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WYDANIE WIELKANOCNO-JUBILEUSZOWE 31.03.2015 r.

Świątecznie  
          i rocznicowo

„Mieszkaniec” zaczyna świętować 25. rok swe-
go istnienia na rynku. Przyszliśmy na świat 1 kwietnia 
1991 roku i nawet w najśmielszych marzeniach nie 
przychodziło nam do głowy przyszłe celebrowanie 
srebrnych czy złotych jubileuszy. A to już… Jesteśmy 
najstarszym, najdłużej utrzymującym się na rynku 
stołecznym pismem obywatelskim. Naszym matecz-
nikiem są prawobrzeżne części stolicy, ale z roku na 
rok nasza dystrybucja poszerza się i sięga już także  
i lewobrzeżnych dzielnic i powiatów podwarszawskich. 
Właśnie dowiedzieliśmy się, że prezydent m.st. Warsza-
wy Hanna Gronkiewicz-Waltz obejmie nasz Jubileusz 
swoim patronatem. To dla nas ważna wiadomość: nie 
jesteśmy pismem władz warszawskich, jesteśmy nie-
zależnym czasopismem redagowanym przez grono 
mieszkańców miasta, głównie z praskich dzielnic. Nie 
mamy ambicji politycznych, chcemy wyrażać zdanie 
mieszkańców. A patronat jest uznaniem, że jesteśmy 
ważnym partnerem.

Żyjemy jednak przede wszystkim Świętami Wielka-
nocnymi i prawdziwie ważnymi rocznicami: dziesięcio-
ma laty od śmierci Papieża Polaka, i 5. rocznicą tragicz-
nej katastrofy rządowego tupolewa pod Smoleńskiem, 
w której zginął Prezydent RP i 95 innych ważnych pol-
skich osobistości. To najlepsze okazje by po trzykroć 
sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest najważniejsze 
w życiu: ten wieczny pośpiech i gonitwa za celami, któ-
re pojutrze nie będą już istotne, czy równowaga pomię-
dzy teraźniejszością i mądrą przyszłością, którą powin-
niśmy już teraz zacząć budować. W biegu nic mądrego 
nie uda się wymyślić. W galopadzie nie pamięta się  
o naukach z przeszłości. Działa się instynktownie.

A my potrzebujemy rozwagi.  Świat wyraźnie się 
zmienił. Inne są zagrożenia. Dawne kotwice (życie  
rodzinne, słuchanie autorytetów) już nie trzymają tak 
mocno, a nowych nie ma. Mamy chaos tożsamo-
ściowy, rosną zagrożenia, a oczywistych odpowiedzi 
coraz mniej. Jakoś musimy sobie ten świat na nowo 
poukładać. 

Celebrując więc Święta Wielkanocne, rocznice duże 
i małe  –  pomyślmy jak każdy może ten świat sobie po-
układać. I jak go skleić w całość do przyjęcia  –   przez 
jeśli nie wszystkich, to przez większość. Polaków i ludzi 
na ziemi. Tej ziemi, jak chciał nasz Papież.

Wiesław Nowosielski
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
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ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

P O L E C A :
pe³en asortyment szkie³ 
(do komputera, dla kierowców, 
progresywne, fotochromowe)
du¿y wybór opraw
realizacja recept
wszelkie naprawy okularów
szybka i profesjonalna obs³uga

pon.–pt. 
w godz. 11.00–18.00

CECH OPTYKÓW

W WARSZAWIE

  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%   

 Kupno – Sprzeda¿  
 Monety, medale 

 Obrazy, platery  Srebro, z³oto 

 
 

  

UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI  G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818-07-91
czynne 9-20, sobota 9-14

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

uWAGA!
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

  Zapraszamy  
na ZESTAWY LUNCHOWE  
od 13 zł  

  

  
    Mamy wolne terminy 
na zorganizowanie komunii

   Ceny do uzgodnienia, 
menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

 Sala do 50 osób
ul. Abrahama 18  

(wejście od Fieldorfa)
Tel. 691-967-070;  

www.bistrogoclaw.pl
e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

ZNAJDŹ NAS NA 

Potrawy Wielkanocne
- zadzwoń i zamów!

 

Jacek Twarowski
Fizjoterapeuta tel. 22 610 06 73

kom. 602 375 462
www.twarowski.net

Gabinet Zdrowie
ul. Garwolińska 7 lok. 79
04-348 Warszawa

Nawet w 24 godziny!

szybko i uczciwie

T e

668 681 911 *
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KRONIKA POLICYJNA
Włamał się do piwnicy 

Policjanci zostali wezwani do jednego  
z bloków na terenie Grochowa. Dokonano tam 
włamania do piwnicy, zginęła terma grzewcza. 
Funkcjonariusze wspólnie z właścicielem piw-
nicy obejrzeli zapis monitoringu, na którym po-
krzywdzony rozpoznał jednego z mieszkańców 
bloku, jako sprawcę tego przestępstwa. 24-letni 
Maciej O. został zatrzymany w mieszkaniu. Ten 
sam mężczyzna dopuścił się również kradzieży 
agregatu malarskiego o wartości 10 tysięcy zło-
tych na szkodę swojego byłego pracodawcy. W 
sumie zatrzymany usłyszał dwa zarzuty kradzie-
ży i kradzieży z włamaniem.

Wpadł z łupem
Policjanci z mokotowskiego wydziału do wal-

ki z przestępczością przeciwko mieniu prowadzili 
działania zmierzające do zatrzymania sprawców 
włamań. Patrolując rejon Mokotowa funkcjona-
riusze zauważyli znanego im Mateusza Ł., któ-
ry był już notowany za podobne przestępstwa. 
Funkcjonariusze zwrócili uwagę, że mężczyzna 
niesie laptopa, a spod bluzy wystaje mu saszetka. 
Postanowili sprawdzić, czy przedmioty te należą 
do niego. Policjanci znaleźli przy nim między in-
nymi medale, odznaczenia, pieniądze, biżuterię, 
dowód rejestracyjny pojazdu zarejestrowanego na 
inne nazwisko. 30-latek został zatrzymany i prze-
wieziony do komendy. Policjanci ustalili miesz-
kanie, z którego zostały skradzione te rzeczy i po-
wiadomili właścicieli. Po zebraniu materiału w tej 
sprawie funkcjonariusze przedstawili 30-latkowi 
zarzut za włamanie, popełniony w warunkach  
recydywy.

Ukradł motocykl, usłyszał  
sześć zarzutów

Była 2.15 w nocy, kiedy policjanci przejeż-
dżający ulicami Saskiej Kępy zwrócili uwagę 
na motocyklistę. Jego strój zupełnie nie nada-
wał się na motocyklowe przejażdżki. Na widok 
policjantów zaczął uciekać. Funkcjonariusze 
podjęli pościg, chwilę później mężczyzna zo-
stał zatrzymany. 28-letni Kamil W. miał przy 
sobie środki odurzające, 0,5 grama mefedronu, 
dodatkowo, jak sam przyznał, niedawno za-
żywał narkotyki, a motocykl, którym jechał, 

ukradł wcześniej z terenu Śródmieścia. Wła-
ściciel hondy o tym, że została mu skradziona, 
dowiedział się dopiero od policjantów. Podczas 
przeszukania mieszkania sprawcy policjan-
ci zabezpieczyli kolejną działkę narkotyków,  
a także ujawnili, że dwukrotnie w ostatnim cza-
sie usiłował dokonać kradzieży z włamaniem 
samochodów, nissana i hondy. 

Samochodowa dziupla
Policjanci zajmujący się przestępczością sa-

mochodową w południowopraskiej komendzie 
zatrzymali trzech mężczyzn w momencie, kiedy 
w garażu przygotowywali karoserię hyundaia do 
ponownego lakierowania. Policjanci zabezpieczyli 
liczne elementy pojazdu, w tym i takie, które po-
siadały numery figurujące w bazie danych jako 
poszukiwane, pozostałe zostaną poddane eksperty-
zom. 44-letni Roman B. usłyszał zarzut paserstwa.

Okradł partnerkę
Policjanci zostali wezwani na ulicę Kobielską, 

gdzie w jednym z lokali awanturował się pijany 
młody człowiek. Funkcjonariusze zastali na miej-
scu konkubinę mężczyzny i jej matkę, które skar-
żyły się na 20-letniego Daniela M. Podczas inter-
wencji partnerka 20-latka ujawniła, że ten dwa dni 
wcześniej ukradł jej kartę bankomatową, po czym 
w nocy wypłacił z konta 550 złotych. Mundurowi 
zatrzymali Daniela M., który trafił do policyjnej 
celi, był pod wpływem alkoholu. Pokrzywdzona 
złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, 
a śledczy z wydziału mienia skompletowali mate-
riały i przedstawili mężczyźnie zarzut kradzieży.

Zatrzymani w drodze do komendy? 
Policjanci z patrolówki zatrzymali dwóch 

mężczyzn, którzy na widok funkcjonariuszy wy-
rzucili portfel i kilka drobiazgów. Okazało się,  
że były to rzeczy pochodzące z samochodu, do 
którego 34-latkowie, Grzegorz K. i Piotr S. włama-
li się dosłownie chwilę wcześniej. Ci tłumaczyli,  
że wszystko znaleźli na ulicy i …właśnie szli oddać 
rzeczy do komendy. Policjanci z wydziału mienia 
ustalili, że jeden z zatrzymanych jest także podej-
rzany o kradzież telefonu, który wyrwał z ręki pa-
sażerce tramwaju. Sąd zdecydował o zastosowaniu 
tymczasowego aresztu wobec obu mężczyzn.

toms

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, 
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą, 
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 
Radosnych i spokojnych Świąt
życzy

Adam Kwiatkowski
Poseł na Sejm RP

Kartka wykonana przez dzieci 
– podopiecznych Fundacji 
im. Ks. Prof. Ryszarda Rumianka, 
ul. Rybnicka 27, 
02-405 Warszawa, 
e-mail: biuro@fundacjarumianka.pl.

Z okazji 
Świąt Wielkanocnych

życzymy wszystkim 
mieszkańcom 

wszelkich łask bożych, 
pogodnych i zdrowych świąt, oraz 
pomyślności w życiu osobistym.

Radni 
Prawa i Sprawiedliwości

Praga-Południe

www.facebook.com/PiS.Praga.Poludnie
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Życzenia spokoju na święta

Dla policjantów był to 
dobry moment, aby choć na 
chwilę oderwać się od tru-
dów codziennej służby i zło-
żyć sobie świąteczne życze-
nia. Przybyli liczni goście, 
w tym zastępca komendanta 
stołecznego policji mł. insp. 
Piotr Owsiewski, przedsta-
wiciele samorządu, prokura-
tury i straży miejskiej.

Komendant KRP War-
szawa VII podinsp. Jarosław 
Misztal złożył wszystkim 
obecnym serdeczne życze-
nia.  ̶  Życzę pogody ducha, 
uśmiechu i spełnienia ma-
rzeń oraz spokojnej, rodzin-
nej atmosfery, miłych chwil 
spędzonych w gronie najbliż-
szych przy świątecznym sto-
le. Życzę także prawdziwych 

pyszności, w tym smacznego 
jajka i  ̶  aby tradycji stało 
się zadość  ̶  mokrego Lanego 
Poniedziałku. Tym, którzy w 
tym czasie będą pełnili służ-
bę składam również najser-
deczniejsze życzenia przede 
wszystkim spokoju i bezpie-
czeństwa – podkreślił ko-
mendant Jarosław Misztal.

W imieniu władz sa-
morządowych Pragi-Połu-
dnie, Rembertowa, Wawra  
i Wesołej życzenia złożył 
zastępca burmistrza Pragi-
Południe Jarosław Karcz.  
̶  Życzę, aby te święta były 
pełne radości i nadziei. 
Aby każdy znalazł czas dla 
siebie i swoich bliskich, 
gdyż coraz rzadziej mamy 
okazję, aby się spotkać.  

Życzę także chwili odpo-
czynku od zgiełku dnia co-
dziennego – dodał. 

Zastępca komendanta 
stołecznego policji mł. insp. 
Piotr Owsiewski w imieniu 
szefa KSP insp. Michała Do-
maradzkiego i swoim, po-
dziękował za ofiarną pracę  
i złożył świąteczne życze-
nia. Życzył przede wszyst-
kim zdrowych, rodzinnych  
i spokojnych świąt. 

Podczas spotkania nie 
zabrakło również modlitwy  
i święcenia pokarmów, które-
go dokonał kapelan KSP ks. 
Józef Jachimczak. Wszyscy 
obecni podzielili się jajkiem 
i złożyli sobie świąteczne 
życzenia.       

Anna Krzesińska

Z	okazji	świąt	Wielkiej	Nocy	w	Komendzie	Rejonowej	Policji	Warszawa	VII	przy	ulicy	
Umińskiego	odbyło	się	spotkanie	wielkanocne.	Było	pogodnie,	ciepło	i	serdecznie.	
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Poszukujemy osoby uzdol-
nionej literacko, piszącej 
z lekkim piórem, z pasją 
opisującej rzeczywistość  
i mającej  poczucie humo-
ru. Tworzymy zbiór opo-
wiadań, dla którego inspiracją będą 22 lata doświadczeń taksówkarzy 
z nami współpracujących.
Oferujemy publikację pod nazwiskiem autora, dystrybucję książki  
i atrakcyjne wynagrodzenie.
Zainteresowanych współpracą prosimy o wysłanie próbek twórczości  
(od 3 do 10 stron) na adres: marketing@sawataxi.com.pl,  
w tytule wpisując „konkurs literacki”. 
Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

W prawosławiu, w  Wiel-
ką Sobotę wierni przycho-
dzą do cerkwi aby poświęcić 
pokarmy: wieczorem roz-
poczną się wielkanocne na-
bożeństwa, trwające nawet 
do rana. O świcie, po zakoń-
czeniu uroczystej procesji  
i trzykrotnym okrążeniu 
cerkwi, kapłan po trzykroć 
uderza w odrzwia krzyżem, 
nawiązując do symboliki od-
rzucenia głazu zastawiającego 
wejście do grobu Chrystusa. 

To kapłan pozdrawia 
wiernych słowami „Chry-
stus zmartwychwstał”, a oni 
przekazują je sobie radośnie 

przez cały okres świąteczny. 
Gdy zakończą się procesje, 
a pokarmy w koszach są już 
poświęcone (także wino, czę-
sto w butelkach ze specjal-
nymi, okolicznościowymi 
etykietami wielkanocnymi), 
radosna biesiada rozpoczy-
na się od dzielenia  jajkiem. 
W niektórych regionach, do 
ucztowania zasiadają dopiero 
w niedzielne popołudnie, gdy 
wszyscy już porządnie wy-
poczną po całonocnym  ̶  z so-
boty na niedzielę   ̶ czuwaniu 
w cerkwiach.

Katolicka, spleciona z lu-
dową, polska tradycja obej-

muje także koniec Wielkiego 
Tygodnia: podczas gdy ko-
ścielne dzwony musiały mil-
czeć aż do Niedzieli Wielka-
nocnej, w Wielki Czwartek 
na wsiach hałasowano ile 
wlezie drewnianymi kołatka-
mi, wyganiając uprzykrzony 
Wielki Post. W kościołach 
zaś, podczas Mszy Wieczerzy 
Pańskiej, kapłani dokonują 
symbolicznego obmycia nóg 
dwunastu mężczyznom, na 
pamiątkę dwunastu apostołów 
którym obmył nogi Jezus.

W Wielki Piątek wszę-
dzie panowała cisza, bez 
muzyki, bez okrzyków, w 

skupieniu i modlitwie. To 
jedyny dzień w roku, gdy w 
kościołach nie odprawia się 
mszy świętej, za to organi-
zuje się nocne czuwania przy 
Grobie Pańskim, a niegdyś  
 ̶  procesje pokutnie odzia-
nych grzeszników, błagają-
cych o wybaczenie grzechów  
i oczyszczenie dusz. Dawniej 
Wielki Piątek był też dniem 
zakończenia wszelkich prac 
domowych i kuchennych, a 
jeśli się z czymś nie zdążyło, 
trzeba było koniecznie upo-
rać się z tym, zanim poszło 
się do kościoła ze święcon-
ką. Bo potem było już tylko 
świętowanie. W koszyczku 
muszą znaleźć się: symbol 
zmartwychwstałego Chrystu-
sa   ̶ baranek, symbol nowego 
życia   ̶  jaja, także w formie 
pięknie zdobionych pisanek, 
mających ponoć właściwości 
uzdrawiające, symbol krze-
py i siły   ̶  chrzan, symbol 
oczyszczenia domu od wszel-
kiego złego  ̶  sól. Oczywiście, 
można tam znaleźć i chleb, i 
mówiące o dostatku wędliny, 
i kawałek świątecznego koła-
cza czy mazurka, a dla ozdoby  
 ̶ żółtego kurczaczka i gałązki 
bukszpanu. W wielu regio-
nach ta „dodatkowa” symbo-
lika bywa nieco odmienna.

Wielka Sobota to dzień,  
w którym – zwłaszcza w mia-
stach – odwiedzamy liczne 
Groby Pańskie w kościołach 
– w niedzielę rano będą już 
puste. Każdego roku ich do-
datkowa, symboliczna wy-
mowa bywa odmienna, wiele 
zależy też od tradycji danej 
świątyni: ascetycznie, sce-
nicznie, tradycyjnie lub ultra-
nowocześnie. 

Jeszcze potem, po so-
botnim nabożeństwie, 
święcenie ognia, który 

symbolicznie spala to, co 
stare, wody, która oczyszcza  
i daje życie i cierni, symbo-
lizujących cierniową koronę 
Chrystusa.

Niedzielny, wczesny ra-
nek to czas uroczystego na-
bożeństwa  ̶  rezurekcji (resur-
rectio - zmartwychwstanie), 
której również towarzyszy 
procesja wiernych i kapłana 
wokół kościoła. Potem już 
pora na powrót do domu, 
dzielenie się jajkiem i wy-
jątkowe śniadanie   ̶  jedyne  
w całym roku, które tradycyj-

nie rozpoczynamy od zupy: 
białego barszczu lub żuru  
z majerankiem, czosnkiem, 
jajem i białą kiełbasą. Ma 
być kolorowo, obficie, rado-
śnie, bo Wielkanoc to świę-
to wesołe, rodzinne, ważne  
  ̶ czci bowiem najważniejszą 
Prawdę Wiary.

Weselmy się więc, świę-
tujmy, a zwłaszcza rozma-
wiajmy i przy bogato zasta-
wionym stole nie skąpmy 
sobie czasu dla siebie nawza-
jem, dzieląc się nim szczo-
drze i serdecznie.      eGo

WIeLKAnOC!
Gdy	jeszcze	trwa	Wielki	Tydzień,	zaczyna	się	czas	radosnego	wyczekiwania.	Świat	
chrześcijański	 przygotowuje	 się	 do	 najważniejszych	 świąt	 –	 Zmartwychwstania	
Pańskiego.	Chrystus	został	wskrzeszony!
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REKLAMA REKLAMA

Mgr	Górnicki	zaprasza	na	BEZPŁATNĄ	konsultację,	by	ustalić	możliwość	leczenia	
oraz	przeciwwskazania.	ZAPISY	OD	PONIEDZIAŁKU	DO	PIąTKU	W	GODZINACh		

9.00-17.00	TEL.	(22)	662-49-07	ORAZ	604-092-007

ul. Koronacyjna 15
tel. (22) 662-49-07

604-092-007

Mgr Jakub Górnicki leczy nagłe, ale też i przewlekłe zespoły bólowe, oraz trudne przypadki kliniczne leczone bezskutecznie 
metodami szpitalnymi, sanatoryjnymi lub lekami. Jest wykładowcą w jednej z warszawskich uczelni na wydziale Fizjoterapii 
oraz Medycyny Osteopatycznej. Uzyskał dyplom osteopaty w Anglii. Zabiegi u mgr Górnickiego w ogromnej liczbie przypadków 
zapobiegają operacjom przepuklin kręgosłupa oraz stawów kolan, bioder, ramion, barku.

Techniki zabiegów usprawniają połączenia i zależność od kręgosłupa – układu krwionośnego oraz nerwowego, likwidując różne bóle. 

WskAZANiAMi dO ZABiEGóW U OsTEOPATy sĄ MiędZy iNNyMi: zaburzenia czucia, drętwienie rąk, drętwienie i bóle nóg, stany pourazowe, 
naciągnięcia, „kolano skoczka”, „łokieć tenisisty”, rwa kulszowa, rwa barkowa, bóle kręgosłupa w każdym odcinku, różnego rodzaju zwichnięcia oraz wiele innych.

OsTEOPATiA, to doskonała i uznana metoda leczenia w systemie medycznym. Efekty są rewelacyjne. Należy mieć badania: RTG lub MR (rezonans magnetyczny), 
ewentualnie badania dotyczące innych chorób.

WAŻNE! Usuwane są również zaburzenia funkcjonalne: układu gastrycznego, urologicznego, oddechowego, zaburzenia koordynacji i psychomotoryki u dzieci, zespoły 
bólowe u kobiet w ciąży (bez leków!). Diagnostyka	i	korekta	WAD	POSTAWY	u	dzieci	i	młodzieży.	

„Dziękuję p. Górnickiemu za zabiegi. Uniknąłem operacji kręgosłupa i bark przestał boleć. Mogę znów grać w tenisa i być aktywny zawodowo”. Marek W. (41 l) Warszawa.
„Mgr Górnicki wyrównał poziom łopatek u mojej 12-letniej córki. Była duża różnica, widoczna krzywizna, która już dawała dolegliwości w oddychaniu i ćwiczeniach szkolnych. 
Gimnastyka, pływanie, fizykoterapia – niewiele pomagały – choć trwało to ponad 4 lata. Bardzo jestem wdzięczna!” Matka.
„Zażywanie leków na bóle kręgosłupa, to wiosłowanie pod prąd! Rujnowanie zdrowia. Nabawiłem się cukrzycy, zniszczyłem wątrobę i nerki! Koszmar! A ból w stawie biodrowym, pieczenie jak 
żelazkiem w plecach i drętwienie rąk – nie ustępowały. Pielęgniarka namówiła mnie na leczenie u p. Górnickiego. I to było moje wybawienie z bólu. Już nie biorę leków, jeżdżę rowerem, 
chodziłem po górach zaraz po zabiegach. To rewelacja!” (Janusz Luboń l. 62).

„W ciąży nie mogłam brać żadnych leków, a ból kręgosłupa był okropny. Pan	Górnicki	zlikwidował		mi	go	bez	leków”. Marzena L. (l 29) Legionowo.
„Najpierw leczono mnie na nerki – bo ból w odcinku lędźwiowym. Sterty leków, zakazy i nakazy. Potem zabrali się za żołądek, bo bóle chyba od niego. Też niewypał. No to w takim razie na pewno wątroba, bo ból między łopatkami i z prawej strony. Znów badania i leki.  
A jednak to nie wątroba, tylko „chyba” serce. EKG, holter, pobyt w szpital. Istny cyrk. Wreszcie diagnoza kręgosłup! Dowiedziałem	się	–	na	szczęście	–	o	mgr	Jakubie	Górnickim	z	Naturmedu.	Brak	mi	słów!	Jestem	wyleczony	i	wdzięczny!” Zygmunt Rudzki (56 l.).
„Leczyłem się ponad 7 lat na ból kolan i kręgosłupa szyjnego. Bez efektów. Przemysł farmaceutyczny nic nie zyskuje, że ktoś zdrowieje! Zarabia tylko wtedy, gdy ktoś leczy objawy latami. Ale	w	końcu	trafiłem	do	mgr	Górnickiego.	To,	co	uczynił	ze	mną,	graniczy		
z	cudem.	Bez	leków	jestem	sprawny,	bóle	kolan,	wszystkie	inne	minęły	bez	śladu!	Dziękuję!” Marian Wadowski (69 l.) z Warszawy.
„Jestem stomatologiem. Praca w jednej pozycji godzinami  –  zniszczyła mi kręgosłup szyjny, piersiowy i bark. Nie mogłem już normalnie funkcjonować, kolega ortopeda groził mi operacją. O lekach wiem sporo, więc też ich unikałem. Pacjentka	podpowiedziała	mi		
p.	Górnickiego.	Natychmiast	tu	przyjechałem.	Jestem	nim	zafascynowany	i	wdzięczny!	Zlikwidował	mi	problem!” dr Marek Słowiński, Kutno (l.51).

REWElAcyJNA POMOc W BólU – BEZ lEkóW

 Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii 

NATURMED
Warszawa-Ursus Osiedle Gołąbki

Kobiecym okiem

Gdy w domu wszystko lśni 
to znak niechybny, że święta idą! 
Posprzątane na błysk? Chcia-
łoby się, by wszędzie było świą-
tecznie  ̶  czysto, schludnie a naj-
lepiej jeszcze  wiosennie! Więc 
sprzątamy, czyścimy, pucujemy, 
upiększamy. Ale potem wycho-
dzimy z własnego mieszkania na 
klatkę schodową, na ulicę, i tak 
dalej. A tam już nie zawsze jest 
tak pięknie.

W tym roku chyba po raz 
pierwszy z wiosną nie dominuje 
temat mało pachnący - psie „pa-
miątki” na trawnikach. Śniegu 
już nie ma, a trawy jeszcze nie, 
więc nic się tu nie da ukryć. 
Mam pytanie: jak często wi-
dzicie, że właściciel sprząta po 
psie, załatwiającym na trawni-
ku „konkrety”? Bo ja   ̶ rzadko. 
Znacznie częściej, obserwuję, jak 
właściciel udaje, że nic nie widzi, 
pogrążony w rozmowie przez ko-
mórkę lub znienacka zapatrzony 
w niebo. Ale gdy pies skończy, 

żwawo razem z nim rusza dalej. 
A jednak, mimo moich (a może 
i Państwa) przygnębiających 
obserwacji, jest zdecydowanie 
czyściej, niż było kilka lat temu. 
Może też dlatego, że w większo-

ści miewamy już małe i maleńkie 
pieski, a nie rotwailery, boksery 
czy owczarki. Mały piesek, mały 
brzuszek, mała pamiątka. Do-
brze, że na zieleńcach i w par-
kach widać już kwiatki, zwłaszcza 
krokusy, bez których  ̶  wiadomo  ̶  
wiosna nie przyjdzie!

Trawniki, to jedno. Ogól-
nopolska, marcowa kampania 
HejtStop wymierzona przeciw 
nienawiści, wulgaryzmom itp. 
smarowanym na murach, wia-
tach i gdzie popadnie, jako jed-

no ze swoich działań propaguje 
(aktywnie!) zamalowywanie tego 
wysprejowanego śmiecia. Bar-
dzo im za to dziękuję.

Upstrzone, jak przez muchy, 
ściany, to nie wszystko. Jeżdżę 
często Trasą Łazienkowską auto-
busem, który za ul. Saską skręca 

wiaduktem na Wał Miedzeszyń-
ski. Kiedy siedzi się przy oknie, 
widać dokładnie ekrany dźwię-
kochłonne. Montowane niedaw-
no, przezroczyste od strony za-
budowań, oprawione w coś, co 
wyglądało na aluminium, oparte 
na rzewnie niebieskich coko-
łach. Nie zainteresowały zbytnio 
owych obrzydliwych „much”, 
które, upstrzyły przezroczyste 
panele tylko w dwóch czy trzech 
miejscach. Ale za to same ekrany, 
gdy się przyjrzeć, nawet niezbyt 
wnikliwie, wyglądają paskudnie. 
Na błękitnych cokołach widać 
ciemne, brudnordzawe smugi, 
podobnie jak na „aluminio-
wych” ramach, wyraźnie ustępu-
jących presji czasu i spalin. Ko-
rozja żre! Nie mogę się nadziwić, 
że tak szybko. A chciałoby się, by 
i tu było pięknie.

„Wolnoć Tomku w swoim 
domku”   ̶ powtarzamy często za 
Aleksandrem Fredrą. Pewnie, 
że tak. Ale jeśli „domkiem” jest 
nie tylko nasze mieszkanie, lecz 
także jego otoczenie? Miło, by 
było także estetyczne i zadbane. 
Wtedy Święta będą jeszcze pięk-
niejsze!        żu

PRZEdśWiĄTEcZNE PORZĄdki 

- 

Panie Kaziu, te tulipany, to jak z reklamy jakiejś… Eustachy Mor-
dziak z niekłamanym podziwem wlepił wzrok w naręcze żółtych 
słońc, które pan Kazimierz Główka podtrzymywał jedną ręką, po-
dając mu drugą na przywitanie. 
- U nas, „na Szembeku” innych nie ma. 
- Faktycznie. Powiem panu, że jak się idzie wzdłuż bazaru, od Za-
mienieckiej, to jakby człowiek w ogrodzie jakim był. A już zwłaszcza 
w okolicy świąt, to żółto tam, aż oczy bolą.
- Bo teraz tulipany chyba najpiękniejsze są. Kruche piękno, które 
pokonuje ponurą urodę zimowych miesięcy. Wie pan, lubię nasze 
świąteczne symbole – te baranki, święconki, zieloną rzeżuchę, ale 
dla mnie Wielkanoc bez żółtych tulipanów i bez żonkili, byłaby 
uboższa. Jednak w tym roku nie było pewności, czy tulipany zdążą. 
Święta tak wcześnie wypadły. 
- Pogodę ma pan na myśli? Faktycznie, ale pogody nikt nie prze-
widzi. Niby są komputery, satelity i co kto chce, a matka natura i 
tak robi, co chce. Za to z przygotowaniem Świąt żadnych kłopotów. 
Wszystko było. Pamiętasz pan, jak się szynkę kiedyś zdobywało?
- Były czasy… Ale powiem panu, że mimo, że łatwo nie było, to ja-
koś nie przypominam sobie stołu wielkanocnego bez choćby kawa-
łeczka szynki. Odważę się powiedzieć, że stoły bez szynki to raczej 
teraz łatwiej spotkać niż wtedy. 
- Bośmy sobie zaprowadzili kapitalizm, czyli jak masz, to masz, ale 
jak nie masz, nie ma zmiłuj. Zostaje tylko opieka społeczna, Cari-
tas…
- I Armia Zbawienia. Wyobraź pan sobie, że już kilka razy ich wi-
działem koło Dworca Wschodniego, od Lubelskiej. Jednak najbar-
dziej załamuje mnie zawsze widok jadłodajni Caritasu na Skary-

szewskiej. Pierwsi głodni ustawiają się po kościelną zupkę już od 
rana. Okropny widok.
- Że kościół biednych karmi? No, co pan, panie Kaziu? To chwała 
się kościołowi należy.
- Jasne, ale ja co innego mam na myśli. Widzisz pan, ta jadłodajnia 
na Skaryszewskiej, to jak memento mori: dziś masz dach nad głową, 
pełny talerz, czystą koszulę na grzbiecie, a jutro szast-prast, los tak 
wywróci człowiekowi życie na nice, że na współczucie bliźnich tylko 
może liczyć. Granica między człowiekiem najedzonym a głodnym zro-
biła się tak cienka, że na co dzień jej nie zauważamy. Ale ona jest. 
- I co, w Święta mamy o takich przykrych rzeczach pamiętać?  
W Święta człowiek, panie Kaziu, chciałby choć na chwilę odpocząć 
od kłopotów, cieszyć się tym, co przyjemne. 
- A ja uważam, że na refleksję nad kruchością naszego losu Święta 
Wielkanocne są dobrym czasem. Uczą nas, że nawet jeśli upadasz, 
to możesz się podnieść, że nawet jeśli masz, to nie zapominaj o tych, 
którzy nie mają, bo ty też możesz nie mieć. Myślę panie Eustachy, 
że tego nas uczy obyczaj obmywania nóg ubogim podczas Wielko-
czwartkowej mszy. 
- Znaczy, czego nas uczy, konkretnie?
- Pokory, panie Eustachy, pokory.
- Znakiem tego cieszyć się w te Święta nie można? 
- Można, a nawet trzeba - radość, to przecież główny akcent Nie-
dzieli Wielkanocnej. 
- To może i dowcipy można opowiadać?
- Pewnie! Zna pan jakiś świąteczny?
- Powiedzmy – okołoświąteczny: 
Niedźwiedź nie mógł się doczekać, aż któryś z mieszkańców lasu da 
mu świątecznego „zajączka”, więc sam go sobie złapał. Zajączek 
się drze:
- Jak mnie zaraz nie wypuścisz i nie przeprosisz to, to…
- To, co?!
- To trudno…      Szaser        

Co tam panie na Pradze...

MEMENTO

Z perspektywy Izby Wyższej

Straszenie stało się w Polsce nie-
odłącznym elementem gry politycznej. 
Przypomnę, że np. konstytucja z 1997 r. 
miała być, zdaniem jej przeciwników, za-
grożeniem nie mniejszym niż bolszewicka 
nawałnica z 1920 r. Miała zagrażać wol-

ności religijnej, prowadzić ku dechrystianizacji i rozbiorom Polski, 
ustanowić tyranię prezydenta (sic!), odmawiać rodzicom prawa do 
wychowywania własnych dzieci, godzić w suwerenność państwa, 
ograniczać prawo rolników do ziemi, pozbawić naród tożsamości,  
a człowieka ludzkich praw itp. Podobne lub jeszcze gorsze plagi mia-
ły spaść na Polskę po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Mówiono, 
że UE to nowy Związek Sowiecki. Straszono nas także Niemcami 
(wykupią polską ziemię), laicyzacją, rozpadem rodzin, cywilizacją 
śmierci itd. 

Większość Polaków okazała się odporna na takie dictum i – jak 
dowiodło życie – dobrze na tym wszyscy wyszliśmy. Politycy nie zre-
zygnowali jednak ze straszenia, o czym można się było przekonać 
podczas debaty nad konwencją antyprzemocową. Niestety, do tej gry 
włączyła się twórczo także część (na szczęście mniejszość) Senatu, 
który do tej pory chwaliłem za rozsądek i umiarkowanie. 

Konwencja, która mówi o zapobieganiu i zwalczaniu przemo-
cy wobec kobiet i przemocy domowej (i o niczym więcej) uderza, 
zdaniem opozycyjnych senatorów, w chrześcijaństwo, małżeństwo, 
rodzinę, cywilizację, naszą tradycję i tożsamość. Stanowi istotne za-
grożenie dla ładu społecznego w Polsce. Narusza podstawowe prawa 
i wolności obywatelskie. Dąży do uwolnienia kobiety od roli żony  
i matki. Odbiera rodzicom prawo wychowania dzieci zgodnie z wła-
snymi przekonaniami. Wprowadza do szkół tylnymi drzwiami de-
prawację dzieci i młodzieży. Niszczy światopoglądową bezstronność 
państwa oraz równość kobiet i mężczyzn. Oznacza wypowiedzenie 
wojny płci biologicznej, zwycięstwo gejów, lesbijek, transwestytów  
i transseksualistów, którzy będą mogli zgodnie z prawem udawać, że 
są małżeństwem, adoptować dzieci i zabawiać się w rodzinę. Nie tyl-
ko nie zwalczy przemocy, ale przyniesie jej eskalację  („bo rycerski 
szacunek, jakim mężczyźni w Polsce darzą kobiety, zostanie przez 
jakieś głupie zapisy zburzony”). Poprzez zerwanie więzi pokolenio-
wych, cywilizacyjnych, odwiecznych, narzuconych prawem natural-
nym rozwiązań doprowadzi do degrengolady moralnej, intelektualnej, 
a co za tym idzie, do upadku realnej demokracji.

Jeden z senatorów doszukał się analogii między traktowaniem 
płci przez konwencję i prywatnych środków produkcji przez Marksa 
i Engelsa: „Neomarksizm podchodzi do naszych wrót”  ̶ wieszczył. 
Inny martwił się, że w świetle konwencji nie wiadomo, kto jest ko-
bietą, a kto mężczyzną. (I jak tu żyć?) Jeszcze inny namawiał do od-
rzucenia konwencji w trosce o kondycję gospodarki. (Podejrzewam,  
że pomyliły mu się debaty). 

Słowem, czeka nas koszmar. Nie dałem się jednak przestraszyć 
i – podobnie jak większość senatorów – głosowałem za przyjęciem 
konwencji. Mam nadzieję, że Polska ją szybko ratyfikuje. Warto pod-
kreślić, że nie wszyscy polscy księża ulegli katastroficznym wizjom 
hierarchów. Ks. Alfred Wierzbicki, filozof z Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego, mówi w wywiadzie dla jednej z gazet. „Najbardziej 
niebezpieczne jest posługiwanie się hasłami, że to koniec cywiliza-
cji chrześcijańskiej, zdrada katolicyzmu, niszczenie polskiej rodziny.  
Bo jest zupełnie odwrotnie. Konwencja może pomóc w uzdrowieniu 
rodziny. I to jest w niej pozytywne”. I może na tym zakończmy ten 
spór, a skupmy się na dobrej realizacji przepisów, zawartych w kon-
wencji, aby nie pozostały tylko na papierze.

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

sTRAchy 
NA lAchy
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22 stycznia 2005 roku Jan 
Paweł II powołał ks. Henry-
ka Hosera SAC do godności 
arcybiskupiej, mianując go 
Sekretarzem Pomocniczym 
Kongregacji ds. Ewangeliza-
cji Narodów i Przewodniczą-
cym Rady Wyższej Papieskich 
Dzieł Misyjnych. 

Sakrę Biskup-Nominat przy-
jął w Rzymie, w uroczystość 
Świętego Józefa Oblubieńca 
NMP, 19 marca 2005 roku. W 
tym roku Ksiądz Arcybiskup 
Henryk Hoser SAC obchodzi 

10-lecie konsekracji bisku-
piej. W Jego intencji 19 marca  
w Katedrze Warszawsko-Pra-
skiej odprawiono Dziękczynną 
Mszę Świętą, której przewod-
niczył Ksiądz Arcybiskup.

* * *
Na początku marca zasoby 
Narodowego Archiwum Cy-
frowego  wzbogaciły się o spu-
ściznę audiowizualną Jerzego 
Ficowskiego  ̶  poety, pisarza, 
tłumacza, autora piosenek  
i utworów dla dzieci, znawcy 
kultury cygańskiej i żydow-
skiej oraz twórczości Bruno-
na Schulza, odkrywcy talentu 
cygańskiej poetki Bronisławy 
Wajs – Papuszy. Zbiór tworzy 
prawie 2,5 tysiąca fotografii, 
nagrań i filmów dokumentu-
jących życie rodzinne i zawo-
dowe pisarza. Pośród  przeka-
zanych przez wdowę Elżbietę 

Ficowską, materiałów są m.in. 
fotografie Bronisławy Wajs 
– Papuszy jego autorstwa. 
Zbiory zostaną digitalizowane  
i udostępnione w serwisie  
szukajwarchiwach.pl

* * *
Fani gry Monopoly z całego 
świata wybrali swoje ulu-
bione miasta, które chcieliby 
umieścić na nowej planszy 
specjalnego wydania Mo-
nopoly Tu i Teraz – edycja 
2015. W prestiżowym gronie 
22 miast znalazła się również 

Warszawa, która zajęła szóste 
miejsce. Swój głos na stolicę 
oddało ponad 100 tysięcy in-
ternautów. – Bardzo dzięku-
ję wszystkim, którzy oddali 
swój głos na Warszawę. (…) 
Jestem przekonana, że obec-
ność na planszy światowego 
wydania gry Monopoly prze-
łoży się na jeszcze większe 
zainteresowanie turystów 
naszym miastem – mówiła 
prezydent Hanna Gronkiewi-
cz-Waltz. 

* * *
30 domków lęgowych, tyl-

ko dla wróbli, pojawiło się w 
Ogrodzie Saskim i Parku Pra-
skim. Są to skrzynki różnej 
budowy, dostosowane do zwy-
czajów wróbli. Ciekawost-
ką jest gniazdowanie wróbli  
w stalowej rzeźbie „Żyrafa” 
w Parku Praskim (na zdjęciu). 
Urządzanie domków lęgowych 
zbiegło się z obchodami Mię-
dzynarodowego Dnia Wróbla 
Domowego.

* * *
Warszawskie ZOO obchodzi-
ło niedawno swoje 87. uro-
dziny. Miejski Ogród Zoolo-
giczny przy ul. Ratuszowej 
otwarty został dla publiczności  
11 marca 1928 roku. Przez ostat-
nie lata wyremontowano, zmo-
dernizowano bądź odnowiono 
95% obiektów. Przybywają 
nowe gatunki zwierząt, dziś na 
powierzchni 32 ha mieszka 479 
gatunków zwierząt, liczących 
2717 osobników. W planach jest 
rozpoczęcie prac nad nowym 
obiektem dla panter śnieżnych, 
nowym pawilonem dla lemu-

rów, dokończenie przebudowy 
Akwarium i modernizacja wy-
biegu niedźwiedzi brunatnych. 

* * *
Ponad milion krokusów, tu-
lipanów i narcyzów zosta-
ło posadzonych, by wiosną 
ozdobić Warszawę. Kwitnące 
krokusy można oglądać m.in. 
na Rondzie Waszyngtona  

i na Polu Mokotowskim. Setki 
tysięcy kolorowych kwiatów 
zobaczyć można także m.in. 
na ul. Kasprzaka, Modlińskiej, 
Krasińskiego, Połczyńskiej, 
Wiertniczej, wzdłuż Wybrzeża 
Helskiego na wysokości parku 
Praskiego. 

(ab) (um) (wm) (ZOM)

ZAPROsZENiA dlA MiEsZkAŃcóW

n Centrum Promocji Kultury dla Pragi-Południe  
ul. Podskarbińska 2 – 31.03. godz. 12.00  ̶  Finał Mię-
dzyszkolnego, Ogólnopraskiego Festiwalu „Rozwiń ta-
lent”. Wstęp wolny;
n Klub Kultury „Gocław” ul. Abrahama 10  ̶  12.04. 
godz. 14.00- i 15.30 – „Poskromienie złośnika”  ̶  histo-
ria chłopca fascynującego się wszystkim co złe. Spek-
takl dla dzieci w wieku 3-10 lat. Wstęp: 5 zł/ z Kartą 
Warszawiaka: 4 zł Przedsprzedaż biletów od 07.04.; 
13.04. godz.19.00 –„ Koncert Papieski”. Program arty-
styczny, dedykowany pamięci Jana Pawła II - w dzie-
siątą rocznicę śmierci i pierwszą rocznicę kanonizacji. 
Wstęp wolny; 20.04. godz. 18.30 – „Ludzie i Elfy” – 
wernisaż wystawy grafiki Sylwii Kryczki, mieszkanki 
Gocławia. Wystawa czynna do 07.05.br., wstęp wolny;  
20.04.godz. 19.00  ̶  „Monika Węgiel śpiewa Piaf” kon-
cert piosenek francuskich głównie z repertuaru Edith 
Piaf w wykonaniu aktorki Moniki Węgiel-Jarocińskiej. 
Wstęp: 5 zł/ z Kartą Warszawiaka: 4 zł. Przedsprzedaż 
biletów od 13.04.;
n Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2  
– 1.04. godz. 11.00-13.00  ̶  Warsztaty rękodzieła ar-
tystycznego. Szydełkowanie. Wstęp wolny; 3.04. godz. 
10.00-12.00  ̶  Piątek z grami planszowymi i kartami. 
Wstęp wolny; 8.04. godz. 11.00-13.00  ̶  Warsztaty rę-
kodzieła artystycznego. Szydełkowanie. Wstęp wolny; 
9.04. godz. 12.00-13.00  ̶  Psychologia Złotego Wie-
ku. „Budowanie poczucia własnej wartości.” Prowa-
dzenie: Joanna Witkowska – psycholog. Wstęp wolny; 
godz. 17.00-20.00  ̶  Wieczorek taneczny. Prowadzenie:  
DJ Marcel. Wstęp 5 zł; 10.04. godz. 10.00-12.00  ̶  Pią-
tek z grami planszowymi i kartami. Wstęp wolny; godz. 
12.00-13.00  ̶  Wykład „Prawdziwe przyczyny otyłości  
i cukrzycy - profilaktyka i alternatywa w każdym wieku. 
Wstęp wolny; 11.04. godz. 16.00-17.00  ̶  Uroczyste roz-
poczęcie działalności weekendowych w KKS. Koncert  
„Przeboje musicalowe” w wykonaniu pianisty Wojtka 
Żmudy. Wstęp wolny; 13.04. godz. 12.00-13.00  ̶  „Być 
człowiekiem 1983”. Reż. Pakuła Julian. Studium po-
staw i zachowań współczesnej młodzieży. Wstęp wol-
ny; 14.04. godz. 12.00-13.00  ̶  Wykład „Rajska wyspa 
Bali”. Wstęp wolny.
n Białołęcki Ośrodek Kultury ul. Vincenta van Go-
gha 1 – Kino na Boku - 01.04. godz. 14.30 i 02.04. 
godz.14.30; 18.30 i  20.45 – projekcja filmu „Sils Ma-
ria”. W roli głównej Juliette Binoche; 06.04. godz. 14.00  
̶   film pt. „Piorun i Magiczny dom”;
n Wawerskie Centrum Kultury Filia Radość ul. Pla-
netowa 36 – 01.04. godz. 11.00  ̶  Międzynarodowy Dzień 
Książki dla Dzieci. Spotkanie z Lilianą Gotz – radościan-
ką  ̶  autorką książki dla dzieci pt. „Gęś w Kapeluszu”. W 
programie: m.in. wspólne czytanie bajki, improwizowana 
inscenizacja teatralna. Spotkanie dla rodziców z dziećmi  
w wieku przedszkolnym. Wstęp wolny;
n Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 – 14.04.
godz. 18.00 – „Spotkanie z książką” – „Dziennik. Pięć 
dzienników z łódzkiego getta” Dawida Sierakowia-
ka jest opowieścią o Łodzi pod nazistowską okupacją,  
o rządach Chaima Rumkowskiego, kontrowersyjnego 
przełożonego Starszeństwa Żydów, o wywózce miesz-
kańców getta do Auschwitz, i walce o przetrwanie;
n Galeria Plenerowa Muzeum Łazienki Królewskie 
– do 26 kwietnia br. wystawa „Historia Domu Urodzenia 
Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli”. Organizatorzy: 
Muzeum Łazienki Królewskie oraz Narodowy Instytut 
Fryderyka Chopina.

Z MiAsTA

WARSZAWA FALENICA:
ul. Bystrzycka 55
DOM Handlowy FALA   tel. 22 815 32 84
OTWOCK:
ul. Karczewska 27       tel. 22 788 43 96
ul. Poniatowskiego 1A   tel. 22 788 45 16

 

REKLAMA REKLAMA

W Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich 
Męczenników przy Al. St. Zjednoczonych 55  
– 8 kwietnia br. o godz. 18.00 rozpocznie się 
uroczysta Msza Święta w intencji poległych  
w narodowej tragedii smoleńskiej. Po Mszy Świętej 
nastąpi odsłonięcie i poświęcenie przez arcybiskupa 
Henryka Hosera trzech tablic pamiątkowych,  
na których zostały uhonorowane wszystkie poległe  
w Smoleńsku osoby. 
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Również dla Markowskich 
z Grochowa był to wyjątkowy 
rok, bo określił historię rodziny 
na co najmniej trzy pokolenia do 
przodu (dorasta i czwarte, które 
zapewne przejmie schedę). Co 
takiego zdarzyło się u Markow-
skich w owym 1960 roku, powo-
dując, że 55 lat później  piszemy 
o tym w „Mieszkańcu”?

Ryszard Markowski wraz ze 
wspólnikiem i założył warsztat 
samochodowy przy ulicy Gro-
chowskiej 168. Nic to jeszcze 
Państwu nie mówi? Ale Chrysler, 
Jeep i EDMARK AUTO to już 
tak, prawda? Hasło tego znanego 
wszystkim warszawiakom salo-
nu i serwisu aut amerykańskich 
„ Nie odmawiamy nikomu” ma 
swą zweryfikowaną treść. Po-
ważnie podchodzą tu do napisu 
nad wejściem: Rok założenia 
1960. Tradycji marki nie można 
się sprzeniewierzyć...

Ryszard Markowski miesz-
kał obok. Zakładając ze wspól-
nikiem warsztat nastawiał się 
na obsługę syrenek, warszaw, 
czasami przyjeżdżał ktoś fia-
tem. Żeby prowadzić tego typu 
przedsięwzięcie, trzeba mieć 
rzemieślniczy tytuł mistrzowski. 
Pan Ryszard go zdobył, certyfi-
kat do dziś wisi w biurze kilku-
krotnie przebudowywanej nieru-
chomości. Po starym warsztacie 
niewiele zostało. Patrycja i Aneta 
Markowskie, dziś zarządzające 
tą rodzinną firmą, z tamtych cza-
sów pamiętają przede wszystkim 
wejście do tzw. kanału i puste 
plastikowe butelki po oleju, na 
ówczesną modłę wyznaczające 
granicę warsztatu

Wielkim budowniczym  
EDMARKU okazał się ich tato, 

a syn Ryszarda Markowskiego 
- Edward. Człowiek wielu ta-
lentów, łącznie z zamiłowaniem 
do operowego śpiewu, złapaw-
szy bakcyla samochodowego 
w warsztacie ojca, uwielbiając 
odbudowywanie starych aut i ich 
przerabianie, wybrał się studio-
wać na Politechnikę Warszaw-
ską. Został inżynierem „od sa-
mochodów” i miał jedno wielkie 
marzenie: jeździć „amerykań-
cem” i serwisować samochody 
amerykańskie. Bo mają duszę, 
bo zostały stworzone, by dawać 
wielką wygodę użytkownikowi.

  I gdy nadarzyła się okazja, 
Edward Markowski wyprysnął 
do Stanów Zjednoczonych. 
Tam dzięki pomocy znajo-
mych, pracował w warsztacie, 
szybko wkomponował się w 
miejscową społeczność i wyda-
wało się, że tam już osiądzie na 
stałe. Los jednak chciał inaczej. 
To on zdecydował o przejęciu 
pałeczki przez drugie pokole-
nie Markowskich firmy przy 
Grochowskiej 168a.

Nie było wówczas kompu-
terów, telefonów komórkowych, 
sms-ów maili. Podstawową for-
mą kontaktu były listy, które szły 
kilka tygodni. Edward Markow-
ski uzgodnił tą drogą z żoną, że 
po nią przyjeżdża i z córkami Pa-
trycją i Anetą razem wyjadą na 
stałe do Ameryki. Gdy Edward 
wylądował na Okęciu dowie-
dział się, że plany będzie musiał 
zweryfikować. Tata już był bar-
dzo ciężko chory i rodzina stanę-
ła przed trudną decyzją: zamknąć 
(bo wspólnik już nie żył) warsz-
tat przy Grochowskiej 168a czy 
spróbować budować American 
Dream w centrum Grochowa.

  Już wiemy, że zwyciężyła 
druga opcja. Edward Markowski 
postanowił rozbudować warsz-
tat, unowocześnić go, nic nie tra-
cą jednak z opinii, że tu są „złote 
rączki”. Przebudowa zaowoco-
wała uzyskaniem autoryzacji 
FSO. A córki, Patrycja i Aneta 
nowe hobby.

- Miałam około 8 lat, jak raz 
w niedzielę Tata powiedział, że 
jedziemy na Żerań popatrzeć na 
zawody gokartowe - wspomina 
Patrycja Markowska. - Zain-
spirował go nasz sąsiad z Go-
cławia, gdzie wówczas miesz-
kaliśmy, który takiego gokarta 
trzymał w piwnicy. No i poje-
chaliśmy. Skończyło się tak jak 
musiało: Tata, mając dwie córki 
marzył by mieć syna, więc nam 
organizował chłopięce zabawy, 
wsadził mnie do tego gokarta, 
Nie sięgałam pedałów, więc za 
plecy włożył mi oponę, pojecha-
łam - spodobało mi się. Tata był 
przeszczęśliwy, zaczął coś grze-
bać przy lince gazu, wyrwałam 
do przodu, gdzieś w hamując w 
krzakach. Tata dobiegł trupio-
blady. Ale zaczęło się moje go-
kartowe ściganie. 

Serwisantką Patrycji była… 
jej młodsza siostra Aneta. ścisły 
umysł, uwielbiała precyzyjnie 
sprawdzać, rozkręcać i dokręcać 
śrubki, poprawiać parametry. 
Wtedy jeszcze do gokarta nie 
wsiadała, ale jak wsiadła, to po 
latach zrobiła wicemistrzostwo 
Polski, po drodze zdobywając 
wiele innych tytułów. Taka za-
bawa w gokarty sprawiała, że 
dziewczyny przychodziły do 
warsztatu ojca i z mechanikami 
serwisowały swoje pojazdy. Ci 
sami mechanicy do dziś pracują 
w EDMARKU. Bo to wciąż fir-
ma rodzinna.

Edward Markowski rozbu-
dowywał firmę, córki pamiętają 
z tamtych lat pospolite ruszenie, 
gdy trzeba było jechać po nowe 
auta do FSO. Firma taty miała 
autoryzację serwisową FSO, 
mogła także handlować fiatami  
i polonezami produkowanymi 
na Żeraniu, pod warunkiem… że 
udało się takie pojazdy do sprze-
daży zdobyć. Gdy więc raz na 
wiele miesięcy udało się Edwar-
dowi Markowskiemu zdobyć 
przydział kilku takich aut, wte-
dy wszyscy mający prawo jaz-
dy pracownicy firmy jechali po 
odbiór pojazdów. Ale czasami 
wprawnych rąk było mniej niż 
aut, wiec córki były strażniczka-
mi tych pozostałych: zostawały 
na parkingu przed FSO w samo-
chodach, czekając aż mechani-
cy wrócą po przydziałowe auta  
w drugiej turze.

Edward Markowski marzył 
jednak wciąż o samochodach 
amerykańskich. I wreszcie po 
przełomie ustrojowym w Polsce 
w latach 90. otworzyła się szansa. 
Do Polski zaczęły być sprowa-

dzane cadillacki i buicki, pontiac-
ki, Edward postanowił zacząć je 
profesjonalnie serwisować. No a 
potem stał się pierwszym w Pol-
sce dealerem ukochanego Jeepa, 
Chryslera i Dodge,a. Pojawił się 
szyld EDMARK, który miesz-
kańcy stolicy teraz już doskonale 
znają. No i kolejne rozbudowy 
nieruchomości, powiększanie 
salonu, budowa parkingu na da-
chu dla samochodów nowych, 
komputeryzowanie serwisu. 

Przy tym wszystkim Patry-
cja i Aneta były i na ich oczach 
to się zmieniało. W warsztacie, 
czy też może teraz lepiej po-
wiedzieć: w części serwisowej 

królowali „Pan Włodek” czyli 
Włodzimierz Ciechomski, „pan 
Marek” czyli Marek Jagodziński 
i „pan Wojtek” czyli Wojciech 
Rojek, „Jacek elektryk” czyli 
Jacek Polak.  A w części sprze-
dażowej „pan Rafał” czyli Rafał 
Żelazowski. W księgowości „od 
zawsze” była i jest Agnieszka 
Antoniak, teraz główna księgo-
wa. Dorastali w tej firmie, są jak 
członkowie rodziny.

I przyszedł moment, gdy Pa-
trycja i Aneta usłyszały od ojca: 
dziewczyny teraz na Was kolej. 
Tata, Edward kupił sobie kawa-
łek ziemi na Warmii (Pojezie-
rzu Iławskim) i postanowił tam 
poszukać amerykańskich prerii 
i wyzwań, co oznacza, że np.  
z maluchów zbuduje buggy, któ-
re ujeżdża wnuk czyli syn Patry-
cji. I pewnie tak rośnie kolejne 
pokolenie zarządzających w ED-

MARK AUTO.
Teraz podział jednak jest 

taki: młodsza Aneta - jak się 
sama śmieje - za pomocą czar-
nego paska exela i uzyskanego 
ISO pilnuje kosztów w firmie  
i sprowadza na ziemie Patrycję, 
która z kolei dba o wizerunek 
marki EDMARK AUTO i pory-
wa siostrę do kolejnych kroków 
naprzód. Dzięki temu balans jest 
zachowany, a reszta jest wypad-
kową 55 lat historii. Bo tworzą ją 
wciąż ci sami ludzie i od lat ser-
wis tych samych samochodów: 
wszystkich samochodów ame-
rykańskich, ze specjalnym naci-
skiem na jeepy, chryslera, dodge. 

Jako dealer Edmark sprzedaje 
jeepy i lancie.

- Naszym skarbem są za-
trudnieni tu ludzie. Włodek, 
Marek, Rafał, Agnieszka, Woj-
tek to fachowcy do których  
i my i przede wszystkim klien-
ci mamy ogromne zaufanie - 
mówi  „Mieszkańcowi” Aneta 
Markowska. - Wiedzą jak dbać  
o samochody, tzw. „kitu” nie wci-
skają, nie umieliby. Ostatnio - to 
była trudna decyzja - przejęliśmy 
zakład blacharsko-lakierniczy 
przy ulicy Majdańskiej. Przez 
cała lata byli z nami związani 
współpracą, ale był to niezależ-
ny podmiot. Właściciel jednak 
ciężko zachorował - pojawiło się 
pytanie, co dalej? Tam są świetni 
fachowcy, znający amerykańskie 
marki. Wspólnie z nimi doszli-
śmy do wniosku, że rozwiązanie 
może być tylko jedno: skoro nie 

ma dotychczasowego właściciela 
(niestety, nie wygrał z chorobą), 
to wypełnimy jego wolę - niech 
przejdą do nas.

- Nie jesteśmy wielką firmą, 
zatrudniamy ok. 30 osób - mówi 
Patrycja Markowska. - Wiemy, że 
świat się zmienia, że nastał czas 
gdzie dominującą rolę odgrywa 
pośpiech, sformalizowane kon-
takty itp. My jednak serwisuje-
my i sprzedajemy auta z duszą. 
Inne niż europejskie. Odmienne 
więc mamy podejście i do klien-
tów i do tych aut…Największą 
nagrodą są Ci stali, „nasi” 
jak my to mówimy właściciele 
„amerykańców”. Spotykamy się 

z nimi na off- roadowych wy-
jazdach, od lat serwisujemy ich 
ukochane auta, wymieniamy na 
kolejne modele. Mamy utarte 
ścieżki kontaktów, informujemy  
o akcjach serwisowych, o spe-
cjalnych okazjach. Znajomi przy-
prowadzają swoich znajomych  
i stają się naszymi znajomymi. 
A ich auta w serwisie - „naszy-
mi” autami. I to się nie zmieniło 
od 55 lat, gdy dziadek Ryszard 
„klepał” syrenki i warszawy. 
Inne są narzędzia, w głąb silnika 
zaglądamy za pomocą kompute-
ra. Ale w ten sposób duszy auta 
nie da się poznać. Trzeba mieć 
wieloletnie doświadczenie, trze-
ba to czuć. Nasi klienci mówią, 
że jesteśmy takimi specjalistami 
od duszy aut amerykańskich.  
To największy nasz kapitał.   

toms
(AS 2015)

ROdZiNNE dZiEŁO
W	1960	roku	Fidel	Castro	wygłosił	najdłuższe	przemówienie	w	historii	ONZ	–	trwało	
ponad	4	godziny.	John	F.	Kennedy	został	wybrany	prezydentem	USA.	W	Polsce	swą	
premierę	miał	najchętniej	oglądany	film	wszechczasów	„Krzyżacy”.	

REKLAMA REKLAMA

* USŁU GI
* Na roż ni ki wg. wy  mia rów klien ta
* Ma te ria ły obi cio we
War sza wa, ul. Kryp ska 52/54  

przy GRO CHOW SKIEJ 179
(pa wi lon po go to wia we te ry na ryj ne go)

Za kład prze nie sio ny z ul. Zna niec kie go 8

Tel. 612-53-88
0-691-75-50-50

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

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZYJMUJEMY ZAPISY  

NA ABONAMENTY 
NA SEZON LETNI!

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

Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł  N R  3 7
al. Stanów Zjednoczonych 24

www.zs37.waw.pl
* TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI
informatyka, teleinformatyka, telekomunikacja
*SZKOŁA ZAWODOWA - monter
* LICEUM - klasa artystyczna

DNI OTWARTE: 14.04; 13.05



7

REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA

– Obliczyłem, że właśnie 
mija symboliczny okres stu dni 
od objęcia przez Pana stanowi-
ska burmistrza dzielnicy Wa-
wer – trudny był ten początek 
urzędowania?

– Urzędnicze procedury są 
mi znane, bo w wawerskim ratu-
szu przepracowałem kilkanaście 
lat. Tutaj zaczynałem swoją pra-
cę – na stanowisku młodszego 
referenta. Potem przechodziłem 
przez kolejne szczeble – byłem 
podinspektorem, inspektorem, 
naczelnikiem wydziału, zastęp-
cą dyrektora ośrodka sportu,  
a w poprzedniej kadencji zastęp-
cą burmistrza. Obejmując sta-
nowisko burmistrza nie miałem 
więc problemu ze znajomością 
regulaminów, czy z docieraniem 
do odpowiednich przepisów. 
Wyzwaniem są oczekiwania 
dotyczące funduszy, którymi 

dysponujemy. Życzeń jest wiele,  
a środków finansowych, którymi 
dysponuje dzielnica, od czasu 
kryzysu, niezbyt dużo. 

– Po wielu latach Wawer 
wreszcie doczekał się burmi-
strza związanego z tą dzielni-
cą… Bycie wawerczykiem uła-
twia, czy utrudnia zarządzanie 
tą dzielnicą?

– Jako mieszkaniec Wawra 
znam dobrze potrzeby dzielnicy. 
Jest to na pewno plusem w co-
dziennej działalności i podejmo-
waniu decyzji. Z drugiej strony 
powoduje także, że chciałbym 
szybko i skutecznie realizować 
rzeczy oczekiwane przez miesz-
kańców, co nie zawsze jest takie 
proste ze względu na procedury 
i różnicę w rozwoju infrastruk-
tury między Wawrem a innymi 
warszawskimi dzielnicami, które 
trzeba konsekwentnie niwelo-

wać.  Ważne jest to, że wszyscy 
członkowie Zarządu Dzielnicy 
mieszkają w Wawrze i wiedzą 
czego dzielnica i mieszkańcy po-
trzebują najbardziej. 

– To jakich inwestycji 
mogą się w najbliższym czasie 
spodziewać mieszkańcy?

– Konsekwentnie rozbudo-
wujemy sieć drogową w dziel-
nicy i inwestujemy w oświatę. 
Niedługo zaczynamy budowę 
zespołu szkolno-przedszkolnego 
w Nadwiślu, części Wawra, któ-
ra niezwykle szybko się rozwija 
i  rozbudowuje. Ten duży zespół 
będzie obejmował szkołę, przed-
szkole i mediatekę. Aby zaspo-
koić potrzeby mieszkańców za-
chodniej części naszej dzielnicy 
planujemy także wybudowanie 
żłobka w rejonie Traktu Lubel-
skiego i Panny Wodnej. 

– Kadencja samorządo-
wa trwa cztery lata – jakie są 
główne cele, które chciałby Pan 
w Wawrze zrealizować?

– Przede wszystkim chcieli-
byśmy poprawić warunki oświa-
towe w dzielnicy, wychodząc 
na przeciw potrzebom rosnącej 
liczby mieszkańców Wawra. Nie 
chcemy dopuścić do tego żeby 
nasze dzieci uczyły się w syste-
mie trzyzmianowym. Prioryte-
tem jest dla nas dalszy rozwój 
sieci wodno-kanalizacyjnej w na-
szej dzielnicy dlatego wspieramy 
inwestycje wodno-kanalizacyjne 

realizowane przez MPWiK w 
Wawrze tak, aby nasze inwesty-
cje drogowe były skorelowane 
z działaniami MPWiK. Widzę 
w tym temacie duże zrozumie-
nie wśród radnych. Połączenie 
nowo wybudowanego kolekto-
ra „W” ze starym kolektorem 
biegnącym po wschodniej czę-
ści torów pozwoli MPWiK na 
nowe inwestycje we wschodniej 
części dzielnicy, a jednocześnie 
otworzy możliwość, aby kolek-
tor biegł dalej na południe np.  
ul. Mrówczą. Tak więc kluczowe 
jest dla nas wspieranie inwesty-
cji MPWiK, a także realizowanej 
przez ZMID budowy tunelu w 
Międzylesiu (na zdjęciu).

– Wspomniał Pan o tune-
lu w Międzylesiu… To wy-
czekiwana inwestycja, której 
realizacja niedawno się roz-
poczęła…

– To wyczekiwana inwesty-
cja. I to nie tylko przez naszych 
mieszkańców, ale również przez 

osoby odwiedzające instytucje, 
które znajdują się na terenie 
Międzylesia. Weźmy chociaż 
Centrum Zdrowia Dziecka, naj-
większy w Polsce szpital dziecię-
cy, który jest odwiedzany przez 
tysiące osób. Łatwe dotarcie do 

tego miejsca jest niezwykle istot-
ne. Przecież karetki, które stoją 
na przejeździe kolejowym, to 
potencjalne zagrożenie dla życia 
pacjentów. Budowa tunelu po-
prawi zarówno bezpieczeństwo, 
jak i komfort życia w dzielnicy.

– Choć to świeża inwesty-
cja, to zapytam na jakim jest 
etapie?

– Obecnie trwają prace od-
wodnieniowe tunelu oraz nad 
przeprowadzeniem kolektora 
„W” do torów. Niestety trzeba 
było zamknąć ul. Mrówczą na 
pobliskim skrzyżowaniu. Za-
kończenie tego etapu przewidu-
jemy po wakacjach. Jednocze-
śnie wykonawca zaczyna prace 
nad podkopem tunelu od strony 
zachodniej. W przyszłym roku 
będzie budowany wlot tunelu od 
strony wschodniej. Te działania 
skorelowane są z modernizacją 
trasy do Otwocka - realizowaną 
przez Polskie Linie Kolejowe.  
Z okien mojego pokoju mamy 

widok na tę inwestycję (bur-
mistrz wstaje i podchodzi do 
okna – przyp. ar).  Tunel będzie 
biegł z lekkim skrętem za Wa-
werskim Centrum Kultury. 

– Wspominając o Wawer-
skim Centrum Kultury intu-

icyjnie zahaczył Pan o następ-
ne moje pytanie – na sąsiedniej 
Pradze-Południe dzieli się tę 
instytucję, a w Wawrze doko-
nano pewnej symbiozy klubów 
w jeden kulturalny organizm – 
jak on działa?

– Ideą połączenia klubów 
kultury w Wawerskie Centrum 
Kultury było stworzenie wspól-
nej i spójnej oferty kulturalnej 
dla całej dzielnicy. Oczywiście, 
każda z naszych filii ma swoją 
historyczną odrębność, ale dzię-
ki połączeniu nie ma konkurencji 
pomiędzy filiami, a jest wspólne 
działanie. Takie, które ma przede 
wszystkim zaspokajać oczeki-
wania mieszkańców.

– Jako burmistrz jest Pan 
dostępny dla zwykłych miesz-
kańców dzielnicy?

– Mam bardzo dużo spo-
tkań z mieszkańcami. Poza sta-
łymi, czwartkowymi dyżurami 
organizujemy spotkania miesz-
kańców z innymi dzielnicowy-
mi jednostkami. Na przykład  
z policją w sprawie bezpie-
czeństwa. Konsultujemy też 
nasze działania inwestycyjne. 
Kilka tygodni temu zrobili-
śmy w Falenicy duże spotkanie  
w sprawie modernizacji tam-
tejszego targowiska. Spotyka-
my się z mieszkańcami także 
przy okazji omawiania projek-
tów budżetu obywatelskiego. 
To dzięki aktywności naszych 
mieszkańców Wawer znalazł 
się na drugim w Warszawie 
pod względem ilości złożo-
nych projektów. Tak więc tych 
spotkań z mieszkańcami jest 
naprawdę wiele, a ja jestem do 
dyspozycji nie tylko w czasie 
wspomnianych dyżurów, ale 
również poza tym czasem. I tak 
będzie przez całą kadencję.

Adam Rosiński

Od młodszego referenta
do burmistrza
„Mieszkaniec” rozmawia z Łukaszem Jeziorskim, burmistrzem Dzielnicy Wawer 
m.st. Warszawy.

Wieści z Wawra
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Mieszkańcy

Jest prawdziwą hrabianką 
z krwi i kości, która urodziła 
się w pałacu w Wilanowie. 
Ale mimo to Beata Maria 
Helena Tyszkiewiczówna-
Kalenicka, herbu Leliwa nie 
mogła pochwalić się życiem 
arystokratki. Tak naprawdę 
jej historia mogłaby posłu-
żyć, za scenariusz filmu. 

Dzieciństwo pani Beaty 
nie należało do najłatwiej-
szych. Miała zaledwie ro-
czek, kiedy wybuchła II woj-
na światowa. A jakby tego 
było mało jej najukochańsi 
rodzice rozstali się. Ojciec 
po wojnie wyjechał do Wiel-
kiej Brytanii, gdzie założył 
drugą rodzinę. Nie miała z 
nim kontaktu. Ją i brata wy-
chowywała jedynie matka. 
Po wojnie przeprowadziła 
się z nimi do Karpacza. Mała 
Beatka dorastała w górach. 
Miało to swoje plusy, na 
przykład takie, że zimą do 
szkoły jeździła... na nartach. 
Matka robiła wszystko, aby 
zapewnić jej jak najlepsze 
dzieciństwo. Dlatego kiedy 
Beatka skończyła 14 lat za-
decydowała, że najlepszym 
rozwiązaniem będzie, gdy 
powrócą do stolicy. Zamiesz-
kali pod Warszawą. 

Przygodę z aktorstwem 
pani Beata rozpoczęła w 
liceum. Pewnego dnia do 
szkoły, do której uczęszczała 
przyszedł asystent reżysera 
Antoniego Bohdziewicza, 
który poszukiwał kandydatki 
do roli Klary w „Zemście” 
Aleksandra Fredry. Pani Be-

ata zrobiła na nim ogromne 
wrażenie. Wysoka blondyn-
ka, z twarzą pełną piegów  
i klasyczną, zwracającą na 
siebie uwagę urodą. Od razu 
zaprosił ją na spotkanie z 
reżyserem. Nie odmówiła, 
bo za wszelką cenę pragnęła 
spróbować czegoś nowego. 
Pojechała na zdjęcia prób-
ne do Łodzi. Niestety trema 
ją sparaliżowała. I szybko 
podziękowano jej za współ-
pracę. Wróciła do Warszawy 
z podciętymi skrzydłami. 
A kiedy całkowicie straci-
ła nadzieję, zadzwonił do 
niej reżyser i zaproponował 
pierwszoplanową rolę. Na-
uczyciele nie byli tym faktem 
zachwyceni, bo na świadec-
twie panny Beaty widniało, 
aż... 11 dwój! Ona jednak 
zbytnio się tym faktem nie 
przejmowała. Aktorstwo wy-
sunęło się bowiem na pierw-
szy plan. 

Po premierze filmu w któ-
rym zagrała, podjęła decyzję, 
aby pójść do szkoły Sióstr 
Niepokalanek z internatem  
w Szymanowie. Tam z powo-
dzeniem grała w szkolnym 
teatrze. Niestety tego samego 
nie można było powiedzieć 
o jej nauce i egzaminach. 
One zdecydowanie nie były 
jej najmocniejszą stroną. To 
pewnie dlatego oblała matu-
rę. W późniejszym terminie 
zdała ją eksternistycznie w 
Komendzie Głównej Milicji 
Obywatelskiej. Zastanawia-
ła się co dalej. Przez chwilę 
myślała nawet o tym, aby wy-

brać się na weterynarię. Jed-
nak reżyser Antoni Bohdzie-
wicz skutecznie wybił jej to  

z głowy. I to właśnie za jego 
namową zdała do Akademii 
Teatralnej w Warszawie. 

Niestety po pierwszym roku 
wyrzucono ją z uczelni... A 
wszystko dlatego, że podczas 
jednego z przedstawień usia-
dła na kolanach znajomego 
mamy, Jana Kota.  ̶  Zobaczył 
to mój rektor i to był mój ko-
niec studiowania – wspomi-

na aktorka.
Ale jak się później okaza-

ło był to dopiero początek jej 

przygody z aktorstwem. Jej 
uroda, pochodzenie, i zacho-
wanie sprawiło, że reżyserzy 
powierzali jej głównie role 
kostiumowe. A dzięki nieza-
pomnianym kreacjom, któ-
re stworzyła zaczęto o niej 
mówić: dama. Chociaż nigdy 
się nią nie czuła.  ̶  Damą 
nigdy się nie czułam. Gotu-
ję, sprzątam, robię zakupy, 
a „pijaczki” na ulicy, którzy 
pilnują samochodu, traktują 
mnie jak swoją znajomą – 
mówiła.

Wszystkich traktowała na 
równi. Kochała flirtować, ale 
nigdy nie przekraczała pew-
nej granicy. Pozostawała nie-
dostępna. Należała do grupy 
kobiet, które zakochawszy 
się wychodziły za mąż. Jej 
pierwszym mężem był An-
drzej Wajda. To była wielka 
i prawdziwa miłość, a przy 
tym niewyobrażalna namięt-
ność. Ona była jego trzecią 
żoną, on jej pierwszym mę-
żem. Starszy od niej o 12 lat 
mężczyzna fascynował ją pod 
każdym względem. Niestety 
ich związek to głównie roz-
jazdy. Owocem tej wielkiej 
miłości jest córka Karolina. 
Coś zaczęło się psuć i nawet 
ona nie zdołała powstrzymać 
rozpadu związku rodziców. 

̶  Czułam się samotna. 
Koniec przychodził powoli. 
Teraz widzę, że nie dorosłam 
do takiego związku. Nie wie-
działam czego oczekuję od 
życia. Wiele razy bardzo mi 
brakowało Andrzeja. Popeł-
niamy czasem jeden błąd, 
który całe nasze życie od-
mienia – wspomina po latach 
pani Beata.

O drugim małżeństwie  
z reżyserem Witoldem Orze-

chowskim nie wypowiada się 
w superlatywach. Jak sama 
przyznaje czuje, że było ono 
przypadkowe. Pewnie dla-
tego los szybko rozdzielił 
ich drogi. I nagle, jak grom 
z jasnego nieba pojawiła się 
miłość z lat młodzieńczych, 
Jacek Padlewski. To właśnie 
dla niego wyjechała z Polski 
do Marsylii. Z tego związku 
również ma córkę, Wiktorię. 
Niestety z biegiem lat coraz 
gorzej czuła się na obczyź-
nie. Niewyobrażalnie mocno 
tęskniła za krajem. Wytrzy-
mała zagranicą zaledwie trzy 
lata. A następnie spakowała 
się i opuściła kraj i... kolej-
nego męża. 

Wróciła do Warszawy. Od 
lat mieszka w zabytkowej 
kamienicy w samym centrum 
miasta. Jej przestronne, czte-
ropokojowe mieszkanie peł-
ne jest antyków, pamiątek, 
książek. Kocha to miejsce 
niewyobrażalnie. I to właśnie 
w nim najlepiej odpoczywa. 

I chociaż pani Beata za-
grała wiele znaczących dla 
polskiej kinematografii ról, 
za swój największy życiowy 
sukces uznaje córki. To one 
są jej największą dumą. Nic 
więc dziwnego, że wzbu-
dza niekłamaną sympatię 
otoczenia.  ̶  Jej figura od-
lana z wosku powinna stać  
w Sevres pod Paryżem, 
jako wzór. Chciałbym, żeby 
Beata Tyszkiewicz zosta-
ła prezydentem naszego 
kraju. Wtedy świat leżałby  
u jej stóp – powiedział  
o niej Zbigniew Wodecki. 
I chyba trudno byłoby się  
z nim nie zgodzić...    

  (ad)

Beata Tyszkiewicz

KLINIKA ZDROWEJ STOPY
- Pedicure podologiczny
- Manicure leczniczy
- Odciski, modzele, pękające pięty
- Paznokcie wrastające i grzybicze
- Klamry ortonyksyjne
- Innowacyjna Kostka Arkady!
- Rekonstrukcja płytki paznokcia
- Badanie stóp

- Wkładki ortopedyczne
- Obuwie zdrowotne
- Terapia manualna, fizjoterapia
- Halluksy, palce młoteczkowate
- Opieka nad stopą cukrzycową
- Preparaty lecznicze
- Dorośli, Dzieci, Sportowcy
- Wizyty domowe!

04-062 Warszawa, ul. Grenadierów 10  tel./fax 22 813-43-83, 22 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl  www.mieszkaniec.pl



Pogodnych, pełnych nadziei i radość Świąt Wielkiej Nocy,

rodzinnego ciepła i wspaniałych spotkań przy wielkanocnym stole

życzą

Zarząd i Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

Przychodnia Medyczna Boramed w Warszawie 
poszukuje pracownika na stanowisko:

Asystentka Stomatologiczna/Rejestratorka
Miejsce pracy: Warszawa Gocław

Opis stanowiska: 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadać za przygotowanie 
gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty, przygotowywanie pacjentów  
do zabiegów stomatologicznych, sterylizacja narzędzi, zamówienia, oraz praca 
w rejestracji Przychodni.

Wymagamy od kandydata:
l Wykształcenie minimum średnie w zawodzie asystentka stomatologiczna,
l Co najmniej roczne doświadczenie jako asystentka stomatologiczna,
l Dobra obsługa komputera,
l Uczciwość i zorientowanie na pacjenta.

Oferujemy:
Atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz niezbędne narzędzia pracy, miłą  
i ciepłą atmosferę. Praca na umowę zlecenie w systemie dwuzmianowym.

Proszę o przesłanie cv ze zdjęciem do 31.04.2015r. na adres: praca@boramed.pl
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GORĄcO NA PROMOcJi 
„PATRONóW Ulic”

Praga-Południe, to „cha-
rakterna” dzielnica Warszawy  
z wielkim potencjałem, ale tak-
że z olbrzymim dziedzictwem 
kulturowym i historycznym. 
Dlatego na zapowiadany jakiś 
czas temu cykl publikacji doty-
czący tej dzielnicy niecierpliwie  
i z nadzieją czekało 
wielu mieszkańców  
i miłośników Warsza-
wy. 23 lutego nastą-
piła pierwsza odsłona 
cyklu – w Centrum 
Promocji Kultury 
przy ul. Podskar-
bińskiej odbyła się 
promocja I tomu Mo-
nografii pt. „Patroni 
ulic Pragi-Południe”.

Wydawcą Mo-
nografii jest właśnie 
dzielnicowe Centrum 
Promocji Kultury. 
Książkę redagował 
zespół mieszkańców-
varsavianistów, a do-
świadczeniem i wsparciem tech-
nicznym służyło Wydawnictwo 
„Didasko”. Idea opracowania 
i upublicznienia Monografii 
Pragi-Południe pojawiła się  
w poprzedniej kadencji samorzą-
dowej. Inicjatorami tego pomy-
słu był Zarząd i Rada Dzielnicy 
Praga-Południe. W pierwszym 
tomie Monografii przedstawio-
ne zostały sylwetki blisko stu 

patronów dzielnicowych ulic  
i parków. – Wybór patronów 
naszej dzielnicy świadczy nie 
tylko o wrażliwości historycznej, 
lecz także wskazuje na wartości, 
do których chcemy się odwoły-
wać – uważa burmistrz Pragi-
Południe, Tomasz Kucharski  

i przytacza przykłady licznych 
postaci i wydarzeń Powstania Li-
stopadowego, upamiętnionych 
w dzielnicowym nazewnictwie.

Barbara Wasiak, dyrektor 
południowopraskiego CPK, za-
powiedziała kolejne tomy Mo-
nografii, które będą traktowały 
m.in. o zabytkach dzielnicy, 
historii przemysłu, zasłużonych 
rodach i osobach. A pierwszy 

tom publikacji został bardzo 
ciepło przyjęty przez tych, któ-
rzy mieli okazję się z nim zapo-
znać. Ale prócz ciepłych ocen  
i słów, w czasie promocyjne-
go spotkania, było momentami 
także bardzo gorąco… Emocje 
wzbudziła dyskusja na temat 

kilku mniej chlubnych 
patronów ulic – nazw 
sięgających historią do 
tzw. czasów słusznie 
minionych. Niektórzy  
z uczestników spotkania 
uważali, że w publikacji 
powinno się pominąć 
ul. Sylwestra Bartosi-
ka oraz ul. 1. Praskiego 
Pułku Piechoty, jako 
że „historia oceniła ich 
rolę jednoznacznie ne-
gatywnie”. Jednak takie, 
wybiórcze potraktowa-
nie Monografii byłoby 
zakłamaniem zarówno 
aktualnego stanu, jak  
i historii Pragi-Południe. 

Przy okazji dyskusji padła też 
propozycja nazwania ronda 
Wiatraczna (nazwa nieoficjalna) 
„rondem Ronalda Reagana”, 
mocniejszego upamiętnienia 
rodziny Wedlów i usunięcia  
z grochowskiego nazewnictwa 
ul. Romea i Julii. Jak widać, na 
Pradze-Południe, nawet histo-
ria patronów ulic jest żywa… 

rosa

W	ubiegłym	tygodniu	ukazała	się	pierwsza	część	Monografii	Pragi-Południe.	Na	spotka-
niu	promującym	książkę	było	i	ciepło	i…	gorąco.

REKLAMA REKLAMA

PRAGA–POŁUDNIE

Święta Wielkiej Nocy to czas refleksji  
i zadumy nad wielką tajemnicą Zmartwychwstania. 

Symbolu ofiary i poświęcenia oraz nadziei  
i wielkiego odrodzenia. 

To także czas wiosennego ożywienia, optymizmu  
i wspólnego planowania przedsięwzięć na najbliższe miesiące.  

Z tej okazji życzę wszystkim Mieszkańcom Pragi-Południe 
wyjątkowych Świąt Wielkanocnych! 

Pełnych pogodnego nastroju, wzruszających spotkań  
rodzinnych i radosnych rozmów z przyjaciółmi. 

Życzę, aby te Święta Wielkanocne dały Państwu siłę 
do pokonywania codziennych trudności 

i energię do patrzenia z ufnością w przyszłość.

  Tomasz KUCHARSKI
  Burmistrz Dzielnicy
  m.st. Warszawy Praga-Południe
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REKLAMA REKLAMA

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!!!

67 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

PRAWNIK RADZI' 			Czytelnicy	pytają	–	radca	prawny	Marcin	Kluś	odpowiada.
Syn	sąsiadów	uszkodził	mi	lusterko	w	samochodzie.	W	związku	z	tym,	że	ten	chłopak	

nie	 jest	 jeszcze	pełnoletni,	na	 jakiej	podstawie	mogę	dochodzić	odszkodowania	w	 tej	
sytuacji	i	od	kogo?

Odpowiedź na to pytanie należy uzależnić od dokładnego wieku syna sąsiadów. Zgodnie 
bowiem z art. 426 Kodeksu cywilnego małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi 
odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. W takiej sytuacji znajdzie zastosowanie art. 427 
Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do 
nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego    lub cielesnego winy 
poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, 
chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy 
starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje się również do osób wykonywających 
bez obowiązku ustawowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku 
albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można.

Jak wynika z powyższego przepisu, adresatem roszczenia w związku ze szkodą wyrządzo-
ną przez małoletniego poniżej lat 13 powinna być osoba sprawująca nadzór z mocy ustawy 
lub umowy, a także osoba sprawująca stałą pieczę faktyczną nad sprawcą szkody. W stosunku 
do osób małoletnich źródłem obowiązku ustawowego są przede wszystkim postanowienia  
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w tym m.in. przepisy dotyczące zasad wykonywania 
władzy rodzicielskiej, pieczy rodziny zastępczej, kurateli itd. Należy jednak dla przykładu za-
znaczyć, że osoba dysponująca pewnymi atrybutami władzy rodzicielskiej, jednakże w wyniku 
ingerencji sądowej pozbawiona możliwości sprawowania bezpośredniej pieczy faktycznej nad 
dzieckiem, w zasadzie nie będzie ponosiła odpowiedzialności z art. 427 kodeksu cywilnego 
(np. rodzic, któremu sąd orzekający o rozwodzie nie powierzył wykonywania władzy rodziciel-
skiej, a szkoda została wyrządzona w momencie pozostawania dziecka pod nadzorem drugie-
go z rodziców).

Powyższy przepis może mieć zastosowanie również w sytuacji, gdy szkodę wyrządził ma-
łoletni w wieku powyżej 13 lat, ale tylko wtedy, gdy nie można mu przypisać winy. O odpowie-
dzialności małoletniego w tej sytuacji decyduje bowiem fakt osiągnięcia dostatecznego stopnia 
dojrzałości w zakresie rozeznania sytuacji, podjęcia swobodnej decyzji i jej wyrażania. Jeżeli 
małoletni powyżej 13 roku życia miał świadomość tego co robi i można mu przypisać winę za 
powstanie szkody, wówczas odpowiedzialność za szkodę ponosi tylko małoletni na podstawie 
art. 415 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, kto z winy swej wyrządził drugiemu 

szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Nie odpowiadają w takiej 
sytuacji osoby zobowiązane do nadzoru (np. rodzice) na podstawie 
art. 427 kodeksu cywilnego.

W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że w sprawie o na-
prawienie szkody wyrządzonej przez małoletniego sprawcę, który  
w chwili popełnienia czynu niedozwolonego (wyrządzenia szkody) 
miał ukończone 13 lat, na stronie powodowej (czyli na poszkodowa-
nym) ciąży dowód potwierdzający dojrzałości umysłową sprawcy,  
w stopniu pozwalającym na przypisanie mu winy za to co zrobił. 

chlEB NiE TAki POWsZEdNi

– Rok temu zastanawiali-
śmy się z radą pedagogiczną  
i samorządem szkolnym jak 
zagospodarować Dzień Wa-
garowicza. Wszyscy wiemy, 
że tego dnia uczniowie ro-
bią wszystko, aby gościnne 
mury szkoły pozostały puste.  
W związku z tym stwierdziliśmy, 
że zaprosimy gimnazjalistów 
z Warszawy i okolic do nas 
na Festiwal Chlebów Świa-
ta – tłumaczy Jan Grądzki,  

dyrektor Zespołu Szkół nr 11 
im. Władysława Grabskiego, 
na terenie którego odbyła się 
impreza.

Choć w tym roku data 
festiwalu nie zbiegła się  
z Dniem Wagarowicza, to or-
ganizatorzy i tak postanowili 
go kontynuować.  – To nie 
jest tylko impreza, ale tak-
że lekcja historii, geografii  
i przedsiębiorczości, ekono-
mii i turystyki. Cieszy mnie 

zaangażowanie uczniów, któ-
rzy bardzo pomagają podczas 
festiwalu – podkreśla dyrektor 
szkoły. – To niezwykłe wyda-
rzenie nie tylko na Pradze 
Północ czy  w Warszawie, 
ale co najważniejsze również 
i na świecie. Jest to bowiem 
pierwszy tego typu festiwal na 
świecie – wtóruje mu Marek 
Traczyk, prezes współorgani-
zującego imprezę Stowarzy-
szenia Polskich Mediów.

Dzięki tej imprezie moż-
na przekonać się, że chleb 
niejedno ma oblicze. Na fe-
stiwalu można było bowiem 
spróbować wyrobów nie tyl-
ko z regionalnych piekarni, 
ale także wypieków m.in.  
z Litwy, Armenii czy Azerbej-
dżanu. Przy okazji organizato-
rzy podkreślali jak ważna jest 
wysoka jakość spożywanego 
chleba. 

– Myślę, że trzeba eduko-

wać społeczeństwo, że warto 
spożywać dobre pieczywo, na 
prawdziwym zakwasie, który 
zawiera elementy oczyszcza-
jące nasz organizm – podkre-
śla Marek Traczyk.

Ale nie samym chle-
bem żyje człowiek. Tym 
sposobem wszyscy, którzy 
przybyli na festiwal, mo-
gli spróbować zdrowych  
i ekologicznych, a także nie-
zwykle pysznych kiełbas, se-
rów, miodów czy powideł, na 
deser zaś skosztować m.in. 
rogali świętomarcińskich,  ba-
klawy czy chałwy. 

– Uwielbiam chleb orki-
szowy i cieszę się, że go tu do-
stałem.  Jako łasuch nie mo-
głem odmówić sobie baklawy  
z pistacją – prawdziwa poezja 
smaku – zachwycał się jeden  
z odwiedzających festiwal. 

Chleby docenił też wice-
premier Janusz Piechociński, 
który pojawił się na festiwalu 
i nie mógł się oprzeć pokusie 
spróbowania kilku chlebo-
wych przysmaków. Kto już 
się nasycił mógł zajrzeć – 
wzorem wicepremiera, który 
sumiennie obszedł wszyst-
kie stanowiska  ̶  do jednego  
z „laboratoriów piekarni-
czych” i posłuchać opowie-
ści o wyrobie chleba nie 
tylko w Polsce, ale rów-
nież na świecie. Organiza-
torzy już planują kolejną 
edycję, więc do zobaczenia  
za rok.    AnKa

Druga	edycja	Festiwalu	Chlebów	Świata,	który	odbyła	się	na	Pradze-Północ,	miał	na	
celu	zaprezentowanie	różnorodności	tego	nieco	niedocenianego	przysmaku,	gosz-
czącego	każdego	dnia	na	naszym	stole.	A	wszystko	zaczęło	się	od…	wagarów.

TADEX 
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

 
   skup  sprzeda¿
   sim-locki
   akcesoria
   naprawy
   www.krasphone.pl
 CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311, 
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333-23-11; 0501 51 66 60

e-mail: sklep@krasphone.pl

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

P

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

HURT  DETAL
Metal-Market

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 
Warszawa ul. Międzynarodowa 44

ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie projektu i wymianę pionów 

zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji 
w budynku Zwycięzców 30”.

Informacje o szczegółach zawarte są 
na stronie internetowej Spółdzielni 

www.miedzynarodowa.waw.pl
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O G Ł O S Z E N I E
      Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska”  
z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje,  
że w dniu 16.04.2015r. odbędzie się pisemny przetarg  

na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem  
gruntu dla lokalu mieszkalnego położonych w Warszawie przy ulicy:

1. Łukowska 5 m 52 - pow. użyt. – 35,80 m2  -  lokal składa 
się z: 1-go pokoju, ciemnej kuchni, piętro XII.

Cena wywoławcza - 197 079,00 zł,
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST:

1. złożenie pisemnych ofert zawierających proponowaną cenę  
oraz sposób jej wniesienia, 

2.  zobowiązanie do złożenia deklaracji członkowskiej,  
jeżeli uczestnik przetargu nie jest członkiem Spółdzielni,

3. dołączenie dowodu wpłaty wadium w wysokości - 1.000 zł.  
przekazanej na konto Spółdzielni, 

Nr konta 43 1020 1097 0000 7602 0091 9647, 
4. złożenie zobowiązania o przyjęciu lokalu  

w obecnym stanie technicznym,
5. inne warunki określone regulaminem przetargów,  
zamieszczonym na stronie internetowej Spółdzielni 

– smo.waw.pl 
Oferty można składać w terminie do dnia 15.04.2015r. do godz. 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia  
przetargu bez podawania przyczyn.

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

Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  
pod nr (22) 612-56-66.                                         

Zarząd Spółdzielni

REKLAMA REKLAMA

idea hub

Przy Marszałkowskiej powstała pierwsza 
klubokawiarnia dla przedsiębiorców 

W	Warszawie	 rozpoczęła	działalność	
jedyna	w	swoim	rodzaju	klubokawiar-
nia,	w	której	na	hasło	„jestem	przed-
siębiorcą”	 można	 napić	 się	 pysznej	
kawy	 i	 przeczytać	 codziennie	 świeżą	
prasę.	 W	 Idea	 hub	 przedsiębiorca	
znajdzie	jednak	przede	wszystkim	bar-
dzo	wygodne	miejsce	do	pracy.	Może	
tam	również	–	w	specjalnie	przygoto-
wanej	sali	konferencyjnej	–	zorganizo-
wać	spotkanie	biznesowe	dla	swoich	
klientów	lub	kontrahentów.	
Nazwa klubokawiarni oddaje istotę tego 
miejsca – Idea Hub łączy bowiem w 
sobie różne funkcje związane z prowa-

dzeniem własnego biznesu. Główną część Idea Hub stanowi przestrzeń coworkingowa, przeznaczona 
przede wszystkim do pracy przy komputerze. W tej części znajdują się ergonomiczne biurka, wyposażo-
ne w ładowarki do różnego rodzaju sprzętu elektronicznego. Miejsce to zaprojektowano tak, aby stworzyć 
przedsiębiorcom, którzy nie mają własnego biura, komfortowe warunki do pracy. 
- Takie osoby nie muszą już tłoczyć się w tradycyjnych kafejkach, które nie są najwygodniejszym miej-
scem do pracy ze względu na panujący tam ruch i hałas. Nie muszą też znosić spojrzeń właścicieli czy 
kelnerów, niezbyt zadowolonych z faktu, że klient kupując jeden kubek kawy i ciastko, zajmuje stolik przez 
wiele godzin, nierzadko cały dzień – mówi Magdalena Tomkiewicz, menedżerka Idea Hub. 
W Idea Hub takich ograniczeń nie ma, a miejsce do pracy jest znacznie wygodniejsze, bo specjalnie pod 
tym kątem je zaprojektowano. Przedsiębiorcy mają przy tym nie tylko do dyspozycji ergonomiczne stoły, 
ale też codziennie świeżą prasę (ogromne bogactwo tytułów dzienników i magazynów o różnej tematyce 
nie tylko biznesowej). – Nasz kącik prasowy to idealne miejsce, aby dobrze zacząć dzień, z gazetą w ręku 
i pyszną kawą – zapewnia Magdalena Tomkiewicz. 
Osoby pracujące w Idea Hub mogą skorzystać z darmowego wi-fi, ale też całego zaplecza biurowego, 
czyli faksu, kopiarki czy skanera. Jedną z największych atrakcji jest jednak sala konferencyjna, w pełni 
wyposażona w sprzęt multimedialny (ekran, nagłośnienie, zdalna obsługa sprzętu). Została ona stworzo-
na po to, aby przedsiębiorcy mogli w bardzo prestiżowym miejscu spotkać się z klientami czy kontrahen-
tami. Oczywiście popijając pyszną kawę z kubka z logo Idea Hub. 
Projektantką Idea Hub jest architekt Iwona Bakuła. Kawiarnię zaprojektowano w stylu jednocześnie bardzo 
nowoczesnym, i bardzo przyjaznym. Wykorzystane materiały i kolory tworzą bardzo przyjazną atmosferę, 
zachęcając do pracy i długiego pobytu. 
Idea	hub	znajduje	się	w	Warszawie	przy	ul.	Marszałkowskiej	87.	Jest	otwarta	od	poniedziałku	do	
piątku	w	godzinach	8-20	i	w	sobotę	w	godzinach	9-14.	Kolejna klubokawiarnia typu Idea Hub, większa 
i wzbogacona w kolejne zaskakujące rozwiązania dla przedsiębiorców, znajdzie się w Warszawie przy  
ul. Polnej. Placówki coworkingowe Idea Hub należą do Idea Banku.

W drugiej edycji stołeczne-
go budżetu partycypacyjnego 
warszawiacy będą decydowali 
na jakie pomysły (autorstwa 
mieszkańców) zostanie w przy-
szłym roku wydanych ponad 
51 milionów samorządowych 
złotówek. Do 22 marca trwał 
kolejny etap procesu budżetu 
obywatelskiego, który polegał 
na przedstawianiu w dzielni-
cach zgłoszonych projektów  
i publicznej dyskusji nad nimi. 
Autorzy projektów mogli je 
modyfikować i łączyć. 

„Mieszkaniec” był na kil-
ku spotkaniach budżetowych 
w dzielnicach i osiedlach. Pre-
zentowane tam projekty świad-
czyły nie tylko o inwencji ich 
autorów, ale także o chronicz-
nym niedofinansowaniu nie-
których dziedzin życia pod-
legających w pewnym sensie 
władzy samorządowej. No bo 
o czym innym mają świadczyć 
takie projekty, jak zgłaszanie 
przez dyrektor biblioteki zaku-
pu książek, czy przez dyrektor 
placówki oświatowej remontu 
tejże placówki? To sprawy na-
zbyt oczywiste, jak na proces 
budżetu obywatelskiego. Ale 
wśród ponad dwóch tysięcy 
projektów łatwo znaleźć też 
te prawdziwie obywatelskie, 
nieszablonowe, ciekawe, wy-
nikające z nietuzinkowych 
pasji mieszkańców stolicy  
(w niczym nie umniejszając 
hobby, takiemu jak czytanie 
bibliotecznych książek). 

Jednym z takich projektów 
jest zgłoszona w Śródmieściu 
ścieżka edukacyjna „War-
szawskie sokoły” (ustawienie 
tablic informacyjnych o gniaz-
dujących w stolicy sokołach 
wędrownych oraz ekranów 
pokazujących w czasie rze-
czywistym obraz z gniazda 
znajdującego się na Pałacu 
Kultury i Nauki). Na śródmiej-

skiej prezentacji w Domu Bra-
ci Jabłkowskich żywe sokoły 
promowały właśnie ten pro-
jekt (na zdjęciu). Inną perełką 
wśród zgłoszonych pomysłów, 
jest projekt z Przyczółka Gro-
chowskiego (jednego z ob-
szarów na Pradze-Południe) - 
koncepcja wydania  kompletu 
12 pocztówek z osiedla zapro-
jektowanego przez słynną (i 
obecnie bardzo „trendy”) parę 

architektów – Zofię i Oskara 
Hansenów.

̶  Ogółem odbyło się ponad 
70 spotkań, – ten etap procesu 
podsumowuje dla „Mieszkań-
ca” Justyna Piwko, naczel-
nik w Centrum Komunikacji 
Społecznej, które koordynuje 
stołeczny budżet obywatelski 
– na których nierzadko do-
chodziło do modyfikowania, 

poprawiania, czy łączenia 
projektów przez autorów. Ten 
etap był bardzo owocny. Teraz, 
przez najbliższe dwa miesią-
ce, urzędnicy będą szczegó-
łowo weryfikowali zgłoszone 
projekty. Zaś w obszarach, w 
których zgłoszono ponad 50 
projektów trwa etap preselek-
cji, czyli eliminowania przez 
autorów projektów konkuren-
cyjnych (choć teoretycznie na 

tym etapie powinno chodzić  
o to, aby autorzy, we własnym 
gronie, wybrali projekty naj-
bardziej potrzebne dzielnicy). 

Preselekcja jest najbardziej 
kontrowersyjnym etapem, do 
którego najczęściej dochodzi 
w tych dzielnicach, w których 
zdecydowano o niepodziele-
niu ich na mniejsze obszary 
(np. osiedla). Niektórzy jaw-
nie mówią, że to etap, który 
„zabija” budżet obywatel-
ski, gdyż górę biorą interesy  
i ambicje autorów projektów, 
tworzą się nieformalne grupy, 
które uniemożliwiają przej-
ście innych projektów do eta-
pu powszechnego głosowania 
przez mieszkańców. Drugim 
problemem, który już sygna-
lizowaliśmy w „Mieszkańcu”, 
są projekty zgłaszane de facto 
przez instytucje i placówki.  
A przecież to budżet obywa-
telski, w którym zrealizowane 
projekty powinny być ogólno-
dostępne dla wszystkich, a nie 
jedynie dla wybranej grupy. 
Zdaje się, że ten problem (pu-
blicznego dostępu do efektu 
realizacji) dostrzegł już Urząd 
Miasta:  ̶  Wystąpiliśmy do Biu-
ra Prawnego o opinię prawną 
w tym temacie… ̶  informuje 
nas naczelnik Justyna Piw-
ko. Uspokajamy jednak część 
autorów takich „instytucjo-
nalnych” projektów – zmiany 
w tym zakresie, jeśli będą,  
to wejdą dopiero w kolejnej 
edycji budżetu partycypacyj-
nego. W aktualnej, reguły gry, 
nie zostaną zmienione.

AdaK.

sokoły w śródmiejskim Ratuszu
Za	nami	kolejny	etap	budżetu	obywatelskiego	Warszawy.	Na	otwartych	spotkaniach	
złożone	projekty	zostały	przedstawione	i	przedyskutowane.

Budżet partycypacyjny

W stolicy Tunezji, Tunisie, 
doszło do zamachu terrorystycz-
nego. Sprawcy otworzyli ogień 
z broni maszynowej, wśród  
20 ofiar (ponadto zginęli trzej 
zamachowcy) było trzech Po-
laków, dziesięciu naszych oby-
wateli zostało rannych, ośmioro 
spośród nich przetransportowa-
no na leczenie do kraju.

* * *
W katastrofie airbusa linii 

Germanwings (Lufthansa) we 
francuskich Alpach wśród 150 
ofiar było też polskie dziec-
ko, które towarzyszyło mamie  
w wyjeździe na pogrzeb wujka.

* * *
Minął termin składania pod-

pisów pod listami kandydatów 
ubiegających się o urząd Prezy-
denta RP. Wymagana liczba to 
100 tys. PKW zarejestrowała do-
tąd: ubiegającego się o re-elekcję 
Bronisława Komorowskiego, 
Janusza Korwin-Mikkego, Ada-
ma Jarubasa, Pawła Kukiza oraz 
Jacka Wilka. Do komisji trafiły 
także podpisy poparcia, któ-
re dopiero zostaną policzone i 
zweryfikowane: Andrzeja Dudy, 
Janusza Palikota, Mariana Ko-
walskiego, Magdaleny Ogórek, 
Pawła Tanajno oraz reżysera 
Grzegorza Brauna. Wymaganej 
liczby nie udało się zebrać Annie 
Grodzkiej i Wandzie Nowickiej.

* * *
Przez Polskę przejechały 

konwoje armii amerykańskiej 
wracające z misji i ćwiczeń w 
krajach nadbałtyckich (głównie 
Estonia) do swych baz w Niem-
czech. Konwój „Dragoon Ride” 
zatrzymywał się w większych 
polskich miastach, odbywały się 
spotkania z mieszkańcami, 

można było 
oglądać sprzęt 
wojskowy.

* * *
  W Legionowie i Sosnowcu 

doszło do zamieszek pod komi-
sariatami policji. Mieszkańcy 
protestowali przeciwko   ̶  ich 
zdaniem   ̶  brutalności policji. 
W Legionowie zmarł młody 
mężczyzna, który zadławił się 
woreczkiem z marihuaną, którą 
chciał połknąć, gdy policjanci 
podjęli się jego przeszukania. 
W Sosnowcu zmarł inny męż-
czyzna, przewieziony do Izby 
Wytrzeźwień, po policyjnej in-
terwencji.

* * *
Rząd przyjął Narodowy Plan 

Rewitalizacji kraju. Na odbu-
dowę miast i wsi do roku 2020 
przeznaczonych zostanie około 
25 mld złotych w ramach poli-
tyki spójności. W ramach tego 
planu rewitalizowane będą nie 
tylko budynki, które popadły w 
ruinę, ale będą także wydawane 
pieniądze na przedsięwzięcia 
zmniejszające bezrobocie.

* * *
Od 27 do 29 marca trwały 

obchody Międzynarodowe-
go Dnia Teatru, przypadające  
w rocznicę 250-lecia teatru pu-
blicznego w Polsce. „Dotknij 
teatru” to ogólnopolski projekt 
organizowany z tej okazji. Jego 
celem jest stworzenie możliwo-
ści twórczego spotkania artystów 
teatru i widzów. To wyjątkowo 
szeroka i interdyscyplinarna for-
ma obchodów Dnia Teatru. Wi-
dzowie mieli okazję zobaczyć 
teatr z bliska, poznać go „od 
kuchni”.

(toms)
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Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili  
wytchnienia, uśmiechu, po prostu - luzu!na luzie

  





 




 

  

 

Wielki Piątek. Późna noc. Mąż wraca 
do domu ze spotkania z kolegami „przy 
jajeczku” i nie chcąc zbudzić żony, rozbie-
ra się „do rosołu” już w przedpokoju, po 

czym cichutko wślizguje do sypialni. Żona jednak czuwa! 
Widząc golasa, mówi z niesmakiem: 
- A więc to tak!  Do tego doszło!!! Nawet ubranie dziś 
przepiłeś?!

* * *
Przedszkolna, przedświąteczna zabawa w przedszkolu. 
„Zajączek” rozdaje dzieciom drobne prezenty.
- Zajączku, dziękuję ci za prezent - dyga pięknie mała 
Zosia.
- Głupstwo - odpowiada „zając”. - To drobiazg, nie ma 
za co dziękować.
- Przecież widzę, ale mamusia mi kazała...

* * *
- Cześć, Franek! Jak minęły święta? 
- Elegancko i światowo!  
-???
- Był barszcz ukraiński, ryba po grecku, sałatka włoska  
i sznycel po wiedeńsku.

RADY
CiotKi
AGATY

Nie martw się! Nie ma nic gor-
szego przed świętami, jak za-
martwianie się: z powodu to-
warzyskich, okolicznościowych 
spotkań męża, albo, że nie zdą-
żysz wszystkiego posprzątać 
tak, jak być powinno, albo że coś 
umknęło w szale zakupów i teraz 
będzie kiepsko… 

Jeśli dasz radę, umyj okno 
(choćby tylko szyby) i wypierz 
firanki, dokładnie wytrzyj kurze. 
Wyprasuj świąteczny obrus. No i 
obowiązkowo zrób choćby jedną 
pisankę.
Nie zapominaj jednak o tym, bez 
czego święta nie są Świętami: 
o nastroju, o pogodnym uśmie-
chu, serdeczności, zaplanowaniu 
rodzinnie spędzanego czasu, 
odwiedzinach u tych, których 
rzadko odwiedzasz a sumienie 
gryzie… 
Nie przejmuj się, gdy nie wszyst-
ko jest perfekcyjne. Perfekcyjna 
Pani domu też miewa wpadki, 
lecz trudno byłoby je pokazywać 
w telewizji, skoro z założenia 
jest perfekcyjna. ty nie jesteś i 
nie musisz być. Wystarczy, je-
śli bliscy zapamiętają te dni, 
jako czas beztroski, uśmiechów, 
przytuleń, uważnego słuchania 
siebie nawzajem i wspaniale re-
laksującego czasu. 

Czas przedświąteczny w większości domów kojarzy się z pastowa-
niem podłóg. Lakierowane czy olejowane wymagają innych zabiegów 
pielęgnacyjnych, lecz na wielu podłogach mamy jeszcze klasyczną, 
drewnianą klepkę  –  bez pastowania ani rusz! Pasta do podłogi, 
najprostsza, jaką można zrobić samemu i jaką nasze babcie czy pra-

babcie pastowały latami, to wosk pszczeli rozpuszczony w terpentynie balsamicznej (uwaga! 
łatwopalna! Podgrzewamy ją tylko w kąpieli wodnej!). Rozpuszczamy, przestudzamy i goto-
we. Znakomity środek a w dodatku w domu wówczas pięknie pachnie i miodowo, i sosnowo. 
Kupne pasty do podłóg, tak zwane rozpuszczalnikowe, to mieszaniny wosków syntetycznych, 
niekiedy z dodatkiem naturalnych i na przykład parafiny, która ułatwia uzyskanie połysku. 
Rozpuszczalnikiem mogą być różne rodzaje terpentyny albo na przykład benzyna lakowa. 
Pasty takie miewają różną konsystencję, od podobnej do maści po emulsje, do których nie-
kiedy dodawane jest ułatwiające usunięcie starego brudu mydło. Na koniec pozostaje pytanie: 
froterka czy sukna? Chyba jednak wełniane sukna. Trochę intensywnego ruchu i gotowe!

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 4/2015 r. „Kura nie pieje”. 
Album książkowy wylosowała p. Maria Galewska z Warszawy. 
Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości) do 10 kwietnia br.  

Krzyżówka Mieszkańca Nr 6
Baran 21.03-21.04 m

Przed tobą czas planowania i nawiązywania nowych 
kontaktów zawodowych. Przybędzie Ci więcej obo-
wiązków, ale jednocześnie mogą się otworzyć nowe 
możliwości kariery. Aby z nich skorzystać będziesz 
musiał więcej z siebie dać. W miłości nie warto być 
skrytym, może powinieneś szczerze porozmawiać 
ze swoim partnerem o tym, co czujesz i jakie masz 
oczekiwania wobec waszego związku.

Byk 22.04-21.05 n
W najbliższym czasie może grozić ci huśtawka na-
strojów, dlatego unikaj denerwujących sytuacji. Nawet  
w gronie najbliższych może dochodzić do spięć, które 
zaburzą twoje życie rodzinne. Nie wdawaj się w niepo-
trzebne dyskusje, a na drobiazgi machnij ręką. Skup 
się na przyjemniejszej stronie życia, w pracy czeka cię 
sporo zajęć, które zostaną docenione. W miłości dobry 
moment na poprawienie relacji z bliską osobą. 

Bliźnięta 22.05-21.06 o
Zamiast pędzić przez życie z klapkami na oczach, 
częściej pozwól sobie na różne przyjemności i bar-
dziej zwracaj uwagę na to, że szczęście niejedno 
ma imię. Sprawy rodzinne dostarczą wiele radości  
i satysfakcji. Pieniądze staraj się wydawać z umiarem, 
bowiem wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że 
w najbliższym czasie może ci być potrzebna większa 
gotówka na niespodziewane zakupy.

Rak 22.06-22.07 p
W przyszłym miesiącu możesz mieć sprzyjające wa-
runki do załatwienia kilku ważnych spraw. Dni mogą 
być pełne nerwowej atmosfery, ale nie musisz jej 
podsycać, wystarczy tylko dobrze zorganizować swój 
czas, a wszystko powinno się udać. Aby utrzymać się 
w dobrej formie, zdrowo się odżywiaj i wysypiaj. Na 
razie zapomnij o nocnym imprezowaniu. 

Lew 23.07-23.08 q
Pomimo zmienności aury i pogodowych „skoków”, 
dobry nastrój będzie ci dopisywał.  Postaraj się jed-
nak, aby twoje codzienne obowiązki zanadto nie 
ucierpiały z powodu przedświątecznego rozgardia-
szu. W pracy wykaż więcej taktu i staraj się słuchać 
tego, co mówią inni. W sprawach uczuć zdajesz się 
jak zwykle na żywioł, ale czasami wskazany jest takt  
i dyplomacja. Jeśli będziesz liczył się ze swoją wątro-
bą, święta będą przyjemne i radosne.

Panna 24.08-23.09 r
Zapowiada się całkiem przyjemny miesiąc. Bar-
dziej skomplikowane problemy mogą poczekać na 
lepsze czasy. Teraz nie zaczynaj ich rozwiązywać, 
pozostaw na później, skup się bardziej na życiu to-
warzyskim i rodzinnym. W sprawach uczuciowych 
nie lekceważ najmniejszych sygnałów, bo ominie 

cię szansa na ciekawy związek. To dobry czas, aby 
przemyśleć co jest teraz dla ciebie najważniejsze  
i podjąć właściwą decyzję.     

Waga 24.09-23.10 s 
Poprawi ci się nastrój i w głowie powstaną ciekawe 
pomysły, na horyzoncie mogą się pojawić interesujące 
osoby, a wraz z nimi – warte grzechu propozycje. Za-
miast sięgać po więcej, umacniaj swoją obecną pozy-
cję w pracy. Pomyśl o ubezpieczeniu się na przyszłość 
i jakiejś sensownej lokacie oszczędnościowej.

Skorpion 24.10-23.11 t
Na swojej drodze możesz spotkać osoby, którym 
podobnie jak tobie wiosna kojarzy się z miłością. Za-
powiada się wspaniała zabawa, możesz realizować 
własne, oryginalne pomysły na spędzanie wolnego 
czasu. Sprawy zawodowe nabiorą tempa, możliwe, 
że znajdziesz nietypowe rozwiązanie jakiegoś swoje-
go problemu.

Strzelec  24.11-22.12 u
Przed tobą trudny miesiąc obfitujący w wiele niespo-
dzianek. Twoja sytuacja finansowa jest coraz lepsza, 
ale nie licz na większe kokosy w najbliższym czasie. 
Dlatego robiąc zakupy spróbuj kupować najbardziej 
potrzebne rzeczy. Podczas przedświątecznej biega-
niny po sklepach uważaj na swój portfel i pilnuj do-
kumentów, wtedy Wielkanoc powitasz w radosnym 
nastroju.

Koziorożec 23.12-20.01 v
Czujesz się pełen entuzjazmu? To dobrze, bo przed 
Tobą radosne dni. Pozbądź się skłonności do pesy-
mizmu i swojej wrodzonej ostrożności, bo tym razem 
nie będzie Ci potrzebna. Zdrowy rozsądek podpowie 
Ci, z których okazji należy skorzystać w pierwszej ko-
lejności. Wszak sztuka właściwego wyboru, to poło-
wa sukcesu. Możesz sporo osiągnąć i to w pięknym 
stylu. 

Wodnik 21.01-19.02 w
Możliwe będą sukcesy, ale okupione dodatkowymi 
obowiązkami, a co za tym idzie zmęczeniem oraz 
większą odpowiedzialnością. Sprawy zawodowe nie 
będą zbyt dokuczliwe i na pewno starczy czasu na 
zajęcie się czymś dużo przyjemniejszym. Zaplanuj 
sobie na święta taki rozkład zajęć, aby odpocząć  
i cieszyć się urokami wiosny w miłym towarzystwie.

Ryby 20.02-20.03 x
Jeśli będziesz miał przed sobą określony cel, powi-
nieneś się maksymalnie na nim skupić i nie zwracać 
uwagi na drobiazgi. Nie przejmuj się nieporozumie-
niami z otoczeniem – to nie będzie nic poważne-
go. Możesz mieć małe problemy z koncentracją,  
a patrząc w lustro możesz dostrzec na twarzy ozna-
ki wiosennego zmęczenia od częstego przebywania  
w przesuszonych pomieszczeniach.

Pyszna Józia
Ciekawska

Wesoły Romek

Merlin

zaJrzYJMY do KUCHNi
ŚWiąteCzNie  –  gdY CzaSU braK!
 d  Przystawki
Cokolwiek masz pod ręką, podaj w galarecie: w głębszym półmisku ułóż połówki jaj na 
twardo, ruloniki szynki konserwowej lub zwykłej, wewnątrz których można włożyć pa-
sek majonezu, kapary lub chrzan ze śmietaną, zgrabne piramidki serka doprawionego 
sproszkowanymi suszonymi pomidorami, pieprzem, papryką, itd. To, co znajdzie się na 
półmisku, powinno być pięknie ułożone, posypane szczypiorkiem, ozdobione np. zielo-
nym groszkiem, kukurydzą, marynowanymi cebulkami lub grzybkami w occie, kaparami  
̶  co kto ma i lubi i zalane chłodną galaretką: żelatynę mieszaj nie tylko z gorącą wodą, 
lecz dodaj do niej 1/4 łyżeczki cukru, ciut soli, 1/3 szklanki białego, wytrawnego wina 
a jeśli go nie masz  2 łyżki octu jabłkowego. Wówczas galareta ma wspaniały, bogaty 
smak. Wierzch udekoruj paseczkami majonezu, ósemkami cytryny, świeżymi ogórkami 
w cieniutkich plastrach.

   d  Biały barszcz (lub żurek)
Najprościej na świecie: ugotuj białą kiełbasę i kawałek wędzonej, ewentualnie zamiast 
niej kawałek wędzonej szynki lub chudego boczku, z dodatkiem chrzanu (korzeń lub 
gotowy, ze słoiczka - 2-3 łyżki (nie łyżeczki), liścia laurowego, 2-3 ząbków czosnku  
i sporej ilości majeranku o niewielkiej ilości soli. Gdy kiełbasa jest miękka (około 20 minut) 
dolej zakwasu z butelki (pszennego lub żytniego) - można go kupić wszędzie, lecz moim 
zdaniem najlepszy, bezkonkurencyjny jest z Kłopoczyna. Dolewając, mieszaj i sprawdzaj 
czy dość kwaśne. Na koniec w 1/2-3/4 litra słodkiego mleka rozmieszaj łyżkę mąki, wlej 
do barszczu i zagotuj. Podając nie zapomnij o jajku na twardo, o pokrojeniu kiełbaski  
w plasterki by uniknąć mało estetycznego ogryzania jej i dopraw dobrą śmietaną. 

 d  Danie drugie
W garnku do zapiekania wysmarowanym masłem ułóż przyprawione solą, pieprzem, 
czosnkiem plasterki schabu bez kości, obłóż je jabłkami pokrojonymi w ćwiartki, dodaj 
nieco miodu, sok z cytryny, majeranek. Całość przykryj ciastem francuskim (np. goto-
wym) oblepiając szczelnie brzegi. Wierzch ciasta posmaruj rozmąconym jajkiem i po-
nacinaj ostrym nożem, by podczas pieczenia para miała ujście. Piecz około 45 minut, 
podawaj w garnku, porcje nakładaj razem z ciastem.

H O R O S K O P
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REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

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

Miejskie Przedsiębiorstwo
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;
22 836-69-16; 608-054-093

Załatwianie formalności w domu Klienta

ww w .mp u k . wa w . p l

USŁUGI POGRZEBOWE

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY

ul. Floriańska 2 
ul. Rechniewskiego 14 (Gocław)

500 253 842; 502 832 474 
www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

ZAMÓW W INTERNECIE: www.mieszkaniec.pl  
MAILEM: reklama@mieszkaniec.pl

        DAM PRACĘ         
l Handlowiec z obsługą wózka 
widłowego.    Tel. 730-280-160
l Kelnerkę do restauracji 
w Wawrze.    Tel. 601-165-207

           FINANSE              
l Bezpieczne, poza bankowe....

Tel.501-152-403

             KUPIĘ              
l A Antyki, monety, znaczki, 
książki, meble, obrazy, srebro  
i inne przedmioty. 
Tel. 22 253-38-79; 601-235-118
l AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, monety, 
medale.           Tel. 516-400-434

l Skup książek, każda ilość,  
wszystkie dziedziny - dojazd. 
                     Tel. 602-254-650

         MEDYCZNE              
l Alkoholowo- narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
lWWW.SKUTECZNALI-
KWIDACJA.PL. ODSZKODO-
WANIA ZA BŁĘDY MEDYCZ-
NE, OPINIE LEKARSKIE. 
BEZPŁATNA KONSULTA-
CJA PRAWNA I MEDYCZNA. 

TEL. 512-860-407 

            NAUKA              
l Angielski, niemiecki. 

Tel. 601-20-93-41
l Korepetycje matematyka, 
szkoła. średnia, gimnazjum, 
matura podstaw. Absolwent SGH. 
Doświadczenie. 

Tel. 505-718-210
l Matematyka, dojazd. 

Tel. 501-510-709

   NIERUCHOMOŚCI/kupię              
l Kupię garaż na Saskiej Kępie 
lub Grochowie. 

Tel. 601-662-349

  NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia              
l GARAŻ DO WYNAJĘCIA 
- PRZY UL. MIĘDZYNARO-
DOWEJ.     TEL. 604-533-783
l Kawalerka Falenica. 

Tel. 696-278-382
l Kawalerka Wawer. 

Tel. 660-281-236
l Użytkowy lokal Wawer. 

Tel. 660-281-236

   NIERUCHOMOŚCI/sprzedam              
l Bezpośrednio dwie działki 
budowlane w Nowym Koniku 
Gm. Halinów.    Tel. 728-925-966

l Piękne mieszkanie 61.2 m2  
w cenie 348000 zł w centrum 
Międzylesia. Mieszkanie po ge-
neralnym remoncie. Do mieszka-
nia przynależy piwnica 8 m2. 
Tel. 883-376-152 Aneta Grabowska
l Sprzedam działka 2000 m2, 
1000 m2 zalesione, Wysychy kie-
runek Warszawa-Wyszków nieza-
budowana, prąd, woda, ogrodzo-
na.                     Tel. 508-385-718

           PRAWNE              
l Doradca Podatkowy - porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, daro-
wizny, aukcje, nieujawnione do-
chody, audyty Wspólnot Miesz-
kaniowych. Warszawa Gocław. 
Tel. 22 672-34-34; 604-095-656; 

www.podatki-doradca.pl
l Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukośna. 

Tel. 22 613-04-30; 603-807-481
l Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codziennie 
oprócz wtorków. Ul. Grochow-
ska 207 (Universam, antreso-
la od strony pętli autobusowej) 

www. kancelariaosica. pl; 
Tel. 509-959-444, 

22 810-00-61 w. 252

             RÓŻNE                
l OPIEKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIE - TANIO  
I SOLIDNIE. 

TEL. 500-336-607

         SPRZEDAM              

Maszyny do szycia walizkowe-
go, na metalowych częściach,  
z gwarancją. Cena od 200 zł. 

Tel. 22 870-71-72

l Odkurzacze Rainbown - nowe, 
używane - serwis, konserwacja, 
akcesoria.          Tel. 606-742-822 

www.odkurzaczewodne.eu
l Walizkową maszynę do szy-
cia Łucznik - Singer 834. Cena 
250 zł. 

Tel. 22 812-09-77, 691-595-279

    SZUKAM PRACY              
l Dyplomowana opiekunka 
medyczna zaopiekuje się osobą 
potrzebującą pomocy. 

Tel. 505-490-203

        TRANSPORT              
l AAA wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp., sprzątanie 
 piwnic, wycinanie drzew, małe 
rozbiórki z załadunkiem. Tanio. 

Tel. 721-002-710
l AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiórki. 
Tel. 22-224-22-63; 888-651-163
l Przeprowadzki 24h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych mebli, 
agd, rtv.           Tel. 607-66-33-30
l Przeprowadzki w Warsza-
wie. Cena do uzgodnienia. 

Tel. 721-109-114

l Transport - przeprowadzki - 
sam. o wymiarach -3,6 dł./2,0 
wys. - kontener-winda, kraj, 
zagranica, konkurencyjne ceny. 

Tel. 502-904-764

        TURYSTYKA              
l MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ 
Z WYŻYWIENIEM, JEZIORO, 
LAS, KAMERALNIE. 

TEL. 89 621-17-80, 
WWW.SZCZEPANKOWO.PL

            USŁUGI              
l A A Tani Serwis Komputero-
wy 24h/7, Dojazd i Ekspertyza 
0zł.                    Tel. 504-617-837
l AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachodnie. 
Naprawa.         

Tel. 609-105-940
l Anteny satelitarne, naziemne, 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24, oraz 
dekodery telewizji naziemnej. 
Sprzedaż, montaż, naprawa. 

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

l ANTENY TELEWIZJA MON-
TAŻ SERWIS. TEL. 534-10-20-10
l ANTENY, TELEWIZORY - 
NAPRAWA.  TEL. 602-216-943
l Cyklinowanie, lakierowanie - 
Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
l Cyklinowanie, lakierowanie. 

Tel. 510-727-201
l Cyklinowanie, układanie, 
lakierowanie, przekładanie par-
kietów - Jan Grzybowski. 

Tel. 22 810-70-88; 609-542-545
l Czyszczenie dywanów/wykła-
dzin/tapicerki. Skutecznie/profe-
sjonalnie.         Tel. 519-62-62-02, 

22-224-43-44, otopranie.pl

l Czyszczenie Karcherem dy-
wanów, wykładzin, tapicerki. 

Tel. 694-825-760
l Dezynsekcja - skutecznie. 

Tel. 22 642-96-16
l Domofony, naprawa pralek, 
instalacje elektryczne. 

Tel. 601-93-68-05   

Domowy hydraulik - 24h,awa-
rie pieca, termy, kuchni, podłą-

czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744

l Futra - kożuchy, odzież 
skórzana - usługi miarowe, 
przeróbki, wszelkie naprawy,  
ul. Zamieniecka 63.      

Tel. 22 610-23-05
l Hydrauliczno- gazowe. 

Tel. 505-65-85-23
l HYDRAULIK. 

TEL. 502-031-257
l Hydraulika, ślusarstwo,  
pogotowie.               

 Tel. 889-518-246
l Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 

Tel. 694-747-213
l Klimatyzacja, wentylacja, od-
dymianie - montaż, projektowa-
nie, serwis 24 h, sprzedaż urzą-
dzeń, kompleksowa obsługa, 
doradztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwarancja.

 Tel. 502-904-708
l LODÓWEK NAPRAWA 

TEL. 22 842-97-06; 
602-272-464

l Lodówki, pralki, telewizory  
- naprawa.        Tel. 694-825-760
l Malowanie, gładź. 

Tel. 510-711-163
l Naprawa piecyków gazowych, 
podłączanie kuchni. Tanio. 

Tel. 602-838-819

Nieodpłatnie odbieram zużyty 
sprzęt agd, złom, makulaturę, 
stłuczkę. Sprzątanie piwnic  
i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62

l Ocieplanie domów. 
Tel. 660-473-628

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

l Rolety antywłamaniowe  
i naprawy.          Tel. 602-228-874
l Rolety, żaluzje, markizy, mo-
skitiery.             Tel. 508-608-790
l Rolety, żaluzje, verticale, role-
ty antywłamaniowe - produkcja, 
naprawa.          Tel. 602-228-874
l STOLARZ - SZAFY,  
ZABUDOWY, GARDEROBY  
I PAWLACZE. 

TEL. 602-126-214
l Termowizja. 

Tel. 660-47-36-28
l Zabudowa balkonów. 

Tel. 889-421-666
l Żaluzje, verticale, rolety, 
moskitiery - naprawy, pranie ver-
ticali.               Tel. 22 610-54-19

 USŁUGI/budowlane              
l Brukarstwo profesjonalnie. 

Tel. 733-508-126
l Glazura, malowanie, hydraulika. 

Tel. 606-181-588
l Remonty a-z. 

Tel. 510-383-044
l Sprzedaż - układanie kostki 
brukowej. Czyszczenie - impre-
gnaty.                 Tel. 730-280-160
l Usługi: koparko-ładowarką - 
wykopy, niwelacje, wyburzenia, 
młot - kucie. Konkurencyjne 
stawki.               Tel. 502-904-764
l Wykończenia, remonty. 

Tel. 504-781-725

USŁUGI/komputerowe              
l AAA Tani Serwis Komputero-
wy 18zł/ h 24h. Dojazd 0 zł.

Tel. 506-480-505 
l Serwis. Tanio. 

Tel. 602-849-614

  USŁUGI/porządkowe              
l Pranie dywanów, mebli tapi-
cerowanych, tapicerek samocho-
dowych. Osobiście. 

Tel. 512-247-440
l Sprzątanie obiektów. 

Tel. 515-943-649
 

   USŁUGI/remontowe              
l Dachy, rynny, kominy. Napra-
wy, wymiana, montaż. . 

Tel. 504-250-013
l Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 518-562-380
l Glazura, remonty. 

Tel. 694-809-402
l Gładź, panele, malowanie. 

Tel. 609-982-675
l Malowanie, gipsowanie, panele. 

Tel. 609-394-164
l Malowanie, tapetowanie, 
panele. 

Tel. 22 615-76-97; 695-679-521
l Malowanie, tapetowanie, 
remonty. 

Tel. 501-028-073; 22 612-21-74

l Remonty kompleksowo  
i solidnie. 

Tel. 501-868-930, 502-218-778 
www.remonty4u.pl

l Remonty, transport, porządki 
budowlane. 

Tel. 603-452-019
l Wykończenia mieszkań. 

Tel. 503-120-610

       ZIELARSTWO              
l Ziółko - Sklep Zielarsko-Me-
dyczny ul. Komorska róg Jaro-
cińskiej 48A. Zielarstwo - pełny 
asortyment, profesjonalne porady. 

Tel. 602-648-813

        ZWIERZĘTA              
l GABINET WETERYNA-
RYJNY FREDEK, GOCŁAW, 
UL. F. ZNANIECKIEGO 8. 

TEL. 22 672-07-75
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Grzegorz Komosiński zaprasza 
do warsztatu samochodowego

stałych i nowych Klientów! 
Nowa siedziba znajduje się teraz 

przy ul. Żupniczej 17 
wjazd od ul. Chodakowskiej 

(na terenie ARDO).

 

Specjalizujemy się w:
• Mechanice pojazdowej 

• Diagnostyce komputerowej
• Naprawie bieżącej samochodów 

osobowych i dostawczych 
• Wymianie opon 

Samochód zastępczy – do dyspozycji klienta.

 

Tel. 501-718-716 (całodobowy)

KUPON RABATOWY:
10% dla Czytelników „Mieszkańca” 

www.auto-france.waw.pl
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REKLAMA REKLAMA

„Smaki z GeeSu” program promocji mięsa wieprzowego, realizowany 
przez krajowy związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” wspólnie 
z Warszawską Spółdzielnią Handlową „Fala” w Falenicy, gdzie w czwartki  
i soboty odbywają się degustacje wyrobów z mięsa wieprzowego produkowane  
przez Gminne Spółdzielnie z całego kraju.

Wieprzowina - mięso pochodzące ze świni domowej, będącej najstarszą formą inwentarza. Podstawowy surowiec rzeźny 
stanowią tuczniki, czyli młode osobniki o masie 50 kg i wyższej utrzymywane z przeznaczeniem na rzeź. Ubojowi poddaje się 
również wybrakowane z chowu i hodowli lochy i knury. W nowoczesnych fermach cykl produkcji tucznika trwa 10-11 miesięcy, 
na który składa się czas potrzebny do wyprodukowania prosięcia do tuczu oraz doprowadzenia go do masy końcowej ubijanego 
tucznika (110-115 kg wagi żywej). Obecnie w produkcji tuczników stosuje się krzyżowanie towarowe polegające na kojarzeniu 
loch krajowych ras matecznych charakteryzujących się wysoką rozrodczością i dobrym tempem wzrostu z knurami zagranicznych 
ras ojcowskich, wybitnymi pod względem mięsności. Do najpopularniejszych w Polsce ras świni domowej należą: polska biała 
zwisłoucha, wielka biała polska (rasy mateczne); pietrain, duroc, hampshire, belgijska zwisłoucha i linie 990 i 890 (rasy ojcowskie).  
Z punktu widzenia gospodarczego największą rolę odgrywają rasy: wielka biała polska i polska biała zwisłoucha, która aktualnie 
jest najliczniejszą rasą w naszym kraju. Rasy: puławska, złotnicka biała i złotnicka pstra zaliczane do polskich świń rodzimych, 
są objęte Programem Ochrony Zasobów Genetycznych. Świnie tych ras charakteryzują się zachowaną po przodkach wysoką 
plennością, dobrymi cechami matczynymi, długowiecznością, odpornością na zmiany środowiskowe i stres oraz bardzo dobrą 
jakością mięsa. 
Wieprzowina jest najpopularniejszym gatunkiem mięsa w naszym kraju, a otrzymywane z niej potrawy i przetwory stanowią 
jeden z głównych elementów polskiej kuchni i codziennych posiłków. 
W roku 2013 według danych GUS statystyczny Polak spożył 35,5 kg wieprzowiny, co stanowi 52% ogólnego spożycia mięsa.  
Na tle krajów Unii Europejskiej, spożycie mięsa wieprzowego w Polsce kształtuje się na wysokim poziomie, zbliżonym do 
przeciętnego spożycia w UE, które wynosi około 31 kg na osobę. W wielu krajach Europy, m.in. w Hiszpanii, Danii Niemczech, 
Austrii, Portugalii oraz Belgii spożycie wieprzowiny jest większe niż w Polsce (ok. 60 kg/osobę). Na zakup mięsa i jego przetworów 
przeznaczamy około 7% domowego budżetu, a w wydatkach na żywność i napoje bezalkoholowe koszt mięsa i jego przetworów 
stanowi aż 27%. Taki poziom konsumpcji wpływa bezpośrednio na skalę produkcji, co sprawia, iż produkcja wieprzowiny jest 
dominującym sektorem w polskiej branży mięsnej. 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na marzec 2014 r.) pogłowie trzody chlewnej w Polsce liczy  
ok. 11,2 mln sztuk, z czego 4,4 mln (39%) to sztuki o wadze powyżej 50 kg, przeznaczone na ubój. Od 2006 r., w którym liczba 
świń hodowanych w naszym kraju wynosiła 18,9 mln sztuk, obserwuje się stały spadek pogłowia trzody chlewnej wynikający 
głównie z niskiej opłacalności oraz dużego rozdrobnienia produkcji trzody. Związane jest to również z silnymi cyklicznymi 
wahaniami poziomu produkcji i cen żywca wieprzowego określanymi mianem „cyklu świńskiego”.

Do sprzedaży może być wprowadzone wyłącznie mięso wieprzowe:
- pochodzące z zatwierdzonych zakładów mięsnych (rzeźni), pozostających pod stałym nadzorem Inspekcji 
Weterynaryjnej, spełniających niezbędne wymagania weterynaryjne i higieniczne;
- pozyskane z uboju klinicznie zdrowych świń, pochodzących z gospodarstw i obszarów wolnych od zwierzęcych 
chorób zakaźnych;
- uznane w wyniku badania sanitarno-weterynaryjnego za zdatne do spożycia przez ludzi.
Konsumenci mogą nabyć mięso wieprzowe w postaci elementów handlowych: głowa wieprzowa, karkówka wieprzowa,  
golonka, żeberka, biodrówka, noga wieprzowa, ogon wieprzowy, szynka z golonką, łopatka z golonką oraz części zasadnicze 

obrobione: schab, polędwiczka, szynka bez 
golonki, łopatka wieprzowa bez golonki, 
boczek z żeberkami, boczek bez żeberek, 
podgardle, pachwina, słonina. 

Przydatność wieprzowiny  
do określonych celów kulinarnych
Obróbka cieplna Charakterystyka mięsa Przykłady 

Gotowanie Mięso pochodzące ze sztuk starszych zawierające średnią i dużą zawartość 
tkanki łącznej.

golonka, boczek, żeberka, karkówka, głowa, nogi, 
ogon

Smażenie Mięso ze zwartych mięśni, bez tkanki łącznej ze sztuk młodych. schab, szynka, biodrówka, karkówka

Duszenie Mięso zawierające średnią ilość tkanki łącznej. żeberka, karkówka, łopatka, biodrówka, szynka

Pieczenie Grube lub formowane partie mięśni bez tkanki łącznej, wskazane z młodych zwierząt. schab, szynka, łopatka, boczek, żeberka, karkówka

Do gotowania przeznacza się te części tuszy, których mięso jest przerośnięte tkanką łączną. Mięso takie podczas długiego  
gotowania ulega zmiękczeniu, a ugotowane części są smaczne. Do gotowania najlepiej przygotować mięso w dużych kawałkach 
o masie 1,5-2,5 kg. 
Smażenie - jest procesem krótkotrwałym, dlatego użyty surowiec musi być wysokiej jakości, o delikatnej strukturze, 
odpowiednio dojrzały, nietłusty i soczysty. Mięso do smażenia może być w niewielkim stopniu przerośnięte tkanką łączną.
Mięso na potrawy duszone może być gorszej jakości, przerośnięte błonami i ścięgnami gdyż długie duszenie sprzyja rozklejaniu 
się tkanki łącznej, a tym samym mięso staje się smaczne.
Do pieczenia wybiera się elementy mięsa pochodzące ze sztuk młodych, dobrze umięśnionych, lekko przerośnięte tłuszczem 
i zawierające niewielkie ilości delikatnej tkanki łącznej. Najważniejszymi cechami wieprzowiny decydującymi o jej jakości są: 
barwa, zapach, konsystencja i wygląd powierzchni i przekroju.
Mięso, w tym wieprzowina, jest bardzo dobrą pożywką dla rozwoju mikroorganizmów odpowiedzialnych za procesy psucia. 
Szybkość, z jaką mogą rozwijać się drobnoustroje, zależy w dużej mierze od warunków przechowywania mięsa, a w szczególności 
od temperatury, która zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem nie powinna być wyższa niż 7oC.

Cechy mięsa świeżego i nieświeżego
Wyróżnik oceny mięso świeże mięso o wątpliwej świeżości mięso nieświeże 

Barwa bladoróżowa do czerwonej ciemna szara lub zielonkawa, ciemna 

Zapach charakterystyczny lekko kwaśny gnilny 

Konsystencja jędrna, elastyczna, po naciśnięciu pal-
cem zagłębienie szybko się wyrównuje 

mniej elastyczna, miękka, po naciśnięciu palcem dołek  
wyrównuje się wolniej 

miękka, mazista, ciągliwa; 
całkowity brak elastyczności 

Powierzchnia sucha, matowa wilgotna, lepka, pokryta śluzem bardzo sucha albo bardzo 
wilgotna, bardzo lepka, oślizła 

Przekrój lekko wilgotny - sok mięsny przezroczysty ciemniejszy niż powierzchnia, wilgotny, nieco lepki - sok mętny lepki, sok bardzo mętny 

Wieprzowina jest istotnym elementem polskiej kuchni, głęboko zakorzenionym w tradycji kulinarnej. Sprostanie wysokim 
wymaganiom współczesnych konsumentów wieprzowiny, wymaga znajomości jej charakterystyki w aspekcie przydatności 
kulinarnej i przetwórczej. 

dr hab. inż. Joanna Stadnik
Publikację artykułu Sfinansowano z Funduszu Promocji mięsa Wieprzowego. 

kopaniem wiosna się zaczyna…

„Kończ pan, panie Tu-
rek!!!” – słynnym komen-
tatorskim cytatem kibice na 
boiskach przy ul. Kawęczyń-
skiej wskazywali sędziemu, że 
powinien odgwizdać koniec 
jednego ze spotkań. Emocje 
za linią boiska brały górę, ale 
w sposób rozsądny. Po drugiej 

zaś stronie murawy grających 
piłkarzy głośno dopingowały 
młodziutkie cheerleaderki. A na 
boiskach północno-praskiego 
DOSiR-u rywalizowali piłkarze  
z dzielnicowych podstawówek 
i placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych.

W zasadzie, z okazji 
przyjścia wiosny, przy Kawę-
czyńskiej odbyły się dwa tur-
nieje. W pierwszym wzięły 
udział drużyny drugo- i trze-

cioklasistów praskich pod-
stawówek. Rywalizacja była 
bardzo zacięta, ale poszcze-
gólne spotkania kończyły 
się różnymi wynikami. Były 
mecze, w których o zwycię-
stwie decydowały końcowe 
sekundy (np. półfinałowy SP 
Nr 258 z SP Nr 127), ale były 

też takie, o których śmiało 
można powiedzieć „do jed-
nej bramki”. Niemniej w 
żadnym ze spotkań nie moż-
na było odmówić piłkarzom 
ani ambicji, ani umiejętno-
ści. W finałowym meczu 
turnieju drużyna „generała 
Jasińskiego” (SP Nr 258) 
pokonała „Króla Stefana Ba-
torego” (SP Nr 73). W wal-
ce o trzecie miejsce ucznio-
wie podstawówki nr 127 im.  

H. Sienkiewicza zwyciężyli  
z drużyną Szkoły Podsta-
wowej z Oddziałami Inte-
gracyjnymi nr 354. Puchary 
drużynom wręczał Zbigniew 
Korcz, dyrektor DOSiR Pra-
ga-Północ. Wyróżnieni zo-
stali także najlepsi piłkarze 
turnieju: Dawid Stefanyszyn 
i Oskar Lachowicz oraz 
bramkarz Kuba Kosiorek.

Po południu, na boiskach 
przy ul. Kawęczyńskiej, od-
był się także analogiczny 
turniej dla drużyn placówek 
o p i e k u ń c z o - w y c h o w a w -
czych. W tych zawodach 
zwyciężył zespół reprezentu-
jący Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci. Drugie miejsce za-
jęła drużyna podopiecznych 
Stowarzyszenia „Serduszko 
dla Dzieci”. Na najniższym 
stopniu podium stanęli pił-
karze z TPD 2, a czwartą 
lokatę zajęła drużyna Klubu 
Alternatywnego dla dzieci  
i młodzieży Caritas Diecezji 
Warszawsko-Praskiej. Choć 
zawodnicy z Caritasu znaleźli 
się poza podium, to przyznać 
trzeba, że fanów (w postaci 
wspomnianych cheerleade-
rek) mają wiernych, głośnych 
i widowiskowych. Zresztą  
w tych wiosennych turniejach 
dobra zabawa i przyjazna at-
mosfera stały przed suchą 
turniejową punktacją…     

ar   

Oczywiście,	chodzi	o	kopanie	piłki	nożnej.	Na	Pradze-Północ	wiosnę	powitano	
dwoma	turniejami	piłkarskimi.

legendarny trener na pomniku
Po	 kilku	 zmianach	 terminów	 przed	 Stadionem	 Narodowym	 stanął	 pomnik		
najwybitniejszego	polskiego	trenera	piłkarskiego	–	Kazimierza	Górskiego.

O tym, że odsłonięcie rzeź-
by Pana Kazimierza, odbędzie 
się 26 marca pierwszy poinfor-
mował „Mieszkaniec”. Zresztą 
o historii tego pomnika pisa-
liśmy już kilkukrotnie. Taki 
sposób uhonorowania legen-
darnego trenera, pod którego 
wodzą nasza piłkarska kadra  
(a z nią cała Polska) święci-
ła największe triumfy, spełnia 
oczekiwania kibiców, działa-
czy i mieszkańców Warszawy.  ̶  
Marzyliśmy o tym, aby pozostał 
po nim jakiś ślad…   ̶   powie-
działa Berenika Górska, wnucz-
ka Pana Kazimierza. 

Rzeźba sfinansowana 
została poprzez publiczną 
zbiórkę pieniędzy. Prócz in-
dywidualnych wpłat kibiców  

i sympatyków drużyny „Orłów 
Górskiego” finansowo projekt 
mocno wsparły także różne fir-
my i instytucje. Trzyipółmetro-
wej wysokości pomnik został 
odlany w Gliwicach. Rzeźba 
przedstawia ubranego w dres 
narodowej reprezentacji trenera, 
który idzie z piłką pod pachą.

Odsłonięcie pomnika było 
ważnym wydarzeniem, że przy-
było na nie wielu znakomitych 
gości ze świata sportu, polity-
ki, nauki i biznesu. Na uroczy-
stości obecni byli m.in.: prezes 
PZPN Zbigniew Boniek i le-
genda polskiej lekkiej atletyki  
Irena Szewińska. 
Nie zabrakło oczywiście bli-
skich współpracowników  
i podopiecznych trenera Gór-

skiego (m.in. Andrzej Strejlau, 
Lesław Ćmikiewicz). Odsłonię-
ciu rzeźby asystowała Orkiestra 
Reprezentacyjna Wojska Pol-
skiego. Szczególnie budujące  
i wzruszające było przybycie na 
uroczystość uczniowskich dele-
gacji i pocztów sztandarowych 
z rozrzuconych po całej Polsce 
czternastu szkół, których patro-
nem jest Kazimierz Górski.

Kazimierz Górski jest 
jednym z dwóch Polaków 
uhonorowanych Rubino-
wym Orderem UEFA (nota 
bene drugim jest mieszkający  
w pobliżu rzeźby Leszek Ryl-
ski, jedyny do tej pory Polak, 
który zasiadał we władzach 
UEFA). Wśród licznych nagród 
i wyróżnień legendarnego trene-
ra warto wymienić m.in. Krzyż 
Komandorski Orderu Odrodze-
nia Polski, Złoty Krzyż Zasługi 
FIFA, a także laureata nagrody 
m.st. Warszawy. – Ta rzeźba 
jest skromnym podziękowaniem 
dla olbrzymich dokonań bardzo 
skromnego człowieka – zgodnie 
twierdzili zebrani na uroczysto-
ści. Pod wodzą legendarnego 
trenera piłkarska reprezenta-
cja Polski zdobyła m.in. złote 
i srebrne medale olimpijskie, a 
także srebrne krążki Mistrzostw 
Świata.            Adam Rosiński
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Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawa + szkła + robocizna 
 (sph. od -4.0 do  +4.0 dpr.)
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 do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS
Pracujemy pon.-pt. 9-19

sobota od 9 do 13

PRAGAWARSZAWA

REKLAMA REKLAMA

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810-87-32
 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

RATY! ! !
RATALNIE . com.p l

L E C Z E N I E  B Ó L U  
gabinet lekarski 

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog

Zapraszam Pacjentów z bólami:
  kręgosłupa, stawów (barkowych, biodrowych, kolanowych, 

nadgarstków, drobnych stawów rąk)  głowy,
  z reumatoidalnym zapaleniem stawów  bólach po przebytym 

półpaścu,
  cukrzycy),
 w chorobach nowotworowych (w różnych stadiach choroby),
  w  w schorzeniach neurologicznych (SM, po udarze 

mózgu),
  neuralgią nerwu trójdzielnego  oczekujących na leczenie 

operacyjne (ortopedyczne, neurochirurgiczne, chirurgiczne) 
 jak też i po operacjach.

NIE MUSI  BOLEĆ !
ul. Widok 10, Warszawa-Śródmieście 

informacje i zapisy: tel. 730 266 030

Jaki aparat słuchowy wybrać? ZAPRASZAMY  
NA BEZPŁATNE  

BADANIE SŁUCHU
   08-47-894 )22( .let 4 akcęłortsO .lu

 ul. Korkowa 119/123 tel. (22) 353-42-50 

 Wojskowy Inst. Med.  ul. Szaserów 128 
  II piętro, gab. L 254 

(wejście z kl. schodowej) 
tel. (22) 245-59-93; 

882-190-636

Trudno wyobrazić sobie świat bez 
szumu liści na wietrze, śpiewu ptaków, 
szumu morza, skrzypienia śniegu pod 
stopami, odgłosu odstawianego kub-
ka czy filiżanki, bez dzwonka telefonu, 
śmiechu dziecka czy szeptu kogoś bli-
skiego. Jeszcze trudniej bez słyszenia  
i rozumienia tego, co mówią inni – nawet 
stojący niekiedy obok nas, czy nawet na-
przeciwko. A przecież „niedosłuch” jest zja-
wiskiem powszechnym. Słuch starzeje się 
razem z nami, na jego kondycję wpływa też 
wiele czynników zewnętrznych, np. praca 
i długotrwałe przebywanie w hałasie czy 
głośne słuchanie muzyki.

W przypadku dzieci z niedosłuchem 
rola aparatów słuchowych jest zdecy-
dowanie większa, ponieważ to właśnie 
słyszenie umożliwia dzieciom rozpozna-
wanie głosów, naśladowanie dźwięków, 
stymulując w ten sposób rozwój mowy. 

Słuch to więcej, niż tylko jeden ze zmy-
słów: pomaga w wychwytywaniu sygnałów  
o niebezpieczeństwie, komunikowaniu się 
oraz pozwala rozwijać umiejętności spo-
łeczne.

Wybór i dopasowanie właściwego apa-
ratu słuchowego – po zdiagnozowaniu 
niedosłuchu przez specjalistę – zależy od 
wielu czynników. Nie ma uniwersalnych 
aparatów, które pomagają wszystkim 
jednakowo. Można wybrać nowoczesne, 
miniaturowe zauszne aparaty słuchowe 
w  kolorystyce właściwej dla karnacji skóry  
i koloru włosów - pasujące do każdego 
ucha lub wykonać indywidualne wewnątrz-
uszne. Jednak przy wyborze aparatów o 
właściwych parametrach akustycznych (po-
dobnie jak w doborze okularów) niezbędna 
jest pomoc życzliwego i kompetentnego 
specjalisty. Protetyk słuchu przedstawi 
Państwu propozycje kilku modeli aparatów 

spełniających nie tylko Państwa indywidu-
alne oczekiwania estetyczne, finansowe  
i właściwe dla stylu życia ale co najważniej-
sze - optymalnie kompensujące osłabienie 
słuchu. Zapewne inne będą sugestie kom-
fortowych rozwiązań, gdy częściej przeby-
wają Państwo w domu czytając, oglądając 
telewizję lub też zajmując się ogrodem  
a inne, gdy jesteście zapalonymi wędrow-
cami, zdobywcami szczytów, osobami ak-
tywnymi fizycznie i czynnymi zawodowo. 

Po nabyciu i wstępnym ustawieniu apa-
ratów konieczne są jeszcze 2-3 późniejsze 
wizyty w celu korekcji nastaw, związane  
z postępującą adaptacją słuchu oraz za-
pewnieniem optymalnych korzyści. 

Oczekiwania osób bardzo aktywnych naj-
lepiej spełnią aparaty zaawansowane tech-
nicznie, z elementami sztucznej inteligencji. 
Dostosowują one dynamicznie parametry  
i sposób przetwarzania w zmiennych sytu-

acjach akustycznych - zapewniając komfort 
i maksymalizację rozumienia mowy. 

Ogromny postęp w technice, technolo-
gii i miniaturyzacja aparatów słuchowych 
sprawiły, że współczesne aparaty słuchowe 
stały się jeszcze bardziej niezawodne, proste 
w obsłudze i prawie niewidoczne.  Współ-
praca z „pilotem” i urządzeniami w systemie 
Bluetooth zapewnia kierowcom możliwość 
słyszenia nawigacji wprost w aparatach  
i „legalnej” rozmowy przez „komórkę” pod-
czas jazdy. Osoby starsze – dzięki tej funkcji 
odbierają bez zakłóceń fonię z TV czy odda-
lonego do 10 m telefonu, a  młodzież słucha 
„muzy” z MP4, laptopa czy karty pamięci  
w telefonie komórkowym. 

Nie bez znaczenia jest również fakt, że 
aparaty nowej generacji posiadają nową 
stylizację o wzorowanej na biżuterii elegan-
cji kształtu i stonowanej kolorystyce.                       

(AS 2015)

Czy aparaty słuchowe mogą stać się tak popularne i powszechne jak okulary czy soczewki kontaktowe? Dlaczego nie! Przecież tak 
samo perfekcyjnie spełniają swoją rolę – jak okulary pomagają „lepiej widzieć”, tak aparaty słuchowe pomagają „lepiej słyszeć”. 

Liczba Polaków chorych 
na cukrzycę rośnie, tymcza-
sem  ̶  pomimo międzynarodo-
wych zaleceń – nasi pacjenci 
nie mogą doczekać się sys-
temu skutecznego leczenia i 
zapobiegania powikłaniom tej 
choroby, a środki przeznaczo-
ne na walkę z nią maleją. 

– To lekceważenie nie tylko 
groźnej choroby, uznanej przez 
ONZ za epidemię XXI wie-
ku, ale też ograniczanie praw 
osób chorych na cukrzycę   
– stwierdzili uczestnicy mar-
cowej debaty zorganizowanej 
przez Koalicję na Rzecz Walki 
z Cukrzycą.

Podczas spotkania dysku-

towano m.in. o tym jak dużym 
problemem jest brak specja-
listów diabetologów, którzy 
mogliby zająć się edukacją 
osób chorych na cukrzycę. Jest 
ich zaledwie ośmiuset, pod-
czas gdy potrzeba co najmniej 
trzech tysięcy. 

– Często zdarza się, że lu-
dzie przychodzą do lekarzy 
pierwszego kontaktu i gdy 
okazuje się, że to cukrzyca, 
są pozostawieni samym sobie. 
Brakuje zawodowych edukato-
rów, a przeszkolonych lekarzy 
jest niewielu. Mimo iż podej-
mowane są różne inicjatywy, 
aby szkolić kolejnych, to jest 
to kropla w morzu potrzeb – 

stwierdził Andrzej Bauman, 
prezes Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków.

Taki brak wiedzy powodu-
je, że chorzy są pozostawieni 
sami sobie, a to kończy się 
dla nich drastycznie – m.in. 
amputacją nogi, utratą wzro-
ku, uszkodzeniem nerek czy 
chorobami układu sercowo-
naczyniowego, które skracają 
życie osób z cukrzycą nawet 
od pięciu do dziesięciu lat. 

Tymczasem jak podkreślił 
profesor Jacek Sieradzki z Col-
legium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego dobrze leczona 
cukrzyca chroni przed wszyst-
kimi powikłaniami. Ważne jest 

też szybkie wykrycie choroby. 
A jak się okazuje w Polsce 
aż osiemset tysięcy osób nie 
ma świadomości, że choruje. 
–  Nawet u połowy chorych 
nie występują żadne objawy 
cukrzycy, dlatego ważne, aby 
szczególnie osoby, które znaj-
dują się w grupach ryzyka 
(m.in. osoby z nadwagą, otyłe, 
mało aktywne fizycznie, z nad-
ciśnieniem, takie u których w 
rodzinie występuje cukrzyca) 
miały świadomość zagrożenia 
i badały się raz w roku. Ozna-
czanie poziomu cukru to naj-
tańsze badanie, jakie znamy – 
podkreślił profesor Sieradzki. 

Zbyt późne wykrycie cu-
krzycy i niewłaściwa opieka 
ambulatoryjna skutkuje tym, 
że chory nie dość, że cierpi na 
różnego rodzaju powikłania, to 
jeszcze musi być poddany dro-
giemu leczeniu szpitalnemu. 
Tymczasem na świecie dąży 
się do tego, aby większości 
chorych wystarczała opieka 
ambulatoryjna, która jest nie 
tylko zdecydowanie tańsza, 
ale i mniej uciążliwa dla pa-
cjentów.

Rzeczywiście, cukrzyca 
to nie tylko problem chorego, 
ale także kwestia generowa-
nia ogromnych kosztów spo-
łecznych i ekonomicznych. 
Doktor Jerzy Gryglewicz  
z Uczelni Łazarskiego przy-
pomniał, że z wydanego  
w 2014 r. raportu „Cukrzyca  
 ̶  analiza kosztów ekonomicz-
nych i społecznych” wynika, 
iż roczne świadczenia ponie-

sione przez Fundusz Ubez-
pieczeń Społecznych, budżet 
państwa oraz pracodawców  
z tytułu czasowej niezdolności 
do pracy wyniosły czterysta 
trzydzieści osiem milionów 
złotych, a dodatkowo na renty 
przeznaczono trzysta sześć-
dziesiąt siedem milionów zło-
tych. 

Obecni na debacie prele-
genci apelowali również, aby 
rozróżniać dwa typy tej cho-
roby. Najczęstsza postać cho-
roby   ̶ cukrzyca typu 2 – jest 
ściśle związana z otyłością. 
Natomiast typu 1 – najczęściej 
pojawia się u dzieci i młodzie-
ży i jest to schorzenie autoim-
munologiczne, związane ze 
zniszczeniem komórek produ-
kujących insulinę w trzustce.  

– Często takie dzieci są 
wytykane i wykpiwane na za-
sadzie  – jadłeś słodycze i nie 
ruszałeś się, to teraz jesteś 
chory. Powinniśmy edukować 
społeczeństwo – stwierdziła 
Monika Zamarlik z Ogólno-
polskiej Federacji Organizacji 
Pomocy Dzieciom i Młodzie-
ży Chorym na Cukrzycę. – 
Kolejnym problemem jest to, 
że osoby, które zachorowały 
w dzieciństwie po skończeniu 
osiemnastego roku życia nie 
są już objęte opieką diabetolo-
giczną, ale trafiają do lekarzy, 
którzy nie znają się na leczeniu 
cukrzycy. Brak odpowiedniej 
opieki powoduje zaś różne po-
wikłania zdrowotne.

Z takim podejściem spo-
tkała się niewidoma pacjentka, 

chora na cukrzycę typu 1, pani 
Halina, która od pięćdziesię-
ciu lat choruje na cukrzycę.  
– Nie zachorowałam bo źle 
się odżywiałam, po prostu nie 
miałam na to żadnego wpływu. 
Przez te pięćdziesiąt lat chyba 
tylko raz spotkałam się z die-
tetykiem. Ja sobie radzę, gdyż 
skończyłam studia w tym kie-
runku i pracuję na SGGW, inni 
mają gorzej – wyjaśniła. 

Eksperci podkreślili, że 
diagnostyka i leczenie cukrzy-
cy w ramach podstawowej 
opieki zdrowotnej może się 
jeszcze pogorszyć, gdyż od 
stycznia po wprowadzeniu pa-
kietu onkologicznego lekarze 
POZ nie otrzymują tzw. potrój-
nej stawki kapitacyjnej (kwota 
określona przez NFZ jaką 
lekarz otrzymuje na leczenie 
pacjenta) za każdego chorego 
z cukrzycą. Zaoszczędzone w 
ten sposób sto milionów prze-
znaczone zostanie zapewne 
na wspomniany wyżej pakiet. 
To jednak zdaniem ekspertów 
może stanowić pogwałcenie 
konstytucyjnych praw pacjen-
tów

– Choć ekonomia jest bar-
dzo ważna, to nie może ona na-
ruszać zasad sprawiedliwości 
społecznej i równego dostępu 
do świadczeń zdrowotnych. 
Trzeba sprawdzić czy takie 
działanie jest zgodne z kon-
stytucją – dodała specjalistka 
z zakresu prawa medycznego 
profesor Dorota Karkowska  
z Uniwersytetu Łódzkiego.

Anna Krzesińska

sŁOdki ZABóJcA
Co	pięć	sekund	na	świecie	diagnozuje	się	cukrzycę	u	kolejnej	osoby.	Co	siedem	se-
kund	ktoś	umiera	z	powodu	jej	powikłań.	Na	świecie	choruje	trzysta	osiemdziesiąt	
siedem	milionów	ludzi,	w	tym	trzy	miliony	w	Polsce.	
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