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Zmartwychwstanie 
Triduum Paschalne i wiel-

ka radość Zmartwychwstania 
Pańskiego. Wprowadza nas 
w te Święte Dni czas Wielkie-
go Postu. W Kalendarzu Litur-
gicznym Diecezji Warszawsko 
– Praskiej znajdujemy przypo-
mnienie: „Święte Triduum Mę-
ki i Zmartwychwstania Pań-
skiego jaśnieje jako szczyt 
roku liturgicznego. Takie zna-
czenie, jakie niedziela ma w 
tygodniu, uroczystość Wielka-
nocy ma w roku liturgicznym. 
Paschalne Triduum Męki i 
Zmartwychwstania Pańskiego 
rozpoczyna się od wieczornej 
Mszy Wieczerzy Pańskiej, ma 
swoje centrum w Wigilii Pas-
chalnej i kończy się Nieszpo-
rami Niedzieli Zmartwych-
wstania”. 

Tak poucza nas liturgiczne 
przesłanie, ale warto jeszcze 
wspomnieć, że Wielki Czwar-
tek i Ostatnia Wieczerza to 
ustanowienie przez Jezusa 
Sakramentu Eucharystii i Ka-
płaństwa, że Wielki Piątek to 
Męka i Śmierć na Krzyżu na-
szego Pana, że Wielka Sobo-
ta to Adoracja Najświętszego 
Sakramentu w Grobie Pań-
skim, święcone pokarmy na 
stół wielkanocny i wieczorem 
Wigilia Paschalna. Brzmi we-
zwanie Orędzia Wielkanocne-
go: „Weselcie się już zastępy 
Aniołów w niebie; weselcie 
się słudzy Boga. Niechaj za-
brzmią dzwony głoszące zba-
wienie, gdy Król tak wielki od-
nosi zwycięstwo. Raduj się 
ziemio, opromieniona tak nie-
zmiernym blaskiem, a oświe-
cona jasnością Króla wieków, 
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Jednym z ciekawszych tematów 
ostatniej sesji rady Pragi Południe 
była sprawa możliwej budowy beto-
niarni na Grochowie. Na łamach 
„Mieszkańca” kilkakrotnie poruszali-
śmy ten temat.

Beton jak bumerang

dokończenie na str. 2
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 KRO NI KA PO LI CYJ NA
Upił i wykorzystał nieletnią

Dramatycznie skończyło się jedno ze spotkań towarzyskich urzą-
dzone przez trzech mężczyzn, w jednym z mieszkań na terenie 
Wawra. Jego uczestnicy dla zabawy postanowili upoić alkoholem 
małoletnią dziewczynę, która przypadkowo znalazła się w miesz-
kaniu. Kiedy dziewczyna była już pijana, jeden z uczestników im-
prezy zaproponował jej odwiezienie do domu. Zamiast do domu 
zawiózł jednak do hotelu, gdzie ją zgwałcił. Następnie z kolegą od-
wieźli małoletnią do domu, gdzie czekali na nią zaniepokojeni ro-
dzice. Cała sprawa wyszła dopiero na jaw na drugi dzień, kiedy nie-
pamiętająca niczego dziewczyna zaczęła odczuwać skutki popeł-
nionego na niej przestępstwa. Zawiadomieni policjanci dzięki na-
tychmiast podjętym czynnościom ustalili i zatrzymali sprawcę tego 
czynu, którym okazał się 35-letni mieszkaniec Wawra. 

Okradli go z wygranej
Niebywale krótko trwało szczęście 71-letniego obywatela Szwe-

cji, który podczas gry na automatach w jednym z salonów gier na 
terenie Grochowa wygrał 5 tysięcy złotych.  Trzej inni gracze, wi-
dząc wygraną w rękach starszego pana, zaatakowali go, pobili i 
skradli wygrane pieniądze, z którymi uciekli w kierunku pobliskich 
bloków. Operacyjne działania policji, znajomość środowiska spra-
wiły jednak, że po kilku dniach aresztowano całą trójkę.

Syn przeciwko matce i ojcu
Policjanci z patrolówki zatrzymali pijanego i agresywnego Pawła D. 

(lat 41). Mężczyzna od ponad roku znęcał się psychicznie nad swoimi 
rodzicami, ale ostatnio posunął się o krok dalej i zaczął stosować prze-
moc. Pobił matkę i ojca. Teraz odpowie za swoje czyny przed sądem.

Oszustwo metodą „Na policjanta”
28 lutego br. w Markach, trzech mężczyzn zadzwoniło domofo-

nem do furtki jednej z posesji i przedstawiło się jako funkcjonariu-
sze policji. Po wejściu oznajmili właścicielce, że jest podejrzewana 
o posiadanie fałszywych banknotów i kradzionej biżuterii i zażądali 
ich wydania. Pokrzywdzona wydała mężczyznom pieniądze, biżu-
terię i 18 markowych zegarków. Straty oszacowała na łączną kwotę 
blisko 130 tys. złotych.

Rysopis poszukiwanych sprawców: mężczyzna w wieku ok. 
45-50 lat ubrany w kurtkę koloru szarego, około 185 cm wzrostu, 
100 kg wagi, sylwetka tęga, dłuższe włosy, krzywe zęby. Drugi ze 
sprawców był wzrostu ok. 185 cm, sylwetka muskularna, ubrany w 
kurtkę skórzaną kol. czarnego, charakterystyczna śniada cera twa-
rzy, duży garbaty nos, duże wargi, twarz pulchna - owalna, spodnie 
kol. ciemnego, trzeci ze sprawców wzrost ok. 185 cm, dobrze zbu-
dowany, ubrany w kurtkę skórzaną koloru czarnego, krótka broda 
koloru ciemnobrązowego. 

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości poszukiwa-
nych oraz świadkowie zdarzenia proszeni są o kontakt z Komendą 
Powiatową Policji w Wołominie tel. 22 604-72-39, 22 776-20-21 
(czynny całą dobę), telefonem zaufania 22-787-20-00 lub z najbliż-
szą jednostką Policji oraz na telefon alarmowy 997 i 112. toms

Oczywiście, radni, przez osiem 
godzin nie debatowali wyłącznie 
nad betoniarnią. Sporo czasu 
poświęcili także problemom KS 
Drukarz Warszawa, sprawozda-
niu z działalności Ośrodka Po-
mocy Społecznej i projektowi 
planu zagospodarowania rejonu 
Stadionu Narodowego. Przy 
okazji tego ostatniego punk-
tu wyszedł na jaw rażący brak 
wiedzy radnego Michała Suli-
borskiego o podziale terytorial-
nym dzielnicy. Otóż radny, który 
przewodniczy komisji zagospo-
darowania przestrzennego, za-
prosił do debaty nad planem Sta-
dionu Narodowego przedstawi-
ciela Samorządu Saskiej Kępy 
zamiast Osiedla Kamionek, na 
terenie którego znajduje się sta-
dion. – Pomyliłem się, przepra-
szam, odtąd będę pamiętał, że 
stadion jest na Kamionku…- tłu-
maczył na sesji Suliborski, który 
w radzie Pragi Południe jest już 
drugą kadencję i wydawać się 
mogło, że to wystarczający czas, 
aby dowiedzieć się gdzie leży 

Grochów, Saska Kępa, Gocław, 
czy Kamionek…

Wracając do tematu budowy 
betoniarni na Grochowie – jak 
napisaliśmy w ostatnim nume-
rze fi rma Lafarge – Kruszywa 
i Beton wycofała się z planów 
budowy betoniarni przy ul. 
Przeworskiej. Ale, jest jedno 
ale… Otóż, od roku, identyczne 
postępowanie, zmierzające do 
budowy betoniarni na tej samej 
działce prowadzi spółka Śród-
mieście-Beton. Działka jest ta 
sama, choć wskazany w doku-
mentacji adres, to ul. Siennicka 
48. Dodatkowo w czasie sesji 
można było się dowiedzieć, 
że w odniesieniu do tej samej 
działki trwa postępowanie w 
sprawie wydania pozwolenia na 
budowę budynku biurowego… 
- Spodziewam się, że pozwolenie 
na budowę biurowca zostanie 
wydane w pierwszych dniach 
kwietnia – powiedział „Miesz-
kańcowi” wiceburmistrz Robert 
Kempa, który na sesji referował 
zagmatwany temat postępowań 
wobec omawianej działki. Wy-
danie takiego pozwolenia skom-

plikuje (ale nie uniemożliwi) 
plany fi rmy Śródmieście-Beton.

Południowopraskie tereny, ta-
kie, jak ten pomiędzy ul. Prze-
worską, a Siennicką (na zdjęciu) 
są bardzo łakomym kąskiem dla 
różnego rodzaju inwestorów. 
– Problemem jest brak planów 
zagospodarowania i tak napraw-
dę każdy może sobie wymyślić na 
takiej działce dowolną inwestycję 
i wszcząć odpowiednie postępo-
wanie, co nie oznacza jednak, że 
taka inwestycja ma szansę i do-
czeka się realizacji – wyjaśniał 
wiceburmistrz pod obstrzałem 
pytań radnych PiS, z których 
inicjatywy temat trafi ł na forum 
rady dzielnicy.

 Dyskusja trwała bardzo dłu-
go. Trafnie skwitował ją senator 
Marek Borowski, który zainte-
resowany problemami Pragi Po-
łudnie gościnnie uczestniczył w 
sesji: - To ja chcę wiedzieć, czy 
betoniarnia powstanie na Gro-
chowie, czy nie? Niestety, jak 
się okazuje nie ma jednoznacz-
nej odpowiedzi na to pytanie i 
w dalszym ciągu wskazana jest 
czujność urzędników, samorzą-
dowców, mieszkańców i nas, 
mediów, których rolą jest m.in. 
informowanie społeczeństwa o 
takich sytuacjach. I trzeba się 
liczyć z tym, że sprawa budowy 
betoniarni może powracać. Jak 
bumerang.   (ar)

poczuj, że wolna jesteś od mro-
ku, co świat okrywa! Zdobny 
blaskiem takiej światłości, ra-
duj się Kościele święty, Matko 
nasza! Tej właśnie nocy Chry-
stus skruszywszy więzy śmier-
ci, jako zwycięzca wyszedł z ot-
chłani. O zaiste błogosławiona 
noc, w której się łączy niebo z 
ziemią, sprawy boskie ze spra-
wami ludzkimi”. Który to już raz 
biją dla ciebie i dla mnie wiel-
kanocne dzwony, a pieśń wiel-
kanocna głosi: „Biją długo i ra-
dośnie, że aż w piersiach ser-
ce rośnie. Triumf prawdzie dan. 

Dzień wesoły nam dziś nastał, 
Pan po męce zmartwychpow-
stał. Płynie pieśni ton”. 

Nasi ojcowie już w 1838 roku 
śpiewali: „Trzy Maryje poszły, 
drogie maści niosły. Chciały 
Chrysta pomazać, Jemu cześć 
i chwałę dać. Gdy na drodze 
były, tak sobie mówiły: jest tam 
kamień niemały, a któż nam go 
odwali? Gdy nad grobem sta-
ły, rzekł im Anioł biały: Nie bój-
cie się Maryje, Zmartwychwstał 
Pan i żyje. Jezusa szukacie? Tu 
Go nie znajdziecie, wstał z mar-
twych, grób pusty, oto śmier-
telne chusty”. Mój Zmartwych-
wstały Panie, mówisz o sobie: 

„Ja jestem zmartwychwstanie i 
życie, kto wierzy we Mnie, nie 
umrze na wieki”. Zapewniasz 
mnie także, że jesteś z nami po 
wszystkie dni, aż do skończenia 
świata, a ja wierzę, że tak jest i 
chcę być zawsze z Tobą. Po-
ucza Orygenes: „Czyż nie wi-
dzisz, że zmartwychwstanie już 
się zaczęło w każdym człowie-
ku?”. To prawda, od momentu 
chrztu nosimy w sobie ziarno 
zmartwychwstania, które po-
woli kiełkuje w nas, by w chwili 
śmierci wydać owoc. I choć je-
steśmy na drogach życia z Je-
zusem to mamy świadomość 
swych słabości. Mówimy więc 
w tę kolejną Wielkanoc nasze-
go życia: Popatrz, Ojcze, ja-
kie masz grzeszne dziecko! Ile 

chorób nosi w sobie, ile ułom-
ności, ile kalectwa, ile grzechu! 
Takim jestem Ojcze, który tak 
mnie umiłowałeś, że Syna swe-
go posłałeś, a On Zmartwych-
wstały jest z nami. 

Na kolejne Święta Zmar-
twychwstania Pańskiego, Sym-
patycznej Redakcji „Mieszkań-
ca” oraz wszystkim Drogim 
Czytelnikom składam serdecz-
ne życzenia: Głębokiego prze-
życia dni, które są przed nami. 
Niech Zmartwychwstały Jezus 
napełnia serca pokojem i rado-
ścią oraz wielką nadzieją i wia-
rą, niech one pomogą nam żyć. 

Ks. Krzysztof Jackowski 
Proboszcz u Matki Bożej 

Królowej Polskich Męczenników

Zmartwychwstanie
dokończenie ze str. 1
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Pe³nych spokoju, nadziei i radoœci

Œwi¹t Wielkanocnych, 
mi³ego wypoczynku w rodzinnym gronie
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optymizmu, energii i nadziei na lepsz¹ przysz³oœæ

           Marcin Jêdrzejewski                         Edward K³os
             Przewodnicz¹cy Rady                              Burmistrz
                Dzielnicy Weso³a                              Dzielnicy Weso³a
                 m.st. Warszawy                                 m.st. Warszawy

  Okna  rOlety
oKNa pCV – rabat 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%   

BĄDŹ PIĘKNA 
NA WIOSNĘ

Jeśli masz dość swojej zmęczonej, poszarzałej  po zimie twarzy, 
chcesz przywitać wiosnę piękna i promienna – to znamy miejsce, 
gdzie Ci pomogą osiągnąć upragniony efekt.

W „Salonie Kosmetyki” na piętrze w „Galerii Grochów” przy ul. Kobielskiej 23 można 
skorzystać z szerokiego wachlarza ofert kosmetyki pielęgnacyjnej. Są to specjalne propo-
zycje dla pań w okresie około menopauzalnym, specjalne pakiety dla cery naczyniowej czy 
wrażliwej i delikatnej, albo takiej z problemami. Dla panów przewidziano kilka rodzajów masa-
żu, w tym pielęgnację twarzy ze specjalnymi zabiegami odpowiednimi tylko dla nich.

Pielęgnacja ciała to zabiegi modelujące a także ujędrniające. Depilacja nosa, uszu i mnó-
stwa innych, kłopotliwych miejsc, z bikini damskim lub męskim włącznie. Bardzo ciekawa 
pielęgnacja oczu, zabiegi makijażu permanentnego, przekłuwanie uszu czy świetne opalanie 
natryskowe - a wszystko to w cenach wiosennie przystępnych, wykonywane z wielkim znaw-
stwem, w oparciu o świetne kosmetyki, przez osoby które naprawdę lubią swoją pracę, kon-
takt z ludźmi i mają niebagatelne doświadczenie. 

Depilacja przeprowadzana jest tu techniką bezpaskową, pozwalającą na o wiele bardziej 
precyzyjne i mniej bolesne działanie, przy tej samej skuteczności, Docenią to zwłaszcza pa-
nowie, przy usuwaniu włosków z nosa i uszu. 

UWAGA! Tylko do 31 maja 2012 roku można skorzystać 
z zabiegów objętych SPECJALNĄ PROMOCJĄ. 

W cenie 60 złotych ofero-
wany jest jeden z bogatej li-
sty zabiegów, na której znaj-
dziecie między innymi zabie-
gi kosmetyczne na twarz, od 
oczyszczania po jonofore-
zę z maską algową, zabiegi 
na ciało, depilację woskiem 
bezpaskowym, czyli precy-
zyjniejszym, przedłużanie 
rzęs, kosmetykę paznokci z 
pielęgnacją dłoni (między in-
nymi SPA, masaż, parafi na). 
Na tej liście jest też bezpiecz-
ne i efektowne opalanie na-
tryskowe! By skorzystać z tej 
promocji, wystarczy zadzwo-
nić i umówić się na wizytę.

Galeria Grochów (budynek SIMPLY) – ul. Kobielska 23, I piętro. 
Tel. (22) 290-22-97, kom. 532-264-373; 

www.kosmetykadlaciebie.pl

 Naprawa biżuterii
  Wyrób obrączek 

również wg wzoru 
klienta

 Biżuteria autorska
  Biżuteria złota, 

srebrna
 Hefra

JUBILER

ul. Komorska 48 A (z tyłu Bazarku Szembeka)
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SzkOŁa
SUkceSU
Społeczne Gimnazjum Nr 27 
im. Kard. St. Wyszyńskiego STO 
przy ul. Ostrobramskiej 72 zapra-
sza wszystkich tegorocznych 
szóstoklasistów na dzień otwarty 
12 kwietnia o godz. 17.30.

Podczas tego spotkania będziemy prezentowali program naszej szkoły, metody jakie stosujemy 
ucząc m.in. takich  przedmiotów  jak: matematyka, fi zyka, chemia, biologia.

To, co nas odróżnia od innych gimnazjów, to m.in. nauka matematyki w grupach umiejętnościo-
wych. Chcemy, aby każdy uczeń mógł odnosić sukcesy na tym polu. Uczniowie o predyspozycjach 
do przedmiotów ścisłych realizują program wraz z osobami o podobnych umiejętnościach. Dla nich 
jest też specjalne koło matematyczne prowadzone przez pracowników UW Wydziału Matematyki. 
Młodzież może również uczestniczyć w specjalnych wyjazdowych warsztatach matematycznych, 
podczas których rozwiązuje zadania, ale ma również zapewnione zajęcia sportowe. 

Od kilku lat uczestniczymy również w projektach międzynarodowych w ramach programu Co-
menius. Uczniowie uczestniczą w wyjazdach do różnych krajów, koszty podróży pokrywane są 
w całości przez fundusze unijne. Od naszych uczniów oczekujemy jedynie pomysłowości i pracy 
nad projektem.

Edukatorzy z krajów anglojęzycznych prowadzą u nas spotkania dotyczące kultury, zwyczajów 
kraju, z którego przyjechali. Współpracujemy z Cambridge ESOL.

Dbamy również o przedmioty przyrodnicze. Zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i uczestnicząc 
w specjalnych warsztatach prowadzonych przez nauczycieli i pracowników naukowych, nasza mło-
dzież bierze udział i przeprowadza samodzielnie różne doświadczenia, co pozwala jej lepiej zrozu-
mieć zagadnienia z fi zyki, chemii czy biologii.

Dobrze prowadzone przedmioty artystyczne i humanistyczne zachęcają naszą młodzież do udzia-
łu w licznych konkursach. Również i ci, których pasją jest sport mogą rozwijać swoje umiejętności. 
Od kilku lat nasza kadra pływacka zdobywa pierwsze miejsca w zawodach ogólnopolskich.

Gimnazjum utworzone zostało 1 września 1999 roku  przy wcześniej już istniejącej szkole podsta-
wowej, która w ubiegłym roku obchodziła dwudziestolecie. Od pierwszego egzaminu gimnazjalnego 
przez te wszystkie lata średni wynik naszego gimnazjum zarówno z przedmiotów humanistycznych 
jak i matematycznych plasował się w najwyższym przedziale punktowym. Analizujemy dokładnie 
również nie tylko wyniki końcowe, ale także efektywność nauczania w naszym gimnazjum. Jednym 
z takich wskaźników jest edukacyjna wartość dodana. Pozycja naszej szkoły zarówno w części 
humanistycznej, jak i matematyczno-przyrodniczej w okresie 2009-2011 znajduje się w kategorii 
„szkoła sukcesu”.

Absolwenci naszego gimnazjum to studenci zarówno polskich jak i zagranicznych uczelni, a tak-
że uczniowie takich warszawskich liceów jak: Staszic, Batory, Władysław IV, Hoffmanowa, Czacki, 
Poniatówka. 

rEKlAMA                                                                                                                                             rEKlAMA 

Wielkanoc, obchodzo-
na uroczyście już w 
III wieku naszej ery, 

czyli w czasach, gdy Rzymia-
nie walczyli w Galii a pierwszy 
kraj uznał chrześcijaństwo za 
ofi cjalną religię (była to Arme-
nia), otóż Wielkanoc przez stu-
lecia, a nawet tysiąclecia obro-
sła tradycjami. Współczesność 
lekko je zmodyfi kowała, choć 
są miejsca, gdzie nie zmieni-
ło się wiele. Lany Poniedziałek 
- dla zdrowia albo jako wyraz 
uznania dla urody panny, wy-
magał lania wiadrami lodowa-
tej wody na nieszczęsną, choć 
zwykle szczęśliwą z wyróżnie-
nia ofi arę, przyodzianą, mimo 
spodziewanego „ataku”, w od-
świętny strój. Do tego docho-
dziło smaganie witkami wierz-
bowymi po gołych łydkach, 
słowem - zabawa na całego! 

Wyobrażam sobie, jak by-
śmy zareagowali dzisiaj, jaki 
szum powstałby w mediach, ja-
kież marsze protestacyjne za-
blokowałyby Warszawę, gdy-
by tradycje Lanego Poniedział-
ku przenieść w dzisiejsze czasy. 
Lanie wody kubłami?! Bicie ró-
zgami?! Naruszanie godności 
osobistej? W mig swawolnicy 
znaleźliby się za kratkami.

Ale wróćmy do stołu. Zgod-
nie z tradycją w Wielką Nie-
dzielę i Wielki Poniedziałek 
można było jeść tylko te po-
karmy, które zostały pokropio-
ne, poświęcone i „pomodlone” 
w Wielką Sobotę. Stąd w wie-
lu domach do dziś zwyczaj taki, 
że w Wielkanoc się nie gotuje, 
jemy tylko to, co mieści zasta-
wiony suto wielkanocny stół. 
Powszechnie było wiadomym, 

że jedzenie pokarmów niepo-
święconych niechybnie prowa-
dzi do niestrawności, zaś te po-
kropione można jeść do woli, 
bez jakichkolwiek obaw o prze-
jedzenie. Szkoda, że nie jest tak 
i dziś!

Stół, a co bywało na nim? 
Mięsiwa pieczone, wędzone, 

marynowane; kiełbasy sma-
kowicie lśniące brązową skór-
ką, ogromne szynki wędzone 
w całości, galarety mięsne i ze 
szlachetnych ryb (choć na te 
po okresie postu nie było wielu 
amatorów). 

Jaja we wszelkich posta-
ciach: malowane, kraszone, pi-

sane, oklejane, skrobane; czyje 
ma twardszą skorupkę, ten wy-
grywa! Jajka faszerowane, jaj-
ka kurze, przepiórcze, kacze i 
gęsie. 

Baranki z cukru, masła, cia-
sta, także chlebowego. Te kur-
czaki pieczone, faszerowane, 
w galantynie, te perliczki, ku-

ropatwy, bażanty! Te pasztety 
owinięte w cieniutkie, chrupią-
ce po upieczeniu plasterki sło-
ninki, albo te z dodatkiem su-
szonych prawdziwków, żura-
win czy śliwek. Te marynaty: 
a to grzybki czy aromatyczne 
śliwki w occie, a to solone ry-
dze, a to pikantne korniszonki 
czy chrupiące ogóreczki kwa-
szone. 

A świeżo tarty chrzan ze 
śmietaną, a to ćwikła! A sosy 
tatarskie, majonezowe, pyszne 
z jajem na twardo lub plaster-
kiem schabiku! A masełko do-
mowe z prawdziwej śmietany!

Potem idą ciasta: lekkuch-
ne baby z rodzynkami, lukrem 
białym lub różowym, muślino-
we i inne, potem zwięzłe, in-
tensywne sękacze pieczone nad 
ogniem, powoli, z najśwież-
szych jaj, wreszcie - szaleństwo 
mazurków, najbardziej polskiej 
specjalności! Na wafl u lub na 
spodzie z ciasta biszkoptowego, 
ale zwykle kruchego. Makowe, 
kajmakowe, orzechowe, czeko-
ladowe, z powidłami śliwkowy-
mi, ze skórką pomarańczową, 
cytrynowe czy wedle domo-
wej tradycji. A każdy na wierz-
chu pięknie ozdabiany - owoca-
mi kandyzowanymi, barwny-
mi wzorami z lukrów, pomadą 
i marcepanem formowanym w 
apetyczne baranki, kurczacz-
ki, palemki. Cały stół z najlep-
szą porcelaną, na najcieńszym, 
najbielszym obrusie, przybrany 
bukszpanem, widłakiem i bar-
winkiem. Ech, to były czasy!

Dziś już nie podaje się na 
stół całych pieczonych wołów 
czy dzików z jabłkiem w py-
sku. Ani nie mamy na to miej-
sca, ani dość zasobnych port-
feli, ani upodobań do takiej 
wystawności. Dziś stół wiel-
kanocny jest raczej symbolem 
dawniejszych stołów, z zacho-
waniem tradycyjnego jajeczka, 
kiełbas, ciast.

Wszystko jednak zaczyna-
ło się i nadal zaczyna od uro-
czystej Rezurekcji z wiwatami 
i salwami na cześć Chrystusa 
Zmartwychwstałego, a następ-
nie, po powrocie do domu - w 
gronie ściśle rodzinnym lub z 
rzeszą gości - od symbolicz-
nego dzielenia się jajkiem na 
twardo, gdy to pan lub pani do-
mu wygłasza kilka słów o no-
wym życiu, o cudzie Zmar-
twychwstania i nadziei, jaka 
rodzi się wraz z nim i składa 
wszystkim obecnym życze-
nia świąteczne. A potem moż-
na już porządnie ucztować. 
Wesołych Świąt! eGo

Przy świątecznym stole 
O świątecznych obyczajach czasem lepiej po prostu poczytać i nacieszyć nimi 
oko, niż je niezmordowanie kultywować. Tak jest na przykład z jedzeniem.
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Organizacja Narodów Zjed-
noczonych 9 grudnia 2009 roku 
przyjęła rezolucję proklamującą 
rok 2012 Międzynarodowym Ro-
kiem Spółdzielczości. Spółdziel-
czość zrzesza na świecie ponad 
1 mld ludności; pomaga w elimi-
nowaniu ubóstwa, w tworzeniu 
miejsc pracy, w umacnianiu oby-
watelskiej samorządności i soli-
darności, w łagodzeniu skutków 
kryzysu. Polska - przypomnijmy 
- wraz z innymi krajami Unii Eu-
ropejskiej poparła tę rezolucję.

Dokument wezwał rządy, in-
stytucje międzynarodowe i spół-
dzielnie do wspierania rozwoju 
spółdzielczości. Bo Spółdzielnie 
budują lepszy świat! I właśnie 
to hasło będzie obowiązywać 
podczas Międzynarodowego Ro-
ku Spółdzielczości. 

Na Pradze Południe oazami 
spółdzielczości - jak już napisali-
śmy - są spółdzielnie mieszkanio-
we. Tym razem „Mieszkaniec” 
gości w SM „Ostrobramska”. 

- Z RSM „Osiedle Młodych” 
wydzieliliśmy się w 2004 roku - 
mówi Prezes Roman Redelbach 
- w tzw. „drugim rzucie” podzia-
łu tego giganta. Nasza spółdziel-
nia to około 4 tysiące członków, 
nieco ponad 4 tysiące mieszkań 
i około 9 tys. mieszkańców za-
mieszkałych w 23 budynkach wy-
sokościowych, wybudowanych 
około 30 lat temu. Plus kompleks 
mieszkaniowo-usługowo z 2000 
roku, w którym między innymi 
mieści się nasz Klub Osiedlowy 
„Relax”.

- Wiek budynków mówi wła-
ściwie wszystko o priorytetach 
modernizacyjnych. Docieplanie 
budynków ukończyliśmy w ubie-
głym roku - mówi pani Jolan-
ta Zielińska, członek Zarządu. 
- 9 budynków ociepliliśmy ze 
środków własnych, na 14 otrzy-
maliśmy kredyt termomoderniza-
cyjny. W ostatnich dwóch latach 

bardzo przyśpieszyliśmy prace, i 
wszystkie budynki mają już nowe 
standardy cieplne. Rachunki za 
centralne ogrzewanie - jak wyni-
ka – z dotychczasowych odczytów 
- są o jakieś 30-40 proc. niższe. 
Drugim priorytetem jest wymia-
na wind - każdego roku instalo-
wanych jest 3-6 nowych dźwigów 
osobowych, co sprawia, że około 
40 proc. wind w blokach jest już 
wymienionych na nowe. Prace 
będą kontynuowane. Wizytówką 
osiedla stały się także nowocze-
sne place zabaw dla dzieci. Wy-
posażone w urządzenia nowej ge-
neracji, zbudowane na bezpiecz-
nym podłożu, ogrodzone, zamy-
kane - przyciągają dzieci z ro-
dzicami, a są tak ładne, że... (od-
pukać), nawet wandale mają dla 
nich szacunek. 

„Ostrobramska” na Pradze Po-
łudnie jednak najbardziej jest 
znana z działalności - jak to się 
ofi cjalnie mówi - społeczno-wy-
chowawczej. A tu po prostu do-
brze organizuje się spółdzielcom 
wolny czas. Bazą jest oczywiście 
Klub Osiedlowy „Relax”, skła-
dający się z kilku większych i 
mniejszych pomieszczeń, z któ-

rych najbardziej reprezentacyjna 
jest sala na około 100 widzów. To 
tu odbywają się największe im-
prezy. Nowy klub zastąpił stary 
lokal, który mieścił się w baraku 
po dawnym budynku socjalnym 
budowniczych osiedla.

Klub prowadzi pan Michał 
Kłodecki, organizujący prace 
przy pomocy pani Iwony Go-
rodeckiej. - Ofertę mamy dla 
wszystkich - mówi Jolanta Zie-
lińska. - Dla najmłodszych to 
„Akademia Mądrego Skrzata” 
- dwa razy w tygodniu przyjem-
ne i atrakcyjne zajęcia dla przy-
szłych przedszkolaków. Dla star-
szych dzieci prowadzimy zajęcia 
baletowe z elementami gimna-
styki ogólnorozwojowej, wokal-
ne, tańca nowoczesnego, ma-
larstwa, rękodzieła artystycz-
nego (decoupage). Ponadto or-
ganizujemy odpłatne już lek-
cje gry na gitarze, na pianinie 
i języka angielskiego. Dla doro-
słych mamy zajęcia malarskie i 
rękodzieła artystycznego, dzia-
ła klub brydżowy, organizujemy 
marsze nordic walking, jest sek-
cja tenisa stołowego. Wielką du-
mą jest dwudziestokilkuosobowy 

chór kobiecy „Witolin” i zespół 
wokalny „Ostrobramska Nuta-
-Amore Mio”, w którym często, 
w ramach swojego wolnego cza-
su śpiewa... Prezes Roman Re-
delbach. Prezesowi nie wypa-
da się chwalić, to ja powiem - 
uśmiecha się Jolanta Zielińska. - 
Gdzie nie pojadą na występ, tam 
zawsze są w gronie laureatów. 
Dobrzy są...

- Lubimy tu śpiewać - mówi 
Prezes. - Z sukcesami bierzemy 
udział w konkursach indywidu-
alnych: nasi członkowi byli lau-
reatami np. gali Piosenki Lwow-
skiej w Krakowie, byli wśród lau-
reatów warszawskich konkursów. 
Gdy w ubiegłym roku, w listopa-
dzie zorganizowaliśmy wieczór 
pieśni patriotycznych - śpiewała 
cała sala, a koncert trwał wie-
le godzin. Podobnie było teraz, 
w lutym, gdy spotkaliśmy się na 
wieczorze kolęd. Ale organizu-
jemy nie tylko występy amator-
skie, w naszym klubie często by-
wają prawdziwe gwiazdy opero-

we i operetkowe, są znani muzycy 
i wirtuozi gry na instrumentach 
- sala zawsze jest pełna. Najbar-
dziej spektakularnym wydarze-
niem muzycznym był profesjonal-
ny koncert szopenowski zorgani-
zowany między blokami osiedla. 
Elżbieta Penderecka, organizują-
ca to wydarzenie wybrała ofertę 
osiedla „Ostrobramska”, jako je-
dyną w Warszawie (i jedną z zale-
dwie kilku w Polsce). Przyjechała 
m.in. podgrzewana scena, znani 
artyści i choć padał deszcz - ni-
komu to nie przeszkadzało. Tłum 
widzów otaczał wykonawców, 
pełne też były balkony...

- Świetnie nam się też udał fe-
styn w maju ub. roku - wspomina 
Prezes Roman Redelbach. - Uda-
ło nam się zaprosić wielu sponso-
rów i współorganizatorów. Poli-
cja wystawiła orkiestrę galową 
i zorganizowała pokaz sprzętu i 
psów policyjnych, straż pożar-
na demonstrowała wóz bojowy i 
umiejętności strażaków, Nadle-
śnictwo z Jabłonnej zorganizo-
wało prelekcje na temat drzew i 
sadzonek, które podarowało po-
tem uczestnikom, Prezes Baza-
ru Szembeka fundował dzieciom 
watę cukrową, cztery zespoły mu-
zyczne tak rozkołysały uczestni-
ków, że skończyło się spontanicz-
nymi tańcami na placyku przed 
sceną...

Spółdzielnia organizuje także 
akcje „Lato w mieście” i „Zimę 
w mieście”. Zatrudniani są wów-
czas profesjonalni opiekunowie 
dzieci, które mają zorganizowa-
ny wielogodzinny, atrakcyjny po-
byt i zapewniony udział w impre-

zach, serwowane są także posiłki. 
W tym roku „Lato w mieście” na 
osiedlu „Ostrobramska” będzie w 
lipcu.

Ciekawą ofertę spółdzielnia ma 
także dla seniorów. Dwa razy w 
tygodniu organizowane są spotka-
nia Koła Seniora, podczas których 
można niejednokrotnie porozma-
wiać z ciekawymi ludźmi, samo-
kształcić się, organizowane są wyj-
ścia do teatru, rejsy po Wiśle, wie-
czorki taneczne. Dwa razy do roku 
proboszcz miejscowej parafi i orga-
nizuje wielkie spotkania świątecz-
ne - opłatkowe i wielkanocne dla 
najuboższych mieszkańców osie-
dla oraz seniorów.

Skąd na to wszystko pienią-
dze? - Pieniądze są tylko środ-
kiem umożliwiającym realiza-
cję pomysłów - wyjaśnia Prezes 
Roman Redelbach. - Finansuje-
my się z funduszu na działalność 
społeczno-wychowawczą, nie jest 
on duży, obrazowo mówiąc jest 
to 4,20 złotych miesięcznie od 60 
metrowego mieszkania. Dobrze 
nam się współpracuje z Urzędem 
Dzielnicy Praga Południe, który 
przekazuje nam dofi nansowanie 
„celowe”. Ale najważniejsze są 
pomysły i możliwości „urucha-
miania” sponsorów. Np. mogli-
śmy zorganizować naprawdę wiel-
kie „Mikołajki” dla dzieci, bo po-
nad 10 tys. złotych na prezenty da-
ła fi rma wykonująca docieplenia 
naszych budynków. Najważniej-
sze, że nasi mieszkańcy są chętni 
do udziału w imprezach i wystar-
czy dobrze zorganizowany „pre-
tekst”, by chcieli się bawić...
AS toms

2012 rok został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Spół-
dzielczości. 

– Niepokoi nas brak rozumienia istoty, roli i znaczenia  spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym kra-
ju. Dlatego tak ważnym jest, aby całe środowisko spółdzielcze włączyło się aktywnie do wielkiej światowej kampanii 
popularyzacji idei spółdzielczości, prowadzonej przez ONZ – powiedział Andrzej Półrolniczak, prezes zarządu Unii 
Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce.

Prezes 
Roman Redelbach
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Szem bek, za rów no Ga le ria 
jak i Ba zar, jest do nad cho-
dz¹ cych Œwi¹t bar dzo do brze 
przy go to wa ny! 

Wszy st kich, którzy ce ni¹ pro-
sty, tra dy cyj ny smak wiel ka noc-

nych po traw z naj lep szych pro-
duk tów za pra sza my na za ku py: 
s¹ te¿ ba zie, ba ran ki cu kro we, 
ko szycz ki, ser wet ki oraz wszy st-
ko, co po win no zna leŸæ siê na 
praw dzi wie pol skim, wiel ka noc-
nym sto le, z pi san ka mi i chrza-
nem w³¹cz nie.

Spe cjal nie dla Pañ stwa wy go-
dy „Szem bek” jest czyn ny tak ¿e 
od sa me go ra na w przed œwi¹-

tecz nym tygodniu, nie tyl ko 
w czê œci spo ¿yw czej! Wszy st ko 
œwie ¿e, py szne i nie dro gie – 
braæ i wy bie raæ!

A sko ro Œwiê ta Wiel ka noc ne 
s¹ tu¿ tu¿, wszy st kim na szym 

Klien tom i ich Bli skim ¿y czy my, 
by by ³y ra do sne, s³o necz ne, 
przy su to za sta wio nym sto le, by 
piêk na, pol ska tra dy cja za wi ta ³a, 
jak co ro ku, w na szych do mach.

Przedsiêbiorcy
i Zarz¹d CH „Szem be ka”

CeN trUm 
HaN DLo we  

ZaprasZa
Na ŚwIĄteCZNe ZaKUpY

 Podziem ny par king  wóz ki to wa ro we  win da  ru cho me cho dni ki

U nas kupisz 
nie tylko najlepsze: 

➧ warzywa, owoce, 
➧ nabiał, mięso, wędliny, 

ale również:
➧ meble,  

➧ art. elektrotechniczne, 
➧ odzież, bieliznę, 

➧ art. dla zwierząt,
➧ upominki itp.

WIEL KA NOC NA „SZEM BE KU”

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

Członek Zarządu
Jolanta Zielińska
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29 marca br. odbyło się uro-
czyste otwarcie Biura Poselskie-
go Posła RP Adama Kwiatkow-
skiego, które mieści się przy 
al. Waszyngtona 30/36. 
Poświęcenia biura do-
konał bp. Marek Solar-
czyk w otoczeniu du-
chowieństwa i zaproszo-
nych gości wśród których 
obecni byli: parlamentarzyści, 
radni, samorządowcy, przyjacie-

le oraz mieszkańcy Saskiej Kę-
py. Więcej na stronie www.adam-
kwiatkowski.pl

  
Wiele miłości w nadchodzące 

święta, życzył na okolicznościo-
wym spotkaniu z rodziną, współ-
pracownikami i przyjaciółmi se-
nator Marek Borowski. W spo-

tkaniu, które odbyło się w Cafe 
„To-Tu” przy ul. Grochowskiej, 
wzięli udział m.in. burmistrzo-
wie obydwu Prag – Tomasz Ku-
charski i Piotr Zalewski. Były 
marszałek sejmu zapowiedział 
otwarcie wspólnie z posłanką 
Alicją Dąbrowską biura parla-
mentarnego na Pradze Południe 
przy ul. Grochowskiej.

  
W Wielki Wtorek 3 kwietnia 

w Urzędzie Dzielnicy Praga Po-
łudnie odbyło się uroczyste spo-
tkanie wielkanocne. Gospodarz 
spotkania burmistrz Tomasz Ku-
charski życzył wszystkim za-
proszonym gościom radosnych i 
pięknych świąt, a potem wszyscy 
podzielili się jajkiem – znakiem 
pokoju i nadziei, które poświęcił 
abp Henryk Hoser – ordynariusz 
diecezji warszawsko-praskiej.

  
Przed Mistrzostwami Europy 

w Piłce Nożnej będzie dostępny 
bilet jednorazowy, do nabycia w 
każdym pojeździe. Płatność za 
bilet będzie realizowana przy po-
mocy karty płatniczej. Bilety po-
jazdowe będą sprzedawane w au-

tomatach, które zostaną zamon-
towane w pojazdach komunikacji 
miejskiej i będą uprawniały do 
podróżowania tylko i wyłącznie 
pojazdem, w którym zostały ku-
pione. Maksymalny czas podró-
ży, jaką będzie można odbyć na 
jego podstawie, wyniesie 120 mi-
nut. Bilet będzie ważny od mo-
mentu zakupu i nie trzeba będzie 
go kasować. W trakcie drukowa-
nia biletu, na wyświetlaczu auto-
matu biletowego pojawi się ko-
munikat „Bilet skasowany” w ję-
zykach polskim, angielskim, nie-
mieckim i rosyjskim. 

  
W tym roku na terenie woje-

wództwa odnotowano już po-
nad 2 tys. pożarów spowodowa-
nych wypalaniem traw, tylko w 
ubiegły weekend wybuchło ich 
ponad 1,4 tys. Zginął strażak z 
Szydłowca, a drugi został ranny. 
Pożary traw powodują też wy-
jałowienie gleby, śmierć zwie-
rząt i ptaków oraz zanieczysz-
czenie powietrza. Dym z poża-
ru jest również przyczyną wielu 
wypadków drogowych. Za wypa-
lanie traw grozi kara aresztu lub 
grzywny. W 2011 roku na Ma-
zowszu wybuchło 6.952 pożarów 
traw – ponad 2 tysiące więcej niż 
w 2010 roku. To 1/3 ogólnej licz-
by pożarów, do których wzywana 
jest straż pożarna.

  
20 i 21 marca br. w  Zespole 

Szkół nr 2, popularnym „Chemi-
ku” przy ul. Saskiej 78,  po raz 
kolejny odbył się Turniej Zawo-

dów przeznaczony dla uczniów 
gimnazjów z  Warszawy i okolic. 
Wzięło w nim udział 46 klas gim-
nazjalnych, nauczyciele i ucznio-
wie techników warszawskich, 
którzy prezentowali 14 profesji. 
Gimnazjaliści zapoznali się ze 
specyfi ką zawodów, na które jest 
duże zapotrzebowanie na ryn-

ku pracy. Największym zaintere-
sowaniem cieszyły się zawody: 
technika - analityki, technologii 
żywności, usług fryzjerskich, ar-
chitektury krajobrazu i pojazdów 
samochodowych. Gimnazjaliści 
wzięli udział w konkursie wiedzy 
o zawodach i wskazywali zawód, 
który podobał im się najbardziej. 
Dzięki takim prezentacjom mło-
dzież może dokonywać świado-
mych i trafnych wyborów dalszej 
drogi edukacyjno-zawodowej.

   
Będą lokale socjalne dla na-

jemców z wyrokami eksmisyjny-
mi. Wszystkie strony odetchną z 
ulgą. Właściciele - bo odzyska-
ją lokale, najemcy - bo otrzyma-

ją godziwe lokum zastępcze, a 
dzielnica – bo uniknie roszczeń z 
tytułu niedostarczenia lokali so-
cjalnych, a zarazem ubędzie jej 
pustostanów. Tak w skrócie moż-
na podsumować skutki nowator-
skiego porozumienia podpisane-
go 15 marca br., między dzielni-
cą Praga-Północ i Zarządem Ro-
botniczej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Praga”.

  
9 kwietnia w Lany Ponie-

działek rozpocznie się XXVIII 
Wielkanocny Rajd na Orienta-
cję „AnInO 2012”. Jest to spo-
tkanie miłośników czynnego 
wypoczynku i kontaktu z przy-
rodą. Przygotowane będą tra-
sy na orientację od prostych do 
bardziej wymagających. Począ-
tek rajdu o godz. 11.00 w Fale-
nicy – wiaty przy ul. Przełęczy 
(koniec ul. Bartoszyckiej),  200 
m na wschód od kościoła w Fa-
lenicy. Wpisowe od osoby – 6 zł; 
członkowie PTTK – 5 zł. Należy 
się zaopatrzyć w kompas, długo-
pis, okrycia i naczynie na wodę. 
Informacje dodatkowe i zgłosze-
nia do 5 kwietnia br. – Andrzej 
Kędziorek tel. 784-64-17-74, 
e-mail: andrzej.kedziorek@op.pl  

  
Od 1 kwietnia br. znów będzie 

można dojechać autobusem linii 
800 do Muzeum - Miejsca 

Pamięci Palmiry i Kam-
pinoskiego Parku Na-
rodowego. Linia bę-
dzie kursowała w sobo-

ty, niedziele i święta do 
końca października br. Au-

tobusy, w których obowiązuje 
standardowa taryfa ZTM, pojadą 
co godzina trasą: Metro Młoci-
ny – trasa mostu Marii Skłodow-
skiej-Curie – Pułkowa – Łomian-
ki: Kolejowa – Kiełpin Stary: 
Kolejowa – Dziekanów Leśny: 
Kolejowa – Dziekanów Polski: 
szosa gdańska – Palmiry: szo-
sa gdańska – Palmiry: palmirska 
droga – Kampinoski Park Naro-
dowy: palmirska droga – Palmiry 
– Muzeum.

  
12 maja 2012 roku Szkoła 

Podstawowa Nr 86 im. Broni-
sława Czecha przy ul. Korync-
kiej 33 obchodzić będzie Jubile-
usz 50-lecia. Uroczyste obcho-
dy rozpoczną się o godz. 10.00 
Mszą św. w kościele św. Bene-
dykta przy ul. Lucerny, a o godz. 
11.30 odbędzie się ofi cjalne roz-
poczęcie w szkole przy ul. Ko-
rynckiej. Organizatorzy Jubile-
uszu serdecznie zapraszają absol-
wentów, nauczycieli, uczniów i 
wszystkich przyjaciół szkoły. 

  
Jak każdego roku, w pierw-

szy dzień wiosny, wychowanko-
wie Przedszkola Nr 110 im. War-
szawskiej Syrenki przemaszero-

wali ulicami osiedla Falenica w 
kolorowym korowodzie kwia-
tów. Pochód poprowadziła wyko-
nana przez dzieci Marzanna. 

  
Do 25 kwietnia br. można 

zgłaszać prace do XII Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycz-
nego „Kukiełka” organizowa-
nego przez Klub Kultury „Za-
stów”. Tegoroczny, na postać z 
bajki „Kopciuszek” odbywa się 
w czterech kategoriach wieko-
wych: 7-10 lat, 11-13 lat, 14-
16 lat i powyżej 17. Wykonaną 
kukiełkę należy dostarczyć  lub 
przesłać na adres Klubu wraz 
z metryczką zawierającą dane 
określone w regulaminie. Wię-
cej na stronie:www.kkzastow.pl   

(ab) (ar)

Z MIASTA  Teatr „Rampa” ul. Kołowa 20 – od 13.04.  –  Ogólnopolska 
Wystawa Rysunku Satyrycznego STOP Zaśmiecaniu lasów. Wy-
stawa czynna będzie codziennie w godz. 10.00-19.00 do 31.04.
br.;  
 Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 - 04.04. godz. 17.00 – Wykład pt. „Body art. Ciało 
w sztuce”, wstęp wolny; 11.04. godz. 17.00 – wykład pt. „Pop art. 
Wyjście sztuki poza sztukę”, wstęp wolny; godz. 17.00 – 19.00 – 
Konsultacje literackie z krytykiem i red. Janem Zdzisławem Brud-
nickim. W każdą pierwszą środę miesiąca i przed spotkaniami au-
torskimi, wstęp wolny; 12.04. godz. 19.00 - Wernisaż wystawy 
ceramiki ASP w Warszawie, wstęp wolny; 13.04. godz. 18.00 – 
Wernisaż wystawy „Kolory Duszy” - malarstwo intuicyjne Adria-
ny Karimy, wstęp wolny; godz. 19.00 – Koncert „Maciej Fortuna 
Trio”, wstęp 10 zł; 15.04. godz. 15.00 - „Opowieści polnej mysz-
ki” – spektakl dla dzieci, wstęp 3 zł; godz. 17.00 – Warsztaty „I Ty 
możesz zostać podróżnikiem – Praskie warsztaty podróżowania” 
– Spotkanie pt. „Jak wyruszyć w świat na rowerze”, wstęp 5 zł; 
16.04. godz. 18.00 – Koncert muzyki klasycznej uczniów PSM im. 
Grażyny Bacewicz, wstęp wolny; 18.04. godz. 12.00 – „Radość 
pisania” – Poezje Wisławy Szymborskiej, wstęp za zaproszeniami 
z CPK. Ilość miejsc ograniczona; godz. 17.00 – Wykład pt. „Du-
nikowski. Hasior. Abakanowicz. Rzeźba polska 1945-89”, wstęp 
wolny; godz.18.30 – Klub Mola Książkowego, wstęp wolny;
 Klub Kultury „Gocław” ul. Abrahama 10 – 15.04. godz. 
16.00 i 17.15 – „Kosmiczne przygody”– interaktywna bajka, któ-
ra przez zabawę uczy jak dbać o środowisko. Dla dzieci w wie-
ku od 3 do 14 lat. Wystąpi Teatr Dur – Moll. Bilety 5 zł. Uwa-
ga! Przedsprzedaż, ilość miejsc ograniczona; 16.04. godz. 19.00 
– „Szukam Cię” – Koncert Marceliny z zespołem. Bilety 10 zł. 
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona!; 
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 12.04. godz. 
14.00 – Koncert „Przebojowe musicale”, wstęp wolny; 17.04. 
godz. 13.00 – Spotkanie z lekarzem: Anną Witecką-Jarą. Tema-
tem spotkania będą choroby tarczycy. Wstęp wolny; 
* Klub Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 - 05.04. godz. 
19.00 - Seans fi lmowy „12 lat i koniec”, bilety - 5 zł w sprzedaży 
od godz. 17; 06.04. godz. 19.00 - Koncert „Kadry z Osiecką” w 
wykonaniu zespołu „Nora” z LO im. Agnieszki Osieckiej, wstęp 
wolny; 12.04. godz. 19.00 - Seans fi lmowy „007 przygód Fran-
ka i Wendy”, bilety - 5 zł w sprzedaży od godz. 17; 13.04. godz. 
19.00 - Spektakl Teatralny „Przedstawienie Hamleta we wsi Głu-
cha Dolna”, bilety 10 zł w sprzedaży od godz. 17; 14.04. godz. 
19.00 - Spektakl „ADHD i inne cudowne zjawiska”. Wykład nie-
przewidywalny Joanny Szczepkowskiej, bilety 20 zł w sprzeda-
ży od godz. 17; 15.04. godz. 13.00 - Niedziela z teatrem dla dzie-
ci „Czerwony Kapturek”, bilety w cenie 5 zł od godz.12; 15.04. 
godz. 19.00 - Koncert „Biba” – Blues i Ballada na Saskiej Kępie, 
bilety w cenie 10 zł w sprzedaży od 17; 18.04. godz. 18.30 - III 
spotkanie z cyklu Niezależne Dobre Kino. Program ZASP, wstęp 
wolny;
 Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 21 
– 14.04. godz.12.00 - Warsztaty Leonarda - „O malarstwie pra-
wie wszystko”. Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Ilość miejsc 
ograniczona, obowiązują zapisy; 15.04. godz. 14.00 - VIII edy-
cja mazowieckiego konkursu duetów fortepianowych; 21.04. 
godz.19.00 -  Program kabaretowo-muzyczny Antoniego Murac-
kiego z udziałem zespołu Czerwony Tulipan w Zespole Szkół nr 
94, ul. Krótka 1; 21.04. godz.19.00 -  Koncert Rockowy zespołu 
Shallow Hill.
 Ośrodek Działań Twórczych POGODNA – Filia OK Dziel-
nicy Wesoła ul. Jana Pawła II 25 – 12.04. godz. 19.00 - Emo-
cje - wernisaż wystawy malarstwa Beaty Kołakowskiej; 14.04. 
godz.17.00 - „Milion Dolarów” – projekcja fi lmu Janusza Kon-
dratiuka. Po projekcji spotkanie z reżyserem; 19.04. godz. 19.00 
- „Na pierwszy znak…”. Spektakl muzyczny w wykonaniu ze-
społu Triodeon.

ZA PRO SZE NIA DLA MIE SZKAŃ CÓW

rEKlAMA                                                                                                                                             rEKlAMA 

Fi li piñ ski uzdro wi ciel 
JA MES A. CA BE LAS
Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go In sty tu tu 
ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc kie go In sty tu tu 
Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa say na Fi li pi nach. Po cho-
dzi z d³u go wiecz nej ro dzi ny, w której dar uzdra wia nia 
prze cho dzi z po ko le nia na po ko le nie, i jest uzna wa ny 
za jed ne go z naj lep szych he a le rów na Fi li pi nach.

Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró¿ nych orga nów w cie le cz³o wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je. 
Wzmac nia na tu ral ne si ³y obron ne orga ni zmu, udra¿ nia i oczy szcza ka na ³y ener ge tycz ne. Dzia ³a na 
wszy st kich po zio mach ener gii du cho wej li kwi du j¹c ca ³e spec trum cho ro by. Po œwiê ca cho re mu ok. pó³ 
go dzi ny, ale za le ¿y to od sta nu cho re go. Od te go te¿ uza le¿ nia wy bór tech ni ki. Raz s¹ to ma nu al ne 
ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne b¹dŸ ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa ne 
bez kr wa we ope ra cje, fi li piñ ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym (roz wi ja³ swo je umie jêt no œci 
m.in. w Ko rei). Pa cjen ci s¹ zdu mie ni umie jêt no œci¹ bez b³êd ne go do tar cia do Ÿród³a cho ro by oraz 
tym, ¿e czê sto, ju¿ po pierw szej wi zy cie u nie go ustê pu j¹ wie lo let nie scho rze nia.

JA MES sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu cho rób. Miê dzy in ny mi: no wo two ro wych, cho ro bach 
orga nów we wnê trz nych, pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych, za pa le niu sta wów, pro ble mach 
i zmia nach reu ma tycz nych, cho ro bach uk³a du ner wo we go, uda rze mózgu, mi gre nie, pa ra li ¿u, 
pro ble mach z kr¹ ¿e niem, cho ro bach ko bie cych, bólach krê go s³u pa, drê twie nie r¹k i nóg.

Przyj mu je w War sza wie na Za ci szu: 5–6, 10–13 i 15–19 IV br.
Za pi sy i in for ma cje w godz. 10.00–20.00 pod nu me ra mi te le fo nu: 

22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
Niekon wen cjo nal ne Me to dy Le cze nia „NA TU RA”

www.fi li pin skieu zdro wie nia.pl

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 813−22−38

od po n. do pt . w godz. 10.00−20.00

 Sto ma to log
          od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

 10.00 - 19.00
 Gi ne ko log
           od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

16.00-19.00
 USG prenatalne 3D 4D
poniedzia³ek, œroda, czwar tek, pi¹tek

16.00-18.00
 Uro log
           wto rek 14.00-16.00

CARIDENT
Gabinet�

Stomatologiczny
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
poniedziałek,�czwartek�–�1300−1900

wtorek�–�930−1700

sobota�–�900−1300

Ośrodek Wypoczynkowy Jantar zaprasza
Seniorów na wiosenny turnus do KRYNICY MORSKIEJ

7.05.2012 – 14.05.2012 cena 500 zł/os.
7.05.2012 – 21.05.2012 cena 1 000 zł/os.
W cenie zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

OW Jantar                        Zapisy: 
ul. Przyjaźni 26               ul. Marszałkowska 81 kl. IV lok. 1
82-120 Krynica Morska  00-683 Warszawa
tel. (55) 247 60 30            tel. (22) 896 92 50
www.owjantar.pl              mail: kontakt@owjantar.pl

Rok za³. 1989 r.
ul. Grochowska 142

tel./fax 22 610-41-91
czynne pon.-pt.10.00-20.00

Pe³en zakres us³ug.
RTG I KONSULTACJE GRATIS.
Wysoka jakoœæ – niskie ceny!

Lecznica 
Stomatologiczno-

-Protetyczna

Stal pod przykryciem,
pręty, rury, 

blachy, profi le
stalonline.pl 

Tel. 516-698-802

HURTOWNIA 
STALI

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
Zapraszamy:�w�godz.�700−1800,��sob.�900−1400

Szkoła Podstawowa nr 215
ul. Kwatery Głównej 13

prowadzi zapisy dzieci urodzonych w 2005 r. 
na rok szkolny 2012/2013

do klasy I sportowej w dyscyplinie pływanie 

Przyjmowanie kart zapisu dziecka 
w sekretariacie szkoły 

do 27.04.2012 r. 
Dodatkowe informacje i karty zapisu 
dostępne na stronie www.sp215.info
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- Panie Kaziu, pan jest gość oblatany, to na pewno mi pan 
wytłumaczy, co to są te umowy śmieciowe? Wszędzie o nich 
się słyszy. 

Eustachy Mordziak od razu po przywitaniu się ze swoim ko-
legą, Kazimierzem Główką, przystąpił do rzeczy.

- Umowa śmieciowa, to taka sama umowa o pracę, jak 
inne, tylko o wiele lepsza dla kapitalisty, a znacznie gorsza 
dla pracownika. Znaczy przyjmuje się kogoś do pracy, ale 
umowę pospisuje na pół roku, czy rok. Rozumie się, że pła-
ca też jest mniejsza niż powinna być, ale pracodawcy mają 
pracownika w garści. Jak ktoś nie godzi się na takie warun-
ki, to mu się umowy nie przedłuża i po krzyku. Ludzie bo-
jąc się utraty pracy, biorą, co im się daje, bo lepsze 1200 zł. 
niż zasiłek dla bezrobotnych. Tylko, co można zwojować za 
1200 złotych? 

- Faktycznie, to granda jest.
- To nie koniec, niestety. W ekonomii już tak jest, że jak 

się pruje, to po całości. Od małej pensji pracodawca pła-
ci mniejszy podatek i mniejszą składkę do ZUS niżby płacił, 
gdyby podniósł płace do godziwego poziomu. On jest więc 
ciągle do przodu, pracownik ciągle ma w plecy. I powiem pa-
nu, panie Eustachy, że najbardziej młodziaki. Niby pracuje 
taki, a nic z tego nie ma. Nawet porządnej emerytury w przy-
szłości.

- Mnie pan to mówi? Siostrzeniec mojej Krysi ma takie wła-
śnie szczęście - na bezrobotnym już czwarty miesiąc jest. - 
Gdyby nie ciotka, nie byłoby wesoło, czyż nie? Na szczęście 
święta mamy, Alleluja i te rzeczy.

- A wyobraź pan sobie, że moja Krysia mówi, że to już nie te 
święta, co kiedyś. Trzeba było inwencji i inteligencji, żeby stół 
zastawić. Tu trzeba było znać panią kierowniczkę, tam pana 
kierownika, panie sklepowe trzeba było dopieścić… Sklepy by-
ły niczym klubo-kawiarnie – spotykało się znajomych, był czas 
na wymianę poglądów. A dziś bierze się, co się chce, potem do 
kasy, do samochodu i do domu…

- Bierze się, albo i nie. Jak mówiliśmy przed chwilą posługu-
jąc się przykładem pańskiego siostrzeńca, nie każdy może, bo 
nie ma za co. Jak się nie farci, to się nie farci…

- O pechu pan mówisz?
- O pechu? Ja mówię o mega pechu!
- Znaczy?
- Słyszał pan, że 21 milionów w totku padło?
- Słyszałem. I co?
- Padło w kolekturze w naszym „Realu”. Tej koło kantoru. 

Wyobraź pan sobie, że tego dnia i ja tam zagrałem. Tylko, że na 
mnie nawet jeden numerek nie padł. Tak blisko było!

- I co by pan z taką kasą robił?
- Już nie musiałbym się zastanawiać jak dociągnąć od eme-

rytury do emerytury. 
- No to powiem panu, że w tym pechu i tak masz pan szczę-

ście. Bo gdyby emerytury pan jeszcze nie miał, musiałby pan 
tyrać do 67 roku życia. To lepiej tych milionów nie mieć teraz, 
kiedy emerytura już jest, niż nie mieć potem, kiedy ona będzie, 
albo nie będzie. Nie każdy bowiem dociągnie. Życie panie Ka-
ziu jest jak ten totolotek: na kogo popadnie, na tego bęc. 

Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Na kogo popadnie, 
na tego bêc

Kobiecym okiem

szą. Bo się opatrzyły. To jak z 
ulubioną potrawą: pierwsze-
go dnia smakuje nadzwyczaj-
nie, zajadamy się nią z rozko-
szą. Serwowana codziennie, 
po kilku dniach jest po prostu 
dobra, a po następnych - sa-
mi sobie zadajemy pytanie, co 
w niej tak pociągało. Po ko-
lejnych wmuszamy w siebie z 
trudem aż wreszcie nie może-

my na nią patrzeć. Na szczę-
ście święta to nie jedzenie, 
ale przesyt jest. Zupełnie ina-
czej sprawa ma się w Krynicy 
Zdroju. Jeszcze kilka dni temu 
na krynickiej Jaworzynie sza-
leli narciarze. W mieście też 
były pryzmy przybrudzonego 
śniegu. 

Ale na dwa tygodnie przed 
świętami pokazały się zmia-

ny: wystawa pasmanterii za-
ludniła się owieczkami, kur-
czaczkami, ustawionymi wo-
kół miniaturowej zagrody gó-
ralskiej. Już w kwiaciarniach 
pysznią się bazie i palemki. 
Już sklepy spożywcze ekspo-
nują jadalne pisanki, baranki 
i czekoladowe jajeczka. Już 
zawsze pełna radości pani 
Marzenka (na zdjęciu), która 
ma najlepsze serki w Kryni-
cy na swoim straganie między 
„Hawaną” a postojem doro-
żek (kto był, ten wie, a kto nie 
- niech sprawdzi, bo warto!) 
częstuje oscypkami i rozdaje 
wiosenne uśmiechy. I jeszcze 
- życzy całej Warszawie rado-
snych, kolorowych Świąt, co 
niniejszym przekazuję skrupu-
latnie.

A tak nawiasem mówiąc, 
wolę, gdy klimat świąteczny 
zaczyna się na krótko przed 
świętami, bo wówczas jest mi-
łą zapowiedzią nadchodzącej 
radości, niż gdy tłoczą go we 
mnie od lutego. A do życzeń 
pani Marzenki przyłączam się 
z całego serca!  żu

Święta idą! W różnych re-
jonach Polski wygląda to roz-
maicie. Bo w Warszawie ra-
czej nie idą, ale leżą już od 
karnawału (a niekiedy zaczę-
ły tę wędrówkę jeszcze wcze-
śniej): bombardują nas kur-
czaczkami wielkości owcy, 
styropianowymi pisankami 
wielkości jaja dinozaura i in-
nymi „wesołymi akcentami 
świątecznymi”, gdy jeszcze 
śnieg po pas, a o czwartej po 
południu jest całkiem ciemno. 
A przecież wszystko powinno 
mieć swój czas i porę. Bo nie 
da się podtrzymywać świą-
tecznego entuzjazmu, radości 
i zachęty do wesołych, wielka-
nocnych zakupów przez dwa 
miesiące.

I kiedy wreszcie nadcho-
dzi ta Wielkanoc, jest spra-
na, wyblakła, jakby ciut wy-
świechtana, a domowe świą-
teczne akcenty już tak nie cie-

Œwiêta id¹
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TADEX 
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FlaT 

 Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

AUTO 
SZKO£A 

rOzPOczęcie 4, 18, 25.04 i 9.05
tel. 613−63−53, 

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

Kat. „a” „b” „C” „e”

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, 
ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 12.04.2012 r. odbędzie się pisemny 
przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użyt-
kowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego składającego się z 3 pokoi, usytu-
owanego na parterze w  budynku przy ulicy Komorskiej 8 m 1 w Warszawie, 
o pow. użyt. 59,40 m2.

Cena wywoławcza – 312.503,00 zł
Termin składania  pisemnych ofert upływa dnia 11.04.2012 r. o  godz. 1600.

Osoby zainteresowane przetargiem zobowiązane są dołączyć do oferty 
dowód wpłaty wadium w wysokości 1.000 zł, dokonanej na konto Spółdzielni: 
Nr konta 43 1020 1097 0000 7602 0091 9647.

Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu i obowiązującego 
regulaminu można uzyskać pod nr tel. (22) 612-51-39 lub na stronie internetowej 
Spółdzielni – www.smo.waw.pl

Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 
(22) 612-56-66 w godzinach pracy Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie 
prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni

Tym ludziom 
warto pomóc!

W  dzisiejszym numerze „Miesz-
kańca”, na str. 5, znajdziecie Państwo 
dość nietypowe ogłoszenie. Autorzy 
tego ogłoszenia nie zachęcają do za-
kupu żadnych towarów ani usług, ani 
też nie chwalą się własnymi osiągnię-
ciami.    

Pani poseł Alicja Dąbrowska i niżej podpisany – autorzy 
(i fundatorzy) tego ogłoszenia – wydobywają z cienia organi-
zacje i ludzi, których codzienna praca na rzecz dzieci, młodzie-
ży i osób wykluczonych zasługuje nie tylko na uznanie, ale i na 
nasze fi nansowe wsparcie.  Chodzi o podatek, jaki większość z 
Czytelników wpłaca do kasy państwowej. Wystarczy w odpo-
wiednią rubrykę formularza PIT wpisać kwotę równą 1% nali-
czonego podatku, podać nr KRS wybranej organizacji – i część 
tego podatku zamiast do budżetu trafi  na konto tej organizacji, 
bez najmniejszego uszczerbku dla naszej kieszeni. To, do cze-
go zachęcamy w naszym ogłoszeniu mieszkańców prawobrzeż-
nej Warszawy, to aby przeznaczyli ten 1% na organizacje, dzia-
łające obok nich, na Pradze Płd., Pradze Płn. czy Targówku. 
W ogłoszeniu nie starczyło miejsca na szerszą charakterystykę i 
opis dokonań tych dzielnych ludzi, działających z pasją i zaanga-
żowaniem na rzecz praskich dzieci. Termin rozliczenia  podatku 
upływa 30 kwietnia, dlatego w tym i następnym felietonie prze-
każę Państwu garść informacji, które powinny ułatwić dokona-
nie wyboru tej jednej organizacji, której zechcecie przekazać 1% 
swojego podatku.

Zacznę od Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”, prowadzone-
go od 17 lat przez Annę Machalicę-Pułtorak. Dzieci i młodzież 
z ubogich rodzin, niepełnosprawni, bezdomni i bezrobotni, cho-
rzy i uzależnieni – wszyscy, którzy przychodzą na Targową 82, 
Białobrzeską 11 czy Ząbkowską 4 – zawsze natrafi ają na „otwar-
te drzwi”. Otrzymują nie tylko pomoc charytatywną, obiad lub 
odzież, ale przede wszystkim – i to jest najbardziej cenne w tym 
Stowarzyszeniu – pomoc i naukę, dzięki czemu wiele z tych osób 
wraca do społeczeństwa, odnajduje sens i cel życia. Wystarczy 
wymienić nazwy ośrodków Stowarzyszenia: Zakład Aktywności 
Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, świetlica „Mały Ksią-
żę”, Centrum Pomocy Wzajemnej, Galeria Apteka Sztuki...

Do tych miejsc przychodzą ludzie z pytaniem „jak żyć’ i za-
wsze trafi ają na przyjaciół, którzy starają się im pomóc w znale-
zieniu odpowiedzi.

Druga organizacja, to Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko” 
z ul. Chodakowskiej, kierowane przez Aleksandrę Wilkin-Day. 
Już sama nazwa wskazuje cel działalności. Jest nim opieka nad 
dziećmi z naszego sąsiedztwa, które nie mają łatwego życia. Po-
chodzą z rodzin bezrobotnych, ubogich, takich, gdzie się pije, 
stosuje przemoc, gdzie dziecko styka się z brakiem uczuć. Sto-
warzyszenie, składające się z doświadczonych pedagogów, psy-
chologów i terapeutów, ratuje te dzieci przed degradacją spo-
łeczną i wykluczeniem. Specyfi ką „Wspólnego Podwórka” jest 
zajmowanie się także dziećmi romskimi, co pozwala przezwy-
ciężać  uprzedzenia i akceptować odmienność.

Za dwa tygodnie o pozostałych organizacjach. A ogłoszenie 
ze strony 5 bardzo proszę zachować i wykorzystać. Są tam także 
adresy internetowe naszych stowarzyszeń. Z nich dowiedzą się 
Państwo znacznie więcej.

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej

TANIO 
SZYBKO 

SOLIDNIE
od 2 m3 
do 20 m3

 Umowy 
 Faktury

WYWÓZ 
SZAMB

Tel. 609-519-753;
509-119-753

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!!!

66 LAT 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.

osZCZĘDZaJ 
pIeNIĄDZe I CZas!

kUPUj w dOmU handlOwym „Fala”
w Falenicy przy ul. bystrzyckiej 55

tel.: 872−02−89; 872−05−12

 NArTY
 rOWErY
 SErWIS!!!
w−wa ul. ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515
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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”

Marek Litwiniak mieszka 
przy zbiegu ul. Marsa i Okula-
rowej. Tutaj posiada też prze-
znaczony pod wynajem budy-
nek użytkowy, którego drzwi i 
parking znajdują się od strony 
ul. Marsa, w pasie przezna-
czonym pod budowę nowej 
drogi wojewódzkiej. Według 
planów, 60 cm od tego budyn-

ku, mają stanąć kilkumetro-
we, nieprzezroczyste ekrany 
wyciszające.

Mieszkańcy ul. Marsa, któ-
rzy muszą swoje nierucho-
mości oddać pod budowaną 
drogę zaskarżają inwestycję 
realizowaną już w trybie tzw. 
specustawy. Uważają, że jest 
źle zaprojektowana i nie mogą 

się doczekać decyzji o satys-
fakcjonujących odszkodowa-
niach. Sprawa trwa już kilka-
naście miesięcy. Sprawdzając 
w ministerstwie transportu 
dokumentację inwestycji pan 
Marek z synem, Maksymilia-
nem, trafi li na pisma mówiące 
o błędach popełnionych przez 
urzędników i zaczęli robić 

fotokopie. – Atmosfera była 
nerwowa – mówią „Miesz-
kańcowi”. – Urzędnicy chcieli 
abyśmy jak najszybciej wyszli. 
Widząc beznadziejność sytu-
acji pan Marek powiedział: 
„Ten miał rację, co się podpa-
lił przed kancelarią premiera, 
bo tylko tak można zwrócić 
uwagę i coś załatwić!” 

Następnego dnia do domu 
państwa Litwiniaków zapu-
kała policja i zabrała pana 
Marka do komendy stołecz-
nej. Obiecano, że wróci po 
dwóch godzinach. Nie wra-
cał do wieczora. – Nie wie-
dzieliśmy co się dzieje, nie 
mieliśmy żadnej informacji  
– wspomina Maksymilian. 
-  Ojciec zadzwonił dopie-
ro około 18.00. Skorzystał z 
telefonu jednej z pacjentek 
Szpitala Psychiatrycznego 
w Drewnicy... Okazało się, 
że pan Marek został zawie-
ziony na przymusowy, dzie-
sięciodniowy pobyt na od-
dziale zamkniętym Szpitala 
Psychiatrycznego. Urzędnicy 
ministerstwa transportu przy-
znają, że stało się tak wsku-
tek notatki sporządzonej ze 
spotkania w ministerstwie i 
zawartych w niej słowach o 
podpaleniu.

- Skorzystano z przepisów 
pochodzących z PRL-u, we-
dług których właściwie każ-
dego można zamknąć na ob-
serwację w „psychiatryku” 
– dodaje Maksymilian. Za-
trzymanego wypuszczono po 
pięciu dniach, po interwencji 
mediów i polityków. – Bardzo 
dużo zawdzięczam zaangażo-
waniu w moją sprawę posłowi 
Adamowi Kwiatkowskiemu i 
radnemu Maciejowi Wąsiko-
wi z PiS-u. – podkreśla Ma-
rek Litwiniak. Obecnie sąd 
bada zasadność opisywanego 
zatrzymania, a mieszkańcy 
ul. Marsa zapowiadają dalszą 
walkę o swoje prawa. Wszyst-
kich raczej w Drewnicy nie da 
rady zamknąć. Chyba, że zno-
wu znajdzie się jakiś „ambit-
ny”, ministerialny urzędnik… 

Adam Rosiński

Historia jak z Marsa
Między 29 a 31 marca miał 

miejsce XXII Ogólnopolski 
Przegląd Małych Form Teatral-
nych, organizowany cyklicz-
nie w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym nr 2,  przy ul. 
Strażackiej. 

 Impreza ta dedykowana jest 
młodzieży z Ośrodków Wy-
chowawczych i warszawskich 

szkół środowiskowych. W Spo-
tkaniach wzięło udział 10 pla-
cówek wychowawczych oraz 
socjoterapeutycznych, w tym 
5 z rejonu Warszawy. Według 
założeń organizatorów, Prze-
gląd ma pomóc w kształtowa-
niu postaw, poprzez grupową 
pracę nad dziełem artystycz-
nym. Młodzież bierze udział w 
różnego rodzaju zajęciach, jak 
między innymi: przedstawienia 
teatralne, warsztaty, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, wspólne 
zwiedzanie Warszawy. 

Tegoroczny Przegląd rozpo-
czął się w czwartek 29 marca 
uroczystością powitalną i serią 
spektakli. Program obowiązko-
wy obejmował inscenizację na 

podstawie utworu „Leśne Głup-
ki i jędza” ze zbioru pt. „Leśne 
Głupki” Małgorzaty Strzałkow-
skiej.  W ramach programu do-
wolnego, zadaniem uczestni-
ków było zrealizowanie utworu 
dramatycznego bądź jego frag-
mentu, montaż poetycki, twór-
czość własna i inne ciekawe 
projekty. Dodatkowo wycho-

wankowie mieli szansę wyka-
zać się plastycznie, przygoto-
wując plakat reklamujący przy-
najmniej jedno przedstawienie 
grupy. Dokonania artystów oce-
niało szacowne jury, w skład 
którego weszli m. in.: Wiesław 
Rudzki – reżyser, Tomasz Du-
siewicz – aktor, Elżbieta Kato-
lik – dyrektor MOW nr 2. Tego 
samego dnia młodzież wybra-
ła się do Teatru Lalka na sztu-
kę pt. „Tajemnicze dziecko”. 
Miał także miejsce happening 
pt. „ Kocham teatr”, który od-
był się przed Teatrem „Lalka” 
w PKiN.

Piątek 30 marca zdominowa-
ły warsztaty teatralne. Uczest-
nicy wzięli udział w kilku za-

jęciach, prowadzonych przez 
gości specjalnych. Warsztaty to 
przede wszystkim wielka pró-
ba kreatywności i rozwijania 
umiejętności. Podczas realiza-
cji projektów warsztatowych, 
aranżowane są różnego rodzaju 
wydarzenia, oparte np. o tekst 
dramatyczny, dotyczące jakie-
goś istotnego dla grupy proble-

mu. Zadaniem młodzieży jest 
praca nad jego rozwiązaniem, 
a co za tym idzie uruchomienie 
refl eksji i emocji, które w efek-
cie mogą prowadzić do analizy 
postaw. Tego dnia odbył się tak-
że recital utworów Jacka Kacz-
marskiego.

Spotkanie z teatrem i kulturą 
jest dla młodych ludzi pewne-
go rodzaju wyprawą do innego 
świata, do świata pobudzające-
go emocje i myśli, które niekie-
dy są ukryte i nie do końca czy-
telne w świecie realnym. Być 
może taka wyprawa jest dobrą 
drogą do zrozumienia siebie sa-
mego, a co najważniejsze – do 
chęci i próby podjęcia pewnych 
zmian. kzw

EMOCJE, TEATR, WYCHOWANIE
Nie zgadzasz się z władzą – trafisz do „psy-
chiatryka”! Choć wydaje się, że tak było 
w czasach głębokiego komunizmu, to historia 
jednego z mieszkańców Wawra świadczy 
o aktualności tej metody... 

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

zapraszamy 
na świąteczne zakupy!

warszawa wawer 
ul. trakt lubelski 1/3

ROSZKOWSKI życzy
Szanownym Klientom

rodzinnych i pogodnych
 Świąt Wielkanocnych

     

Marek Litwiniak pokazuje synowi, jak powinna przebiegać 
budowana trasa.
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Radosnych Œwi¹t Wielkanocnych
wype³nionych nadziej¹ budz¹cej siê do ¿ycia przyrody

i wiar¹ w sens ¿ycia, pogody w sercu 
oraz obfitoœci na œwi¹tecznym stole

¿yczy
Rada i Zarz¹d Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Świąt Wielkanocnych
wypełnionych radością, 
spokojem, wiosennym 

optymizmem i nadzieją,
spędzonych 

w gronie rodzinnym 
i wśród przyjaciół

oraz 
Wesołego „Alleluja”

czytelnikom

życzą
Rada i Zarząd Dzielnicy 

Rembertów m. st. Warszawy

Życzę radosnych, pełnych serdeczności 
i życzliwości świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. 
Niech 
Zmartwychwstały Chrystus 
napełni serca pokojem 
oraz obdarzy nadzieją, 
która pomoże 
przezwyciężyć trudności 
codziennego życia.

Adam Kwiatkowski
Poseł na Sejm RP 

27 marca Orkiestra Sinfonia Varsovia wy-
stąpiła w kościele na Kamionku z „Koncertem 
Pasyjnym”. Frekwencja potwierdziła, że takie 
koncerty są potrzebne na Pradze Południe.

- To był historyczny koncert – ocenił po impre-
zie burmistrz Tomasz Kucharski. W programie 
znalazła się instrumentalna wersja oratorium 
„Siedem słów Chrystusa na krzyżu” Josepha 
Haydna. Oratorium to jest uznawane za jedno z 
najbardziej uduchowionych dzieł kompozytora.  
Utwór początkowo przeznaczony do wykony-
wania podczas nabożeństw w Wielki Piątek, ma 
formę cyklu sonat instrumentalnych, które po-
przedzają teksty zaczerpnięte z Ewangelii - słowa 
Chrystusa wypowiedziane przed śmiercią. Or-
kiestrę poprowadził Jakub Chrenowicz, a w roli 
recytatora wystąpił aktor Dariusz Jakubowski. 
Koncert wzbudził duże zainteresowanie wśród 
mieszkańców i parafi an. – Zaskoczyła nas zna-
komita akustyka Sanktuarium. To było dla nas 
wielkim odkryciem – powiedział „Mieszkańcowi” 
Janusz Marynowski, dyrektor Sinfonii.

Sinfonia Varsovia, jedna z najbardziej znanych 
orkiestr kameralnych na świecie, od dwóch lat 
zadomawia się na Kamionku, w zabudowaniach 
dawnego Wydziału Weterynarii SGGW (ul. 
Grochowska 272). Niedługo, na tym terenie sta-
nie wielki pawilon koncertowy, który umożliwi 
częstsze, profesjonalne koncertowanie. Elemen-
ty pawilonu, zakupione ze środków samorządu, 
już znajdują się przy Grochowskiej. Dyrektor 

Marynowski liczy na to, że pawilon zostanie 
zbudowany przed wakacjami. Bez względu na 
tę inwestycję orkiestra planuje w zabudowaniach  
zabytkowej „Weterynarii”, w okresie od czerwca 
do sierpnia, dać 25 darmowych koncertów. Fre-
kwencja na „Koncercie Pasyjnym” w kościele 
p.w. Matki Bożej Zwycięskiej pokazała, jak bar-
dzo muzyka potrzebna jest mieszkańcom. 

Przedświąteczny koncert odbył się pod patro-
natem burmistrza Pragi Południe Tomasza Ku-
charskiego i proboszcza kamionkowskiej parafi i 
księdza Zygmunta Podstawki.  rosa

Świątynia zaskoczyła Sinfonię

Rozpoczęliśmy kolejną edycję 
konkursu „Superwitryna 2012” – 
tradycyjnie prosząc Czytelników 
o współudział w tym przedsię-
wzięciu i przesyłanie swoich pro-
pozycji. Napłynęły kolejne zgło-
szenia do udziału w tegorocznej 
edycji naszego konkursu, którego 
organizatorami są: Zarządy Dziel-
nic Pragi Południe i Wawra, „Spo-
łem” WSS Praga Południe, WSH 
„Fala” oraz nasza redakcja. Oto ko-

lejne propozycje naszych Czytelni-
ków: 1. Apteka - ul. Waszyngtona 
12/14; 2. Bank Zachodni WBK - ul. 

Kobielska 23; 3. Delikatesy „Mini 
Europa” - ul. Zbójnogórska 2 a; 4. 
Salon „Electronics” - ul. Bystrzyc-
ka 55; 5. Ośrodek Medyczny „PE-
TRA” - ul. Grochowska 166; 6. 
Apteka „ARALIA” - ul. Fieldor-
fa 49a; 7. Hurtownia „FERMAG” 
- ul. Strzygłowska 28; 8. Sklep 
„Społem” WSS Nr 31 - ul. Korko-
wa 119/123; 9. Centrum Handlo-
we Gocław - ul. Fieldorfa 41; 10. 
Sklep „Społem” WSS Nr 45 - ul. 
Mrówcza 130; 11. Salon Samocho-
dowy „Nivette” - ul. Lotnicza 3/5; 
12. Sklep „Społem” WSS Nr 49 - 
ul. Walcownicza 41; 13. Hyundai 
AutoKometa - ul. Płowiecka 17 (na 
zdjęciu). Czekamy na Państwa dal-
sze propozycje.      (ab)

SUPERWITRYNA 
2012



  





 




 

Krzy żów ka Mie szkań ca Nr 7H O R O S K O P
 BA RAN 21.03-21.04

W sprawach zawodowych i uczuciowych powin-
no Ci teraz dopisywać szczęście. Jak długo będzie 
trwała taka sytuacja zależy tylko od Twoich działań. 
Ciesz się wspólnymi chwilami z rodziną, w nadcho-
dzące święta oprócz odwiedzin u najbliższych, nie 
zapomnij również o aktywnym wypoczynku. Posta-
raj się spędzić te święta tak, aby na długo zapadły 
w Twoją pamięć.

 BYK 22.04-21.05
Drogi, Byku przed tobą pomyślne dni na realizację 
zaplanowanych spraw. Twoje inteligentne i rozsądne 
działanie może Ci przynieść wiele korzyści. Sprawy 
zawodowe mogą się teraz zmieniać z dnia na dzień, 
ale nie trać nadziei, sytuacja powoli się unormuje. 
Przy wielkanocnym stole spróbuj kontrolować swój 
apetyt, bo może się to skończyć poważnymi proble-
mami żołądkowymi i wizytą u gastrologa.

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Zmiany pogody mogą dosyć przygnębiająco wpły-
wać na Twoje samopoczucie. Musisz się przełamać 
i nastawić pozytywnie do otaczającej Cię rzeczywi-
stości. Pomyśl, że za chwilę zaczynają się święta, 
ciesz się wolnymi chwilami. Poświęć więcej czasu 
sobie, rozmowom z bliskimi – zobaczysz, że Twoje 
samopoczucie ulegnie poprawie, a wsparcie przy-
jaciół sprawi, że na wiele spraw spojrzysz z dystan-
sem.

 RAK 22.06-22.07
Potrzebujesz życiowej przestrzeni, gdyż możesz 
wkrótce pchnąć swoje życie na nowe tory. Pew-
ne sprawy wokół Ciebie mogą wymagać drobnych 
zmian, warto jednak wcześniej je przemyśleć. Nie 
łap kilku srok za opon i lepiej zrób mniej, ale za to 
dokładnie. Dzięki takiej taktyce Twoje sprawy zawo-
dowe nabiorą tempa, zauważysz niezwykłe ożywie-
nie w interesach. Niewykluczone, że znajdziesz ory-
ginalne i zaskakujące rozwiązanie problemu, który 
martwi Cię od kilku tygodni. 

 LEW 23.07-23.08
Najbliższy czas możesz przeznaczyć na mniejsze 
lub większe zmiany w swoim życiu. Powinny one 
być bardziej konstruktywne. Swoją energię powi-
nieneś wykorzystać z pożytkiem dla siebie i najbliż-
szych. W sprawach uczuciowych staraj się nie ide-
alizować przygodnych znajomości, bo kto wie, ja-
kie może być prawdziwe oblicze uroczej wydawa-
łoby się z pozoru osoby? Lepiej rozczarować się 
na wstępie niż wtedy, gdy już zdążysz się zaanga-
żować.

 PAN NA 24.08-23.09
Wysiłek, jaki włożyłeś w nadgonienie zaległości, te-
raz może się opłacić. Gdy inni, w pocie czoła będą 
się ścigać z czasem, Ty ze spokojnym sumieniem 
będziesz mógł skupić się na przygotowaniach do 
świąt, podczas których postaraj się cieszyć każdą 
chwilą. I nie zapomnij o sobie i swoich przyjemno-
ściach. Spróbuj nie być tak dokładnym i skrupulat-

nym, ty też możesz mieć wolne dni. Wyluzuj się i 
daj na stop.

 WA GA 24.09-23.10
Poczujesz się wspaniale i ta sytuacja w sposób po-
zytywny odniesie się do wielu spraw. Ze wszystki-
mi trudnościami potrafi sz sobie poradzić, a otocze-
nie pełnych optymizmu i pogody ducha ludzi doda 
Ci energii. Teraz jest też dobry czas na odnowienie 
starych znajomości i zaległe spotkania. Świąteczny 
czas wykorzystaj na odpoczynek i nadrobienie za-
ległości książkowych i fi lmowych, albo na spokojną 
rozmowę z przyjaciółmi.

 SKOR PION 24.10-23.11
Możesz teraz odnosić niesamowite sukcesy lub po-
rażki. Będzie Ci dane przeżywać wzloty i upadki. Ta-
kie urozmaicenia czekają na Ciebie w najbliższym 
czasie w pracy. Natomiast chwile odpoczynku i ra-
dości masz szansę spędzić z rodziną w święta. Sa-
motne Skorpiony mogą mieć powody do zadowole-
nia. W sprawach uczuciowych poczują już wiosnę 
i zaczną szukać okazji do nawiązania nowej znajo-
mości. 

 STRZE LEC 24.11-22.12
Możesz mieć teraz sporo szczęścia w sprawach 
zawodowych i osobistych. Wiosenna aura wyzwali 
w Tobie pokłady energii, które powinieneś dobrze 
spożytkować. Ciesz się więc wiosną, chociaż chłod-
ną i sprawiającą niespodzianki. Na święta zaplanuj 
umiarkowane lenistwo, ale spędź je z rodziną. Jeśli 
uważasz się za króla kierownicy – uważaj – bo foto-
radary mogą wystawić Ci słony rachunek…

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Dopisze Ci dobry nastrój i nawet na zmienną pogo-
dę za oknem popatrzysz z pewnym optymizmem. 
Wiosna bywa zaskakująca w swoich anomaliach po-
godowych, ale nie powinno to przeszkodzić ci w wy-
prawach w ciekawe miejsca, które warto poznać. W 
święta wrzuć sobie na luz, zdystansuj od codzien-
nych spraw i daj bliskim nacieszyć się swoją osobą.

 WO DNIK 21.01-19.02
Twój optymizm i szalone poczucie humoru są swo-
istym lekiem na taką zwariowaną pogodę, jaka jest 
za oknem. Nie tylko bliscy potrafi ą to docenić, oto-
czenie da Ci do zrozumienia, że bywasz „dobrym 
duchem” imprez. Koniecznie w świąteczne dni „za-
szalej” i wybierz się na spotkanie z rodziną lub przy-
jaciółmi, a w „lany poniedziałek” stań się prawdzi-
wym wodnikiem.

 RY BY 20.02-20.03
Możesz mieć teraz zmienne nastroje. Postaraj się 
zmienić swoje nastawienie do spędzania świąt w 
tradycyjny sposób. Daj się namówić na wypad do 
teściowej i zobacz, że nie taki „diabeł straszny jak 
go malują”. Poświęć też więcej czasu zwykłym przy-
jemnościom, a przekonasz się, jaką Ci mogą spra-
wić frajdę. Nie szalej za kółkiem, bo jeśli złamiesz 
przepisy, drogówka nie potraktuje Cię ulgowo. 

Mer lin

Święta, czyli goście. Zasady 
gościnności znamy świetnie, 
od lat, ale może zanim za-
czniemy wspólne biesiadowa-
nie, warto je odświeżyć. Inne 
są obowiązki i prawa gospo-
darzy, inne - gości.

Gospodarze mają przywi-
lej wyboru gości i ich zapro-
szenia a także rozmieszcze-
nia ich przy stole. Ich obo-
wiązkiem jest dbać o dobry, 
pogodny nastrój, niedopusz-
czanie do sytuacji nieprzy-
jemnych, na przykład „debat 
politycznych” czy poglądo-
wych.

Obowiązkiem gości jest 
punktualność (nigdy przed 
czasem, lecz nie później niż 
kilka minut po), niekonflikto-
wość i niesprawianie kłopo-
tu (nawet, jeśli nie lubisz śle-
dzi, nie musisz o tym głośno 
komunikować całemu świa-
tu, po prostu je omiń bez ko-
mentarzy), podtrzymywanie 
rozmowy i - w zasadzie - na-
wet symboliczne spróbowa-
nie każdej z podanych po-
traw. To sprawi wielką przy-
jemność pani domu. I jeszcze 
jedno - z wyczuciem kończyć 
spotkanie. Lepszy jest spory 
niedosyt niż przesyt, choćby 
mały.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI 
W ostatniej chwili? Jak przygotować święta szyb-
kie, a nawet błyskawiczne? Oto kilka pomysłów.

✓Biały barszcz - w zasadzie powinien być na zakwasie, 
gotowany powoli, z dodatkiem wędzonki i białej kiełbasy. Ale 
można szybciej: do garnka z zimną wodą włóż ponakłuwa-
ne białe kiełbaski, dwa obrane ząbki czosnku i kawałek (kil-
ka centymetrów) korzenia chrzanu, umytego i obranego. Za-
gotuj. Niech się powoli gotuje półprzykryte. Po 30 minutach 
dodaj rozrobiony w niewielkiej ilości zimnej wody barszcz biały z torebki lub żurek. 
Ważne, by ilość wody w garnku odpowiadała ilości podanej w przepisie. W razie 
czego weź dwie torebki. Wlej do wrzątku, zagotuj mieszając, pogotuj kilka minut 
dodając 3-4 łyżki startego chrzanu, 3-4 łyżki suszonego majeranku i 1/2 szklanki 
mleka skondensowanego, niesłodzonego. Zagotuj, przykryj, wyłącz gaz. Podawaj, 
dodając jaja na twardo i łyżkę kwaśnej śmietany na każdą porcję, a kiełbasę krojąc 
w plasterki. 

✓Biała kiełbasa - gdy barszcz już nastawiony, obieramy 2-3 duże cebule, kro-
imy w plasterki, solimy i posypujemy łyżeczką cukru. Mieszamy. Białą kiełbasę 
nakłuwamy rzadkim widelcem po obu stronach. Garnek do zapiekania smarujemy 
oliwą lub smalcem. Na dno wkładamy cebulę, na niej - kiełbaski. Podlewamy ja-
snym piwem tak, by cebula była zakryta z naddatkiem. Pieprz, odrobina papryki, 
jeśli ktoś lubi, no i jeszcze rozmaryn. Na sam wierzch wlewamy 2 łyżki płynnego 
miodu, rozprowadzając cienką nitką. Wkładamy do dobrze nagrzanego piekarni-
ka i pieczemy przykryte przez 30 minut, następnie ostrożnie wyjmujemy z piekar-
nika, odwracamy kiełbaski na drugi bok i pieczemy jeszcze około 25 minut od-
kryte. Wyłączamy gaz, przewracamy je znowu na bok i zostawiamy przykryte, by 
doszły. Uwaga! Gdy podczas pieczenia jest za mało płynu, podlewamy piwem, 
zaś gdy cebula ma nierówny kolor, możemy ją zamieszać, by cała była przyjem-
nie ciemnozłota.

✓Jaja wielkanocne - jaja gotujemy na twardo, w całości przekrawamy na pół gdy 
są jeszcze ciepłe, i do miski ostrożnie łyżeczką wyjmujemy środek. Dodajemy łyżkę 
masła i 2 łyżki majonezu, sól, pieprz i miksujemy na gładko. Mieszamy z siekanym 
szczypiorkiem, masą wypełniamy skorupki. Wierzch dekorujemy szczypiorkiem lub 
słodką, mieloną papryką i kaparami.  Py szna Józia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Wielkanoc to jedno z najważniejszych naszych świąt. Niesie radość, 

nadzieję, wraz z wiosennym odrodzeniem splata się cud Zmartwych-
wstania. Pisanki, święconka, Groby Pańskie odwiedzane w Wielką Sobo-
tę, Lany Poniedziałek - to nasza, polska specjalność. Libańczycy pieką 
specjalne, nadziewane daktylami ciasteczka by zaskarbić sobie nową 

pulę łask, ale także - podobnie jak u nas - stukają się jajami na twardo - kto zwycięży?
Niemieckie dzieci (i dorośli!) szukają w ogródkach ukrytych przemyślnie kolorowych 

jajek i czekoladowych zajączków. Francuzi chętnie korzystają z wiosennych, wielkanoc-
nych wyjazdów, a tradycyjną potrawą nie jest żur i biała kiełbasa, lecz udziec jagnięcy 
według specjalnego przepisu.

Hiszpanie bardzo przeżywają Wielki Tydzień, wypełniony niezwykle widowiskowymi 
procesjami, w dodatku opartymi na różnych - zależnych od regionu kraju- tradycjach ob-
rzędowych. W niektórych rejonach świata (na przykład na Filipinach) ochotnika autentycz-
nie przybija się do krzyża długimi gwoździami - wielkim zaszczytem jest dostąpić tej roli 
w Misterium Męki Pańskiej.      Cie kaw ska

ŚMIE SZKA NIEC
Para wpada na dworzec kolejowy, ale po-

ciąg odjeżdża im sprzed nosa. 
- Gdybyś się tak nie guzdrała, to byśmy 

zdążyli! - krzyczy mąż.
- Za to gdybyś mnie tak nie poganiał, to 

krócej byśmy czekali na następny!
  

- Jacku, to wstyd! Dlaczego nie oddałeś portfela, który zna-
lazłeś? Przecież nie był twój!

- To prawda, ale wiesz… nie dziw mi się. Po prostu nie by-
łem pewien. Rzeczywiście, z zewnątrz wygląda inaczej, ale gdy 
zajrzałem do środka, banknoty wydawały mi się bardzo znajome.

  
Polak wraca z Irlandii do domu na święta. W samolocie 

podchodzi do niego stewardessa i uprzejmie pyta:
- Czy życzy sobie pan posiłek?
- Hmmm… - pasażer rozpiera się wielkopańsko w fotelu - 

A jaki jest wybór?
- Tak lub nie - odpowiada stewardessa.
 Wesoły Romek

10 mIesZKaNIeC

mIesZKaNIeCna luzie
Wszy st kim nam trze ba spo koj nej chwi li 

wy tchnie nia, uśmie chu, po pro stu - lu zu!

Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania 
się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 5/2012: „Czasowi ludzie służą”. Nagrodę – bilet 

do kina dla 2 osób – wylosował p. Józef Zembrzuski z ul. Łukowskiej. 
Po odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobi-
stym i egz. Mieszkańca Nr 7/2012) do 15 kwietnia br. po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym z działem rezerwacji biletów.

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



FINANSE

KUPIĘ

 AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.  Tel. 516-400-434
 Antyki, monety, pocztów-
ki, znaczki, książki, obrazy, 
meble i inne przedmioty. 
 Tel. 22 610-33-84; 
 601-235-118
 Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18.  Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

 Odkurzacze Rainbow – no-
we, używane – serwis, kon-
serwacja, akcesoria. 
 Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu

MEDYCZNE

 Alkoholowo-narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 
 Tel. 22 671-15-79, 
 22 613-98-37
 Psycholog, logopeda, diete-
tyk, psychiatra – profesjonal-
nie.  Tel. 606-994-447

NAUKA

 Angielski profesjonalnie. 
 Tel. 600-170-317
 ANGIELSKI dla dzieci. 
 Tel. 780-616-166
 ANGIELSKI do matury, 
egzaminu gimnazjalnego. 
 Tel. 780-616-166
 EUROPA JĘZYKÓW – 
nauka języków obcych, ko-
repetycje, tłumaczenia. 
 Tel. 508-66 44-20
 Liceum dla dorosłych. 
 Tel. 22 517-77-40; 
 602 232 879
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709

 NIDERLANDZKI/HOLEN-
DERSKI. 
 Tel. 508-66-44-20
 NIEMIECKI dla dzieci/
młodzieży 900 zł semestr. 
 Tel. 780-616-166
 Opiekunka dziecięca – 
szkoła policealna, kursy. 
 Tel. 22 310-27-40
 Szkoła Językowa (Gocław) 
angielski, niemiecki, hiszpań-
ski, włoski i inne. 
 Tel. 780-616-166
 Szkoła policealna - dekora-
tor wnętrz, opiekunka/guwer-
nantka.  Tel. 22 517-77-40; 
 602-232-879
 Szkolenia BHP. 
 Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI

 Szukam mieszkania dla 
grupy budowlanej. 
 Tel. 660-473-628

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 Mieszkanie czteropokojo-
we na Omulewskiej. 
 Tel. 510-047-136
 Super lokata inwestycyjna. 
Sprzedam działkę budowlaną 
pow. 9.186 m kw., cena 10 zł 
+ VAT za 1 m kw., prąd, wo-
da, kanalizacja, asfalt. Plate-
rów k/Siedlec ul. Słoneczna. 
 Tel. 660-489-656 
 Wspólnota Mieszkanio-
wa Osowska 37 sprzeda 170 
m kw. powierzchni strychu z 
przeznaczeniem na cele miesz-
kalne. Cena 2500 zł/m kw. 
Informacje tel. 22 405-92-07

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Jednopokojowe wygodne 
mieszkanie, 900 zł. 
 Tel. 728-481-202
 Nowe mieszkanie (84 m 
kw.), 4 pokoje, umeblowane, 
Rondo Wiatraczna. 
 Tel. 502-074-578
 Pokój. Grochów. 
 Tel. 534-635-783

DAM PRACĘ

 Prywatne Przedszkole za-
trudni panią do sprzątania. 
 Tel./fax. 22 810-18-40

SZUKAM PRACY

 Grafi k komputerowy. 
 Tel. 505-574-615

 Posprzątam, uprasuję, za-
opiekuję się osobą starszą. 
 Tel. 721-799-899
 Sprzątam + okna w do-
mach.  Tel. 503-836-166
 Technik dentystyczny, eme-
ryt.  Tel. 510-047-136
 Zaopiekuję się dzieckiem, 
starszą osobą. Tel. 534-635-783

PRAWNE

 DORADCA PODATKO-
WY – porady, kłopoty z urzę-
dem skarbowym, wszystkie 
podatki, spadki, darowizny, 
aukcje, nieujawnione docho-
dy. Warszawa Gocław. 
 Tel. 22 672-34-34; 
 604-095-656 
 www.podatki-doradca.pl
 Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codzien-
nie oprócz wtorków. Ul. Gro-
chowska 207 (Universam, an-
tresola od strony pętli autobu-
sowej) www.kancelariaosica.pl 

Tel. 509-959-444, 
22 810-00-61 w. 252

 Kancelaria Adwokac-
ka adw. Teresa Zdanowicz. 
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer - 
Anin ul. Ukośna. 

Tel. 22 613-04-30; 
603-807-481

RAMKA
Usługi księgowe, PITY
www.korkowabiuro.pl  
Tel. 696-052-708
RAMKA
Rozliczę PIT i inne formula-
rze. Szybko, tanio, profesjo-
nalnie!
Tel. 720-313-201

RÓŻNE

 OPIEKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIE – TA-
NIO I SOLIDNIE. 
 TEL. 500-336-607

USŁUGI

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

 Anteny SAT TV, kamery – 
24 h.  Tel. 602-396-976
 ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka oraz satelity bez 
opłat, 900 programów, w 
tym 20 polskich (TRWAM, 
TVP1,TVP2 i TVN), anteny, 
dekodery do TV cyfrowej, na-
ziemnej. Sprzedaż, montaż, 
naprawa, gwarancja! 

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

501-123-566 
 AAA GAZ, HYDRAU-
LIKA 24 H!, awaria pieca, 
termy, kuchni, podłączenia, 
przeróbki, naprawy. 

Tel. 22 610-88-27; 
604-798-744 

 Cyklinowanie, lakierowa-
nie – Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03; 
502-920-316

 Cyklinowanie, lakierowa-
nie, układanie parkietów róż-
nych – Jan Grzybowski. 

Tel. 22 810-70-88; 
609-542-545; 

 Cyklinowanie, lakierowa-
nie.  Tel. 510-727-201
 DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie.  Tel. 22 642-96-16
 Docieplanie domów. 
 Tel. 660-473-628
 Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. 
 Tel. 601-936-805
 Elektryk – uprawnienia. 
 Tel. 22 813-77-82; 
 502-443-826
RAMKA
GAZ, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, uprawnienia ga-
zowe.  Tel. 610-18-53; 
 662-065-292, 
 GEODEZJA. 
 TEL. 609-240-602
 Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
 Hydraulika, wod. kan.- 
gaz., piece, remonty, przeglą-
dy gazowe, kominiarskie. 
 Tel. 696-321-228
 HYDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257
 LODÓWEK NAPRAWA. 
 TEL. 22 842-97-06; 
 602-272-464
 Malowanie, tapetowanie, 
panele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
 Malowanie, gładź gipsowa. 
 Tel. 510-711-163; 
 517-334-070
RAMKA
Naprawa telewizorów u klien-
ta.  Tel. 692-420-605; 
 22 671-94-53 
RAMKA

Nieodpłatnie odbieram zużyty 
sprzęt AGD, złom, makulatu-
rę, stłuczkę. Sprzątanie piw-
nic i strychów. Wywóz mebli. 
Tel. 22 499-20-62 

 Pranie chemiczne, renowa-
cja odzieży skórzanej, pra-
nie dywanów, magiel. Zakład 
Pralniczy ul. Igańska 22. 
 Tel. 22 870-09-54
 PRALKI, LODÓWKI - 
naprawa.  Tel. 502-562-444; 
 603-047-616
 Pralki – naprawa. Emeryci 
50% taniej. Tel. 22 672-95-50; 
 503-846-135
 Pralki. Tel. 601-361-830; 
Lodówki. Tel. 604-910-643; 
22 671-80-49
 Producent szaf przesuw-
nych, mebli kuchennych, ła-
zienkowych, pokojowych. 
 Tel. 22 773-15-13; 
 504-824-568
 PRZEPROWADZKI.  
 Tel. 669-834-024
RAMKA

Remontujemy, aranżujemy 
domy, mieszkania, biura, lo-
kale usługowe, zakładamy 
ogrody. Tel. 792-508-305; e-
-mail: ZDUNCZYKand-
MARQUARDT@gmail.com
 Serwis RTV – naprawy te-
lewizorów LCD, Audio, Ante-
ny TV, SAT – sprzedaż, napra-
wa.  Tel. 22 671-33-22; 
 503-717-670
 Ślusarstwo, wyroby nie-
rdzewne.  Tel. 796-457-190; 
 792-508-305
 Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88
 Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771
 Żaluzje, verticale, rolety - 
naprawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
 Rolety antywłamaniowe i 
naprawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, 
rolety antywłamaniowe – pro-
dukcja, naprawa. 
 Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

 GŁADŹ, MALOWANIE 
OD ZARAZ. 
 TEL. 609-982-675

USŁUGI/komputerowe

 Naprawa komputerów, 
instalacje, serwis, usuwanie 
wirusów.  Tel. 603-650-090

 Serwis Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/remontowe

 Cyklinowanie bezpyłowe, 
lakierowanie, układanie par-
kietów i paneli. 
 Tel. 503-630-035
 Dachy, kominy, rynny – bu-
dowa, wymiana, naprawa; pa-
py termozgrzewalne; wycinka 
drzew.  Tel. 504-250-013
 Glazura, remonty – tanio. 
 Tel. 518-562-380
 JEŚLI REMONT – TO 
TYLKO Z NAMI. Zduńczy-
k&Marquardt Firma Re-
montowo-Budowlana. 
 Tel. 792-508-305; 
 796-457-190 

RAMKA
Malowanie. Tel. 606-181-588
 MALOWANIE. 
 TEL. 602-126-214
 Remonty, wykończenia. 
 Tel. 602-641-032
RAMKA
REMONTY – DOMY, 
MIESZKANIA, LOKALE 
USŁUGOWE. SOLIDNIE. 
TEL. 792-508-305; 796-457-
190

USŁUGI/transportowe

 AAA Wywóz gruzu, gałę-
zi, mebli, śmieci itp. Sprząta-
nie piwnic, strychów, wycina-
nie drzew, małe rozbiórki. 
 Tel. 721-002-710 
 Przeprowadzki. 
 Tel. 503-788-934
 PRZEPROWADZKI 24h/7. 
Utylizacja mebli, AGD, RTV. 

Tel. 607-66-33-30
 Transport – wywóz gruzu, 
mebli, gałęzi, sprzątanie piw-
nic.  Tel. 600-359-594
 WYWÓZ MEBLI, GRU-
ZU, złomu, śmieci, liści, 
oczyszczanie piwnic, stry-
chów.  Tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163

ZIELARSTWO

 ZIÓŁKO Sklep Zielarsko-
-Medyczny C.H. Szembeka 
róg Gdeckiej i Komorskiej, 
paw. 53 D. Zielarstwo – pełny 
asortyment, profesjonalne po-
rady.  Tel. 602-648-813

ZWIERZĘTA

 Czarny kot zaginął na Je-
ziorowej, prosimy o pomoc. 
 Tel. 728-887-403; 
 696-409-908
 Zginął kot brytyjski, Pło-
wiecka. Duża nagroda. 
 Tel. 501-860-301

OGŁO SZE NIA DROB NE   OGŁO SZE NIA DROB NE    OGŁO SZE NIA DROB NE
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Dys try bu cji Pra sy.

ZAKŁAD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy 

Służymy pomocą przez całą dobę
Warszawa ul. Korkowa 167 

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

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

Całodobowo 604−216−738
www.genita.pl

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

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

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
 całodobowo – tel. 195 88

(połączenie bezpłatne);
22 836-69-16; 608-054-093

Załatwianie formalności w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

USŁUGI POgrzeBOwe

zakŁad POgrzebOwy

„ABROS”
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
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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

ALE KSAN DRÓW, RA DOŚĆ dział ki od 1295 m2

z po zwo le niem na bu do wę do mów 
jed no lub dwu lo ka lo wych.

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

tel. 500 161 107       (22) 615 80 05

mIesZKaNIeC 11

Rozliczępitiinneformularze 
szybkotanioprofesjonalnie
telefon720-313-201

Usługi księgowe, PITY
www.korkowabiuro.pl  

Tel. 696-052-708

GAZ, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, uprawnienia 
gazowe.  Tel. 610-18-53; 
 662-065-292, 

Naprawa telewizorów
 u klienta. 

Tel. 692-420-605; 
22 671-94-53 

Nieodpłatnie odbieram zuży-
ty sprzęt AGD, złom, maku-
laturę, stłuczkę. Sprzątanie 
piwnic i strychów. Wywóz 
mebli. Tel. 22 499-20-62 

Remontujemy, aranżuje-
my domy, mieszkania, biu-
ra, lokale usługowe, zakła-
damy ogrody. 

Tel. 792-508-305; 
e-mail: ZDUNCZYKand
MARQUARDT@gmail.
com

Malowanie. 
Tel. 606-181-588

REMONTY – DOMY, 
MIESZKANIA, LOKALE 
USŁUGOWE. SOLIDNIE. 

TEL. 792-508-305; 
796-457-190
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04-238 warszawa, ul. szpacza 2
tel. 611-44-86, fax 611-44-85

e-mail:marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MaterIa£y 

BUdOwlane I wykOÑczenIOwe
 MIeszalnIa FarB

 doradztwo i transPOrt
 atrakcyjne ceny

bUdUjeSz  remOntUjeSz  malUjeSz

P

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

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

w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

HURT  DeTAL
Metal−Market

dys po nu ją ca wie lo let nim do świad cze niem i ka drą spe cja li stów
ofe ru je Wspól no tom Mie szka nio wym

usłu gi w za kre sie za rządza nia i ad mi ni stro wa nia nie ru cho mo ścia mi.
Za in te re so wa nych pro si my o kon takt pod tel. (22) 673-08-01 

lub wi zy tę w na szej sie dzi bie przy ul. Ko biel skiej 1.

Dziel ni co wo na spo rto wo Dziel ni co wo na spo rto wo

Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Zbigniewa Kani – prezesa KS Drukarz Warszawa.

- Panie Prezesie, w ostatnich miesiącach wielokrotnie pisa-
liśmy o trudnej sytuacji i możliwej likwidacji klubu. Zarów-
no z Waszej strony, jak ze strony Miasta padła deklaracja 
zawarcia ugody. Miało do tego dojść 1 kwietnia. Tymczasem 
prima aprilis mamy już za sobą?

- My spełniliśmy wszystkie warunki do zawarcia wynego-
cjowanej ugody. Przekazaliśmy Miastu odpowiednią Uchwałę 
i sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia, ale nie wiemy co da-
lej. Piłka jest po stronie Miasta. Z tego co wiem, to umowa jest 
nieprzygotowana, pełnomocnictwa są nieprzygotowane. Czyli, 
jak klub przewidywał, może to potrwać kolejne miesiące, po to 
żeby zadłużenie nam rosło, żebyśmy znowu znaleźli się w bez-
nadziejnej sytuacji. 

- No tak, każdy miesiąc bez podpisania ugody kosztuje 
Wasz klub ponad 50 tysięcy złotych karnych opłat. To czy-

sty biznes dla Miasta… Ale, jako obiekt treningowy turnieju 
UEFA EURO 2012, spodziewaliście się pewnie trochę innej 
polityki, innego podejścia i  innych działań?

- Spodziewaliśmy się, że dostaniemy środki na moderniza-
cję obiektu, na boisko, trybuny, parking i zaplecze socjalne. 
Na dzień dzisiejszy nie mamy przekazanych żadnych środ-
ków. Gdyby to poszło bardzo dobrym i szybkim torem, to 
dostaniemy te pieniądze około 15 maja. Do czerwca zostanie 
nam 15 dni na wykonanie tych wszystkich rzeczy! Jest to 
nierealne. Gdybyśmy dostali te pieniądze na początku maja, 
to jeszcze byśmy zdążyli zrobić trybuny i parking. Mało tego, 
gdybym miał stuprocentową gwarancję, że te środki dosta-
niemy, to bym te inwestycje, te remonty zaczął już teraz. Ale 
przy takim traktowaniu nas przez Miasto takich gwarancji nie 
mamy. 

- Na szczęście niepewna sytuacja Drukarza jeszcze nie od-
biła się negatywnie na sportowej działalności klubu?

- W piłce nożnej mamy 14 grup młodzieżowych i jedną dru-
żynę seniorów. Praktycznie wszystkie grupy młodzieżowe są 
w najwyższej klasie rozgrywkowej w swoich rocznikach. Cały 
czas szkolimy łuczników. Teraz mamy właśnie nabór do tej sek-
cji. Bardzo prężnie rozwija nam się sekcja kajaków. W dwóch 
dyscyplinach: kajaki klasyczne i kajak polo. Mimo braku środ-
ków od 1 stycznia cały czas prowadzimy działalność sportową z 
dziećmi i młodzieżą.

Rozmawiał Adam Rosiński

Prezes Zbigniew Kania z Jakubem Błaszczykowskim i resztą 
naszej kadry w czasie jednego z treningów na Drukarzu.

Rynek motoryzacyjny jest 
trudny, konkurencja ogrom-
na - to szansa dla pomysło-
wych.  Niecodzienną promo-
cję wybranych marek opla 
dla największych klientów 
fl otowych zorganizowała 
ostatnio fi rma Nivette, jedna 
z największych fi rm motory-
zacyjnych w Polsce, laureat 
tytułu Solidna Firma. „Miesz-
kaniec” przyglądał się, jak 
wygląda Road Show.

Przedstawiciele fi rm, których 
fl ota samochodów służbowych 
składa się (lub może się skła-
dać...) z opli zostali zaproszeni 
6 marca na Pragę Południe, na uli-
cę Lotniczą już rano. Program roz-
pisany był na minuty. Najpierw 
prezentacja dwóch atrakcyjnych 

nowości: Opla Combo i Zafi ry 
Tourer. Combo to model dopaso-
wujący się do potrzeb użytkow-
nika: może mieć długie lub krót-
sze nadwozie, wysoki bądź niższy 
dach, oszklone lub pełne drzwi, 
zwiększaną ładowność. Model 
prosty w konfi guracji, oferujący 
mnóstwo rozwiązań funkcjonal-
nych, wielkości nadwozia i wypo-
sażenia. Do tego pełna gama sil-
ników: od oszczędnych po potęż-
niejsze smoki.

Zafi ra Tourer z kolei kusi 
innowacyjnymi rozwiązania-
mi w systemach bezpieczeń-
stwa, oferuje komfort klasy 
premium, przy dużych możli-
wościach aranżacyjnych. Auto 
jest po prostu piękne, bezpiecz-
ne, wygodne, duże. Przy okazji 

tej prezentacji usłyszeliśmy od 
przedstawiciela GM o planach 
związanych z wprowadzaniem 
jeszcze w bieżącym roku ko-
lejnych modeli produkowanej 
w Polsce i niezwykle popular-
nej Astry - czwartej już gene-
racji. Na jesieni doczekamy się 
sedana w rozmiarach wykra-
czających poza ramy charakte-
rystyczne dla tej klasy pojaz-
dów. Ogromne zainteresowa-
nie budziła także zaprezento-
wana przez Nivette Insignia Bi 
Turbo - prawdziwy tygrys na 
polskich drogach. Zastosowa-
na podwójna sprężarka daje nie 
tylko wielką moc, ogranicza zu-
życie paliwa, ale także niwelu-
je efekt tzw. dziury osiąganych 
mocy. Po prostu jedna sprężar-

ka pracuje na niższych obro-
tach, a druga - na wyższych, po-
kryty jest więc cały zakres. Na 
koniec deser: Opel Ampera, sa-
mochód uhonorowany tytułem 
auta ubiegłego roku. Hybrydo-

wy, innowacyjny napęd: samo-
chód zasilany jest elektrycznie, 
a silnik spalinowy służy gene-
ralnie do ładowania baterii. Zu-
życie paliwa wynosi więc poni-
żej 2 litrów na 100 km, a auto 

jest w stanie przejechać na aku-
mulatorach do 500 kilometrów.

No dobrze, posłuchać fajnie, 
ale jeszcze lepiej sprawdzić jak 
te wszystkie auta spisują się w 
trasie, jak funkcjonują te nowo-
czesne urządzenia. Stąd pomysł 
Road Show. Klienci otrzymali 
kluczyki..., mapę trasy (Warsza-
wa - Maciejowice na trasie do 
Puław – Warszawa) i zaprosze-
nie na grill po drodze. Co kilka-
naście kilometrów - zmiana za-
łóg, żeby każdy mógł spróbować 
jazdy różnymi autami. Na czele 
kawalkady Michał Nivette, pre-
zes fi rmy, w podziwianej przez 
wszystkich Amperze, a potem 
kolejne auta. Takie imprezy za-
padają w pamięć. Powinny więc 
zaowocować poważnym zainte-
resowaniem klientów fl otowych 
oplami sprzedawanymi przez 
Nivette sp. z. o. o. toms

Road Show firmy Nivette

OFERUJE
Usługi w zakresie profesjonalnego 

i kompleksowego
zarządzania i administrowania nieruchomościami

Wspólnot Mieszkaniowych.

Tworzymy profesjonalną i solidną fi rmę,
rzetelnie podchodzącą do powierzonych nam 

obowiązków.
Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 

22 517-89-00,  
e-mail:zarząd@osiedle-mlodych.pl 

lub wizytę
 w naszej siedzibie przy ul. Grenadierów 21.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Osiedle Młodych”
ul. Grenadierów 21, 
04-052 Warszawa
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 POz – lekarze rodzinni
 Po ra dnie spe cja li stycz ne, la bo ra to rium
 centrum dia gno sty czne – Usg, ekg, holtery 
 Medycyna Pracy

ul. k³o po tow skie go 22,  
pon.-pt. 8.00-18.00;

tel. 22 698 51 38
www.vi ta-me di ca.pl 
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Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

(sfera –4 do +6)
Warszawa, ul. Majdańska 7

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

TYLKO 299 zł
„Dwa w Jednym” (do dali i czytania)

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  soczewki z antyrefl eksem
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe

TRANSITIONS

Pracujemy pon.-pt. 9-19
sobota od 9 do 13

W końcu marca odbyła się 
konferencja „Diabetologia 
2012” zorganizowana 
przez Health Project 
Menagement. Zajęto się 
głównie dwoma obszara-
mi: kosztami i organizacją 
opieki diabetologicznej 
oraz aktualnymi zagadnie-
niami diagnostyki i terapii.
Największe autorytety w dziedzinie 

diabetologii poruszały zagadnienia zwią-
zane m.in. z wydatkami na świadczenia 
w diabetologii w latach 2011-2012, ale 
też fi nansowanie powikłań w cukrzycy, 
opiekę farmaceutyczną, dostęp do dia-
gnostyki i terapii po wywołującym tak 
wiele emocji wejściu w życie ustawy re-
fundacyjnej. Sporo czasu poświęcono 
omówieniu leków przeciwcukrzycowych 
i insulin a także leków inkretynowych, 
stosowanych od kilku lat w leczeniu cu-
krzycy typu B, lecz u nas mało popular-
nych, ponieważ nie refundowanych. Po-
ruszono też kwestie związane z paskami 
i metodami kontroli cukrzycy a także - z 
praktycznymi poradami dla chorych.

Prof. nadzw. dr hab. med. Leszek 
Czupryniak nazwał Polskę „skansenem 
diabetologicznym w Europie”. Apelo-
wał o 1-2 lata vacatio legis na przesta-
wienie chorych na korzystanie z ogra-

niczonej liczby leków i urządzeń refun-
dowanych przez NFZ. Jego zdaniem 
nie ma chęci zrozumienia problemu. 

Paweł Nawara Przewodniczący Ze-
społu ds. Wybranych Funkcjonalności 

Systemów NFZ omówił problem fi nan-
sowania w poszczególnych wojewódz-
twach. Podkreślił, że w województwie 
mazowieckim wskaźnik rotacji jest ko-
rzystny, zmienił się na lepsze co ozna-
cza, że pacjent nie jest odsyłany od le-
karza do lekarza (istotne zwłaszcza dla 
pacjentów z powikłaniami), lecz od ra-
zu otrzymuje pakiet niezbędnych skie-
rowań na badania, co upraszcza i przy-
spiesza postawienie diagnozy i terapię.

Pielęgniarka z Kliniki Endokryno-
logii i Diabetologii Instytutu Pomni-
ka Centrum Zdrowia Dziecka, Alicja 
Szewczyk, reprezentująca też Polską 
Federację Diabetologii, poruszyła m.in. 
problem szkoleń dla personelu medycz-
nego pracującego z chorymi na cukrzy-
cę: w 2011 roku Ministerstwo Zdrowia 
zorganizowało kursy dla pielęgniarek 
i położnych: spośród 95 pielęgniarek, 
które go ukończyły i zdobyły tak bar-
dzo potrzebną pacjentom wiedzę, nie 
wszystkie mogły liczyć na zajęcie sta-
nowisk, przygotowanych specjalnie dla 
osób o takich kompetencjach. 

Na koniec poproszono o zabranie 
głosu przysłuchującego się z uwagą 
konferencji Prezesa Zarządu Główne-

go Polskiego Stowarzyszenia Diabe-
tyków Andrzeja Baumana, aktywnie 
zaangażowanego w problemy diabe-
tyków. Jego zdaniem w Polsce lekce-
waży się problem chorych na cukrzy-
cę. Przy właściwym podejściu, odpo-
wiedniej opiece i procedurach, wielu z 
nich mogłoby sprawnie funkcjonować, 
unikając groźnych powikłań - wśród 
cukrzyków są przecież i sportowcy ze 
znaczącymi osiągnięciami. By zmniej-
szyć ilość powikłań, należy zadbać o 
cztery obszary: edukację chorych i spo-
łeczeństwa (blisko połowa chorych na 
cukrzycę typu B nawet o tym nie wie), 
dostęp do leków, zrozumienie w rodzi-
nie i spadek wagi. 

W połowie marca Parlament Euro-
pejski przyjął bardzo wyczekiwaną Re-
zolucję o Cukrzycy, wzywając państwa 
członkowskie Unii Europejskiej do 
konkretnych działań na rzecz poprawy 
sytuacji chorych na cukrzycę (w Unii 
cierpi na nią 32 miliony osób). 

Komisja Europejska ma obowiązek 
opracować, a następnie wdrożyć we 
wszystkich państwach Unii Europej-
skiej strategię cukrzycową, co pozwoli 
na poprawę profi laktyki, słabej jak do-
tychczas diagnostyki, ale też istotnych 
badań naukowych w obszarze diabeto-
logii. eGo

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

Szacuje się, że około 
10 procent populacji nie-
dosłyszy. Oznacza to, że 
słuch około 200 tys. war-
szawiaków nie jest prawi-
dłowy, choć z pewnością 
nie każdy zdaje sobie z te-
go sprawę.

Trudno jest zdefi niować 
takie pojęcie jak „nor-
malne słyszenie”. Istnie-
je znaczna różnica mię-
dzy zdolnością słyszenia 

u noworodka i nastolatka. 
Tak samo jak występują 
różnice u ludzi dwudzie-
sto-, czterdziesto i sześć-
dziesięcioletnich. Jak wie-
le innych rzeczy słuch 
zmienia się na przestrzeni 
życia, ale zmiany zazwy-
czaj występują tak wolno, 
że na początku wcale ich 
nie zauważamy. Dopiero, 
gdy słuch zaczyna wpły-
wać na nasz sposób po-

rozumiewania się z inny-
mi osobami, zaczynamy 
się zastanawiać, co się 
dzieje.

Skutecznym rozwiąza-
niem otwierającym drzwi 
do świata dźwięków, któ-
re wydawały się bezpow-
rotnie utracone, może 
okazać się aparat słucho-
wy. Współczesne apara-
ty to bardzo zaawanso-
wane i zminiaturyzowa-
ne urządzenia, potrafi ące 
dostosować się do ubyt-
ku pacjenta. Wybór kon-
kretnego modelu aparatu 
w znacznej mierze zależy 
od rodzaju ubytku słuchu, 

ale także od osobistych 
preferencji pacjenta i je-
go trybu życia. W każdym 
przypadku specjalista au-
dioprotetyk zaproponu-
je najlepsze rozwiązanie i 
pomoże dokonać najlep-
szego wyboru.

- W ostatnich latach ob-
serwujemy zwiększone za-
interesowanie pacjentów 
naszymi usługami. Nosze-
nie nowoczesnego, minia-
turowego aparatu słucho-
wego nie jest już krępują-
ce jak 10 czy 20 lat temu, 
a jako najczęstsze przyczy-
ny dyskomfortu pacjenci 
wskazują trudności w ko-
munikowaniu się z rodziną 
i znajomymi. Nowoczesne 
technologie nie ominę-
ły aparatów słuchowych, 

które wyposażone są w 
bardzo szybkie procesory 
potrafi ące czynić z dźwię-
kiem prawdziwe cuda – 
mówi Izabela Marczyk, dy-
plomowany audioprote-
tyk z fi rmy Fonikon, która 
specjalizuje się w niesie-
niu pomocy osobom nie-
dosłyszącym.

 Aparat słuchowy mo-
że przynieść wielką, po-
zytywną i natychmiastową 
różnicę. Bardzo ważnym 
czynnikiem jest indywidu-
alne zaangażowanie pa-
cjenta w proces noszenia 
aparatu. Im więcej infor-
macji może on dostarczyć 
o swoich odczuciach i po-
trzebach, tym lepsze będą 
rezultaty.

AS 2012

zadbaj O Swój SŁUch
Słabo słyszysz? Masz trudności z rozu-
mieniem mowy? A może ktoś z bliskich 
ma kłopoty ze słuchem? Przeczytaj, 
w jaki sposób zasięgnąć pomocy!

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

Przychodnia specjalistyczna

zapraszamy wszystkie zain-
teresowane osoby na bezp³atne 
ba da nie s³uchu i konsultacjê 
protetyka s³uchu. Osobom nie-
pe³ no spraw nym proponujemy 
wizyty domowe. z uwagi na 
du¿e zainteresowanie naszymi 
us³ugami, prosimy o telefoni-
czne umawianie wizyt.

APARATY S£UCHOWE

Diabetyk: problem znany, niedoceniany

Alicja Szewczyk z Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Instytutu Pomnika 
Centrum Zdrowia Dziecka oraz Paweł Nawara Przewodniczący Zespołu ds. 
Wybranych Funkcjonalności Systemów NFZ.


