹ siê œwiêta lub zjeœæ przy
wielkanocnym stole… Najstarsze na œwiecie od-
kryto w Mezopotamii, zaœ najdawniejsze polskie,
malowane woskiem i cebul¹, pochodz¹ sprzed
ponad tysi¹ca lat!

Wspólne pieczenie mazurków równie¿ mo¿e
byæ œwietn¹ zabaw¹, zw³aszcza, jeœli chodzi
o wymyœlanie nowych kompozycji oraz podczas
ich zdobienia! Historia mazurków w kuchni pol-

skiej liczy sobie kilkaset lat, a niektórzy przypisu-
j¹ im inspiracjê kuchni¹ tureck¹, niezwykle s³od-
k¹ i pe³n¹ bakalii.

A œwiêconka? Bardzo wa¿ny element tradycji,
bardzo mi³y w przygotowywaniu. To ju¿ nie te
czasy, gdy gospodarz - zwykle pan na w³oœciach
dworskich, pa³acowy magnat czy te¿ najbogatszy

gospodarz we wsi - wystawia³ piêknie nakryty
bia³ym obrusem stó³ a na nim dos³ownie wszyst-
ko, co by³o przeznaczone do spo¿ycia w wielka-
nocne œwiêta: brunatnie lœni¹ce t³uszczykiem pê-
ta kie³bas, zwaliste, wêdzone szynki z koœci¹, ma-
jerankowo-czosnkowe schaby, z³ociste baby, ma-
zurki w osza³amiaj¹cych kolorach ludowych kie-

cek i sukman, jaja bia³e, kraszone, pisane, wsze-
lakie… A obok, w koszach wiklinowych, wiel-
kich, ustawiali swoje „œwi¹teczne menu” po-
mniejsi - ch³opi okoliczni czy folwarczni. Ksi¹dz
przyje¿d¿a³ w Wielk¹ Sobotê, uroczyœcie wszyst-
ko kropi³ i - mo¿na by³o zacz¹æ œwiêta! Tê trady-
cjê kultywujemy od oko³o 700 lat!

Potem jeszcze Lany Poniedzia³ek i Œmigus
Dyngus! W zmiennej przez wieki oprawie, towa-
rzyszy nam od niepamiêtnych czasów przed-
chrzeœcijañskich, pras³owiañskich! Jak¿e wiêc
wy³amaæ siê z tradycji? Pamiêtaj¹c wszak¿e, ¿e
nie chodzi o to, by kogoœ skrzywdziæ lub doku-
czyæ, lecz - symbolicznie daæ wyraz, ¿e wiemy,
pamiêtamy, lubimy… Symbolicznie! eGo

14.05.2011 DZIEŃ OTWARTY

ZAPRASZAMY
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Jak informowaliœmy ks. infu-
³at Stanis³aw Rawski nie móg³
uczestniczyæ w gali 20-lecia
„Mieszkañca”, na której og³osi-
liœmy wyniki plebiscytu wybo-
ru „Zacnych Mieszkañców”.

Dlatego te¿ 8 kwietnia br. go-
œciliœmy w redakcji ksiêdza
Proboszcza, któremu wrêczyli-
œmy certyfikat wyboru „Zacne-
go Mieszkañca” oraz okolicz-
noœciowe upominki. W spotka-
niu uczestniczyli burmistrz Pra-
gi Po³udnie Tomasz Kucharski,
dyrektor Centrum Promocji
Kultury dla Pragi Po³udnie Bar-
bara Wasiak, redaktor naczelny
(na zdjêciu) oraz wydawca
„Mieszkañca”.

- Jest mi bardzo mi³o, ¿e zo-
sta³em uhonorowany tak za-
szczytnym tytu³em. „Mieszka-
niec” jest gazet¹, któr¹ znam

od zawsze i lubiê czytaæ. Ksi¹dz
Stanis³aw zapytany o plany na
najbli¿sz¹ przysz³oœæ wyzna³
nam, ¿e jego marzeniem jest
budowa pi¹tego koœcio³a. –
Zbudowa³em ju¿ cztery œwi¹ty-

nie, a za cel mojego ¿ycia po-
stawi³em sobie budowê piêciu.
Ju¿ jestem blisko realizacji bu-
dowy pi¹tego koœcio³a – nomen
omen - na osiedlu Piekie³ko
w Bia³o³êce. (ab)

Ksi¹dz infu³at Stanis³aw Rawski 
„Zacnym Mieszkañcem”

W Wielki Poniedzia³ek w urzêdzie dzielnicy Praga-Po³udnie odby³o siê tradycyjne spotkanie wielka-
nocne, które uœwietni³ swoj¹ obecnoœci¹ ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej abp Henryk Hoser.
Honory gospodarzy pe³nili burmistrz Tomasz Kucharski i przewodnicz¹cy Rady Marcin Kluœ. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. pose³ RP Alicja D¹browska oraz radni m.st. Warszawy. (ab)

KKRRÓÓTTKKAA  ŚŚWWIIĄĄTTEECCZZNNAA  PPRROOMMOOCCJJAA!!
Złoto – 10%; brylanty – 10% ; srebro – 15%

NOWA KOLEKCJA BIŻUTERII 
− pierścionki, łańcuszki, medaliki,

zawieszki.
100 nowych wzorów obrączek 

w atrakcyjnych cenach!
Skup złota – konkurencyjne ceny!

Próba 585 – 65 zł za gram, 
próba 750 – 75 zł za gram

Wymiana od 70 zł do 80 zł za gram.
Skup srebra!

ZAPRASZAMY!
Universam Grochów

I piętro

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

1962 r.

ul. Międzynarodowa 65
tel. 617 61 46

BAR RESTAURACYJNY 

Wszystkim Gościom 
życzymy Wesołych,

Pogodnych 
Świąt Wielkiej Nocy
Zapraszamy w dni
powszednie 
od godz. 9 do 22
sob.–niedz. 10–22
II Dzień Świąt 
od godz. 12
Organizujemy przyjęcia

okolicznościowe!

Ciep³ych i pe³nych nadziei
Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego
oraz radosnych i serdecznych spotkañ

w gronie rodziny i przyjació³
¿ycz¹

Marcin Jêdrzejewski Edward K³os
Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Weso³a             Burmistrz Dzielnicy Weso³a

m.st. Warszawy                                                           m.st. Warszawy

Zdrowych, pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych,
pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci,
radosnego wiosennego nastroju,
serdecznych spotkañ w gronie rodzinnym 
i wœród przyjació³ oraz weso³ego „Alleluja”
wszystkim mieszkañcom Rembertowa

¿ycz¹
Zarz¹d i Rada 

Dzielnicy Rembertów 
m. st. Warszawy

Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych, życzymy wszystkim
Mieszkańcom Dzielnicy Wawer radosnej

nadziei, uśmiechu i wiary, na dziś i na jutro
oraz słonecznych dni wspólnie spędzonych 

z kochającą rodziną, pełnych pokoju i zgody.

Jolanta Koczorowska            Norbert Szczepański
Burmistrz                       Przewodniczący 

Dzielnicy Wawer            Rady Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy                    m.st. Warszawy

Wielkanocne spotkanie
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H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
To mo¿e byæ jeden z przyjemniejszych tygodni
w twoim ¿yciu. Twój dobry gust sprawi, ¿e zakupy
nowych ubrañ, perfum lub kosmetyków mog¹ siê
staæ przyjemn¹ czynnoœci¹, pomimo przedœwi¹-
tecznej gor¹czki w sklepach. O dziwo mog¹ te¿
sprawiæ przyjemnoœæ przedœwi¹teczne domowe
porz¹dki, przemeblowanie mieszkania. Kontakty
z otoczeniem nie s¹ twoj¹ mocn¹ stron¹, ale nie
ma co siê martwiæ na zapas. Popracuj nad swoi-
mi zachowaniami, a wszystko powoli siê u³o¿y.

BYK 22.04-21.05
Mi³oœæ bywa œlepa – pamiêtaj o tym, zanim wpa-
kujesz siê w k³opotliwy romans. Natomiast w spra-
wach zawodowych wbrew pozorom twardo st¹-
pasz po ziemi, zacznie siê sprzyjaj¹cy czas na ko-
rzystne zarabianie pieniêdzy. W tych sprawach
nie wyznaczaj sobie jednak zbyt odleg³ych celów,
niech ambicje nie przes³oni¹ Ci prawdziwego ¿y-
cia z jego blaskami i cieniami.  

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Kwietniowe s³oñce obudzi w tobie ciekawoœæ
œwiata i mo¿esz zapragn¹æ zmian w swoim do-
tychczasowym ¿yciu. Najmilej mo¿e ci siê u³o¿yæ
z Lwem lub Wag¹, ale nie ufaj zbytnio porywom
serca, daj sobie czas do d³u¿szego namys³u, za-
nim siê z kimœ zwi¹¿esz. Nag³e decyzje mog¹ gro-
ziæ pomy³k¹, a pierwsze wra¿enie bywa myl¹ce.
Œwiêta mog¹ byæ czasem radoœci, odpoczynku
i cieszenia siê urokami wiosny, pod warunkiem, ¿e
spêdzisz je z kimœ sympatycznym.    

RAK 22.06-22.07
Mo¿liwe, ¿e bêdziesz musia³ siê przekwalifikowaæ
lub opanowaæ jakieœ nowe umiejêtnoœci. Najwa¿-
niejsza bêdzie wiara w siebie. Nie s³uchaj wiêc
rad osób, które wiecznie narzekaj¹. Nawet w do-
bie kryzysu ludzie siê dorabiaj¹, mo¿e i ty masz
swoj¹ szansê?  Œwi¹teczny czas wykorzystaj na
odpoczynek i zajêcia poprawiaj¹ce kondycjê.

LEW 23.07-23.08
Pora siê okopaæ na zdobytych pozycjach. Tej wio-
sny powinieneœ zadbaæ o swoj¹ przysz³oœæ. Mo¿e
to nie byæ dobry moment na realizacjê ambitnych
planów. Jeœli twoje oczekiwania i ambicje nie bê-
d¹ wygórowane i uda ci siê dostosowaæ do istnie-
j¹cych warunków, osi¹gniesz to, co zamierzasz.
Umiejêtne wydawanie pieniêdzy uchroni twój po-
rtfel przed nieuchronnymi zakusami, jakie czyhaj¹
wœród sklepowych pó³ek.  

PANNA 24.08-23.09
Na pierwszym planie mog¹ siê znaleŸæ sprawy
zawodowe. Postaraj siê unikaæ jednak ryzykow-
nych posuniêæ, a w kwestiach finansowych posta-
raj siê graæ na zw³okê. Aby przyci¹gn¹æ szczê-
œcie, mo¿e warto coœ zmieniæ w swoim otoczeniu
lub w planach na przysz³oœæ? Jeœli chcesz zerwaæ
z rutyn¹ mo¿e warto wyjechaæ na parê dni w cie-
kawe miejsce?   

WAGA 24.09-23.10
Chocia¿ pogoda jest jeszcze zmienna, to wiosen-
ne rozleniwienie mo¿e odwracaæ twoj¹ uwagê od
spraw zwi¹zanych z prac¹. Jednak postaraj siê
trzymaæ rêkê na pulsie i nie ulegaæ ca³kowitemu
rozprê¿eniu, bo we wspó³pracy z ludŸmi mo¿e ciê
czekaæ sporo satysfakcji. Odrzucenie negatyw-
nych emocji, pozytywne nastawienie i dobra ener-
gia mog¹ ci przynieœæ wiele dobrego i sprawiæ, ¿e
marzenia przeobra¿¹ siê w rzeczywistoœæ.

SKORPION 24.10-23.11
Pilnuj, aby twoje sprawy ciê nie przeros³y, bo
w twoim ¿yciu mo¿e powstaæ ba³agan, a wtedy nie
uwolnisz siê od poczucia zagubienia i wra¿enia,
¿e ci¹gle krêcisz siê w kó³ko. Konieczne bêdzie
skuteczne dzia³anie i taka organizacja czasu,
abyœ móg³ siê w czêœci zrelaksowaæ i poprawiæ
kondycjê. W œwiêta nie odmawiaj sobie smako³y-
ków przy stole, bo dobre jedzenie i mi³y nastrój
wydatnie poprawi¹ twoje samopoczucie. 

STRZELEC 24.11-22.12
Nadchodz¹ce dni bêd¹ sprzyja³y za³atwieniu
spraw finansowych. Ta dobra passa mo¿e potrwaæ
jeszcze do po³owy maja. W pracy mo¿esz mieæ
sporo zajêæ, ale lubisz wyzwania i sprawi ci to nie-
wielk¹ trudnoœæ. W ¿yciu osobistym mo¿e nie byæ
wiêkszych zmian, ale wiosenna pogoda nastraja
ciê optymistycznie i snujesz ró¿ne marzenia.
W œwiêta na poprawê nastroju polecany weso³y
uœmiech dla ka¿dego i optymistyczne nastawienie. 

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Mo¿esz spróbowaæ spêdziæ  najbli¿sze dni w spo-
sób zorganizowany. W sprawach porz¹dkowych
zdaj siê na innych, niech siê pomêcz¹. Ma³y
udzia³ i kierownictwo na pewno siê przydadz¹
przy dogl¹daniu i rozdzielaniu obowi¹zków. Zwróæ
siê ku rzeczom sympatycznym, które sprawi¹ ci
radoœæ. Razem z wiosn¹ spróbuj zmieniæ swoje
¿ycie, naprawiæ zaleg³e sprawy i rozejrzeæ siê do-
oko³a w poszukiwaniu sympatycznej po³ówki. 

WODNIK 21.01-19.02
Mo¿esz zaszaleæ tej wiosny! Spotkaæ siê z cieka-
wymi ludŸmi, robiæ plany na przysz³oœæ. Twoje
upodobanie do przygód bêdzie ci kaza³o obmyœlaæ
trasy wakacyjnych podró¿y. Warto siê zmobilizo-
waæ i zrobiæ coœ wa¿nego.  W okresie œwi¹t mo¿li-
we zawirowania, wybuchy namiêtnoœci.  Ten czas
mo¿e byæ pe³en niespodzianek. Warto zadbaæ
o siebie, rozwijaæ swoje pasje i zainteresowania. 

RYBY 20.02-20.03
Wspania³y nastrój mog¹ ci popsuæ wizje general-
nego sprz¹tania mieszkania, jakie mo¿e rozta-
czaæ przed tob¹ najbli¿sza rodzina. A wiêc do
dzie³a! Mo¿esz poprawiæ swoj¹ podupad³¹ kondy-
cjê trzepi¹c dywany, myj¹c okna i nosz¹c zakupy.
Przy tym pamiêtaj, ¿e nic tak nie poprawia humo-
ru jak pozytywne nastawienie do wszystkiego. 

Merlin

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

PPiissaannkkii − w tym roku może
inaczej? Bliżej tradycji?
Wspólnie z całą rodziną,
dziećmi, przyjaciółmi? Trzeba
przygotować jaja na twardo
(oczywiście!), klej, oraz roz−
maite nazbierane na space−
rach lub kupione w np. kwia−
ciarni kolorowe piórka, skraw−
ki barwnych tkanin, sznurecz−
ki, nici do haftowania, małe
guziczki, koraliki, kotki bazio−
we, suszone roślinki, słowem −
wszystko to, co może się
przydać, by powstały „pisanki
2011”, czyli barwne oklejanki. 

Każdy z obecnych otrzy−
muje dwa jaja do „zagospo−
darowania” i sam wybiera
wzór, albo geometryczny, al−
bo kompozycję fantazyjną −
jak woli.

Można też, dla obudzenia
ducha współzawodnictwa,
zgromadzić wszystkie przed−
mioty w jednym wiodącym
kolorze, np. błękitnym czy
purpurowym, by pisanki−okle−
janki powstałe podczas
wspólnego wieczoru tradycji
i zabawy były w tej samej to−
nacji i pięknie się razem kom−
ponowały na świątecznym
stole. Podobnie można przyo−
zdobić opaski do serwetek
lub wazonik na palemkę wiel−
kanocną. 

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Kuchnia wielkanocna, robiona dla dzieci i…
przez dzieci! Czemu nie?!

✓✓ Mazurek juniora 1: suche wafle (min. 4 sztuki) smarowaæ
kolejno: pierwszy krem czekoladowy, na to drugi z powid³ami
œliwkowymi lub kwaœnym d¿emem, znowu krem czekoladowy
i powid³a; Przycisn¹æ p³ask¹ desk¹, odczekaæ 2-3 godziny. Po-
tem na wierzchu rozprowadziæ rozpuszczony miód i natych-
miast posypaæ (np. we wzorki) suszonymi ¿urawinami, paskami
suszonych œliwek i moreli, p³atkami migda³owymi, kostkami barwionymi ananasa
w cukrze. Gotowe, zdrowe, smakowite!

✓✓ Mazurek juniora 2: gotowy spód tortowy bardzo delikatnie nas¹czyæ (najlepiej doœæ
intensywn¹ mieszanin¹ woda+cytryna+cukier), nastêpnie lekko, równomiernie oprószyæ
sypkim kakao, potem posmarowaæ warstw¹ mas³a orzechowego, a na to - powid³ami.
Gdy mas³o orzechowe nie chce siê smarowaæ, trzeba je ogrzaæ w s³oiczki w ciep³ej (nie
zanadto!) wodzie. Na powid³a wylewamy ostro¿nie, cienk¹ warstw¹, budyñ czekoladowy
(mo¿na bez budyniu), a gdy ju¿ dobrze ostygnie „malujemy” na wierzchu wzorki owoco-
wym, kolorowym lukrem - takim rozpuszczalnym w torebce w gor¹cej wodzie. 

✓✓ Jajo wielkanocne na twardo obierz, przekrój wzd³u¿ na pó³, ¿ó³tko utrzyj z majo-
nezem i szczypiorkiem, nadziej nim po³ówki i w³ó¿ do lodówki na pó³ godziny. Tym-
czasem na pó³misek wylej 1 cm warstwê rozpuszczonej ¿elatyny z sol¹ i przyprawa-
mi (mama pomo¿e). Gdy prawie zastygnie, u³ó¿ na niej po³ówki nafaszerowanego jaj-
ka, przekrojeniem do do³u. Gêstniej¹c¹ galaretk¹ przy pomocy ³y¿ki do zupy polewaj
wierzchy jajek by powsta³a przezroczysta pow³oka (¿elatyna musi byæ gêsta, by nie
sp³ywa³a zanadto, ale nie za gêsta, by nie le¿a³a w kawa³kach). Ca³oœæ posyp  drob-
niutko posiekan¹ cz¹stk¹ czerwonej papryki i szczypiorkiem.

✓✓ Szynka lub schabik w galarecie: zimne plasterki szynki posmarowaæ zimnym
majonezem lub zimnym chrzanem, ale nie ca³e, tylko w kszta³cie paska. Na ka¿dym
plasterku wêdliny, dok³adnie na tym pasku majonezu, u³o¿yæ zimne mini-kolby kuku-
rydzy ze s³oiczka (zimnego!), kilka zimnych, zielonych groszków (mog¹ byæ mro¿one,
nie z puszki) i kilka ziarenek kukurydzy (te¿ zimnych) oraz w¹ziutki paseczek zimnej,
czerwonej papryki. Zwin¹æ szynkê z nadzieniem w rulonik, jak naleœnika. Uk³adaæ na
oziêbionym pó³misku, zalaæ wszystko ostudzon¹, gêstniej¹c¹ galaretk¹. Mo¿na ude-
korowaæ cieniutkimi pó³plasterkami cytryny. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
WWiieellkkaannoocc − najważniejsze święto chrześcijańskie. Najstarsze, na

pamiątkę niezwykłego zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Za na−
mi 40 dni Wielkiego Postu. Trwa WWiieellkkii  TTyyddzziieeńń, który rozpoczęła
Niedziela Palmowa. Po niej następuje Triduum Paschalne: celebrowa−

nie Męki Pańskiej, Śmierci i wreszcie Zmartwychwstania Chrystusa.
WWiieellkkii  CCzzwwaarrtteekk wieczorem − Msza Wieczerzy Pańskiej, upamiętniająca najbardziej

niezwykłą spośród wszystkich wieczerzy Jezusa i najbliższych uczniów. To Ostatnia Wie−
czerza: Jezus ofiarował Ojcu swoje ciało i krew pod postacią chleba i wina, ustanawiając
symboliczne ich spożywanie na swoją pamiątkę.

WWiieellkkii  PPiiąątteekk − tego dnia nie odprawia się mszy. Na ołtarzach nie ma krzyży, obrusów
i świeczników, a wierni spotykają się wieczorem, by w modlitwie przebyć symboliczną
Drogę Krzyżową. 

WWiieellkkaa  SSoobboottaa  − Chrystus spoczywa w grobie a ówczesny świat chrześcijański zamarł
w bólu i ogromnej niepewności − co dalej? Dziś święcimy barwne koszyczki z pokarmami,
odwiedzamy symboliczne groby Pańskie. Wieczorem − doniosła Liturgia Wigilii Paschalnej.

A potem − WWiieellkkaa  NNiieeddzziieellaa, Rezurekcja czyli Zmartwychwstanie i wielka, wielka ra−
dość!                                  CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przes³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania siê
gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 6/2011: „Z pieca na ³eb”. Nagrodê – bilet do kina dla

2 osób – wylosowa³a p. Czes³awa Rajkowska z ul. Bliskiej. Po odbiór
biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobistym i egz.
„Mieszkañca” Nr 8/2011) do 29 kwietnia br. po wczeœniejszym umówie-
niu siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów.

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

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Żona szyje na maszynie. Do pokoju wcho−

dzi mąż i panicznie krzyczy: 
− Co ty robisz! Nie tak szybko! Teraz w le−

wo! W lewo mówię, ślepa jesteś?! Prosto Pro−
stooo!!! Zwolnij, zwolnij…! 

− Marian! Co ty gadasz?! Przecież Ty nawet nie umiesz szyć! 
− Teraz zrozumiałaś, Zosiu, co czuję, gdy jedziesz ze mną

samochodem...
☺ ☺ ☺

Żona rano do męża:
− Kochany, pamiętasz, jaki dziś dzień? 
− Yyyy… jasne, kochanie! − odparł mąż i śmignął z domu.
Po godzinie wraca, wręcza żonie olbrzymi bukiet orchidei,

kosztowne perfumy i zaproszenie na wystawną kolację
z atrakcjami dla zakochanych. 

− Jacku… Jesteś niesamowity! − mówi żona. − To najpięk−
niejsza Niedziela Palmowa w moim życiu… WWeessoołłyy  RRoommeekk
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ADMINISTROWANIE

Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692-614-577

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

AUTO−MOTO

Auto-Skup. Tel.795-297-763

AUTO−MOTO/sprzedam

Fiat Uno – 2001 r., 50 tys. km. 
Tel. 662-154-331

FINANSE

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

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

Tel. 667-877-945

KUPIĘ

AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkê oraz znaczki, monety,
medale. Tel. 0516-400-434

Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, meble
i inne przedmioty. 
Tel. 22 610-33-84; 0601-235-118

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

Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

Fotel bujany, czerwony. 
Tel. 781-496-613

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

www.odkurzaczerainbow.pl
Robot – odkurzacz „Roomba

625” Samsung, nieu¿ywany,
3990 z³. 
Tel. 22 813-45-11, 601-420-282

MEDYCZNE

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

Internista – wizyty domowe. 
Tel. 601-362-743

MEDYCYNA NATURALNA

Masa¿ manualny – stacjonar-
ny gabinet Universam Grochów
– promocja. 

Tel. 602-412-901

NAUKA

AAA Angielski, Grochów. 
Tel. 503-185-901 

Fizyka, matematyka, korepe-
tycje. Tel. 22 615-81-50; 

603-581-282
Francuski, rosyjski, t³uma-

czenia przysiêg³e, in¿ynieryj-
ne, handlowe. 

Tel. 0601-35-18-64. 
Bez poœredników!

Korepetycje. Mgr in¿. Mate-
matyka, fizyka, szko³a podsta-
wowa, gimnazjum, liceum (sku-
tecznie). Tel. 692-095-060

Liceum dla doros³ych.
Tel. 22 517-77-40; 

602 232 879
Matematyka, dojazd. 

Tel. 691-870-045

RAMKA
Matematyka. Tel. 504-242-103

Opiekunka dzieciêca – szko³a
policealna, kursy. 

Tel. 22 310-27-40
Szko³a policealna - dekorator

wnêtrz, opiekunka/guwernantka. 
Tel. 22 517-77-40; 

602-232-879
Szkolenia BHP. 

Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

Biuro wynajmê. Miêdzylesie. 
Tel.694-810-010

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

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

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

Dzia³ka siedliskowa. 
Tel. 792-610-568

DAM PRACĘ

Firma MarcPol S.A. zatrudni
do placówek w Warszawie i oko-
licach osoby na stanowisko KA-
SJER i SPRZEDAWCA. 

Kontakt 22 547-05-41, 
e-mail:rekrutacja@marcpol.waw.pl

Poszukujê osoby uczciwej do
opieki nad osob¹ starsz¹ (mê¿-
czyzna 86 lat – sprawny fizycz-
nie). Do obowi¹zków bêdzie na-
le¿a³o: sprz¹tanie, zakupy, goto-
wanie. Praca od 3 do 4 godzin
dziennie – Nowy Rembertów. 

Tel. 601-225-855
Salon Spa zatrudni doœwiad-

czonego fryzjera. 
Tel. 501-025-031

SZUKAM PRACY

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

INNE

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

Szukam œwiadków zdarzenia
drogowego na skrzy¿owaniu
Fieldorfa – Jeziorañskiego
z 31/03/11 ko³o godziny 15.

Tel. 607-792-449. 

OGRODNICZE

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

Zak³adanie i pielêgnacja ogro-
dów, porz¹dki. 

Tel. 0888-906-138

PRAWNE

DORADCA PODATKOWY
– porady, k³opoty z urzêdem skar-
bowym, wszystkie podatki, spad-
ki, darowizny, aukcje. Warszawa
Goc³aw. Tel. 22 672-34-34; 

604-095-656 
www.podatki-doradca.pl

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

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

Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-

wy: cywilne, karne, rodzinne,
spadkowe. Wawer - Anin ul.
Ukoœna. Tel. 22 613-04-30; 

0603-807-481
Kancelaria Prawna, niskie ce-

ny, szeroki zakres us³ug, ul. Cza-
pelska 38/13. Tel. 606-941-985, 

22 331-76-21, 
e-mail:kancelariadmowski@interia.pl 
RAMKA
WYCENA NIERUCHOMO-
ŒCI
tel. 600 43 88 44

RÓŻNE

OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE. 

TEL. 500-336-607
Profesjonalne sprz¹tanie biur -

Warszawa. Tel. 513-342-440
Przyjmê telewizor dla inwali-

dy. Tel. 602-389-474

SPORT

USŁUGI

AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 22 612-95-23,

0609-105-940
ALKO – PRZEPROWADZ-

KI. Tel. 512-139-430
AAA SPRZ¥TANIE PIW-

NIC, wywóz mebli. 
Tel. 694-977-485

Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976

ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka oraz satelity bez op³at, 900
programów, w tym 20 polskich
(TRWAM, TVP1, TVP2 i TVN),
anteny TV – naziemne. Sprze-
da¿, monta¿, naprawa, gwaran-
cja! www.lemag-tvsat.waw.pl 

Tel. 22 815-47-25; 
501-123-566 

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

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

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

telewizorów, DVD, piloty, mon-
ta¿, konserwacja anten TV, SAT. 

Tel. 503-717-670; 
22 671-33-22

Cyklinowanie, lakierowanie –
Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03

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

Czyszczenie – tanio Karcherem
dywanów, tapicerki, materacy.
Tel. 22 619-40-13; 502-928-147

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

Cyklinowanie, uk³adanie. 
Tel. 510-727-201

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

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

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

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

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

GAZ, HYDRAULIKA – 24
h, naprawa pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, upraw-
nienia gazowe. 
Tel. 22 610-18-53; 662-065-292

GAZ, HYDRAULIKA 24 H,
awarie pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, przeróbki, naprawy.
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744 

GEODEZJA.
TEL. 609-240-602

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

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

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

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

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

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

607-773-106
Hydraulik. 

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

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

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

LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 

TEL. 694-825-760
Lodówki, pralki. 

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

Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 22 615-76-97; 

695-679-521 
Malowanie, g³adŸ gipsowa.

Tel. 22 612-01-95; 510-711-163
NAPRAWA TELEWIZO-

RÓW – dojazd. 
Tel. 602-216-943

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

692-420-605
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulatu-
rê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. Tel.
22 499-20-62 

OCIEPLANIE. 
TEL. 660-473-628

Papa termozgrzewalna. 
Tel. 660-473-628

Pranie chemiczne, renowa-
cja odzie¿y skórzanej, pranie
dywanów, magiel. Zak³ad
Pralniczy ul. Igañska 22. 

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

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

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

Przeprowadzki. 
Tel. 669-834-024

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

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

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

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

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

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

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

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

USŁUGI/budowlane

HYDRAULIK TANIO. 
TEL. 514-076-212

USŁUGI/komputerowe

Komputerowy Serwis. 
Tel. 796-652-432

NAPRAWA KOMPUTE-
RÓW, SERWIS, INSTALACJE,
USUWANIE WIRUSÓW. 

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

USŁUGI/remontowe

G³adŸ, malowanie, glazura,
hydraulika. Tel. 0606-181-588

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

501-028-073
MALOWANIE, MYCIE

ELEWACJI DOMÓW. 
TEL. 660-473-628

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

USŁUGI/transportowe

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

Wywóz gruzu, mebli, liœci,
ga³êzi, oczyszczanie piwnic,
strychów, prace porz¹dkowe. 

Tel. 600-359-594

ZIELARSTWO

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

Tel. 602-648-813

ZWIERZĘTA

Sprzedam szczeniêta bearded
collie z rodowodem. 

Tel. 660-299-004
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40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

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

Matematyka. T el. 504-242-103

WYCENA
NIERUCHOMOŒCI

tel. 600 43 88 44

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

kompleksowa obs³uga
godne warunki ostatniej
pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 604−216−738
www.genita .p l

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

tel. 22 610-48-74; 22 610-49-11
ul. Floriañska 12

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
ca³odobowo – tel. 195 88
(po³¹czenie bezp³atne);

22 836-69-16; 608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

C A Ł O D O B O W O

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

Tel. 22 499-20-62 

MIESZKANIE ul. Garwoliñska 
2 POKOJE 48 m2

cena – 340 000 PLN

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

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

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

KANCELARIA PRAWNA
Lex – Fin
Porady prawne

Zastêpstwo procesowe
Podania, umowy, wnioski itp.

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

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

KANCELARIA PODATKOWA
Lex – Fin

Kompleksowa obs³uga
ksiêgowo-podatkowa

firm

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

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

NARTY
ROWERY
SERWIS!!!

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

691−616−515
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Trwa walka o jak najlepsze
miejsce w pi³karskiej „okrê-
gówce”. Stawk¹ jest awans do
IV ligi. W czo³ówce tabeli jest
KS Drukarz i PKS Radoœæ.

W pierwszych dwóch tygo-
dnia kwietnia nasze, „mie-
szkañcowe” zespo³y zagra³y 
po dwa spotkania. Najpierw, 
2 kwietnia, „parafialni” z Rado-

œci pokonali drugi sk³ad kar-
czewskiego Mazura (2 do 1),
a Drukarz bezbramkowo zremi-
sowa³ z GKP Targówek. 

Po³udniowopraski klub utrzy-
ma³ pozycjê lidera tabeli, choæ re-
mis spowodowa³, ¿e gwa³townie
stopnia³a przewaga, jak¹ Drukarz
mia³ nad goni¹cym go ¯bikiem
Nasielsk. Zwyciêstwo Radoœci
(a w³aœciwie rewan¿ za przegran¹
z Mazurem a¿ 3 do 0 w rundzie
jesiennej) umocni³o zespó³ na
czwartej pozycji i dru¿yna zrów-

na³a siê punktowo ze wspomnia-
nym ¯bikiem. Zwyciêstwo nad
Mazurem „parafialni” zawdziê-
czali bramkom Roberta Rokic-
kiego i Adama Karasia. 

W spotkaniu Drukarza z Tar-
gówkiem gra toczy³a siê g³ów-
nie w centralnej czêœci boiska
i na po³owie Drukarza. Naj-
wiêksz¹ szansê na przechylenie

szali zwyciêstwa na korzyœæ
pi³karzy z Pragi Po³udnie mia³
Grzegorz Pytko, który kwa-
drans przed koñcem spotkania
odda³ z siedmiu metrów silny
strza³ na bramkê goœci. Nieste-
ty, pi³ka zosta³a zablokowana
przez obroñcê GKP Targówek. 

Na uwagê zas³u¿yli rozœpie-
wani kibice GKP. Nasi  doroœli
kibice wyraŸnie ust¹pili pola
goœciom. Na szczêœci Druka-
rzowi kibicowa³a równie¿ grup-
ka m³odzie¿y. Ch³opcy podjêli

rêkawicê rzucon¹ przez kibi-
ców z Targówka i przerabiali
ich przyœpiewki zagrzewaj¹c
pi³karzy do boju pi³karzy. – To
by³ dla nas bardzo wa¿ny mecz,
gdy¿ graliœmy z wiceliderem –
podsumowa³ spotkanie Bogdan
Jeziorski z zarz¹du Drukarza. –
Ten remis by³ jednak jak pora¿-
ka. Doda³ te¿, ¿e obie dru¿yny
gra³y z wielkim zaanga¿owa-
niem, a na szczególne wyró¿-
nienie zas³ugiwa³ kapitan Dru-
karza Sebastian Groszek (na
zdjêciu na pierwszym planie).

Tydzieñ po tych spotkaniach
PKS Radoœæ uleg³a (1 do 3)
Promnikowi £askarzew, a Dru-
karz pokona³ (2 do 1) Wilgê
Garwolin. Zwyciêstwo Druka-
rza (bramki: Piotr Wo³owicz
i Jakub Muzyka) nie pozwoli³o
jednak dru¿ynie na utrzymanie
pozycji lidera, gdy¿ w tej kolej-
ce GKP a¿ 5 do 1 pokona³ Ma-
zura Radzymin. Z jednopunkto-
w¹ strat¹ Drukarz spad³ na dru-
g¹ lokatê.

Mimo pora¿ki na boisku w £a-
skarzewie Radoœæ nadal jest na
czwartej pozycji. Przegrana dwo-
ma golami z dru¿yn¹ z koñcowej
czêœci tabeli nie jest dobrym re-
zultatem, choæ trzeba odnotowaæ
postêp, gdy¿ poprzednio Radoœæ
sromotnie zosta³a rozgromiona
przez Promnik (0 do 5). Tym ra-
zem, Kamil Madzio, w doliczo-
nym czasie gry zdoby³ dla Rado-
œci honorowego gola. Za wcze-
œnie jeszcze prorokowaæ, który
z tych czterech zespo³ów awan-
suje do IV ligi. rosa

Mistrzowie
hali

Po pó³rocznych zmaganiach poznaliœmy
zwyciêskie dru¿yny kolejnej edycji Praskiej
Ligi Pi³ki Halowej. Oficjalne zakoñczenie tur-
nieju nast¹pi³o 3. kwietnia w po³udniowopra-
skiej hali OSiR-u, przy ul. Siennickiej.

Nie by³oby profesjonalnej ligi dla amatorskich
dru¿yn, gdyby nie pasja i zaanga¿owanie prezesa
PLPH, Arkadiusza Kuranowskiego, który jest ko-
³em napêdowym turnieju. – Dobrze, ¿e mamy
w naszych dzielnicach takich ludzi, jak Arek – po-
wiedzia³ „Mieszkañcowi” Pawe³ Lech, przewo-
dnicz¹cy miejskiej komisji sportu. – Dziêki jego
pasji kilkuset m³odych mê¿czyzn w ka¿dy weekend
gra w pi³kê no¿n¹. Warszawie potrzeba wiêcej ta-
kich pasjonatów i organizatorów.

W tej edycji PLPH uda³o siê utworzyæ ligi
w czterech dzielnicach: na Pradze Po³udnie, Tar-
gówku, Pradze Pó³noc i w Wawrze. W sumie
w turnieju wziê³y udzia³ 53 amatorskie dru¿yny.
Imponuj¹ca to iloœæ. Równie zreszt¹, jak iloœæ na-
gród rozdanych na zakoñczenie imprezy. – Wrê-
czyliœmy ponad 250 medali i 21 pucharów – pod-
licza „Kuraœ”. Wœród licznych trofeów by³y tak-
¿e statuetki „Fair Play”, pi³ki, ksi¹¿ki o tematyce
pi³karskiej. Czêœæ nagród ufundowa³ radny Pawe³
Lech (na zdjêciu), który wraz z prezesem Kura-
nowskim dekorowa³ najlepszych.

W ligach „mieszkañcowych” dzielnic, czyli na
Pradze Po³udnie i w Wawrze, najlepszymi dru¿y-
nami okaza³y siê: Sante, S³abocelni, Królewscy,
Bejjing, Królewskie i FC Bia³owieska. Dodatko-
wo, z trzech pierwszych zespo³ów ka¿dej dzielni-
cowej ligi, utworzono Ligê Mistrzów. Fina³ tej
konkurencji rozegrano tu¿ po rozdaniu nagród
PLPH. W meczu o presti¿owe zwyciêstwo zmie-
rzy³a siê po³udniowopraska dru¿yna BRS z ze-
spo³em Praga z Targówka. Ciekawostk¹ jest, ¿e
BRS, potocznie zwana „Serbami”, to dru¿yna

sk³adaj¹ca siê z mieszkaj¹cych u nas pi³karzy po-
chodz¹cych z krajów by³ej Jugos³awii.

Fina³owy mecz by³ bardzo zaciêty. Oba zespo-
³y sz³y ³eb w ³eb. Ostatecznie BRS (dziêki trzem
bramkom „Branko” i dwóm Moroza) wygra³ 5 do
4 (do przerwy by³o 2 do 1 dla Pragi). ar
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Bezpiecznie
na Euro

Powstanie Wojewódzkie Centrum Powiada-
miania Ratunkowego w Warszawie. W ra-
mach przygotowañ do Mistrzostw Europy
w Pi³ce No¿nej, Jacek Koz³owski, wojewoda
mazowiecki, powo³a³ grupê robocz¹, której za-
daniem bêdzie zapewnienie porz¹dku publicz-
nego w trakcie Euro 2012. O bezpieczeñstwo
wewnêtrzne kraju podczas mistrzostw zadba-
j¹ Narodowe Centra Antyterrorystyczne.

Konferencja prasowa na ten temat odby³a siê
29 marca w Mazowieckim Urzêdzie Wojewódz-
kim. W spotkaniu uczestniczyli: Jacek Koz³ow-
ski, Wojewoda Mazowiecki; Andrzej Matejuk -
Komendant G³ówny Policji oraz Pawe³ Bia³ek,
Zastêpca Szefa Agencji Bezpieczeñstwa Wewnê-
trznego. W sk³ad powo³anej grupy roboczej wej-
d¹ m.in. policja, stra¿ po¿arna, Izba Celna w War-
szawie oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy. Do
zadañ tego zespo³u nale¿eæ bêdzie wspó³praca
z Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji oraz partnerskimi obwodami na Ukrainie,
w których rozgrywane bêd¹ mecze. 

W planach jest tak¿e opracowanie spójnej kon-
cepcji bezpieczeñstwa na terenie Mazowsza. Klu-
czowym przedsiêwziêciem z tego zakresu bêdzie
w³aœnie powstanie Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego (CPR). Nowoczesne CPR umo¿liwi
integracjê systemów ratowniczo – gaœniczego i ra-
townictwa medycznego, co ma w znacznym stop-
niu przyspieszyæ i skoordynowaæ ich pracê.

W ubieg³ym roku urz¹d wojewódzki przekaza³ 1,3
mln z³otych na organizacjê CPR i zakup urz¹dzeñ
infrastruktury sieciowej. Wydatki przewidziane na
2011 rok to 975 tys. z³otych. Uruchomienie Cen-
trum planowane jest jeszcze w tym roku. 

Podczas konferencji poruszono tak¿e temat za-
gro¿eñ terrorystycznych zwi¹zanych z Euro 2012.
W rozwi¹zaniu tego problemu pomóc ma realizacja
projektu pt. „Dzia³ania antyterrorystyczne podczas
miêdzynarodowych imprez sportowych. Rola Na-
rodowych Centrów Antyterrorystycznych”. Zosta³
on opracowany przez Agencjê Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego i uzyska³ aprobatê Komisji Euro-
pejskiej. W realizacjê projektu w³¹czeni zostali
przedstawiciele s³u¿b partnerskich z krajów UE. 

Wspólne dzia³ania maj¹ na celu lepsz¹ wspó³pra-
cê w zakresie zapobiegania, gotowoœci i zarz¹dzania
skutkami zamachów terrorystycznych.  – Terroryzm
nie jest zjawiskiem lokalnym.  W walce z nim po-
trzebna jest wspó³praca miêdzynarodowa. Dzia³a-
nie Centrum Antyterrorystycznego oparte bêdzie na
wzajemnej wspó³pracy. Zbudowaliœmy ju¿ wewnê-
trzne mechanizmy i procedury, które j¹ umo¿liwi¹ –
mówi³, podczas konferencji Pawe³ Bia³ek, z-ca 
szefa ABW. Olga Kamionek

Do tego wyœcigu stanêli naj-
m³odsi, m³odzi, jak równie¿
starsi. By³o wiele kategorii, by-
³y sportowe emocje, ale naj-
wa¿niejsze to mo¿liwoœæ ak-
tywnego spêdzenia czasu, inte-
gracji i dobrej zabawy. Zawo-
dnicy walczyli o puchar bur-
mistrza dzielnicy Weso³a. Mo-
wa o kolarskim Legia MTB
Maratonie, którego trasa prze-
biega³a przez lasy w Weso³ej.

10 kwietnia odby³ siê w We-
so³ej turniej kolarski organizo-
wany przez warszawski klub
Legia 1928. Ta impreza jest ko-
lejn¹ z cyklu siedmiu turniejów,
które rozgrywaj¹ siê na terenie
ca³ego Mazowsza. Prowadzona
jest ogólna klasyfikacja punkto-
wa, organizatorzy planuj¹ na 
8 paŸdziernika br. fina³, który
bêdzie mieæ miejsce w La-
skach, ko³o Warszawy. Cykl za-
wodów Legia MTB Maraton
odbywa siê ju¿ od dwóch lat.

Na trasie zobaczyæ mo¿na za-
wodników w ró¿nym wieku. 
- Mini Liga Szkolna, tak siê nazy-
wa pierwsza kategoria, to jest
jedno okr¹¿enie, oko³o 11 kilo-
metrów. W tej kategorii staruje
m³odzie¿ szkolna od lat szeœciu
do siedemnastu. Jest kategoria
Open, powy¿ej siedemnastu lat,
w tej kategorii mo¿e jechaæ ka¿-
dy, kto potrafi siê poruszaæ na ro-
werze.  Potem jest kategoria Me-

ga – œredni dystans, dwa okr¹¿e-
nia, oko³o 22 kilometrów. Jest te¿
kategoria Giga – oko³o 42 kilo-
metrów – informuje dyrektor za-
wodów, Marcin Wasio³ek.

Choæ aura by³a pochmurna,
a momentami wrêcz deszczo-

wa, to na starcie o godz. 11 zja-
wi³o siê dwukrotnie wiêcej za-
wodników, ni¿ w poprzednim
turnieju, który odby³ siê 20
marca. Deszcz, trudny teren,
doping widzów i zró¿nicowana
trasa dostarczy³y wielu emocji.
Jeden z uczestników, i to pod
wp³ywem dopingu kibiców
straci³ równowagê i zahamowa³
dopiero na drzewie. Na szczê-
œcie przeje¿d¿aj¹cy kolega wy-
kaza³ siê postaw¹ fair play i po-
móg³ wydostaæ siê z opresji. In-
ny z kolei z³apa³ gumê. 

Organizatorzy s¹ bardzo za-
dowoleni z tej edycji. Uda³o
siê, by³ duch sportowej rywali-
zacji, ale i kole¿eñskiej integra-
cji. Zmêczone, lecz radosne
twarze zawodników, dowcipku-
j¹cych ze sob¹ ju¿ za lini¹ fini-

szu, by³y najlepszym dowo-
dem. Szczególnie warto by³o
zobaczyæ najm³odszych, którzy
stawiali swe pierwsze kroki
w sporcie kolarskim z pe³nym
zaanga¿owaniem. Mo¿e roœnie
nam pokolenie przysz³ych mi-
strzów. 

Oko³o godziny 13.00 nast¹pi³a
uroczysta dekoracja zwyciêz-
ców. Wyniki tej edycji, w ka¿dej
kategorii (a jest ich naprawdê
wiele) s¹ do sprawdzenia na stro-
nie www.legia-mtbmaraton.pl.

KoP

Wesoły wyścig w Wesołej

Drukarz i Radość
walczą o IV ligę

OKNA DREWNIANE OKNA DREWNIANE 
I PCVI PCV

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale

www.instal−diament.com.pl

Biuro Handlowe: 
Warszawa 

ul. Zamieniecka 76
tel./fax. 879−89−54
kom. 505−070−981

e−mail:
instal.diament@neostrada.pl
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Prawo do¿ywocia – na czym polega,
kto mo¿e je ustanowiæ, na czyj¹ rzecz.
Umowa do¿ywocia.  

Instytucjê do¿ywocia reguluje art. 908 i nastêpne
Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Dz.U.1964.16.93, zwany dalej k.c.. Zgodnie z treœci¹ art.
908 k.c.: „Je¿eli w zamian za przeniesienie w³asnoœci nieru-
chomoœci nabywca zobowi¹za³ siê zapewniæ zbywcy
do¿ywotnie utrzymanie (umowa o do¿ywocie), powinien on,
w braku odmiennej umowy, przyj¹æ zbywcê jako domowni-
ka, dostarczaæ mu wy¿ywienia, ubrania, mieszkania,
œwiat³a i opa³u, zapewniæ mu odpowiedni¹ pomoc i pielêg-
nowanie w chorobie oraz sprawiæ mu w³asnym kosztem
pogrzeb odpowiadaj¹cy zwyczajom miejscowym.” 

Przez umowê o do¿ywocie w³aœciciel nieruchomoœci
zobowi¹zuje siê przenieœæ jej w³asnoœæ na nabywcê, naby-
wca zaœ zobowi¹zuje siê zapewniæ zbywcy lub osobie mu bliskiej, lub te¿ zbywcy i osobie
bliskiej do¿ywotnie utrzymanie. Zbywc¹ nieruchomoœci na podstawie umowy do¿ywocia
mo¿e byæ tylko osoba fizyczna. Osoba prawna nie mo¿e wystêpowaæ w charakterze domow-
nika, a osoba trzecia w charakterze osoby bliskiej osoby prawnej. Nabywc¹ nieruchomoœci na
podstawie umowy do¿ywocia mo¿e byæ zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna.

Przedmiotem zbycia (przeniesienia w³asnoœci) w drodze umowy do¿ywocia mo¿e byæ
ka¿da nieruchomoœæ, a wiêc nie tylko czêœæ powierzchni ziemi, ale tak¿e budynek lub lokal
stanowi¹cy odrêbny od gruntu przedmiot w³asnoœci. Przedmiotem zbycia mo¿e byæ równie¿
udzia³ we wspó³w³asnoœci nieruchomoœci zgodnie z Wyrokiem S¹du Najwy¿szego z dnia 30
marca 1998 r. sygn. akt: III CKN 219/98. Przedmiotem zbycia na podstawie umowy do¿ywo-
cia mo¿e byæ równie¿ prawo u¿ytkowania wieczystego. Przedmiotem umowy do¿ywocia nie
mo¿e byæ natomiast spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu zarówno mieszkalnego, jak
i u¿ytkowego.

Treœæ prawa do¿ywocia, a wiêc zakres zobowi¹zania siê nabywcy nieruchomoœci do
do¿ywotniego utrzymania zbywcy lub bliskich mu osób, okreœla z regu³y, i to w sposób bar-
dzo szczegó³owy, umowa do¿ywocia. Postanowienia umowy s¹ w takim wypadku wi¹¿¹ce nie
tylko dla stron, czyli dla zbywcy i nabywcy nieruchomoœci, ale tak¿e dla osoby bliskiej zbyw-
cy, je¿eli do¿ywocie zosta³o dla takiej osoby zastrze¿one. Zakres obowi¹zków nabywcy nieru-
chomoœci, co do utrzymania zbywcy i ewentualnie jego bliskich, powinien siêgaæ tak daleko,
aby nie musia³y one poszukiwaæ œrodków utrzymania dodatkowo gdzie indziej. Umowa
powinna dok³adnie okreœlaæ rodzaj i wielkoœæ œwiadczeñ, a w miarê mo¿liwoœci tak¿e regu-
lowaæ zakres zmian.

Do¿ywocie, okreœlane te¿ prawem do¿ywocia, mo¿e byæ ustanowione na rzecz zbywcy, na
rzecz zbywcy i osoby lub osób mu bliskich oraz tylko na rzecz osoby bliskiej, przy czym za
osobê blisk¹ uwa¿a siê nie tylko krewnego czy te¿ powinowatego w rozumieniu przepisów
Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego, ale równie¿ osobê, z któr¹ zbywca pozostaje w œcis³ych
stosunkach osobistych maj¹cych trwa³y charakter (np. konkubinat). Umowa do¿ywocia doty-
cz¹ca konkretnej nieruchomoœci musi byæ zawarta pod rygorem niewa¿noœci, w formie aktu
notarialnego. 

(-) adw. Robert Smoktunowicz

§ PRAWNIK RADZI §
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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”

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

Wielokrotny, znakomity
sprawozdawca Igrzysk Olim-
pijskich, dziennikarz sporto-
wy ale i specjalista od Wêgier
- autor kilkudziesiêciu prze-
k³adów literackich, ale te¿ au-

tor publikacji i ksi¹¿ek o te-
matyce sportowej.

W dojrza³ym ju¿ wieku, gdy
dzieci doros³y (syn - Micha³
Olszañski prowadzi miêdzy
innymi „Magazyn reporterów”
w TVP) i ogarnia nas nostalgia
za czasem minionym, postano-
wi³ wróciæ do korzeni - odwie-
dziæ, przypomnieæ sobie Kresy
i Stanis³awów swojego dzie-
ciñstwa. Niezwyk³a wyprawa

zaowocowa³a szeœciokrotnie
ju¿ wznawian¹ i znowu wy-
czerpan¹ ksi¹¿k¹ „Stanis³a-
wów jednak ¿yje” (wyd.
ISKRY). Kto czyta³, ten wie;
kto jeszcze nie - niech ¿a³uje!

Raz otwarty temat, po publika-
cji zaowocowa³ mnóstwem
zg³oszeñ stanis³awowiaków
z tamtych lat - posypa³y siê py-
tania, wspomnienia, odnalaz³y
fotografie… Nie sposób by³o
nie skorzystaæ z przebogatego
materia³u, starczy³o go z na-
wi¹zk¹ na kolejn¹ ksi¹¿kê:
„Kresy kresów. Stanis³awów”,
o której pan Tadeusz Olszañ-
ski barwnie, ciep³o i ze swad¹

opowiada³ 16 marca w Klubie
„Relax” (SM Ostrobramska),
poruszaj¹c serca, przywo³uj¹c
tamte lata, tamte miejsca. 

Niezwyk³y by³ to wieczór.
We wspomnieniach przewijali
siê przedwojenni mieszkañcy
Stanis³awowa - Polacy, Wê-
grzy, Niemcy, Czesi, S³owacy,
Ukraiñcy, Rosjanie, Ormianie,
buduj¹cy piêkn¹ spo³ecznoœæ,
potem hitlerowcy i wspania³a,
szlachetna postawa stanis³a-
wowiaków wobec agresora,
o której ma³o siê mówi, bo te¿
ma³o siê wie… 

Wzruszaj¹c¹ ciekawostk¹
wieczoru by³o nie-
zwyk³e spotkanie -
okaza³o siê, ¿e na wi-
downi siedzia³ szkol-
ny kolega Autora, pan
Boles³aw! Ile¿ by³o
braterskich wspo-
mnieñ, wzruszaj¹cych
„…a pamiêtasz..?”,
ciep³ych informacji
o wspólnych znajo-
mych, dziœ rozrzuco-
nych po Polsce, lecz
zawsze serdecznie bli-
skich, zaœ Stanis³a-
wów ze wspomnieñ
jarzy³ siê pe³nym tre-
œci blaskiem. 

Kto chcia³by zna-
leŸæ to niepowtarzalne miasto
na mapie Ukrainy, niech szu-
ka Iwano-Frankowska, bo ta-
k¹ nazwê mu nadano w roku
1962. Mimo tego, „prawdzi-
wy” Stanis³awów ze wspo-
mnieñ kresowiaków nadal
nieustannie têtni ¿yciem,
dzieciêcymi figlami i powa¿-
nymi sprawami doros³ych. By
to sprawdziæ, wystarczy za-
g³êbiæ siê w lekturze… KaJa

JA, KRESOWIAK
Tadeusz Olszañski - postaæ wielobarwna,
imponuj¹ca! Dziennikarz, publicysta, t³u-
macz. Urodzony w galicyjskim wówczas
Stanis³awowie (rocznik 1929), w mieœcie
niezwyk³ym, wielonarodowoœciowym, wie-
lokulturowym, w domu pe³nym ksi¹¿ek,
dwujêzycznym i dwunarodowoœciowym
(mama by³a Wêgierk¹), tolerancj¹ nasi¹ka³
od dzieciñstwa, tak siê tam ¿y³o! 
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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 zawita³a,
jak co roku, w naszych domach.

Przedsiêbiorcy
i Zarz¹d CH „Szembeka”

CENTRUM CENTRUM 
HANDLOWEHANDLOWE

ZAPRASZAZAPRASZA
NA ŚWIĄNA ŚWIĄTECZNE ZAKUPYTECZNE ZAKUPY

Podziemny parking Wózki towarowe Winda Ruchome chodniki

UUUU    nnnnaaaassss    kkkkuuuuppppiiiisssszzzz    
nnnniiiieeee    ttttyyyyllllkkkkoooo    nnnnaaaajjjj lllleeeeppppsssszzzzeeee::::     
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WIELKANOC NA „SZEMBEKU”

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

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

ŁÓŻECZKA DLA DZIECI wyłącznie 
z LITEGO DREWNA

Każdy kształt i wymiar 
i inne meble według projektów

ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel. 502 221 045, 514 074 404

ŁÓŻKA i materace
dla dorosłych

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

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

MATERIA£Y
BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE

MIESZALNIA FARB
Doradztwo i TRANSPORT

Atrakcyjne ceny

BUDUJESZ REMONTUJESZ MALUJESZ

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

nauka dla dzieci i doros³ych 
challange turnieje

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA ABONAMENTY
NA SEZON LETNI!

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT

Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon 
Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

13 kwietnia, w Dniu Pa-
miêci Ofiar Zbrodni Katyñskiej,
na niewielkim pasie trawy przy
„Kisielu” pojawi³y siê dwa m³o-
de drzewka. S¹ to dêby sadzone
w ramach projektu „Katyñ…
ocaliæ od zapomnienia”.

„Katyñ”, to symboliczna
miejscowoœæ w nazwie projektu,
którego celem jest zachowanie
pamiêci o wszystkich ofiarach
i propagowanie prawdy o wszy-
stkich zbrodniach dokonanych
71 lat temu przez sowieckie
NKWD na polskich oficerach,
urzêdnikach, naukowcach…

Rosjanie zamordowali wtedy
blisko 22 tysi¹ce polskich woj-
skowych i pracowników pañ-
stwowych. Teraz, pamiêci ka¿-
dego z nich, sadzone s¹ symbo-
liczne dêby – ¿ywe pomniki. Te
przy „Kisielu” poœwiêcone s¹

dwóm mieszkañcom dawnego
Grochowa: zamordowanemu
w Charkowie majorowi WP Ja-
nowi Brze¿añskiemu i aspiran-
towi Policji Pañstwowej Bole-
s³awowi Lutomirskiemu, który
zgin¹³ w Twerze.

Zgromadzonej na przed-
szkolnym dziedziñcu m³odzie-

¿y i goœciom uroczystoœci dy-
rektor Jan Pilczuk przypomnia³
historiê Zbrodni Katyñskiej.
Zaznaczy³, ¿e choæ ju¿ 20 lat te-
mu, Michai³ Gorbaczow ofi-
cjalnie przyzna³, ¿e Polacy zo-
stali zamordowani przez So-
wietów, to do tej pory nie prze-
kazano nam kompletu archi-
wów zbrodni. – Przez dziesiê-
ciolecia za mówienie prawdy
o Zbrodni Katyñskiej grozi³y re-
presje. Mo¿na na przyk³ad by³o
byæ relegowanym ze szko³y. A to

wcale nie tak odleg³e czasy… –
przypomina³ m³odzie¿y bur-
mistrz Pragi Po³udnie Tomasz
Kucharski, który uroczystoœæ
obj¹³ honorowym patronatem.
„Dêby Pamiêci” poœwiêci³ ks.
proboszcz Krzysztof Ukleja.

Postaæ majora Brze¿añskiego
przypomnia³ jego wnuk, Jan

Maciej Trojanowski, tak¿e mie-
szkaniec Grochowa: – W tym
miejscu, gdzie teraz jesteœmy
mój dziadek budowa³ wille Ko-
lonii Oficerskiej, a parê metrów
za t¹ szko³¹, w czasie Przewro-
tu Majowego, razem z innymi,
mieszkaj¹cymi tu oficerami za-
³o¿y³ konfederacjê przeciwko
Pi³sudskiemu. Dziadek do wol-
nej Polski przyszed³ ze Wscho-
du i oficersk¹ karierê musia³
zakoñczyæ w wieku czterdziestu
kilku lat, poniewa¿ Pi³sudski
preferowa³ oficerów z legionów.
Taka by³a historia... Po „gro-
chowsku” Trojanowski doda³,
¿e „dziadek ma wyj¹tkowy
fart”, bo symbolicznie wróci³
na Grochów.

Zdecydowanie o wiele mniej
wiadomo o aspirancie Lutomir-
skim. O tym, ¿e jest ofiar¹
Zbrodni Katyñskiej rodzina do-
wiedzia³a siê dopiero kilka lat
temu. On tak¿e mieszka³ na
Grochowie. – Nie wiemy, czy
by³ bohaterem – skromnie o za-
mordowanym mówi³ jego stry-
jeczny wnuk, Adam Lutomir-
ski, pracownik po³udniowopra-
skiego ZGN – by³ Polakiem,
by³ patriot¹…

Po uroczystym posadzeniu
„Dêbów Pamiêci” spo³ecznoœæ
„Kisiela” zaprosi³a zebranych
do szko³y na program arty-
styczny poœwiêcony Zbrodni
Katyñskiej. W programie
wziê³a udzia³ tutejsza m³o-
dzie¿ i gimnazjaliœci z goc³aw-
skiej szko³y przy ul. Umiñ-
skiego. Nad ca³oœci¹ uroczy-
stoœci pieczê trzyma³a poloni-
stka Barbara Jurczewska.

Adam Rosiński

Symboliczny powrót na Grochów
„Dêby pamiêci” dwóch zamordowanych
na „nieludzkiej ziemi” mieszkañców Gro-
chowa zosta³y uroczyœcie posadzone
przy Zespole Szkó³ im. Stefana Kisielew-
skiego przy ul. Szczawnickiej.

Saska Kêpa – ul. Katowicka
W ramach programu Opieki nad Zabytkami po³udniowopraski

Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami prezentuje informa-
cje dot. historii dzielnicy. Dziœ ulica Katowicka na Saskiej Kêpie.  

Wspominaj¹c o zabytkach Saskiej Kêpy nie mo¿na pomin¹æ ulicy
Katowickiej. Jej nazwa pochodzi od jednego z polskich miast, bêd¹ce-
go kiedyœ stolic¹ Górnego Œl¹ska przy³¹czonego do ziem polskich po
I wojnie œwiatowej. Katowicka jest ulic¹ jednokierunkow¹, której bieg
rozpoczyna siê od ulicy Zwyciêzców a koñczy na Walecznych. 

Ulica zosta³a wytyczona w latach dwudziestych XX wieku. Wtedy
te¿ zaczê³a powstawaæ jej pierwsza zabudowa, charakteryzuj¹ca siê bu-
dynkami w tzw. stylu architektonicznym miêdzywojennej awangardy. 

Po II wojnie œwiatowej w³adze poleci³y rozebranie ogrodzeñ willi od
frontu, a w ich miejsce powsta³y a¿urowe murki z ceg³y. Ulicê udeko-
rowano licznymi rzeŸbami, z których do chwili obecnej zachowa³a siê
jedynie p³askorzeŸba „Plon”. 

Do dnia dzisiejszego na niektórych budynkach mo¿emy zauwa¿yæ ka-
mienne p³ytki Biura Odbudowy Stolicy z napisem „Odbudowa Kraju”. S¹
to tzw. gmerki, które umieszczano na odnowionych po wojnie budynkach. 

Przy ul. Katowickiej znajduje siê s³ynny dom rodzinny Bohdana La-
cherta, w którym ten znakomity architekt mieszka³ a¿ do swojej œmier-
ci w roku 1987. Budynek mieœci siê przy ul. Katowickiej 9-11-11a (na
zdjêciu). Jest uwa¿any za wybitny przyk³ad polskiej architektury XX
wieku. Projekt domu autorstwa Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy
powsta³ w 1928 roku. Architekci zrealizowali tu tzw. piêæ punktów no-
woczesnej architektury Le Corbusiera (konstrukcja s³upowa, poziome
okna, p³askie dachy i tarasy na dachach, wolny plan, wolna elewacja).
Od frontu budynek przypomina okrêt. Ciekawym elementem s¹ scho-
dy w kszta³cie spirali prowadz¹ce na taras.

Kolejnym budynkiem przy ul. Katowickiej zawdziêczaj¹cym swój
kszta³t duetowi Lachert – Szanajca jest dom pod nr 7a. Pierwotnie bu-
dynek zosta³ wzniesiony wed³ug projektu Stanis³awa Barylskiego, jed-
nak zosta³ przebudowany w 1938 r. Dom wyró¿nia siê betonowo-szkla-
n¹ wie¿¹, w której umieszczono klatkê schodow¹. 

Warto tak¿e wspomnieæ o tym, i¿ w budynku przy ul. Katowickiej 31
za czasów PRL-u mieœci³ siê wydzia³ wizowy ambasady RFN. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AS 2011

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Południe, ul. Ostrołęcka 4, tel. 22 498−74−80

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

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

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

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

USŁYSZ NA NOWOAPARATY S£UCHOWE

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

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

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

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

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

REKLAMA REKLAMA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

WARSZAWA

Profesjonalna, kompleksowa
opieka nad osobami starszymi

w miejscu zamieszkania
tel. 22 250 25 00

infolinia 801 081 104
www.domowaopieka.pl

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

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

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

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

Okulary 49,−*

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

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

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

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L

MMMM EEEE DDDD EEEE AAAA
AAPPAARRAATTYY SS££UUCCHHOOWWEE

BATERIE 
NA 2 LATA

GRATIS
(przy zakupie aparatu)

BEZP£ATNE 
BADANIE S£UCHU 
I KONSULTACJA

PRZYCHODNIE:

ul. Abrahama 16 gab. 202    
03-982 Warszawa
Tel. 22 671-03-44 

ul. Grochowska 339 gab. 208
03-822 Warszawa
Tel. 22 810-00-43

Czynne:
od poniedzia³ku do czwartku

9.00 – 17.00
pi¹tek 

9.00 – 13.30

Z tej okazji Polskie Stowa-
rzyszenie Chorych na Hemo-
filiê  korzysta, aby przypo-
mnieæ o ludziach, którzy na
co dzieñ borykaj¹ siê z t¹ gro-
Ÿn¹ chorob¹ i jej skutkami.

Hemofilia to genetyczna cho-
roba, polegaj¹ca na zaburzeniu
krzepliwoœci krwi z powodu
niedoboru lub braku czynnika
krzepniêcia – jej konsekwencj¹
s¹ wykrwawienia wewnêtrzne

powoduj¹ce np. zwyrodnienie
stawów, które utrudniaj¹ lub
uniemo¿liwiaj¹ poruszanie siê.
Leczenie nastêpstw niepodawa-
nia leków z czynnikiem krzep-
niêcia skutkuje  wstawianiem
endoprotez. Jest to metoda dro-
ga i bolesna. Jak zwykle
i w tym przypadku najlepsza
jest profilaktyka. Profilaktyka
czyli zastrzyk z czynnikiem
krzepniêcia ma na celu niedo-
puszczenie do powstawania
wylewów u chorych dzieci.
Dziêki temu mog¹ normalnie
funkcjonowaæ czyli uczyæ siê
a potem pracowaæ na swoje
utrzymanie, co minimalizuje
skutki spo³eczne tej choroby.
Niestety, program ten obejmuje
tylko dzieci do 18 roku ¿ycia. 

Hemofilia to stara choroba,
jej opisy z terenów europej-
skich odnotowano ju¿ w wieku
XI, czasem  zwana te¿ „choro-
b¹ królów”, jej najbardziej zna-
nym przypadkiem by³ carewicz
Aleksiej, prawnuk królowej
Wiktorii, która „epidemiê” he-

mofilii rozprzestrzeni³a wœród
cz³onków rodów królewskich
w ca³ej Europie. 

W Polsce choruje na hemofi-
liê ponad 4 tys. dzieci. Do tej
pory realizowany jest Narodo-
wy Program Leczenia Hemofi-
lii na lata 2005-2011, jego ce-
lem jest zapewnienie dostêpno-
œci czynników krzepniêcia dla
osób chorych na hemofiliê i po-
krewne skazy krwotoczne, zgo-
dnie z zaleceniami Œwiatowej
Organizacji Zdrowia i Œwiato-
wej Federacji Hemofilii. Dziêki
wdro¿eniu tego Programu i je-
go rozs¹dnej realizacji podnio-
s³y siê wskaŸniki. Rz¹d wyda³
na profilaktykê krzepniêcia
w 2008 roku 117 milionów,
a w 2009 roku 208 milionów.

7 kwietnia 2011 roku w sie-
dzibie PAP odby³a siê  konfe-
rencja prasowa, w której wziêli
udzia³:  Ewa Kopacz - Minister
Zdrowia, prof. Jerzy Windyga –
Kierownik Zak³adu Hemostazy
i Zakrzepic Instytutu Hemato-
logii i Transfuzjologii w War-

szawie, dr Joanna Zdziarska
z Kliniki Hematologii Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie,
goœæ z Wêgier dr Gabor Varga
Prezes Stowarzyszenia Cho-
rych na Hemofiliê na Wêgrzech
oraz z ramienia organizatora
Bogdan Gajewski Prezes Pol-
skiego Stowarzyszenia Cho-
rych na Hemofiliê.    

Minister Ewa Kopacz poin-
formowa³a o powrocie do pro-
jektu stworzenia Fabryki Frak-

cjonowania Osocza wytwarza-
j¹cej leki z osocza bezpiecznej,
polskiej – czyli wolnej od wiru-
sów i prionów - krwi. W tej
chwili wiêkszoœæ niezbêdnych
leków importujemy z zagrani-
cy, co jest rozwi¹zaniem ko-
niecznym, ale drogim, czasem
nawet niebezpiecznym, nale¿y
tu wspomnieæ o przypadkach
zaka¿eñ wirusem HIV i wirusa-
mi w¹troby typu B i C, gdy¿ le-
ki osoczopochodne produkuje

siê przetwarzaj¹c krew nawet
od 20 tys. dawców. W zwi¹zku
z tym kraje europejskie wpro-
wadzaj¹ zakaz stosowania le-
ków z osocza, a w to miejsce
produkuj¹ nowoczesne, bez-
pieczniejsze leki „rekombino-
wane” chemiczne.

Trwaj¹ prace nad „ustaw¹
o jakoœci leczenia”, gdy¿ mini-
ster Kopacz chce p³aciæ za  ja-
koœæ us³ug leczniczych, chce
wdra¿aæ promowanie dobrych
szpitali, a nie jak do tej pory
dzieliæ œrodki pañstwowe we-
d³ug zasady „wszystkim jedna-
kowo” – a przecie¿ nie jeste-
œmy jednakowi. 

Konkluzje z konferencji mo¿-
na sprowadziæ do tego, i¿ naj-
wa¿niejsz¹ spraw¹ do realizacji
„na ju¿” aby pomóc chorym i ich
rodzinom -  jest postulat prof. Je-
rzego Windygi, aby stworzyæ
Oœrodki Leczenia Skaz Krwo-
tocznych i Zakrzepic w miastach
wojewódzkich, co ma u³atwiæ
kompleksow¹ opiekê nad chory-
mi na hemofiliê. (doris)

17 kwietnia Œwiatowym Dniem Chorych na Hemofiliê
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WARSZAWA

Dąb pamięci.
Drzewo życia.
„Trzeba ¿yæ, byæ tu i teraz,
ale nie zapomnieæ,
¿e by³ œmiech, radoœæ, chêæ ¿ycia 
¯e by³a nadzieja, by³y ³¹ki s³oneczne, ale i las ciemny, ponury
naznaczony krwi¹ dawn¹ i now¹ 
tych, którzy chcieli prawdy i zrozumienia.”

S³owa wiersza Anny Pas³awskiej–Mioduszewskiej wyryte na
pami¹tkowej tablicy i umieszczona wœród nich fotografia gen.
bryg. dr hab. n.med. Wojciecha Lubiñskiego, to jeden z symbo-
li pamiêtania o wyj¹tkowym cz³owieku, który wraz z 95 innymi
osobami, w dniu 10 kwietnia 2010 roku, zgin¹³ w katastrofie
lotniczej rz¹dowego TU-154 pod Smoleñskiem. 

Niespe³na rok po tej tragicznej dacie – 8 kwietnia 2011 r.,
w murach Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szase-
rów, miejscu pracy Wojciecha Lubiñskiego, zebrali siê Jego naj-
bli¿si, przyjaciele, znajomi i wspó³pracownicy. W uroczystoœci
wziêli tak¿e udzia³ m.in.: Szef MON Bogdan Klich, oraz Mini-
ster Œrodowiska Andrzej Kraszewski.

- Wojtek by³ cz³owiekiem niezwyk³ym, by³ indywidualnoœci¹ -
mówi³ dyrektor WIM gen. bryg. dr. hab. n. med. Grzegorz Gie-
lerak (...) lubi³ i szanowa³ ludzi (...) by³ pasjonatem swojego za-
wodu, a wystêpowa³ w wielu rolach: oficera, lekarza, naukow-
ca, dydaktyka. Jako lekarz potrafi³ siê wczuwaæ w trudne mo-
menty chorego, jak ma³o kto umia³ z nim rozmawiaæ, pokrze-
piaæ, dodawaæ otuchy. Jako oficer by³ wzorem zawodowej pre-
cyzji, odpowiedzialnoœci, lojalnoœci, zaanga¿owania, oddania
s³u¿bie i ojczyŸnie, bez wzglêdu na cenê jak¹ za to p³acili on i je-
go najbli¿si.(...) Wojtek by³ i bêdzie z nami, bo nie umiera ten,
kto trwa w pamiêci ¿ywych.

Bogdan Klich powiedzia³: - Czas p³ynie a ulga wci¹¿ nie nad-
chodzi (...) Pamiêtamy go jako lekarza z powo³ania, jako leka-

rza maj¹cego poczucie misji do spe³nienia (...) jako nadziejê pa-
cjentów i nadziejê polskiej nauki (...) Wspominamy doktora Woj-
ciecha Lubiñskiego te¿ jako ¿o³nierza, jako gen. Wojska Polskie-
go, wybitnego, wyró¿nianego przedstawiciela wojskowej s³u¿by
zdrowia.

Minister Œrodowiska Andrzej Kraszewski, wspomina³ wspól-
n¹ pracê nad wp³ywem zanieczyszczonego powietrza na ludzkie
p³uca. - Myœmy mieli ogromne szczêœcie, ¿eœmy trafili na Wojtka
z jego ogromnym talentem badawczym, z jego pasj¹. To od Wojt-
ka dowiedzia³em siê po raz pierwszy co oznacza POChP. On mi
to wyjaœni³. Wspó³praca z moim zespo³em - to by³o coœ wspania-
³ego, to by³ plon w postaci publikacji, które gdyœmy og³osili na
kongresie, okaza³y siê rewelacj¹, œwiat o tym nie wiedzia³, jak
du¿y procent osób choruje na p³uca z powodu zanieczyszczenia
powietrza.

Najwa¿niejszym punktem ceremonii by³o posadzenie w ogro-
dzie WIM Dêbu Pamiêci, oraz odkrycie i poœwiêcenie kamienia
upamiêtniaj¹cego to wydarzenie. W budynku Instytutu otwarto
i poœwiêcono tak¿e salê dydaktyczn¹ Jego imienia. 

- Zostanie pustka i pamiêtanie (...) Dla tej w³aœnie pamiêci
spotykamy siê tutaj, ods³oniliœmy kamieñ, posadziliœmy d¹b -
d¹b pamiêci, niech przypomina o wydarzeniu sprzed roku.
Mówi³a ze wzruszeniem ¿ona dr Lubiñskiego. - Pozwalam so-
bie prosiæ tych, którym ta sprawa jest bliska, aby to drzewko pa-
miêci ¿ywej i twórczej mog³o siê rozwijaæ i zaowocowaæ. Wiem,
¿e na tym Wojtkowi zale¿a³oby najbardziej.

Katarzyna Zielińska−Witek




