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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
czynne 9-20

sobota 9-14

Inwestycja „Osiedle Oliwska”po³o¿ona na warszawskim Targówku. Przy skrzy¿owaniu ulic
Oliwskiej i Po¿arowej.

Szczegó³owych informacji udziela Biuro Sprzeda¿y:
tel./fax. 22 474-58-08; tel. kom. 609-374-981, 605-891-220
www.prk7nieruchomoœci.com.pl; e-mail: biurosprzedazy@prk7.com.pl

GOTOWE MIESZKANIA

ceny mieszkañ 5500-7000 z³/m2

dokoñczenie na str. 8

STACJA KONTROLI POJAZDÓW WX/092/P
♦♦♦♦♦Badania techniczne - poj. do 3,5 tony   ♦  ♦  ♦  ♦  ♦Motocykle

ul. Jagielloñska 69, tel. 22 676-29-51

poniedzia³ek-pi¹tek 600-2200, sobota 700-1500

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 22 678-19-29, 22 678-29-34

Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 22 773-56-48

www.panele-polska.pl

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE
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Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady
audioprotetyka w gabinecie firmy Fonikon, który mieœci
siê vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kon-
dratowicza 37, nr tel. 22 353 06 20.

Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania
2008. Proponuje szeroki wybór nowoczesnych aparatów
s³uchowych i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100
lat s³u¿y pomoc¹ osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Zbadaj s³uch

Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!

O œw. Faustynie Kowal-
skiej, jej Dzienniczku, obra-
zie „Jezu, ufam Tobie” oraz
obchodach œwiêta Mi³osier-
dzia Bo¿ego rozmawiamy z
ks. Paw³em Mazurkiewiczem
z koœcio³a NMP Matki Piêk-
nej Mi³oœci przy ul. Myœlibor-
skiej 100 na Tarchominie.

- Kim by³a œw. Faustyna
Kowalska?

- Œw. Faustyna Kowalska
znana jest z objawieñ Pana
Jezusa, na podstawie których
powsta³ obraz Jezusa Mi³o-
siernego podpisany „Jezu,
ufam Tobie”. Jej osoba wi¹¿e
siê te¿ z ustanowieniem œwiê-
ta Bo¿ego Mi³osierdzia, ob-

chodzonego w II niedzielê po
Wielkanocy oraz z Koronk¹ do
Bo¿ego Mi³osierdzia.

Jej ¿ycie by³o bardzo krót-
kie. Faustyna, a w³aœciwie
Helena Kowalska, urodzi³a siê
25 sierpnia 1905 r. w G³ogow-
cu ko³o £êczycy, jako trzecie
z dziesiêciorga dzieci rolników
Marianny i Stanis³awa Kowal-
skich, a zmar³a w 1938 r. w
Krakowie. By³a bardzo prost¹
kobiet¹, ukoñczy³a raptem 3
klasy szko³y podstawowej. Ze
wzglêdu na ciê¿k¹ sytuacjê
materialn¹, musia³a bardzo
wczeœnie sama siê utrzymy-
waæ i pomagaæ rodzinie. Pra-
cowa³a jako s³u¿¹ca u zamo¿-
nych rodzin, w Aleksandrowie
£ódzkim, w  £odzi oraz blisko
Warszawy, w Ostrówku ko³o
Klembowa. W wieku 20 lat
wst¹pi³a do Zgromadzenia
Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osier-
dzia w Warszawie. Przebywa-
³a te¿ w innych klasztorach, w
Krakowie, w P³ocku i w Wil-
nie. Pe³ni³a tam ró¿ne funkcje:
by³a kuchark¹, ogrodniczk¹ i
furtiank¹. Trudno uznaæ jej po-
s³ugi za coœ nadzwyczajnego.
Nadzwyczajne by³o jej ¿ycie
duchowe.

Pierwsz¹ wizjê Jezusa Mi-
³osiernego mia³a w roku 1931,
w klasztorze w P³ocku. Wte-
dy to Pan Jezus poleci³ jej na-
malowanie obrazu, daj¹c ku
temu dok³adne wskazówki.

Faustyna swoimi prze¿yciami
mistycznymi dzieli³a siê ze
spowiednikiem. Pierwszy spo-
wiednik zareagowa³ na nie po-
wœci¹gliwie, mówi¹c, ¿e s³o-
wa Pana Jezusa mog¹ ozna-
czaæ polecenie namalowania
obrazu nie na p³ótnie, lecz we
w³asnej duszy. Dopiero spo-
wiednik w Wilnie, a by³ nim b³.
Micha³ Sopoæko, doprowadzi³
do tego, ¿e obraz powsta³.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e
ksi¹dz Sopoæko odegra³ w
¿yciu siostry Faustyny Kowal-
skiej rolê opatrznoœciow¹, po-
niewa¿ zrozumia³ j¹ i pokie-
rowa³ jej rozwojem wewnêtrz-
nym. Za jego rad¹ Faustyna
zaczê³a prowadziæ szczegó³o-
wy zapis swoich prze¿yæ, zna-
ny póŸniej jako „Dzienniczek”.
Opisywa³a w nim stany mi-
styczne, jakich doznawa³a, a
przede wszystkim liczne wizje
i objawienia.

Siostra Faustyna Kowalska
ciê¿ko chorowa³a. Przez wie-
le lat cierpia³a na rzadki przy-
padek gruŸlicy p³uc i przewo-
du pokarmowego. Zmar³a 5
paŸdziernika 1938 r. w Krako-
wie. Zosta³a pochowana w
£agiewnikach, na cmentarzu
sióstr swojego zgromadzenia.

Klasztor w £agiewnikach,
gdzie obecnie znajduje siê
Sanktuarium Bo¿ego Mi³osier-
dzia, le¿a³ na trasie, któr¹ w
czasie wojny codziennie poko-

nywa³ pracuj¹cy w kamienio-
³omach Karol Wojty³a. W ten
sposób póŸniejszy papie¿ ze-
tkn¹³ siê z osob¹ s. Faustyny i
kultem Bo¿ego Mi³osierdzia.
Za jego spraw¹ jej orêdzie o
Bo¿ym Mi³osierdziu sta³o siê
znane. Jako arcybiskup kra-
kowski, a potem papie¿ Jan
Pawe³ II, by³ promotorem kul-
tu œw. Faustyny i propagato-
rem kultu Bo¿ego Mi³osierdzia.

- Jaka by³a historia obra-
zu, który Pan Jezus poleci³

namalowaæ siostrze Fausty-
nie? Czy mamy do czynie-

nia z jednym, czy kilkoma
obrazami?

- Mo¿na mówiæ o dwóch ory-
gina³ach. Pierwszy, namalo-
wany przez Eugeniusza Kazi-
mirowskiego w 1934 r. znajdu-
je siê obecnie w Wilnie, w ko-
œciele pod wezwaniem Œwiê-
tej Trójcy, dziœ Sanktuarium Mi-
³osierdzia Bo¿ego. Jednak
bardziej znan¹ wersj¹ jest ob-
raz z 1944 r., namalowany
przez Adolfa Hy³ê dla klaszto-
ru Sióstr Mi³osierdzia Bo¿ego
w krakowskich £agiewnikach.
Jego kopie, opatrzone s³owa-
mi „Jezu, ufam Tobie” w wielu
ró¿nych jêzykach s¹ szeroko
rozpowszechnione na ca³ym
œwiecie.

Obraz przedstawia Jezusa
ubranego w bia³¹ szatê.
Praw¹ rêkê unosi on w geœcie

Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego
W II niedzielê po Wielkanocy Koœció³ katolicki obchodzi œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego. W tym roku Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego

nabra³a specjalnego, tragicznego wymiaru. W przeddzieñ œwiêta, 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej polskiego
samolotu rz¹dowego zgin¹³ prezydent Lech Kaczyñski wraz z Ma³¿onk¹ oraz wybitni przedstawiciele ¿ycia publicznego
w naszym kraju. W tej tragicznej dla narodu polskiego chwili Polska bardzo potrzebuje modlitwy o Bo¿e mi³osierdzie.

Dlatego warto przypomnieæ, czym jest ta uroczystoœæ, ustanowiona w 2000 r. przez papie¿a Jana Paw³a II. Wed³ug
objawieñ mistycznych œw. Faustyny Kowalskiej ustanowienia tego œwiêta ¿¹da³ sam Pan Jezus. Mija w³aœnie 10 lat od
kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej, której objawienia sta³y siê podstaw¹ kultu Mi³osierdzia Bo¿ego.

Spieszmy siê kochaæ ludzi,

tak szybko odchodz¹

ks. Jan Twardowski

Najg³êbsze wyrazy wspó³czucia

Bliskim i Rodzinom

ofiar katastrofy

Smoleñsk 10 kwietnia 2010 r.
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ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust.
1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

zawiadamia strony postêpowania, ¿e zosta³o wszczête

postêpowanie administracyjne na wniosek:

Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st.
Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa,
z³o¿ony dnia 09.10.2007 r. i uzupe³niony (rozszerzony)
w dniu 08.02.2010 r. w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na:
budowie przewodu wodoci¹gowego DN 150mm
Lc=1000m w ul. Mañkowskiej na odcinku od istniej¹cego
przewodu wodoci¹gowego DN 150mm w ul. Ruskowy
Bród do istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego w ul.
Olesin,
na dzia³kach ewid. nr: 16, 27/3, 47/1, 47/3, 47/48, 47/49,
47/50, 47/51, 47/52, 47/53, 48, 49 z obrêbu 4-16-06,
na dzia³kach ewid. nr: 49, 51, 52 z obrêbu 4-16-07, na
dzia³kach ewid. nr: 2, 20/1, 46, 47 z obrêbu 4-16-13
oraz na dzia³kach ewid. nr; 6, 7/1, 7/3, 8/1, 8/3, 20 z
obrêbu 4-16-14, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski do Wydzia³u Architektury i Budownictwa Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, w godzinach przy-
jêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00
oraz w czwartki w godz. 13.00 -16.00.

INFORMACJE

W powy¿szym postêpowaniu administracyjnym za strony
postêpowania uznano:
- w³aœcicieli nieruchomoœci (dzia³ek), na których zlokalizowano
inwestycjê celu publicznego (powiadomionych na piœmie
zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.);
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego
na wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:
- budowie stacji transformatorowej (na dzia³ce nr ew. 44/7
z obrêbu 4-02-26) oraz sieci elektroenergetycznej SN
z dwóch odcinków kabla w istniej¹c¹ liniê kablow¹ dla
zasilenia budynku komunalnego z lokalami socjalnymi
przy ul. Czajki 2 na dzia³kach nr ew. 28/21, 47/2 w ob-
rêbie 4-02-26 i na dzia³ce nr ew. 1 w obrêbie 4-02-27
przy ul. Skierdowskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, na wniosek z dnia 06.04.2010 r.
Wydzia³u Infrastruktury dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu
m.st Warszawy
- budowie sieci wodoci¹gowej Dn 150 mm od ul. Modliñ-
skiej - drog¹ techniczn¹, ul. Czajki i ul. Skierkowsk¹ - do
nowo projektowanego budynku komunalnego z lokalami
socjalnymi przy ul. Czajki 2 z przed³u¿eniem w ul. Skier-
dowskiej na dzia³kach nr ew. 47/2, 28/21, 28/22, 28/20,
28/19, 28/18, 28/17, 28/16 z obrêbu 4-02-26, na dzia-
³kach nr ew. 1, 3 i na czêœci odlesionej dzia³ek nr ew.
2/2, 2/13 z obrêbu 4-02-27, na dzia³kach nr ew. 1, 2, 3
z obrêbu 4-02-35 oraz na dzia³kach nr ew. 4/10, 4/9, 4/7
z obrêbu 4-02-28 przy ul. Modliñskiej, drodze technicznej,
ul. Czajki, ul. Chlubnej i ul. Skierdowskiej w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek z dnia 22.02.2010 r.
Wydzia³u Infrastruktury dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu
m.st. Warszawy
- budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia dn 90 PE o d³u-
goœci 250 m i gazoci¹gu œredniego ciœnienia dn 63 PE o
d³ugoœci 200m na czêœci dzia³ek nr ew. 9/6, 21/2, 21/1, 20,
21/24, 21/9,10/21, 12/16,12/17, 12/18, 12/19 z obrêbu
4-04-05 oraz na czêœci dzia³ki nr ew. 2 z obrêbu 4-04-06
przy ul. Krokwi i ul. Klasyków w Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy, na wniosek z dnia 19.11.2009 r. zweryfikowany
w dniu 11.02.2010 r. Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa
- budowie linii kablowej SN dla zasilenia obiektu Oczysz-
czalni Œcieków Czajka lini¹ kablow¹ SN
(2x3x3xlx240mm2) na dzia³kach nr ew. 65, 66, 71, 74 z
obrêbu 4-02-05, na dzia³kach nr ew. 77, 78, 81, 96, 99,
103,1'1, 34/6, 23/1, 24/1, 26/1, 27/1, 28/4, 28/2, 30/6,
30/5 z obrêbu 4-02-11, na dzia³kach nr ew. 2/20, 2/21, 2/22
z obrêbu 4-02-12, na dzia³kach nr ew. 2/12, 2/13 z obrêbu
4-02-06 w ulicach Deseniowej, Parcelacyjnej i Czajki w
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek z dnia
05.03.2010 r. zweryfikowany w dniu 26.03.2010 r. RWE
Stoen Operator Sp. z o.o. reprezentowanego przez firmê
INSTAL£UK Sp. z o.o.
- budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV
od istniej¹cej linii kablowej w ul. Boczañskiej do dzia-
³ki nr ew. 16/23 i 4/7 z obrêbu 4-02-16 na dzia³kach
nr ew. 16/20,16/24,16/23, 4/9, 4/7 z obrêbu 4-02-16
przy ul. £¹kowej i ul. Boczañskiej na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek z dnia
09.02.2010 r. uzupe³niony dnia 11.03.2010 r. RWE
Stoen Operator Sp. z o.o. reprezentowanego przez
firmê INSTAL£UK Sp. z o.o.

Pouczenie

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmioto-
wej sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. War-
szawy Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Ar-
chitektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z sie-
dzib¹ przy ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00,
wtorki-pi¹tki 8;00-16;00 w terminie 14 dni od daty otrzy-
mania niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. War-
szawy, pokój 305 (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00
i w czwartki od 8:00-16:00, lub pod numerem tel.
22 510 31 96.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o-
³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).

OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i godziny jak wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
Bogumi³a 507-257-824,

Jagoda 605-037-515

Pawe³ 609-490-949

oraz biuro og³oszeñ:
„Marcin” ul. Œwiatowida
róg Æmielowskiej paw. VIA
tel. 22 423-63-64, 606-969-280
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Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, mon-
ta¿ elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i ob-
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Tak mówi nasza Czytelnicz-
ka. A oto jej historia. Lekarz
pierwszego kontaktu, w jednej
z przychodni na Targówku, zle-
ci³ jej morfologiê, ze wzglêdu
na bardzo z³e samopoczucie –
bóle ¿o³¹dka, os³abienie, ko³a-
tanie serca. Okaza³o siê, ¿e
ma bardzo masywn¹ niedo-
krwistoœæ. Lekarz wystawi³
skierowanie do Szpitala Bród-
nowskiego. Pacjentka uda³a
siê do szpitala, wyposa¿ona
we wszystko co niezbêdne w
trakcie pobytu. Odczeka³a cier-
pliwie na swoj¹ kolej w pocze-
kalni izby przyjêæ, oko³o godzi-
ny. O 10:00 wesz³a do gabine-
tu lekarskiego i pobrano jej
krew, lekarka poinformowa³a,
¿e na wyniki trzeba poczekaæ.
Czeka³a godzinê, dwie, trzy –
g³odna i os³abiona. Z niewy-
godnego krzes³a przesiad³a
siê na nieco wygodniejszy pa-
rapet okienny. O 13:00 w szpi-
talnym kiosku kupi³a kanapkê
i herbatê i czeka³a dalej. Nikt
jej nie wzywa³, nikt o niczym
nie informowa³. Czeka³a cier-
pliwie, zobojêtnia³a, bowiem

czu³a siê bardzo Ÿle. O 16:00
nie wytrzyma³a, nogi zdrêtwia-
³y na okiennym parapecie, krê-
gos³up domaga³ siê wygod-
niejszej pozycji. Wesz³a do ga-
binetu z pytaniem jak d³ugo
jeszcze bêdzie czekaæ na wy-
niki morfologii. Lekarka od-
burknê³a, ¿e skoro morfologia
zosta³a wykonana, to wynik na
pewno bêdzie, a jak d³ugo trze-
ba czekaæ, tego lekarka nie
wie. Pacjentka odczeka³a jesz-
cze pó³ godziny i podjê³a de-
cyzjê o powrocie do domu –
by³a g³odna i zmarzniêta, czu-
³a siê bardzo os³abiona. Posta-
nowi³a, ¿e rano, nastêpnego
dnia, wróci do szpitala, bo - jak
mniema³a - do tego czasu wy-
nik morfologii bêdzie ju¿ goto-
wy. Nastêpnego dnia rano,
zg³osi³a siê do izby przyjêæ.
Odczeka³a ponownie w kolej-
ce, wesz³a do gabinetu. Na py-
tanie o wynik morfologii us³y-
sza³a od wœciek³ej lekarki, ¿e
ta zniszczy³a wynik morfologii.
Pacjentka zapyta³a o skiero-
wanie do szpitala wystawione
przez lekarza pierwszego kon-

taktu. Okaza³o siê, ¿e i to rów-
nie¿ lekarka z izby przyjêæ
zniszczy³a. Czytelniczka zapy-
ta³a o uzasadnienie takiego
dzia³ania – w odpowiedzi us³y-
sza³a jakiœ be³kot, którego wy-
mowê mo¿na by³o zrozumieæ
jedynie jako zemstê na pa-
cjentce. – Zamierza³am udaæ
siê z t¹ spraw¹ do ordynatora
oddzia³u ratunkowego, przy
którym funkcjonuje izba przy-
jêæ, ale czu³am siê tak zmêczo-
na i zdruzgotana ca³¹ spraw¹,
¿e zrezygnowa³am. Czu³am
siê jak œmieæ wdeptany w zie-
miê. Nie chcê byæ tak trakto-
wana, przeciwko temu ca³a siê
burzê.

Pacjentka uda³a siê po-
nownie do lekarza pierwsze-
go kontaktu, który zapropo-
nowa³ wystawienie kolejnego
skierowania do szpitala i po-
wiedzia³, ¿e ¿aden lekarz nie
ma prawa niszczyæ bez uza-
sadnienia dokumentów doty-
cz¹cych choroby pacjenta. To
samo potwierdzi³ zaprzyjaŸ-
niony z nami prawnik – Tego
nie wolno robiæ, gdyby pa-

Pacjent - przedmiot
Nie chcê byæ traktowana przez szpitalnych lekarzy jak

zawadzaj¹cy przedmiot czy jak osoba ubezw³asnowol-
niona. W koñcu, za odprowadzane przeze mnie sk³adki

na œwiadczenia zdrowotne, mogê chyba oczekiwaæ, ¿e

bêdê traktowana – co najmniej – poprawnie.

cjentka upar³a siê i wesz³a na
drogê s¹dow¹, mia³aby du¿¹
szansê wygrania sprawy i
otrzymania odszkodowania.

Czytelniczka nie skorzysta-
³a z oferty lekarza pierwsze-
go kontaktu wystawienia ko-
lejnego skierowania do szpi-
tala. Uda³a siê do lekarza
specjalisty do poradni niepu-
blicznej. Otrzyma³a leki i cze-
ka na efekty terapii. – Cz³o-
wiek chory bardzo potrzebu-
je ludzkiego traktowania i
choæ odrobiny wspó³czucia.
Od pañstwowej, szczególnie
szpitalnej s³u¿by zdrowia -
bardzo czêsto - nie mo¿e
tego oczekiwaæ. Spotyka siê,
w najlepszym razie, z obojêt-
noœci¹ i przedmiotowym trak-
towaniem. Mam w rodzinie
lekarzy, równie¿ pracuj¹cych
w szpitalach, wiem, ¿e zara-
biaj¹ naprawdê dobrze.
Choæby ze wzglêdu na to po-
winni bardziej siê staraæ. Ro-
zumiem – rutyna, znieczulica,
ale lekarka, która mnie przyj-
mowa³a by³a m³oda. Jeœli dziœ
jest tak bezduszna, to co bê-
dzie za 20 lat?

To pytanie pozostawiamy
bez odpowiedzi.

El¿bieta Gutowska

LOKAL DO WYNAJÊCIA OKO£O 60 m2

W SALONIE FRYZJERSKO-KOSMETYCZNYM

TEL. 22 811-76-14 W GODZ. 8-20

WESELA,   STYPY
PRZYJÊCIA   OKOLICZNOŒCIOWE

ZACISZE - 22 679-36-30, 603-956-654

Komitet Katyñski
oraz

Absolwenci Praskiego Liceum im. Króla W³adys³awa IV
maj¹ przyjemnoœæ zaprosiæ

na uroczystoœæ poœwiêcenia Krzy¿a Pami¹tkowego

w 65. rocznicê mêczeñskiej œmierci
¯o³nierzy Polskiego Pañstwa Podziemnego

skrytobójczo zg³adzonych przez sowieckich oprawców
NKWD NKGB i Smiersz

w okresie wrzesieñ 1944 - wiosna 1945.

Uroczystoœæ odbêdzie siê 18 kwietnia o godz. 13.30

przy dawnej katowni

w budynku przy ul. 11 Listopada 68.

Uroczystoœæ odbywa siê w ramach 70. rocznicy
ludobójczej zbrodni katyñskiej.
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- korony porcelanowe 390 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99

22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18

www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-
duj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

ZARZ¥DZANIE
NIERUCHOMOŒCIAMI

TANIO I SOLIDNIE

tel. 693 830 250
www.emnieruchomosci.pl

30 marca interpelacje i
wnioski zajê³y radnym Tar-
gówka dwukrotnie wiêcej
czasu ni¿ podjêcie 4 uchwa³.
Na proœbê przewodnicz¹ce-
go rady, Zbigniewa Pocze-
snego, funkcjê sekretarza, li-
cz¹cego g³osy, pe³ni³ Jacek
Duczman.

Choæ do protoko³u z po-
przedniej sesji zg³oszono tyl-
ko uwagê o potrzebie poda-
wania nazwiska obok funkcji
„wiceprzewodnicz¹cy” oraz
pytanie o mo¿liwoœæ otrzymy-
wania protoko³u mailem - 5
radnych wstrzyma³o siê od
g³osu, 13 opowiedzia³o siê
za przyjêciem.

Interpelacje zaczê³y siê od
pytañ o listê osób zaproszo-
nych na otwarcie nowej siedzi-
by Jednostki Ratowniczo-Ga-
œniczej PSP nr 15 przy ul. M³o-
dzieñczej 5/7. Stra¿ po¿arna
zaprosi³a 3 cz³onków zarz¹du
dzielnicy i przewodnicz¹cego
rady. Spe³niaj¹c oczekiwania
kolegów, Zbigniew Poczesny
poinformowa³, ¿e w siedzibie
JRG nr 15 odbêdzie siê spo-
tkanie komisji bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego, a tak-
¿e innych zainteresowanych
radnych.

Drugie lokalne wydarzenie
by³o okazj¹ do wyra¿ania
podziêkowañ dla inicjatorki i
osób zaanga¿owanych w or-

ganizacjê IV Spotkañ Wielka-
nocnych Dzieci i M³odzie¿y
Targówka. O tej imprezie
piszemy na str. 4.

Wœród innych poruszonych
spraw znalaz³y siê m.in.: ar-
tyku³ z prasy lokalnej na te-
mat oœwiaty na Targówku;
skrzy¿owanie ulic Blokowa-
Kondratowicza; œcie¿ka ro-
werowa wzd³u¿  szlaku bród-
nowskiego; monitoring w Par-
ku Bródnowskim oraz na ul.
Radzymiñskiej 10A; parking
spo³eczny przy ul. £abiszyñ-
skiej 21. W odpowiedzi na
pytanie o wa¿noœæ umów o
wykup mieszkañ, podpisa-
nych przez 1 przedstawiciela
spó³dzielni mieszkaniowej,
wiceburmistrz S³awomir An-
tonik zapewni³, ¿e mieszkañ-
cy, którzy siê zg³osz¹, otrzy-
maj¹ wyczerpuj¹ce informa-
cje. Zapytany o œrodki na
utrzymanie budynku przy ul.
Œw. Wincentego 87 poinfor-
mowa³, ¿e dzielnica otrzyma-
³a od w³adz miasta 560 tysiê-
cy z³ i wystêpuje o dodatko-
we œrodki, by mo¿na by³o za-
siedliæ ca³y budynek - 162
mieszkania; gdy budynek
bêdzie zasiedlony, po³owê
kosztów za z.w. i c.w. oraz
ogrzewanie pokryj¹ najemcy.

Zbigniew Poczesny poin-
formowa³, ¿e wp³yn¹³ wniosek
o powo³anie Klubu Radnych
Bródna, Targówka i Zacisza,
w sk³adzie: Alicja Sadowska,

XLIX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Marcowy fina³
Jacek Duczman, Witold Hara-
sim, Iwona Wujastyk.

Zawarta w projekcie  pierw-
szej uchwa³y zmiana za³¹cz-
nika dzielnicowego do bud¿e-
tu m.st. Warszawy na rok
2010 dotyczy³a zwiêkszenia
o 79 000 z³ dodatkowych
œrodków finansowych, prze-
znaczonych do dyspozycji
dzielnicy, z przeznaczeniem
na konserwacjê Kana³u Zaci-
szañskiego, stanowi¹cego
odbiornik wód odpadowych.
Po informacji o pozytywnym
zaopiniowaniu przez komisjê
rozwoju inwestycji i ochrony
œrodowiska oraz bud¿etu i fi-
nansów – za przyjêciem
uchwa³y g³osowali wszyscy
obecni radni – 18 osób.

Równie¿ jednomyœlnie, 15
g³osami podjêta zosta³a
uchwa³a, opiniuj¹ca projekt
wykazu lokali mieszkalnych,
przeznaczonych do sprzeda-
¿y bezprzetargowej na rzecz
ich najemców.

Kolejny projekt uchwa³y
zawiera³ „Lokalny Program
Profilaktyki Uzale¿nieñ dla
dzielnicy Targówek na rok
2010”. Przewiduje on ró¿no-
rodne dzia³ania edukacyjne,
profilaktyczne, szkolenia, po-
rady i konsultacje, promowa-
nie zdrowego stylu ¿ycia po-
przez zajêcia dla dzieci i m³o-
dzie¿y, wypoczynek letni dla
200 dzieci i m³odzie¿y z ro-
dzin zagro¿onych patologi¹,
kontynuowanie wspó³pracy z
oœrodkiem pomocy spo³ecz-
nej oraz wspólnotami przy
koœcio³ach, lokalnymi media-
mi, szko³ami, radami osiedli,
przychodniami i poradniami

zdrowia, a tak¿e organizowa-
nie oraz udzia³ w lokalnych
imprezach masowych promu-
j¹cych zdrowy styl ¿ycia, tj.
Dzielnicowy Dzieñ Profilakty-
ki, Miko³ajki, Dzieñ Dziecka,
Motoserce itp. Za uchwa³¹
g³osowa³o 14 radnych, 3
wstrzyma³o siê od g³osu.

Ostatnia na tej sesji uchwa-
³a dotyczy³a zaopiniowania
sprawozdania z dzia³alnoœci
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
dzielnicy Targówek za rok
2009. Planowany bud¿et na
„Ochronê zdrowia i pomoc
spo³eczn¹” przewidywa³ kwo-
tê 16 702 420 z³; wykonanie
wynios³o 16 664 879,26 z³
(w tym na pomoc spo³eczn¹:
12 132 092 - plan, 12 110 621,72
- wykonanie; wyp³ata œwiad-
czeñ i zasi³ków oraz pomoc
w naturze: 4 570 328 – plan,
4 554 257,54 – wykonanie).

Po informacji o pozytywnej
opinii komisji bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego odby-
³o siê g³osowanie, w którym
16 radnych popar³o uchwa³ê,
1 wstrzyma³ siê od g³osu.

Przed zamkniêciem sesji
przewodnicz¹cy rady Zbi-
gniew Poczesny z³o¿y³
wszystkim obecnym ¿yczenia
œwi¹teczne, do których do³¹-
czy³ siê burmistrz Grzegorz
Zawistowski.                       K.

„Mimo deklaracji, sk³adanych
telefonicznie przez Ministerstwo
Skarbu przedstawicielowi Spó-
³dzielni Mieszkaniowej „Bród-
no”, okaza³o siê, ¿e decyzja jest
zupe³nie inna: Spó³dzielnia nie
zosta³a uznana jako strona po-
stêpowania. W zwi¹zku z tym
skarga Spó³dzielni co do decy-
zji z 2002 roku nie zosta³a
uwzglêdniona. Ponadto, pe³no-
mocnik prawny Spó³dzielni
spóŸni³ siê dwa dni ze z³o¿e-
niem odwo³ania, w zwi¹zku z
czym decyzja, mówi¹ca o tym,
¿e w³aœcicielem nieruchomoœci
jest miasto sto³eczne Warsza-
wa – sta³a siê ostateczna.

Z dokumentów, które s¹ w
posiadaniu Urzêdu Miasta i
Spó³dzielni wynika jednak, ¿e ta
nieruchomoœæ zosta³a wybudo-
wana ze œrodków w³asnych
cz³onków Spó³dzielni. Takie s¹

dos³owne zapisy umowy z 1974
roku, zawartej miêdzy RSM
„Praga” a m.st. Warszawa.

Rozwi¹zanie tego proble-
mu od strony prawnej, na dro-
dze postêpowania s¹dowe-
go, jest spraw¹ przysz³oœci.
W tej chwili mamy taki stan,
¿e nieruchomoœci¹ w³ada
ZOZ; Przychodnia jest po-
trzebna mieszkañcom i dlate-
go musimy pouk³adaæ sto-
sunki prawne w dzielnicy, by
nikt nie poniós³ szkody.

Moim zdaniem, powinno
nast¹piæ spotkanie reprezen-
tanta (mo¿e – szefa) ZOZ z
administracj¹ osiedla Wysoc-
kiego, b¹dŸ z zarz¹dem SM
„Bródno, by dokoñczyæ pro-
cedurê i u³o¿yæ wspó³pracê
na tym terenie do momentu
ostatecznego uporz¹dkowa-
nia stanu prawnego”.         K.

Wokó³
Rembieliñskiej – c.d.

Zgodnie z zapowiedzi¹ w numerze z 17 lutego, poprosili-
œmy o aktualne informacje na temat decyzji, dotycz¹cej
gruntu przy ul. Rembieliñskiej 8, a zw³aszcza parkingu obok
Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej. Wiceburmistrz
Dzielnicy Targówek S³awomir Antonik powiedzia³ nam:

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko szpitala Bródnowskiego)
NISKIE CENY!   Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11   Tel. 22 675 58 85

Nowa Gazeta Praska roz-
mawia z Magdalen¹ Grzy-
bowsk¹ i Renat¹ Markowsk¹,
za³o¿ycielkami fundacji.

- Od kiedy istnieje fundacja?
- Fundacja Noga w £apê -

Razem idziemy przez Œwiat
powsta³a na pocz¹tku 2010
roku. Jesteœmy grup¹ przyja-
ció³, którzy od lat pomagaj¹
zwierzêtom. Wiêkszoœæ z nas
wspó³pracowa³a z ró¿nymi
fundacjami i schroniskami dla
zwierz¹t. W koñcu zdobyli-
œmy siê na odwagê i sforma-
lizowaliœmy nasze dzia³ania.

- Powsta³o wiele fundacji
walcz¹cych o dobro zwierz¹t,
czy kolejna jest potrzebna?

- Czujemy, ¿e jesteœmy po-
trzebni. Fundacji rzeczywiœcie
jest sporo, ale wiêkszoœæ z nich
skupia siê na pomocy bezdom-
nym psom i kotom. Mamy te¿
w Polsce kilka dobrych funda-
cji walcz¹cych o ptaki i œrodo-
wisko naturalne. Ale naprawdê
niewiele instytucji zajmuje siê
ochron¹ zwierz¹t hodowla-
nych, dzikich, czy padaj¹cych
ofiar¹ okrutnych tradycji jak np.
bo¿onarodzeniowe karpie.

- Jakie s¹ wasze cele?
- Przede wszystkim eduka-

cja. Chcemy budowaæ spo³e-
czeñstwo, którego cz³onkowie
kieruj¹ siê w ¿yciu empati¹ i
szacunkiem dla praw i potrzeb
wszystkich istot. Nasza cywili-
zacja traktuje Ziemiê i przyro-
dê g³ównie jako zasób surow-
ców. W kulturze konsumpcji
zwierzêta, najbli¿sze nam isto-
ty, padaj¹ ofiar¹ bezwzglêdnej
ekspansji cz³owieka. Czy dla
ludzkiej korzyœci mo¿na wyrz¹-
dziæ szkodê innym istotom?

Obecnie powstaje strona in-
ternetowa www.nogawlape-
.org. Ma siê ona staæ kompen-
dium wiedzy o zwierzêtach,
ma uœwiadamiaæ problemy, a
czasem i krzywdy jakie im wy-
rz¹dzamy. Dajemy te¿ prak-
tyczne porady. Sukcesywnie
zamieszczamy materia³y edu-
kacyjne i informujemy o na-
szych dzia³aniach. W planach
jest te¿ dzia³ o zwierzêtach w
religiach, kulturach, sztuce.

- Sk¹d siê wziê³a nazwa
fundacji?

- Z nazw¹ by³o ciê¿ko od
pocz¹tku. Bo chcieliœmy w

dwóch s³owach uj¹æ relacjê
miêdzy cz³owiekiem a wszel-
kim stworzeniem. St¹d Noga
w £apê. Zwierzêta ratuj¹,
lecz¹, broni¹ i towarzysz¹.
Razem idziemy przez œwiat…

- Co zrobiliœcie do tej pory?
- Przygarnêliœmy rzesze

bezdomnych zwierz¹t. Leczy-
my je, socjalizujemy i szuka-
my im dobrych domów, rów-
nie¿ dziêki wspó³pracy z Now¹
Gazet¹ Prask¹, gdzie ukazuj¹
siê nasze og³oszenia adopcyj-
ne. Interweniujemy te¿ w przy-
padkach zagro¿enia ptaków i
ich gniazd podczas prac re-
montowych na elewacjach
budynków, kiedy ptaki czêsto
zamurowywane s¹ ¿ywcem.

W marcu 2010 r., we wspó-
³pracy z Ratuszem, zorganizo-
waliœmy konferencjê Ursynów
Przyjazny Ptakom. Chcieliœmy
zapobiec w ten sposób ptasiej
eksterminacji podczas tego-
rocznych ociepleñ budynków.
Monitorujemy tê sprawê na
Ursynowie i ostatnio odkryli-
œmy, ¿e w dzielnicowym Domu
Sztuki zakratowano ptaki ¿yw-
cem. Czêœæ z nich nie prze¿y-
³a, chocia¿ ptaki podfruwa³y
do kratek i próbowa³y uwolniæ
przyjació³. By³y zbyt s³abe, by
wyrwaæ kratki, jednak raz za
razem z uporem walczy³y o
¿ycie swoich towarzyszy.

- Jakie s¹ wasze plany i
czego potrzebujecie?

- Obecnie organizujemy wy-
stawê edukacyjn¹ poruszaj¹c¹
w³aœnie ptasi problem. Wysta-
wa ta pokazywana bêdzie w
szko³ach i stanie w ró¿nych
miejscach publicznych. A w
dalszych planach mamy stwo-
rzenie programów pomocy po-
trzebuj¹cym zwierzêtom ra-
zem z podopiecznymi domów
dziecka. W przysz³oœci marzy-
my o za³o¿eniu oœrodków ad-
opcyjnych dla zwierz¹t towa-
rzysz¹cych i gospodarskich.

Teraz potrzeba nam ludzi!
Si³¹ fundacji s¹ wra¿liwi, m¹-
drzy wolontariusze. A KA¯DY
jeœli tylko zechce, mo¿e po-
móc. Zachêcamy do kontak-
tu z nami i wspólnych dzia³añ.

- Dziêkujê za rozmowê
Rozmawia³a Ludmi³a Milc

Kontakt z fundacj¹:
www.nogawlape.org
fundacja@nogawlape.org
Tel: 512 922 167, 888 066 402

Razem idziemy przez œwiat
Zwierzêta towarzysz¹ ludziom przez ca³e ¿ycie. Broni¹ nas

i naszych domów, daj¹ radoœæ, kochaj¹ nas, a bywa, ¿e ratuj¹
¿ycie. Przyjmujemy to, czasem jak coœ zupe³nie naturalnego i
nale¿¹cego siê nam. Tymczasem i one potrzebuj¹ ludzkiej po-
mocy i zainteresowania. Powsta³a w lutym fundacja „Noga w
£apê – Razem idziemy przez Œwiat” chce nam to uœwiadomiæ.
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Kancelaria Prawna
♦♦♦♦♦     Doradztwo prawne, analiza dokumentów
♦♦♦♦♦     Rejestracje i obs³uga podmiotów gospodarczych
(osoby fizyczne i spó³ki)
♦♦♦♦♦     Spadki
♦♦♦♦♦     Badanie stanu prawnego nieruchomoœci
♦♦♦♦♦     Pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytu, analiza
umów kredytowych
♦♦♦♦♦     Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do
s¹dów)
♦♦♦♦♦     Opiniowanie umów (równie¿ z deweloperami)
♦♦♦♦♦     Przygotowanie pism i wniosków

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515
tel. 22 394-54-74, fax 22 357-84-09,

tel. kom. 508-164-939

Konkurs tym razem zosta³
rozszerzony o czêœæ literack¹.
Uczniowie zaprezentowali
wiersze i opowiadania, po-
œwiêcone przyjaŸni dzieci
zdrowych i niepe³nospraw-
nych. Do wszystkich nagród
do³¹czone zosta³y upominki,
wykonane przez osoby niepe-
³nosprawne z Katolickiego Sto-
warzyszenia Niepe³nospraw-
nych i prace dzieci z Ko³a Po-
mocy Dzieciom i M³odzie¿y
Niepe³nosprawnej przy TPD w
Z¹bkach. Podopieczni owych
organizacji byli równie¿ goœæ-
mi, szczególnie mi³ymi goœæmi,
pikniku integracyjnego.

Szko³a Podstawowa nr 275
z oddzia³ami integracyjnymi
ju¿ po raz kolejny organizuje
wiosn¹ imprezy integracyjne.
W tym roku animatorkami

Specjalnie dla najm³odszych zaplanowano
wiele atrakcji. G³ównym wydarzeniem by³ ponad-
godzinny wystêp artystów grupy cyrkowej. Odby³
siê pokaz ¿onglerski z pi³eczkami i popisy ekwi-
librystyczne na rowerze jednoko³owym. Zapla-
nowano tak¿e akrobacje taneczne z ko³em Hula
Hop, a nawet tresurê tchórzofretki. W zesz³ym
roku najwiêksze emocje, zdumienie i lekki strach
wywo³a³a tresura wê¿y, dlatego i tym razem nie
mog³o zabrakn¹æ pokazu z ich udzia³em.

Dzieci z ³atwoœci¹ wchodzi³y w interakcje z
artystami, próbuj¹c swoich si³ w prezentowanych
popisach cyrkowych czy tresurze zwierz¹t. Chêt-
nie tak¿e bra³y udzia³ w wielu konkursach, w któ-
rych nagrody ufundowali sponsorzy.

Na zakoñczenie IV Wielkanocnego Spotkania
Dzieci i M³odzie¿y wszystkie dzieci otrzyma³y
paczki ze s³odyczami, s³odki poczêstunek oraz
zaproszenia do restauracji tureckiej na kebab.

Uœmiech na ustach dzieci i radoœæ w ich
oczach - taki jest nasz cel. Na tej imprezie ho-
norowymi goœæmi s¹ dzieci i wszystkie atrakcje
przygotowane s¹ specjalnie dla nich. Impreza
okaza³a siê w 2007 roku sukcesem, z ka¿dym
rokiem j¹ udoskonalamy. Ws³uchujemy siê w

W obliczu tragedii narodowej,

jak¹ jest œmieræ

Prezydenta RP wraz z Ma³¿onk¹

oraz osób im towarzysz¹cych,

³¹czymy siê w bólu i smutku

z rodzinami ofiar

katastrofy pod Smoleñskiem.

W imieniu mieszkañców

dzielnicy Bia³o³êka

sk³adamy wyrazy

najg³êbszego wspó³czucia rodzinom

i dziêkujemy ich najbli¿szym

za pracê jak¹ wykonali

na rzecz budowania demokratycznego

Pañstwa Polskiego.

Jacek Kaznowski

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st.Warszawy

wraz z Rad¹ i Zarz¹dem

Piknik integracyjny
Piknik integracyjny w szkole podstawowej nr 275

na Targówku, sta³ siê okazj¹ do wrêczenia nagród, w
drugiej ju¿ edycji dzielnicowego konkursu pod has³em
„Jesteœmy tacy sami” - konkursu plastycznego,
poœwiêconego problemom niepe³nosprawnoœci.

przedsiêwziêcia by³y pracuj¹-
ce w szkole nauczycielki œwie-
tlicowe - Urszula Wyganow-
ska, Anna Sikorska, Agniesz-
ka Mrugalska i nauczycielka
wspomagaj¹ca  Anna Bronow-
ska. Szermiercze stroje, akce-
soria, rodzaje broni i krótki po-
kaz walki zaprezentowali dwaj
niepe³nosprawni szermierze -
Zbigniew Wyganowski i Nor-
bert Ca³ka z Integracyjnego
Klubu Sportowego IKS AWF.
Uczniowie byli zachwyceni
piêkn¹ sals¹ wykonan¹ przez
Nadine Kinczel i Piotra Iwanic-
kiego, z grupy Swing Duet w
£omiankach.

Teresa Tymoszewicz – Mu-
szel, z wydzia³u edukacji i kul-
tury, reprezentowa³a na pikni-
ku w³adze dzielnicy.

(egu)

Wielkanocna zabawa dla najm³odszych
29 marca odby³o siê IV Wielkanocne

Spotkanie Dzieci i M³odzie¿y z Dzielnicy
Targówek. Do Domu Kultury „Œwit” zaproszono
ponad 360 dzieci. Imprezê poprowadzi³y:
radna Joanna Mroczek i wiceprzewodnicz¹ca
rady dzielnicy Iwona Wujastyk.

Urodzi³ siê w Zadusznikach w
ówczesnej Galicji (zabór austriac-
ki), obecnie powiat Mielec. By³
synem Józefa i Apolonii ze Œwie-
tlików, ojciec to ubogi szlachcic i
by³y uczestnik Powstania Ko-
œciuszkowskiego latami pracuj¹-
cy jako oficjalista dworski, póŸniej
dzier¿awi³ owe Zaduszniki. W l.
1832-1836 uczêszcza³ do gimna-
zjum w Rzeszowie (po œmierci
ojca zamieszka³ tam z matk¹
utrzymuj¹c¹ siê z dochodów z za-
kupionej kamienicy), przerwa³
jednak naukê rozpoczynaj¹c
praktykê farmaceutyczn¹ w apte-
ce w £añcucie. W 1840 r. zda³ w
Rzeszowie egzamin na pomocni-
ka aptekarskiego. Jednoczeœnie
zwi¹za³ siê z konspiracj¹ niepod-
leg³oœciow¹ (Konfederacja Po-
wszechna Narodu Polskiego). Od
1841 pracowa³ w aptece w Rze-
szowie. Tutaj w 1845 r. nawi¹za³
kontakt z Edwardem Dembow-
skim, który powierzy³ mu obo-
wi¹zki agenta Towarzystwa De-
mokratycznego Polskiego (jednej
z g³ównych organizacji politycz-
nych Wielkiej Emigracji) na Rze-
szów, zobowi¹zuj¹c do przygoto-
wania powstania w rejonie Rze-
szowa (by³ to element przygoto-
wañ TDP do powstania trójzabo-
rowego). 19 II 1846 r. zosta³
aresztowany i osadzony w wiê-
zieniu rzeszowskim, gdzie prze-
bywa³ do maja 1847 r., nastêpnie
przeniesiony do wiêzienia we
Lwowie. W œledztwie wszystkie-
mu zaprzecza³ (u³atwia³ mu obro-
nê fakt, ¿e Dembowski poleg³ w
1846 r., a inny ze wspó³oskar¿o-
nych bra³ ca³¹ winê na siebie)
tote¿ £ukasiewicz zosta³ zwolnio-
ny w XII 1847 r. z braku dowo-
dów. Pozostawa³ jednak pod nad-
zorem policji, nie mog¹c opusz-
czaæ Lwowa, gdzie mieszka³ u
swojego brata.

W 1848 r. dosta³ pracê w
aptece P. Mikolascha we Lwo-
wie; by³a to jedna z najwiêk-
szych aptek galicyjskich. Po-
parcie w³aœciciela apteki umo¿-
liwi³o £ukasiewiczowi ukoñcze-
nie w l. 1850-1852 studiów w
Krakowie i (1 semestr) w Wied-
niu. W stolicy Austrii uzyska³
dyplom mgr farmacji w 1852.
Nastêpnie powróci³ do pracy w
aptece Mikolascha.

Na studiach zainteresowa³ siê
w³aœciwoœciami ropy naftowej
(znanej wówczas jako „olej skal-
ny”). By³a ona znana na Podkar-
paciu jako smar do osi i lek zwie-
rzêcy, nigdy jednak przed £uka-
siewiczem nie wykorzystywano
jej do oœwietlenia i nie destylo-
wano na skalê przemys³ow¹.

W 1852 r. na polecenie w³a-
œciciela apteki £ukasiewicz
(wraz z J. Zehem) otrzymali
oczyszczon¹ ropê naftow¹
uznaj¹c, ¿e mo¿na j¹ sprzeda-
waæ jako lekarstwo. Kiedy jed-
nak to siê nie uda³o, zakupione
i przedestylowane kilka tysiêcy
garnców ropy postanowi³ £uka-
siewicz wykorzystaæ do celów
oœwietleniowych. Po dokonaniu
powtórnej destylacji otrzymali w
1852 r. naftê. Nastêpnie £uka-
siewicz samodzielnie skonstru-
owa³ cylindryczn¹ lampê naf-
tow¹, która w marcu 1853 r. za-
czê³a oœwietlaæ aptekê Mikola-
scha. 31 VII 1853 lampy nafto-
we oœwietli³y lwowski szpital, w
którym po raz pierwszy na œwie-
cie dokonano przy ich œwietle
operacji chirurgicznej. To by³
symboliczny pocz¹tek przemy-
s³u naftowego. (Twórca lampy
nie og³osi³ jednak drukiem swo-
ich odkryæ, st¹d przez pewien

Patroni naszych ulic

Ignacy £ukasiewicz (1822-1882)
Wynalazca lampy naftowej i twórca polskiego przemys³u naftowego patronuje ma³ej

uliczce na Zaciszu w dzielnicy Targówek.
czas w nauce œwiatowej za od-
krywcê nafty uchodzi³ amery-
kañski chemik B. Silliman.)

W 1854r. £ukasiewicz osia-
da jako aptekarz w Gorlicach.

Za namow¹ miejscowego
w³aœciciele ziemskiego, na któ-
rego pola w rejonie wsi Bóbrka
od dawna samorzutnie wyp³y-
wa³a ropa, za³o¿y³ w tym¿e roku
w Bóbrce pierwsz¹ na œwiecie
kopalniê ropy naftowej. W 1856
zak³ada pierwsz¹ na œwiecie ra-
fineriê nafty (w Ulaszowicach),
co by³o koniecznoœci¹, gdy¿
przerabianie ropy na naftê na
skalê przemys³ow¹ nie wchodzi-
³o w grê w warunkach aptecz-
nych. Pomimo przejœciowych
trudnoœci, zwi¹zanych m.in. z
faktem, ¿e dochody z tych
przedsiêwziêæ by³y poch³aniane
przez po¿ary oraz koniecznoœæ
dokonywania inwestycji (m.in.
nowe rafinerie w Klêczanach i w
Polance) £ukasiewicz nie za³a-
mywa³ siê. Trudnoœci te jednak
zmuszaj¹ go do dzier¿awienia
apteki w Jaœle. Jednak kiedy w
Bóbrce dowiercono siê wiêk-
szych pok³adów ropy, spó³kê z
£ukasiewiczem zawar³ dyspo-
nuj¹cy kapita³em K. Klobassa –

Zrêcki, co umo¿liwi³o rozwój tych
zak³adów. £ukasiewicz do¿y-
wotnio zosta³ dyrektorem kopal-
ni w Bóbrce (która przesz³a na
w³asnoœæ Klobassy), a ropê
przerabia³ we w³asnej rafinerii w
Chorkówce. Umo¿liwi³o mu to
rezygnacjê w 1870 r. z apteki w
Jaœle i poœwiêcenie siê wy³¹cz-
nie pracy w przemyœle nafto-
wym. Otwiera nowe kopalnie w
Ropiance, Wilszni i Smerecz-
nem (pow. Krosno),Wójtowej i w
Ropie (pow. Gorlice), w tej ostat-
niej te¿ rafineriê.

W dobie autonomii Galicji
(od 1867) £ukasiewicz dzia³a
te¿ politycznie i spo³ecznie.

W Chorkówce i w Bóbrce
za³o¿y³ tzw. Kasy Brackie, tj. in-
stytucje ubezpieczeniowe dla
robotników, wyp³acaj¹ce im za-
si³ki chorobowe, wypadkowe i
renty inwalidzkie. Pamiêtajmy,
¿e nie istnia³y w ówczesnych
Austro-Wêgrzech ubezpiecze-
nia spo³eczne (pañstwowe). By³
od 1868 r. w Kroœnie cz³onkiem
ówczesnego samorz¹du powia-
towego (rady oraz wydzia³u po-
wiatowego). W Chorkówce zbu-
dowa³ szko³ê powszechn¹ oraz
szko³ê koronkarsk¹ (dla dziew-

cz¹t). Propagowa³ sadownic-
two, m.in. obsadzaj¹c drogi pu-
bliczne w powiecie drzewami
owocowymi. By³ pos³em na
Sejm Krajowy w l. 1877-1881,
z jego inicjatywy przyjêto kilka
uchwa³ u³atwiaj¹cych rozwój
przemys³u naftowego. Wspó-
³pracowa³ z lwowskimi pisma-
mi orientacji demokratycznej:
„Gazeta Narodowa” i „Ojczy-
zna”. Zainicjowa³ te¿ powstanie
pierwszej polskiej naftowej
szko³y górniczej w Ropiance,
któr¹ otwarto ju¿ po jego œmier-
ci. Wspiera³ by³ych powstañców
1863-1864 r. których chêtnie za-
trudnia³ w swoich zak³adach.

Zosta³ doceniony ju¿ za
¿ycia, czego dowodem s¹ licz-
ne odznaczenia i tytu³y hono-
rowe w tym austr. Order ¯ela-
znej Korony i papieski Œw.
Grzegorza, cz³onkostwo hono-
rowe Tow. Lekarzy Galicyj-
skich i Tow. Aptekarzy we Lwo-
wie, obywatelstwa honorowe
miast Jas³o i Krosno.

Zmar³ w Chorkówce, pocho-
wano go w Zrêcinie.

Tomasz Szczepañski

Literatura: Dêbski J. „Ignacy
£ukasiewicz” Warszawa 1955

„Polski S³ownik Biograficzny”

g³os rodziców czy cenne uwagi osób wspie-
raj¹cych to wydarzenie. Mam nadziejê, ¿e
pójd¹ naszymi œladami inne dzielnice  - po-
wiedzia³a Joanna Mroczek.

Prawdziwe emocje i zadowolenie dzieci
podczas imprezy sprawiaj¹, ¿e wszyscy
szybko zapominamy o wysi³ku w³o¿onym w
jej organizacjê i ju¿ zastanawiamy siê, czym
mo¿emy zaskoczyæ uczestników za rok. Bo
o tym, ¿e takie spotkania s¹ potrzebne,
œwiadczy choæby nie malej¹ca iloœæ osób po-
trzebuj¹cych w dzielnicy. Na szczêœcie, w tej
samej dzielnicy znajduje siê wielu ludzi i wie-
le firm chêtnych do niesienia pomocy - pod-
sumowa³a Iwona Wujastyk.

Impreza Wielkanocna jest akcj¹ charyta-
tywn¹, zainicjowan¹ przez radnych Targów-
ka, po raz pierwszy zorganizowan¹ w 2007
roku. Po tym, jak zosta³a pozytywnie przyjêta
przez dzieci, sta³a siê wydarzeniem cyklicz-
nym, na sta³e wpisanym do harmonogramu
wydarzeñ Dzielnicy Targówek. Tak du¿e
przedsiêwziêcie wymaga sprawnej organiza-
cji, przychylnoœci i bezinteresownego zaanga-
¿owania wielu osób. Od pocz¹tku organizato-
rami byli: Rada i Zarz¹d Dzielnicy Targówek
oraz Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Bródno”, a
w 2008 roku przy³¹czy³a siê do pomocy Ro-
botnicza Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Praga”.

IV Spotkanie Wielkanocne nie odby³oby siê
bez pomocy i wsparcia sponsorów.

Od firmy Centrum Handlowego Targówek
dzieci otrzyma³y s³odkie upominki. D.K.
„Œwit”, Silver Screen i Teatr „Rampa” przeka-
za³y bilety do kina i na przedstawienia teatral-
ne. Po raz pierwszy w akcjê w³¹czy³o siê
Muzeum Powstania Warszawskiego przeka-
zuj¹c cenne i ciekawe materia³y edukacyjne
oraz Basen Muszelka, który ufundowa³ 300
wejœciówek dla mi³oœników p³ywania. Pizza
Hut zaprosi³a laureatów konkursów na
smaczn¹ pizzê, a Restauracja Amrit Kebab,
przekaza³a dla ka¿dego dziecka kupon na
bardzo lubiany przez ma³ych mieszkañców
Targówka - turecki kebab i napój.
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Z t¹ reklam¹ 5% rabatu na ca³y asortyment!

www.sztucce.sklep.pl

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦♦♦♦♦     ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦ Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

DOM WESELNY „M£ODA PARA”
wesela ♦♦♦♦♦ bankiety ♦♦♦♦♦ przyjêcia okolicznoœciowe

Zacisze, ul. Woliñska 20A

tel. 22 678-67-32, 22 818-20-25

Firma „Fonem”

22 618-88-8422 618-88-84NFZ

www.fonem.waw.pl

NFZ

od poniedzia³ku do pi¹tku

w godz. 8-16Plac Hallera 9 (obok apteki Cefarm)

APARATY

S£UCHOWE

 APARATY

S£UCHOWE

VMEBLE  (rok za³. 1996)

PRODUCENT MEBLI NA ZAMÓWIENIE

ZAPROJEKTUJEMY,  WYKONAMY,  ZAMONTUJEMY:

Oferujemy formy nowoczesne i klasyczne
oraz fotorealistyczne projekty.

Zapraszamy w godz. 9-17 (sobota 9-14) do nowego studia
po³¹czonego z hal¹ produkcyjno-stolarsk¹ w Warszawie

przy ul. Bia³o³êckiej 294b
tel/fax: 22 614-43-33, 501-147-312

e-mail: vmeble@wp.pl
lub studia przy ul. Niedzielskiego-¯ywiciela 2 paw.12

tel. 886-186-748
www.vmeble.pl

� meble kuchenne

� meble ³azienkowe

� sypialnie

� szafy i garderoby

� meble biurowe

� inne nietypowe zabudowy

Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Spo³ecznego.

Projekt pt. „£¹czymy ludzi - szkolenia i sta¿e

dla asystentów osób niepe³nosprawnych”
Pomagasz innym?

Chcesz podnieœæ swoje kwalifikacje w zakresie pomocy osobom z niepe³nosprawnoœci¹?
Zg³oœ siê do nas! My odpowiemy na Twoje potrzeby!

Fundacja Normalna Przysz³oœæ zaprasza do udzia³u w bezp³atnych szkoleniach
i sta¿ach dla asystentów osób z niepe³nosprawnoœci¹.
Program szkoleñ obejmuje 120 godzin zajêæ. Uczestnicy szkolenia uzyskaj¹ podstawow¹

wiedzê niezbêdn¹ do wykonywania zawodu asystenta osób z niepe³nosprawnoœci¹.

Zajêcia w majowej edycji szkoleñ dla asystentów osób z niepe³nosprawnoœci¹ odbêd¹ siê

w terminie:

Ostatnia Majowa Edycja         4 – 31 maja 2010 r.
Zajêcia bêd¹ odbywaæ siê w godzinach popo³udniowych od 14.00 do 20.00

Absolwenci szkoleñ s¹ zobowi¹zani do odbycia 30 godzin praktyk w charakterze
asystenta osób z niepe³nosprawnoœci¹.

Szczegó³owy harmonogram szkoleñ oraz formularz zg³oszeniowy znajduj¹ siê na stronie
internetowej: www.normalnaprzyszlosc.org

Kontakt: Ma³gorzata Kryger: 784 061 227, 794 158 705 lub m.kryger@normalnaprzyszlosc.org

Osoby zainteresowane udzia³em w majowej edycji szkolenia prosimy o nadsy³anie

formularzy zg³oszeniowych na adres:

normalnaprzyszlosc@normalnaprzyszlosc.org lub faxem na nr 22 213 87 46 do dnia

26 kwietnia 2010 r. do godz. 16:00.
Przekazuj¹c 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Normalna Przysz³oœæ wspierasz

osoby z niepe³nosprawnoœci¹ w d¹¿eniu do samodzielnoœci.

Nr KRS: 0000197482.

„Bieg Dooko³a ZOO” prze³o¿ony
W obliczu tragicznych wydarzeñ minionej soboty,

obowi¹zuj¹cej ¿a³oby narodowej oraz panuj¹cej sytuacji
spo³ecznej, zdecydowaliœmy o prze³o¿eniu Biegu Dooko³a

ZOO. Po licznych konsultacjach, przejrzeniu kalendarza

imprez biegowych nowy termin imprezy zosta³ wyznaczony
na 1 maja.

Najwiêksz¹ uwagê przyci¹-
ga³ pierwszy w Polsce tawrosz
czarnop³etwy, zwany tygrysem
piaskowym, z wystaj¹cymi z
pyska zêbami. Piêknie prezen-
towa³y siê dwa orlenie cêtko-
wane, maj¹ce cia³o w kszta³cie
dysku; ruch p³etw piersiowych
przypomina lot ptaka. Ca³y
czas w ruchu by³y te¿ 4 rekiny
czarnop³etwe, 8 rekinów dywa-
nowych, ryby argusy, zebroso-
my ¿ó³te i drobne ryby rafowe.
W rekinarium nie ma ostrego
oœwietlenia; nie wolno tu robiæ
zdjêæ aparatem z fleszem, by
nie stresowaæ rekinów. Naj-
wiêkszy zbiornik rekinarium
ma 100 tys. litrów wody. Wnê-
trze zagospodarowano tak, by
przypomina³o naturalne œrodo-
wisko. Pozwala to ka¿demu
okazowi wybraæ swoje teryto-
rium, bez kolizji z innymi. Nie
zawsze siê to udaje przy kar-
mieniu, bo ka¿dy gatunek ma
indywidualne zapotrzebowa-
nie, inny pokarm: granulaty,

Tygrys w wodzie
Bez uroczystego przeciêcia wstêgi, 10 kwietnia otwarte

zosta³o w warszawskim ZOO jedyne w Polsce rekinarium.
Zamieszka³o w nim kilkanaœcie okazów, od³owionych i przy-
wiezionych z obszaru Indopacyfiku. Mo¿na je zobaczyæ przez
panoramiczn¹ szybê z akrylowego szk³a o gruboœci 14 cm.

krewetki, oœmiornice, makrele
i inne ryby.

Patrz¹c na rekiny w wodzie
nie mo¿na odró¿niæ, czy to sa-
miec, czy samica. Pomog¹ w
tym eksponaty, umieszczone
obok zbiornika oraz informacje
na tablicach. Rekiny wykluwaj¹
siê z zap³odnionych jaj, z³o¿o-
nych przez samice do wody.
Jaja s¹ otoczone bia³kowymi
os³onkami, tworz¹cymi rogowe
torebki. Za pomoc¹ nici zako-
twiczaj¹ do dna, roœlin lub rafy.
Rekiny rodz¹ siê ca³kowicie
wykszta³cone, od razu rozpo-
czynaj¹ samodzielne ¿ycie.

Budowê rekinarium od pocz¹t-
ku nadzorowa³ ichtiolog Rafa³
Okoñski - kierownik dzia³u Akwa-
rium. Zapytany, czy starczy miej-
sca, gdy mieszkañcy rekinarium
bêd¹ rosn¹æ, wyjaœni³ nam, ¿e
nie trzeba siê obawiaæ, bo ryby
w swym rozwoju dostosowuj¹ siê
do przestrzeni, w jakiej ¿yj¹.

S¹siadami rekinów w no-
wym pawilonie s¹ Aniela i Hu-
gon – hipopotamy, które rów-
nie¿ mo¿na ogl¹daæ z bliska,
przez szybê.

O ¿yciu morza i jego miesz-
kañcach mo¿na bêdzie siê do-
wiedzieæ na zajêciach dla m³o-
dzie¿y, organizowanych przez
Dzia³ Dydaktyczny ZOO.

Ogród Zoologiczny jest
czynny codziennie w godz. 8
– 18. Ulgowy bilet kosztuje 11
z³, bilet dla doros³ych 16 z³.

Warto zajrzeæ na stronê
www.zoo.waw.pl

K.

Fot. Ewa Zió³kowska

Na trasy objazdowe zostan¹
skierowane linie: 4, 10 i 16.
Dwie linie zostan¹ zawieszone.
Bêd¹ to tramwaje 36 i 44. Uru-
chomiona zostanie autobuso-
wa linia zastêpcza Z-1, kursu-
j¹ca z Wyœcigów do Królikarni.

Warto wspomnieæ, ¿e w cza-
sie utrudnieñ na ¯eraniu, linia
18, której trasa nie zostanie
zmieniona, bêdzie kursowa³a
dwa razy czêœciej ni¿ do tej
pory. W godzinach szczytu
bêdzie jeŸdzi³a co 5 minut.
Poza szczytem oraz w dni
œwi¹teczne co 7,5 minuty.

Œwiadomoœæ spo³eczna w
zakresie postêpowania z elek-
troœmieciami niestety wci¹¿ jest
bardzo niska. Z tego powodu
edukacyjna infolinia obs³ugiwa-
na jest przez ekspertów Elek-
troEko, którzy z pewnoœci¹
udziel¹ odpowiedzi na wszyst-

kie pytania dotycz¹ce elektro-
œmieci – mówi Anna Podsiad³o
z ElektroEko.

Elektroœmieci to odpady nie-
bezpieczne, które, zgodnie z
ustaw¹ o zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym,
nale¿y oddawaæ do specjalnych
punktów zbierania. Informacjê
o ich lokalizacji mo¿na znaleŸæ
w internecie na stronach:

www.elektrosmieci.pl
www.elektroeko.pl

lub dzwoni¹c na infoliniê
pod nr 801 011 180

Pozbyæ siê elektroœmieci
Od 1 kwietnia ElektroEko uruchomi³ nowy numer infoli-

nii 801 011 180, pod którym mo¿na uzyskaæ szczegó³owe
informacje zarówno na temat elektroœmieci, jak i mo¿liwo-
œci legalnego pozbycia siê ich. Infolinia czynna bêdzie od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach  9- 17.

Tramwajowe utrudnienia
W zwi¹zku z pracami torowymi, do 16 kwietnia, tramwaje nie

bêd¹ kursowa³y ul. Pu³awsk¹, na odcinku od Woronicza do
Wyœcigów. Ponadto z powodu prac przy przebudowie Trasy To-
ruñskiej, do 31 lipca ograniczony bêdzie ruch na pêtli tramwa-
jowej ¯erañ FSO. Nieczynny bêdzie tylko jeden z trzech torów.

Szczegó³y zmian:
4 - ¯ERAÑ WSCHODNI - … -
Pu³awska – Woronicza – Wo-
³oska – S£U¯EWIEC
10 - OS. GÓRCZEWSKA - … - Pu-
³awska – Woronicza – WORONICZA
16 WORONICZA - … - rondo
Starzyñskiego – Jagielloñska
– RATUSZOWA ZOO
18 - podwojenie czêstotliwoœci
kursowania, trasa bez zmian
36 i 44 - zawieszenie kursowania
Z-1 - WYŒCIGI – Pu³awska –
KRÓLIKARNIA (powrót: Pu³aw-
ska – Malczewskiego – Krasickie-
go – Woronicza – Pu³awska – …)
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885

ANGIELSKI, matury, gimna-
zjum, nauka, 609-631-186

ANGIELSKI, niemiecki, w³o-
ski, hiszpañski, korepetycje,
konwersacje, egzaminy
606-744-724
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
J.POLSKI nauczycielka
22 374-53-27
POLSKI, przygotowanie
do matury, intensywnie tel.
22 811-53-22, 602-678-811

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 696-085-381
MEDICA - USG, gastrolog,
ginekolog, chirurg ortopeda,
laryngolog, psychiatra, leczenie
na³ogów, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
ANTENY, telewizory, naprawa
- dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, kar-
cherem - profesjonalnie
694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 22 642-96-16
DOMEK, mieszkanie wyremon-
tujemy, wykoñczymy, solidnie
i terminowo, tel. 796-856-335
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 22 756-52-43
i  698-916-118

HYDRAULIKA wodna,
kanalizacyjna, gazowa,
centralne ogrzewanie,
piece, us³ugi kominiarskie
22 613-82-96, 696-321-228
KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808

NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-
tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
ODSZKODOWANIA, pomoc
w uzyskaniu IG EXPERT,
501-503-906
PORZ¥DKOWANIE grobów,
tanio, solidnie 500-336-607

PRZEPROWADZKI 503-788-934
PRZEPROWADZKI 601-315-916
ROLETY, ¿aluzje
888-865-177
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tar-
chomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 18-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl

WYKOÑCZÊ domek,
mieszkanie, nowe lub z
przesz³oœci¹ - kompleksowo,
tel. 692-352-356

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16

KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
MONETY, banknoty, od-
znaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48

DO WYNAJÊCIA
Do wynajêcia lokal, centrum
Izabelina przy g³ównej ulicy,
nowy budynek, powierzch-
nia 150 m2, na I piêtrze,
mo¿e byæ na us³ugi, biuro,
przychodniê z parkingiem,
604-351-014
WYNAJMÊ mieszkanie
67m2, ul. Przylesie, cena
1200, preferowana jedna
osoba 601-315-916

PRACA
ZATRUDNIÊ krawcowe
i pomoc krawieck¹, tel.
662-872-118

SPRZEDAM
OWCZARKI niemieckie
(szczeniêta) sprzedam,
karma proformance,
606-344-485

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug

Absolwent Paramedyczne-
go I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City
oraz Azjatyckiego Instytutu
Fundacji Paramedycznej w
Pasay na Filipinach. Pocho-
dzi z rodziny, w której dar
uzdrawiania przechodzi z po-
kolenia na pokolenie, z ojca
na syna. Mimo m³odego wie-
ku jest uznawany za jednego
z najlepszych healerów na Fi-
lipinach. Po raz pierwszy od-
wiedza nasz kraj po namowie
i z rekomendacji sekretarza
Stowarzyszenia Uzdrowicieli
w Baguio City CONSTANCIA
MANGLANA. Podobne te¿
ma metody leczenia.

Filipiñski uzdrowiciel JAMES LUMIIB
Znajduje zaburzenia ener-

getyczne ró¿nych organów w
ciele cz³owieka i skutecznie
je eliminuje. Wzmacnia natu-
ralne si³y obronne organizmu,
udra¿nia i oczyszcza kana³y
energetyczne. Dzia³a na
wszystkich poziomach ener-
gii duchowej likwiduj¹c ca³e
spectrum choroby. Poœwiêca
choremu ok. pó³ godziny, ale
zale¿y to od stanu chorego.
Od tego te¿ uzale¿nia wybór
techniki. Raz s¹ to manualne
manipulacje, kiedy indziej
uzdrawianie duchowe, pra-
niczne b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane bezkrwa-
we operacje, filipiñski uzdro-

wiciel robi na ciele eterycz-
nym. Pacjenci s¹ zdumieni
umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego
dotarcia do Ÿród³a choroby
oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po
pierwszej wizycie u niego
ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

JAMES skutecznie poma-
ga w leczeniu wielu chorób.
Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach
hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie

- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem,
chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie
r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:

15, 16, 17, 20, 22, 23, 25,
27, 28 i 29 kwietnia
Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:

(22) 679-22-47,
605 324 865, 605 177 007

Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA

www.filipinskieuzdrowienia.pl

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 22 679-23-41,

600-925-147
www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul

PRALNIA  CHEMICZNA
plac Hallera 9

tel. 22 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
22 811-10-85

608-087-936

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, jak zwykle, co dnia, o tej
samej porze zadzwoni³em do
swojego bliskiego kolegi, by tym
razem przekazaæ wieœci o trage-
dii w Smoleñsku. Marek, który
jest twardym, starszej daty mo-
tocyklist¹, regularnie przekracza-
j¹cym dozwolone prêdkoœci,
mê¿czyzn¹ hardym, niewierz¹-
cym, podkreœlaj¹cym, ¿e w Czê-
stochowie za ka¿dym razem
psuje siê uk³ad elektryczny we-
hiku³u, cicho wyszepta³: O, Bo¿e.

By³em jak wszyscy w War-
szawie, kiedy cia³o Prezyden-
ta wróci³o na Krakowskie
Przedmieœcie, do pa³acu. Nie-
przebrane t³umy okazywa³y
szacunek i wspó³czucie. Lech
Kaczyñski by³ kontrowersyjny
ale naród dziœ pokaza³, ¿e by³
nasz. I w tym nasza si³a.

Mo¿e w tak powa¿nej chwili
warto zastanowiæ siê, czy zwie-
rzêta czuj¹ smutek, czy maj¹
uczucia okreœlane jako „ludzkie”.

Jak Pañstwo wiecie, mia³em
do niedawna dwie jamniczki
szorstkow³ose, królicze. Mamê
z córk¹. Moment zaistnienia
macierzyñstwa, podobnie jak u
ludzi, objawia³ siê mi³oœci¹,
trosk¹, cierpliwoœci¹, dba³o-
œci¹ i przekazywaniem psiej
etykiety zachowañ. Z trzyoso-
bowego miotu zostawi³em
suczkê, która ujê³a mnie ce-
chami, za które biblijni Adam i
Ewa nie byliby wygnani z raju.

W dniu, kiedy do nowych
w³aœcicieli odwioz³em siostrê i
brata, czyli córkê i syna – oby-
dwie suczki - mama i pozosta-
³a suczka, obw¹chiwa³y kojec
i miejsca, w których odbywa³y
siê ca³odniowe  harce, karmie-
nie piersi¹, funkcjonowa³ jam-
niczo-króliczy mikroœwiat.

Zamiast czwórki, zosta³y we
dwie. Adaptacja do nowej hie-
rarchii stada trwa³a relatywnie
krótko, jakby czu³y, ¿e tak ma
byæ, ¿e s¹ psami i ¿e oddziela-
nie rodziny jest czymœ natural-
nym w œwiadomoœci psiego do-
statku i pe³ni dobrych ludzkich
uczuæ. Jamniki s¹ ras¹, która
przyci¹ga podobnie osobliwe
osobniki naszego rodzaju.

Moja praca polega tak¿e na
je¿d¿eniu do pacjentów. Moje
psy, dopóty dopóki ¿y³y, latami
jeŸdzi³y ze mn¹. Widzia³em we
wstecznym lusterku jak wskaki-
wa³y na tyln¹ pó³kê samochodu,
aby obserwowaæ reakcje kierow-
ców - tych co za mn¹, w korku.

Widzia³em synchroniczne mer-
danie ogonków na widok
uœmiechniêtych twarzy, na cmo-
kanie w ich kierunku, na radosne
pokazywanie ich palcem. S³ysza-
³em te¿ i warczenie na kierowców,
których na ulicy, nie posiadaj¹c
zapalniczki, nigdy bym nie popro-
si³ o ogieñ ani zapyta³ o godzinê.

Po latach od urodzenia Oli
mia³em powa¿ny wypadek

samochodowy. By³em z naszej
trójki w najgorszym stanie.
Moje psy, jak zwykle, spêdza-
³y noce w moim ³ó¿ku, ale w
czasie kiedy czu³y, ¿e ze mn¹
jest Ÿle, liza³y mi d³onie i we-
wnêtrzne strony ma³¿owin
usznych. Jedna z jednej stro-
ny, druga z drugiej.

Po kilku dniach, kiedy wróci-
³em do pracy, zauwa¿y³em roz-
ciêty ca³y bok u jednej z nich.
Oczywiœcie narkoza, zespolenie
rany i œwiadomoœæ psiego odda-
nia, wspó³czucia i poœwiêcenia.
Po zabiegu mama liza³a poope-
racyjny kubrak w miejscu, w któ-
rym ranna zosta³a zeszyta.

W nastêpnych latach odesz³a
Dzidka, która podczas niekoñ-
cz¹cych siê podró¿y samocho-

dowych godzinami liza³a uszy
córki. Co to by³o - nie wiem, ale
tego obrazu nie da siê opisaæ.

Po jej œmierci ma³a jamnicz-
ka zmieni³a przyzwyczajenia.
Przesta³a sypaæ w ludzkim
³ó¿ku, zaczê³a przejawiaæ cechy
doros³ej niezale¿noœci, jak ka¿-
dy z nas po œmierci rodziców.

Czy jest sens przekonywa-
nia Pañstwa dalej, ¿e pocho-
dzimy z jednej, tej samej ssa-
czej rodziny?

Smutek i psie uczucia

Burmistrz Dzielnicy Targówek
informuje,

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Targówek

przy ul. Kondratowicza 20 oraz na stronie internetowej

Urzêdu Dzielnicy Targówek www.targowek.waw.pl w dniu

01.04.2010 r. zosta³ wywieszony na 21 dni i podany

do publicznej wiadomoœci wykaz nr 1/2010 lokali

mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y bezprze-

targowej na rzecz ich najemców wraz z oddaniem

w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy 2 dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego
na wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:

budowle sieci wodoci¹gowej Dn 150 mm od ul.
Modliñskiej - drog¹ techniczn¹, ul. Czajki i ul.
Skierdkowsk¹ - do nowo projektowanego budyn-
ku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki
2 z przed³u¿eniem w ul. Skierdowskiej na dzia³kach
nr ew. 47/2, 28/21, 28/22, 28/20, 28/19, 28/18, 28/17,
28/16 z obrêbu 4-02-26, na dzia³kach nr ew. 1, 3, i na
czêœci odlesionej dzia³ek nr ew. 2/2, 2/13 z obrêbu
4-02-27, na dziatkach nr ew. 1, 2, 3 z obrêbu 4-02-35
oraz na dzia³kach nr ew. 4/10, 4/9, 4/7 2 obrêbu
4-02-28 przy ul. Modliñskiej, drodze technicznej,
ul. Czajki, ul. Chlubnej i ul. Skierdowskiej w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora -
Wydzia³u Infrastruktury dla Dzielnicy Bia³o³êka
Urzêdu m.st. Warszawy - z³o¿onego dnia 22.02.2010 r.
(uzupe³nionego w dniu 24.03.2010 r.)

Pouczenie

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej
sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy ul.
Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00, wtorki-
pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma.

Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
pokój 305 (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwartki
od 8:00-16:00, lub pod numerem tel. 22 510 31 96.

Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o-
³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).
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„Nowa Gazeta Praska” to niezwyk³e miejsce spotkañ, debaty
o Warszawie ludzi z ró¿nych stron polityki. Dyskutowaliœmy na
jej ³amach, nigdy siê nie k³óc¹c. Dziœ wspólny tekst zastêpuje
nasze felietony - wszyscy piszemy to samo. Wspólnie myœlimy
o Warszawie i o Polsce, gdy¿ wspólnie jesteœmy jej obywatelami.

Jesteœmy razem, z³¹czeni w bólu. Straciliœmy wielu spoœród
swoich przyjació³, Rzeczpospolita straci³a wielu spoœród swoich
s³ug. Wspó³czujemy tym, którzy zostali ugodzeni najboleœniej
- rodzinom.

Maciej Bia³ecki - Stowarzyszenie „Obywatele dla Warszawy”

Piotr Jaworski - przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO Dzielnicy Bia³o³êka

Maciej Maciejowski - radny Rady Warszawy

Ireneusz Tondera - wiceprzewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Praga Pó³noc, Sojusz Lewicy Demokratycznej

Sebastian Wierzbicki - radny Rady Warszawy, Klub Radnych LEWICA (SLD)
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b³ogos³awieñstwa, lew¹
wskazuje na swoje serce, z
którego wychodz¹ dwa pro-
mienie: bia³y (blady lub jasny)
i czerwony. Pierwszy symbo-
lizuje wodê, bêd¹c¹ usprawie-
dliwieniem dusz, czerwony
zaœ oznacza krew, która na-
daje ¿ycie – jest to krew od-
kupieñcza.

Zadanie, jakie w 1933 r. w
P³ocku da³ siostrze Faustynie
Jezus, nie by³o ³atwe. By³o
wrêcz niewykonalne. Œwiêta
nie mia³a zdolnoœci plastycz-
nych, ale mimo to chcia³a byæ
pos³uszna woli Jezusa. O po-
moc zwróci³a siê do spowied-
nika, ale ten stara³ siê j¹ ra-
czej uspokoiæ, t³umacz¹c, aby
namalowa³a obraz w swojej
duszy. Po trzech latach bez-
owocnych zabiegów o nama-
lowanie obrazu, niezrozumie-
nia ze strony prze³o¿onych i
otoczenia, s. Faustyna po z³o-
¿eniu œlubów wieczystych zo-
sta³a przeniesiona do Wilna.
Tu znalaz³a pomoc w osobie
ksiêdza Micha³a Sopoæki.

Ksi¹dz Sopoæko mieszka³
przy klasztorze Sióstr Wizytek.
Zajmowa³ mieszkanie na piê-
trze, natomiast na parterze
mieszka³ artysta malarz Euge-
niusz Kazimirowski, absolwent
Akademii Krakowskiej w pra-
cowniach £uszczakiewicza,
Axentowicza i Wyczó³kowskie-
go. W chwili, gdy rozpoczyna³
pracê nad obrazem, mia³ 61
lat, by³ znanym i cenionym
malarzem, cz³onkiem Towa-
rzystwa Niezale¿nych Arty-
stów. Jego dorobek artystycz-
ny stanowi³y przede wszystkim
portrety i pejza¿e, ale siêga³
tak¿e po tematy religijne.

Malowanie rozpoczê³o siê 2
stycznia 1934 r. Od tego dnia
s. Faustyna odwiedza³a pra-
cowniê malarsk¹ przynajmniej
raz w tygodniu. W czasie wi-
zyt poprawia³a robotê, wska-
zywa³a b³êdy, dopowiada³a
szczegó³y. Ca³y czas nie by³a
zadowolona z powstaj¹cego
dzie³a. Uskar¿a³a siê, ¿e ob-
raz nie jest tak piêkny, jak w
jej widzeniu. Dla Kazimirow-
skiego te¿ by³o to niezwykle
trudne zadanie. Malowanie
pod dyktando oznacza³o rezy-
gnacjê z w³asnej artystycznej
wizji. Malarz wykona³ jednak
zamówienie œciœle wed³ug
wskazówek s. Faustyny. Ob-
raz by³ gotowy w lipcu 1934 r.
Pocz¹tkowo umieszczony w
korytarzu klasztornym sióstr
bernardynek, po raz pierwszy
pokazany zosta³ wiernym w
Ostrej Bramie w Wilnie w
pierwsz¹ niedzielê po Wielka-
nocy 1935 r.

Obraz przetrwa³ II wojnê
œwiatow¹ oraz czasy po-
wszechnej ateizacji po wojnie,
ukrywany i ocalony przez wier-
nych. Po wielu perypetiach, je-
sieni¹ 1985 r., wróci³ do Wil-
na, umieszczony w koœciele
pod wezwaniem Œw. Ducha,
pozostaj¹c tam prawie niezna-
nym. Dopiero ostatnie czasy
przynios³y wzrost zaintereso-
wania jego histori¹ i nim sa-
mym. Podczas swojej piel-
grzymki na Litwê, 5 wrzeœnia
1993 r., modli³ siê przed obra-
zem Jezusa Mi³osiernego pa-
pie¿ Jan Pawe³ II. Obecnie ob-
raz znajduje siê w Sanktu-
arium Mi³osierdzia Bo¿ego
(dawnym koœciele Œwiêtej Trójcy).

- Historiê malowania ob-
razu „Jezu, ufam Tobie”

znamy z „Dzienniczka” s.
Faustyny Kowalskiej. Czym
jest „Dzienniczek” i co jesz-
cze zawiera?

- „Dzienniczek” siostry Fau-
styny pisany by³ w latach 1934-
1938. Jest prostym opisem
¿ycia wewnêtrznego autorki.
Opisuje zarówno codzienne
¿ycie s. Faustyny, dorastanie
do powo³ania, trudy ¿ycia
klasztornego, cierpienia fizycz-
ne i duchowe, jak i wszystkie
prze¿ycia mistyczne. Opowia-
da te¿ o jej perypetiach z oto-
czeniem, o towarzysz¹cym jej
niedowierzaniu. Nie ma siê co
dziwiæ, ¿e nie bardzo chciano
jej wierzyæ – takie prze¿ycia
nie s¹ weryfikowalne.

Dopiero ks. Sopoæko by³
trochê podatniejszy na to, co
ona opowiada³a. Sam bêd¹c
cz³owiekiem bardzo wykszta-
³conym (by³ profesorem semi-
narium w Wilnie), doszed³ do
wniosku, ¿e taka prosta kobie-
ta nie mog³a sama tego
wszystkiego wymyœliæ. Nie
mia³a te¿ mo¿liwoœci zetkn¹æ
siê z traktatami teologicznymi
o Bo¿ym mi³osierdziu. Musia-
³y to byæ jej w³asne prze¿ycia.
To wszystko, czego doœwiad-
czy³a podczas prywatnych ob-
jawieñ, to, co us³ysza³a od
Pana Jezusa, opisa³a w
„Dzienniczku”.

Naczelna prawda, któr¹
przekazuje „Dzienniczek” do-
tyczy tajemnicy Bo¿ego Mi³o-
sierdzia, jako jedynej nadziei
dla grzeszników. Wiêcej, Je-
zus wskazuje na mi³osierdzie
jako na jedyny ratunek dla
ca³ego œwiata. Wed³ug zapi-
su prywatnych objawieñ œw.
Faustyny, Pan Jezus poleci³
namalowanie obrazu, ustano-
wienie œwiêta Mi³osierdzia
Bo¿ego oraz odprawianie
specjalnego nabo¿eñstwa,
zwanego Koronk¹ do Mi³o-
sierdzia Bo¿ego.

Pragnê, a¿eby pierwsza nie-
dziela po Wielkanocy by³a
œwiêtem Mi³osierdzia (Dz. 299)

Dzienniczek zawiera te¿
obietnice Pana Jezusa dla tych,
którzy zawierz¹ mi³osierdziu:

W dniu tym otwarte s¹
wnêtrznoœci mi³osierdzia
mego, wylewam ca³e morze
³ask na dusze, które zbli¿¹
siê do Ÿród³a mi³osierdzia
mojego (Dz. 699).

W Dzienniczku czytamy, ¿e
g³oszenie kultu Mi³osierdzia
Bo¿ego sta³o siê z czasem dla
s. Faustyny g³ówn¹ treœci¹ jej
¿ycia.

- Czy wszystkie postula-
ty z objawieñ zosta³y spe-

³nione, czy kult Mi³osier-
dzia Bo¿ego od razu siê

rozpowszechni³?

- Obraz „Jezu, ufam Tobie”
powsta³ po trzech latach od
objawienia i zosta³ poœwiêco-
ny w I niedzielê po Wielkano-
cy. W zwi¹zku z tym, w³aœnie
I niedziela po Wielkanocy sta-
³a siê póŸniej Œwiêtem Mi³o-
sierdzia Bo¿ego. Jednak ¿eby
tak¹ uroczystoœæ wprowadziæ
w ca³ym Koœciele, decyzjê
musia³ podj¹æ papie¿. Trudno
zak³adaæ, ¿e mistyczne prze-
¿ycia prostej polskiej zakon-
nicy, bêd¹ce objawieniem pry-
watnym, sprowokuj¹ papie¿a

do rewolucji w Koœciele, a za
tak¹ by³o uznane ustanowie-
nie Œwiêta Bo¿ego Mi³osier-
dzia. Nie sta³o siê to od razu.

Pierwsze zabiegi o ustano-
wienie kultu Mi³osierdzia Bo-
¿ego w Koœciele podj¹³ ks. Mi-
cha³ Sopocko, spowiednik i
powiernik œw. Faustyny Ko-
walskiej w 1938 r., jednak
sceptyczne stanowisko w tej
sprawie, wyra¿one przez ar-
cybiskupa wileñskiego Romu-
alda Ja³brzykowskiego sku-
tecznie te zabiegi zahamowa-
³o. Podczas II wojny œwiato-
wej kult mi³osierdzia wyszed³
poza granice Polski i zosta³
rozpropagowany w wielu kra-
jach przez rozproszonych po
œwiecie Polaków, zw³aszcza
¿o³nierzy z armii gen. Ander-
sa. W 1945 r. biskupi polscy
wystosowali do Watykanu pe-
tycjê o wprowadzenie Œwiêta
Mi³osierdzia Bo¿ego, a w
1948 r. stanowisko to poparli
teolodzy z wydzia³ów teolo-
gicznych w Polsce. Pomimo
tego, w 1958 r. Œwiête Oficjum
wykluczy³o mo¿liwoœæ ustano-
wienia œwiêta, a kolejny dekret
z 1959 r. zakaza³ propagowa-
nia kultu Mi³osierdzia Bo¿ego
w formach podanych przez s.
Faustynê.

Przychylny klimat dla wzno-
wienia zabiegów o to œwiêto
nasta³ za pontyfikatu Jana Pa-
w³a II, który jeszcze jako bi-
skup krakowski da³ siê poznaæ
jako gor¹cy orêdownik kultu
Bo¿ego Mi³osierdzia i zaj¹³ siê
procesem beatyfikacyjnym s.
Faustyny Kowalskiej. Proces
ten, polegaj¹cy na gromadze-
niu materia³ów toczy³ siê na
szczeblu diecezjalnym przez
dwa lata, w okresie 1965-
1967 r. Karol Wojty³a, ju¿ jako
papie¿, dokona³ beatyfikacji s.
Faustyny 18 kwietnia 1993 r.
30 kwietnia 2000 r. s. Fausty-
na Kowalska zosta³a kanoni-
zowana przez Jana Paw³a II.
Uroczystoœci odby³y siê w
Krakowie i w Rzymie. Wtedy
te¿ zosta³o ustanowione œwiê-
to Mi³osierdzia Bo¿ego. Ob-
chodzone jest w ca³ym Ko-
œciele jako Niedziela Mi³osier-
dzia Bo¿ego.

- Jedn¹ z form kultu Mi³o-
sierdzia Bo¿ego jest odma-
wianie specjalnej modlitwy,
tzw. Koronki. Na czym ona
polega?

- Koronkê podyktowa³ Pan
Jezus œw. Faustynie w Wilnie
13-14 wrzeœnia 1935 r. jako
modlitwê na przeb³aganie i
uœmierzenie gniewu Bo¿ego
za grzechy nasze, naszych
bliskich i ca³ego œwiata. Nie
jest ona skomplikowana. Wy-
starczy mieæ ró¿aniec. Na po-
cz¹tku odmawiamy Ojcze
nasz, Zdrowaœ Maryjo i Wie-
rzê w Boga. Nastêpnie na du-
¿ych paciorkach odmawiamy:
Ojcze przedwieczny, ofiarujê
Ci Cia³o i Krew, Duszê i Bó-
stwo najmilszego Syna Two-
jego, a Pana naszego Jezusa
Chrystusa, na przeb³aganie
za grzechy nasze i ca³ego
œwiata. Dalej, na ma³ych pa-
ciorkach odmawiamy tekst:
Dla Jego bolesnej mêki, miej
mi³osierdzie dla nas i œwiata
ca³ego. Na zakoñczenie trzy
razy mówimy: Œwiêty Bo¿e,

W katedrze œw. Micha³a Archanio³a i œw. Floriana Mêczen-
nika w Warszawie, od 35 lat ka¿dego 5. dnia miesi¹ca jest
odprawiane uroczyste Nabo¿eñstwo po³¹czone z Msz¹ œw. o
Mi³osierdziu Bo¿ym. Jest to najstarsze nabo¿eñstwo w War-
szawie zwi¹zane z kultem Mi³osierdzia Bo¿ego, rozpowszech-
nionym na podstawie objawieñ œw. s. Faustyny Kowalskiej.

Zaczêto je sprawowaæ od 5 paŸdziernika 1975 r. Inicjatorem
tych nabo¿eñstw by³ brat Józef Szymanek ze Zgromadzenia
Braci Serca Jezusowego. Po d³ugoletnich staraniach br Józef
otrzyma³ od Prymasa Ks. Kard. Stefana Wyszyñskiego pozwo-
lenie na zorganizowanie nabo¿eñstwa w koœciele œw. Floriana
na Pradze, w którym modli³ siê od 1960 r. przed wizerunkiem
Chrystusa Mi³osiernego.

Œwiêty Mocny, Œwiêty Nie-
œmiertelny, zmi³uj siê nad
nami i nad ca³ym œwiatem.

Uprzywilejowana pora na
odmawianie tej koronki to go-
dzina 3. po po³udniu – godzi-
na Mêki Pañskiej.

- Minê³o 10 lat od ustano-
wienia œwiêta Mi³osierdzia
Bo¿ego, ale samo pojêcie
mi³osierdzia istnia³o prze-
cie¿ ju¿ wczeœniej. Jakie

znaczenie ma upowszech-
nienie kultu Mi³osierdzia
Bo¿ego?

- Prawda o Bo¿ym Mi³osier-
dziu istnia³a od zawsze, to
wynika z Pisma Œwiêtego.
Natomiast dziêki s. Faustynie
sprawa zosta³a nag³oœniona.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e obja-
wienie siostrze Faustynie jest
jednym z objawieñ prywat-
nych, a celem takiego obja-
wienia nie jest dodanie jakichœ
nowych prawd wiary. Celem

dokoñczenie ze str. 1

Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego
objawienia prywatnego jest
wskazanie, ¿e jakieœ prawdy,
które ju¿ w Piœmie Œw. istniej¹,
s¹ cz³owiekowi, na danym eta-
pie historii, cywilizacji czy roz-
woju, szczególnie potrzebne.

W XX i XXI wieku, czasie
naznaczonym ogromnym
cierpieniem, zw¹tpieniem w
to, ¿e Bóg w ogóle istnieje,
tak¹ potrzebn¹ prawd¹ by³a
prawda o Bo¿ym Mi³osierdziu.
Prawda ta g³osi, ¿e Bóg niko-
go nie potêpia, ¿e Jego spra-
wiedliwoœæ le¿y w mi³osier-
dziu, ¿e ten kto do Niego przy-
chodzi, nie bêdzie odrzucony.

Ta prawda by³a zapisana w
Piœmie Œw. Objawienie pry-
watne j¹ tylko uwspó³czeœni-
³o. Kult Bo¿ego Mi³osierdzia
te¿ istnia³ ju¿ wczeœniej, nie
by³ tylko nag³oœniony. Jego
nag³oœnienie dokona³o siê
dziêki œw. Faustynie.
Rozmawia³a Joanna Kiwilszo

Obraz zosta³ namalowany w 1953 r. przez malarza B. Rutkow-
skiego w Czêstochowie. Przedstawia Jezusa ju¿ po zmartwych-
wstaniu z promieniami wychodz¹cymi z jego serca. W tle widocz-
na jest czêœæ odbudowywanego wówczas koœcio³a œw. Floriana.

Ze wzglêdu na to, ¿e œw. Faustyna umar³a 5 paŸdziernika
1938 r., uroczyste nabo¿eñstwa odbywa³y siê ka¿dego pi¹te-
go dnia miesi¹ca oraz w œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego. Wielkie
zas³ugi w zorganizowaniu i propagowaniu tych nabo¿eñstw
po³o¿y³ ks. pra³at Stanis³aw Wierzejski, d³ugoletni proboszcz
parafii œw. Floriana. Dla potrzeb tutejszych nabo¿eñstw zosta-
³a u³o¿ona melodia do Koronki Mi³osierdzia Bo¿ego, której
autork¹ jest Maria Smêtkiewicz. Od roku 2000 Nabo¿eñstwo
do Mi³osierdzia Bo¿ego poprzedza ca³odzienna adoracja przed
wystawionym Najœwiêtszym Sakramentem.


