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Tak Bóg
umi³owa³...

Stare powiedzenie g³osi,
¿e Bóg umie dostrzec czar-
n¹ mrówkê na czarnym ka-
mieniu wœród czarnej nocy.
Jeœli tak jest, to o ile¿ bar-
dziej dostrzega cz³owieka
z jego radoœciami i wspania-
³ymi cnotami, ale tak¿e
z niezliczon¹ iloœci¹ prze-
ró¿nych wad, które s¹ po-
wodem bólu i z³a. Ten ból
dopada nas najczêœciej
w betonowych mieszka-
niach pe³nych wrzasku tele-
wizorów, na brudnych uli-
cach naszych miast, bez-
domnych dworcach, w prze-
pe³nionych, zad³u¿onych,
sypi¹cych siê szpitalach.
Ca³y ten baga¿ to nasz
krzy¿, jeœli uprzemy siê by
dŸwigaæ go samotnie bêdzie
nam Ÿle i ciê¿ko, jeœli pa-
miêtaæ bêdziemy, ¿e na na-
szej drodze jest On – Jezus
z Nazaretu, wtedy ten ciê¿ar
razem nieœæ bêdziemy.
Przypomina nam tê star¹
prawdê ka¿dy Wielki Post,
gdy wspominamy i prze¿y-
wamy patrz¹c na krzy¿ na-
szego Pana, Jego Mêkê
i Œmieræ. Wiemy te¿, ¿e pro-
wadzi nas to prze¿ycie i we-
wnêtrzna przemiana do ra-
doœci Zmartwychwstania.
A wszystko to, dlatego, ¿e:
„Tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e

www.att.waw.pl

�� ELEGANCKIE LEKKIE OKULARY
�� SOCZEWKI KONTAKTOWE
��LEKARZ OKULISTA, BADANIE WZROKU
��DU¯Y WYBÓR OPRAW

� 667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

ul. Suchodolska 2 (róg Kinowej)
tel. 813 29 25 www.pyka.pl

CENY
FABRYCZNE!
�� wypoczynki skórzane

i materia³owe
�� mebloœcianki
�� sto³y , krzes³a, ³awy
�� witryny, komody
�� sypialnie

O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

ABUD
MIESZALNIA

TYNKÓW I FARB
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy
� akcesoria, zamocowania

04-247 Warszawa, ul. Che³m¿yñska 1/Marsa
tel./fax (022) 610 01 80
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G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
czynne 9−20, sobota 9−14

ul. £ukowska 7c, tel. 022 613 53 86
pon.–pt. 11–19, sob. 10–13

REKLAMA REKLAMA

Wiary, nadziei, mi³oœci 
i wiosny w sercach 
na Œwiêta Wielkiej Nocy

¿ycz¹ zespó³ redakcyjny 
i Wydawca „Mieszkañca”

Projekt i wykonanie Barbara Pogorzelska
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SKLEP

� meble polskich 
i niemieckich producentów
� sprzêt AGD
� szafy Neves, STANplus+
� garderoby
GOC£AW, ul. Meissnera 1/3
(róg Fieldorfa) 
tel. 673-28-91; 0602-353-624

SIEMENS

„O KUCHNIA!”

Salon Mebli

tel. 617 44 45

dla dzieci i m³odzie¿y

ul. Zwycięzców 4 d róg Wału Miedzeszyńskiego www.gibbon.waw.pl
Czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 1100-1900, w soboty – 1000-1500

Meble modu³owe do indywidualnego kompletowania
Modelarstwo– modele do sklejania (TAMIYA, Heller, AIR-FIX)

OKNA

�� Drzwi zewnętrzne,
wewnętrzne, AL.

�� Rolety �� Żaluzje
�� Parapety

ul. Patriotów 237
tel./fax 615−68−27 tel. 615−40−40 
e−mail: oknamaro@wp.pl

www.oknamaro.pl

RATY
0%

SCHÜCO

WIOSENNY
RABAT 40%

PP

Metal−Market
NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking
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SIDING
PODSUFITKI

PANELE
AKCESORIA

PARAPETY ZEW.
PRODUCENT

SPRZEDAŻ−MONTAŻ

ul. Chełmżyńska 1
Tel. 812−75−58

e−mail: phubw@wp.pl

PPrrzzeeddsszzkkoollee  AArrttyyssttyycczznnee
„„DDEELLFFIINNEEKK””

RReemmbbeerrttóóww,,  uull..  KKoorrddiiaannaa  8855
TTeell..  667733  4466  5544

OGŁASZA NABÓR DZIECI 
na rok 2006/2007

również dzieci od DRUGIEGO roku życia
Z A P E W N I A :
· fachową opiekę
· wszechstronny rozwój
· dodatkowe zajęcia plastyczne

Wszystkie zajęcia 
w cenie czesnego!

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

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

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

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

życzą Państwu pracownicy Komisu SEZAM
zapraszając na WIELKĄ WIOSENNĄ WYPRZEDAŻ

mebli biurowych, sklepowych oraz do domu i na działkę
Krzes³a od 49 z³, lady sklepowe od 200 z³, bardzo du¿y wybór rega³ów sklepowych i witryn ekspozycyjnych w bardzo konkurencyjnych
cenach, wieszaki wystawowe ró¿ne gabaryty i  wykonanie od 150 z³, przeceniliœmy wszystkie wypoczynki teraz sprzedajemy ju¿ od 99 z³,
szafki kuchenne oraz inne wyposa¿enie domu ceny nieporównywalnie niskie, biurka od 50 z³. 

Zapraszamy Pañstwa przypominaj¹c, ¿e skupujemy lub przyjmujemy meble w komis, gdy zmieniaj¹ Pañstwo wystrój mieszkania. 
Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ doradzimy i polecimy najlepsz¹ formê sprzeda¿y. Zrealizujemy ka¿de indywidualne zamówienie!

Komis SEZAM to 100% udanych zakupów i 100% satysfakcji. U nas można się targować!

Wesołych Świąt Wielkanocnych i mokrego Śmigusa − Dyngusa!!!

ul. Witoliñska 43 W-wa Grochów (naprzeciwko Biedronki, na ty³ach salonu Honda Auto Witolin)
tel. (0 22) 612-13-40, (0 22) 424-64-35, www.komissezam.pl, e-mail: biuro@komissezam.pl 
pon.–pt. 9.00–19.00 sob. 9.00–15.00

Czego potrzeba, by nasze dziecko
wygl¹da³o piêknie i czu³o siê na-
prawdê wyj¹tkowo w dniu swojej
Pierwszej Komunii? Wszystkiego!

Jeœli jest dziewczynk¹: bielizna, rajstopy,
pantofelki, wianuszek, rêkawiczki, torebka
profitka czyli okapnik na œwiecê, a nade
wszystko – sukienka! Dla ch³opca równie¿:
elegancka bielizna i „doros³e” skarpetki, buty
dobrane z paskiem do spodni, muszka lub
krawat, koszula, kamizelka i szykowny gar-
nitur. 

W takich w³aœnie strojach specjalizuje siê od
lat s³ynny sklep „BABY MODA” na Grochow-
skiej 230. Ubior¹ tu od bielizny po dodatki
dziecko szczup³e i pulchniutkie, wysokie, ni-
skie – bez problemu.

Piêkne sukienki (tak¿e wzory w³oskie!): ta
w stylu Œnie¿ki, ta angielska, rustykalna, ta jak
ksiê¿niczki z bajki. W innych klasyczna ele-
gancja i prostota zachwyc¹ najwybredniej-
szych. Do tego dodatki, a zw³aszcza urocze pe-

lerynki na ramiona, jeœli dzieñ bêdzie ch³odny,
z cieniutkiego, delikatnego polaru lub z luksu-
sowego, puszystego futerka.

Garnitury – granatowe, marengo, wszystkie
odcienie szaroœci, nie brak najmodniejszych
pr¹¿ków, ale s¹ i g³adkie. Kamizelka w kom-
plecie lub dobrana, harmonizuj¹ca barw¹ lub
kontrastowa. To w³aœnie tu mo¿na kupiæ kra-
waty nie tylko na gumce, ale te¿ prawdziwe,
jak ma tata – wi¹zane! 

Co do chrztu? Œliczne stroje i s³odkie „szat-
ki”; mo¿na dobraæ strój i dla noworodka, i dla
kilkulatka (nawet powy¿ej 110 cm). Najbar-
dziej urocze s¹ delikatne, koronkowe rajstopki
(nawet dla trzymiesiêcznego maluszka!) i wy-
bór tycich, z czu³oœci¹ projektowanych but-
ków.

Jeœli dbasz o to, by Twoje dziecko wygl¹da-
³o wyj¹tkowo – zajrzyj tu, koniecznie. Zasko-
czy ciê rozpiêtoœæ cen, od naprawdê wyj¹tko-
wo niskich po luksusowe i zarêczam – bê-
dziesz mieæ problem z wyborem.
AS 2006 Młoda Mama

NA PIERWSZĄ KOMUNIĘ I CHRZEST

„BABY MODA” ul. Grochowska 230
(przy Rondzie Wiatraczna)

pon. − pt. 1130−1830; sob. 1000 −1400
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Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

Podczas przeszukania w jego
mieszkaniu znaleziono blisko 9
tys. zdjêæ z dzieciêc¹ pornogra-
fi¹, 20 filmów, zabezpieczono
twardy dysk komputera. Mê¿-
czyzna przyzna³ siê, ¿e zakazane
pliki i zdjêcia gromadzi³ od czte-
rech lat.

* * *
Funkcjonariusze z Weso³ej zo-

stali zawiadomieni przez przy-
padkowego œwiadka, który zau-
wa¿y³, ¿e na ulicy Niemcewicza
trzech m³odych mê¿czyzn bije
czwartego. By³o tu¿ po pó³nocy.
Patrol pospieszy³ na pomoc na-
padniêtemu - mê¿czyzna wraca³
z pracy autobusem, po wyjœciu
z pojazdu zosta³ napadniêty
przez wyrostków, którzy brutal-
nie go bij¹c, odebrali torbê. Poli-
cjanci zatrzymali jednego ze
sprawców napadu, 19-letniego
Marcina B. Mia³ przy sobie zra-
bowan¹ torbê. Zatrzymanie po-
zosta³ych napastników nie bê-
dzie trudne.

* * *
Na Wale Miedzeszyñskim

ciê¿ko ranny zosta³ policjant
z drogówki. Na w³aœnie ruszaj¹cy
z pobocza radiowóz wpad³ rozpê-
dzony fiat uno, którego kierowca,
20-letni Marcin C. ³ami¹c wszel-
kie przepisy ruchu drogowego
wyprzedza³... z prawej strony ko-

lumnê samochodów. Policjanta
odwieziono do szpitala.

* * *
35-letni Miros³aw J. poszuki-

wany listem goñczym zosta³ za-
trzymany przez dzielnicowych
w ramach akcji „Poszukiwany”,
podczas której policyjne si³y u¿y-
wane s¹ do ustalania miejsca po-
bytu osób, za którymi wystawiane
s¹ listy goñcze. Tego samego dnia
podczas legitymowania patrol za-
trzyma³ 24-letniego Krzysztofa O.
tak¿e ukrywaj¹cego siê przed wy-
miarem sprawiedliwoœci.

* * *
Po³udniowoprascy wywia-

dowcy trafnie wytypowali
trzech m³odych mê¿czyzn bez
celu spaceruj¹cych wokó³ Ron-
da Wiatraczna jako potencjal-
nych dealerów narkotyków.
U jednego z nich, 18-latka z Sie-
dlec po przeszukaniu w skarpet-
ce znaleziono porcjê marihuany.
Zatrzymano tak¿e 25-letniego
Przemys³awa Z., który podej-
rzanie zachowywa³ siê krêc¹c
siê po ulicy Witoliñskiej. Ten
mê¿czyzna z kolei narkotyk
mia³ ukryty w paczce papiero-
sów. 

* * * 
Inny patrol wezwany zosta³ na

ul. Komorsk¹, gdzie trzech dwu-
dziestoparolatków na klatce

schodowej jednego z budynków
pali³o „skrêty” z marihuan¹.
Wszyscy zostali zatrzymani. (t)

i Straży Miejskiej

Wspólne dzia³ania warszaw-
skich stra¿ników i policjantów
doprowadzi³y do zatrzymania
mê¿czyzn, którzy mieli w samo-
chodzie 15 torebek kokainy.
W poniedzia³ek, 3 kwietnia oko-
³o godziny 14.00 patrol policji
przy ulicy Grenadierów, zauwa-
¿y³ trzech podejrzanych mê¿-
czyzn, którzy nerwowo siê roz-
gl¹dali. Po kilku minutach
dwóch z nich wsiad³o do samo-
chodu marki Ford, a trzeci do
VW golfa. Do pomocy przy ob-
serwacji wezwano za³ogi patrolu
mieszanego, w sk³ad których
wchodzi stra¿nik miejski i poli-
cyjny wywiadowca. Samochody
wraz z podejrzanymi zaczê³y siê
oddalaæ. Dwa patrole mieszane
zatrzyma³y forda do kontroli.
Kierowca VW golfa zaparkowa³
przy ulicy ¯elaznej, wysiad³
z samochodu i z odleg³oœci ob-
serwowa³ swoich kolegów z for-
da. Mê¿czyzna ten równie¿ zo-
sta³ wylegitymowany. Podczas
przeszukania forda w kurtce
przewieszonej przez oparcie fo-
tela, funkcjonariusze znaleŸli 15
torebek foliowych z bia³ym pro-
szkiem. Po przebadaniu zawarto-
œci torebek, okaza³a siê to byæ
kokaina. Po póŸniejszym spraw-
dzeniu VW Golf okaza³ siê „czy-
sty”. Zatrzymani mê¿czyŸni nie
posiadali prawa jazdy ani dowo-
dów rejestracyjnych. Podejrzani
zostali przekazani na policjê.
Zespół prasowy Straży Miejskiej

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

GroŸnego pedofila mieszkaj¹cego na Goc³awiu- 
-Lotnisku zatrzymali policjanci. 31-letni mê¿czyzna,
obserwowany od pewnego czasu zatrzymany zo-
sta³, gdy wychodzi³ z pracy na Tarchominie. 

P.W. DOM POGRZEBOWY
„ANIN”
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*  Filia: ul. Korkowa 167
tel. 812-43-51 (8.00-16.00)

*  ul. Patriotów 349
tel. 613-08-95

CCAAŁŁOODDOOBBOOWWOO

<<GOC£AW>>
Agencja Ubezpieczeniowa

V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

U B E Z P I E C Z E N I A
– Komunikacyjne (PAKIETY)
– Maj¹tkowe
– Firm

t e l .  6 7 3 - 2 9 - 9 6

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621

P E Ł E N  Z A K R E S  U S Ł U G
Warszawa, ul. Grochowska 242

www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

Zak³ad Us³ug PogrzebowychZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

tel.: 613-24-42
Ca³odobowo 0-602-398-417

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

KSIĘGARNIA „Ściąga”
C.H. Szembeka, I piêtro, paw. 140

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

NOWOŚĆ!!! – ALBUM
„PRAGA PRAWA

STRONA WARSZAWY”
�� karnety wielkanocne
�� zaproszenia i pami¹tki 

I Komunii Œwiêtej

ZAKŁAD OPTYCZNY
Jacek i Piotr Cembrowscy
ul. Igañska 26 tel. 424-71-06

ul. Pu³awska 238 tel. 843-62-63
poniedzia³ek–pi¹tek 10.30-18.30

sobota 10.00-13.30

LLLL EEEE KKKK AAAA RRRR ZZZZ     OOOO KKKK UUUU LLLL IIII SSSS TTTTAAAA

PRZECIWSŁONECZNE
kolekcja 2006!

TELEFONY
KOMÓRKOWE
� skup
� sprzeda¿
� sim-locki
� akcesoria
� naprawy

„KRAS-PHONE”
ul. Zamieniecka 90 paw. 311,

Bazar Szembeka
czynne pn.-pt. 9.00-18.00, 

sob. 9.00-14.00
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60

MEBLE KUCHENNE
OFERUJEMY:

✓✓ Szeroki wybór frontów drzwiowych
✓✓ Dowolne kszta³ty i wymiary szafek
✓✓ Pomagamy w doborze sprzêtu AGD
✓✓ Zabudowa mebli (od 1000 z³. mb)
✓✓ Krótkie terminy realizacji
✓✓ Upusty przy zakupie mebli

wraz ze sprzêtem AGD

ul. Abrahama 1E tel. 671 13 31
pon-pt. 11-19 ; sob. 10-14 

I N S TA L A C J E
S A N I TA R N E

hurt detal
✓ grzejniki  ✓ rury i kszta³tki

✓ wk³ady kominowe
✓ pompy ciep³a

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

tel. 815−26−65, 0603−676−836
RATY!!! LUKAS

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

tel. 612-62-08, 0601-91-45-84 
pon.-pt. 7-17, sob. 7-13

Cement �� Wapno �� Ceg³y 
Gazobeton bia³y �� P³yty gips.-karton. 

Atlas �� Ceresit �� Gipsy 
Materia³y sypkie i izolacyjne 

(papa, styropian, we³na)
Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy
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ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com
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RESTAURACJA

Syna swego da³, aby ka¿dy, kto
w Niego wierzy nie zgin¹³, ale mia³
¿ycie wieczne”. Jak¿e wa¿n¹
spraw¹ naszego ¿ycia jest spo-
tkaæ Pana, pokochaæ Go
i zjednoczyæ siê z Nim. Poko-
chanie Go to nic innego jak
nasza odpowiedŸ na Jego
mi³oœæ, która jest bezmierna,
na Jego mi³osierdzie, które
jest bez granic. Zjednocze-
nie z Nim to wspólne wêdro-
wanie po drogach ¿ycia, z Nim, który jest Dro-
g¹, Prawd¹ i ¯yciem. Opowiada Ksi¹dz Ro-
gowski znany alpinista, ¿e kiedyœ schodz¹c
z gór spotka³ pasterza ze stadem owiec. Zapy-
ta³ go czy nie czuje siê samotny. „Samotny?
odpowiedzia³ pasterz – popatrz na szczyty. Za

ka¿dym z nich jest ukryta twarz Zbawiciela.
Mówi¹, ¿e wst¹pi³ do nieba. Mo¿e i wst¹pi³, tak
uczy œwiêta Cerkiew. Ale te¿ i zosta³ ze mn¹,
tu w górach”. Zapewni³ nas Jezus „Jestem
z wami po wszystkie dni, a¿ do skoñczenia

œwiata”. Niech to nasze umi³owa-
nie Pana i zjednoczenie z Nim

Zmartwychwsta³ym i obe-
cnym pozwoli nam tworzyæ
z radoœci¹ i nadziej¹ wielk¹
rodzinê dzieci Bo¿ych.
W tym tworzeniu ma swo-
je miejsce Czcigodne Cza-
sopismo „Mieszkaniec”,
jego Redakcja, Wspó³pra-
cownicy i Czytelnicy. Prze-
¿ywaj¹c radoœæ Zmartwy-

chwstania weŸmy wszyscy
Bo¿e b³ogos³awieñstwo, niech ono nas umoc-
ni, o¿ywi nasz¹ wiarê, w serca niech wleje
nadziejê.

Ksi¹dz Krzysztof Jackowski 
Proboszcz u Matki Bo¿ej 

Królowej Polskich Mêczenników 

Jak ju¿ informowa-
liœmy od miesi¹ca
Praga Po³udnie ma
nowego burmistrza.
Mateusz Mroz, do-
tychczasowy wice-
burmistrz, zast¹pi³
na tym stanowisku
Tomasza Koziñskie-
go, który zosta³ Wo-
jewod¹ Mazowiec-
kim.

- Serdecznie gratulujemy
panie burmistrzu, dziêkujemy,
¿e tak szybko zgodzi³ siê pan na
rozmowê z „Mieszkañcem”.
Pozwoli Pan, ¿e tym razem nie
bêdziemy rozmawiali o lokalnej
polityce, tylko od razu zapytam
o to, o czym najczêœciej rozma-
wiaj¹ mieszkañcy naszej czêœci
Warszawy: kiedy uda siê po-
sprz¹taæ po zimie?

- Chcia³bym, aby jak najszyb-
ciej. Zima by³a d³uga, œnie¿na, na
walkê z ni¹ wydaliœmy znacznie
wiêcej œrodków ni¿ w ubieg³ym
roku. Gdy tylko œnieg ust¹pi³,
ju¿ zaczê³y siê prace porz¹dko-
we, ale nie ma si³y, to musi po-
trwaæ. Mieliœmy trochê proble-
mów formalnych, bo firmie,
która mia³a podpisan¹ z nami
umowê na prace sprz¹taj¹ce,
skoñczy³ siê kontrakt, wyniki no-
wego przetargu zosta³y oprote-
stowane i aby nie zostaæ z gór¹
œmieci na ulicach, przed³u¿yli-
œmy umowê na trzy miesi¹ce.
Prace, jak mówiê, ruszy³y, ale
w tym roku jest wyj¹tkowo du¿o
roboty.

- W przysz³ym roku zima
mo¿e byæ równie ciê¿ka, czy
jest jakiœ „patent”, by nasza
dzielnica wychodzi³a z tych zi-
mowych miesiêcy mniej okale-
czona?

- Nie wiem, chyba nie ma.
G³ówne ulice sprz¹taj¹ firmy
zwi¹zane kontraktami z miastem,
pozosta³e - z dzielnic¹. Jedynym
wyjœciem jest chyba to... abyœmy
mniej œmiecili i lepiej sprz¹tali
po sobie. Ja wiem, ¿e to co
mówiê, nie bêdzie popularne, ale
prawda przecie¿ jest i taka: w³a-
œciciele psów generalnie nie
sprz¹taj¹ po swoich pupilach,
a spora grupa zarz¹dców nieru-
chomoœciami, którzy powinni od-
powiadaæ za teren przed parcel¹,
te¿ nie zawsze wywi¹zuje siê ze

swoich obowi¹zków. Ja sam mie-
szkam w szeregowcu na Saskiej
Kêpie, sprz¹tam chodnik przed
domem, a jak przychodzi wio-
sna, grabiê okoliczne trawniki nie
zastanawiaj¹c siê czy moje, czy
nie moje, zbieram powyrzucane
choinki. A kierowcy... Proszê za-
uwa¿yæ, jak przez zimê bezkarnie
rozje¿d¿aj¹ trawniki, wszêdzie
szukaj¹c miejsc do parkowania.
Potem na takim klepisku trawa
nie chce ju¿ rosn¹æ. To smutna
prawda o nas.

- Obj¹³ Pan to nowe stanowi-
sko na nieco ponad pó³ roku
przed wyborami samorz¹do-
wymi. Jakie s¹ dla Pana naj-
wa¿niejsze sprawy na ten czas?

-  Dobre przygotowanie inwe-
stycji, tak by by³a zachowana
ci¹g³oœæ dzia³ania w³adz samo-
rz¹dowych. Najwa¿niejsze spra-
wy na najbli¿sze miesi¹ce, to
przed³u¿enie ulicy Szaserów,
w³aœnie w przetargu wy³onili-
œmy firmê, która siê tym zajmie,
przygotowanie budowy nowej
siedziby Centrum Promocji Kul-
tury, które bêdzie siê mieœci³o
nieopodal ulicy Podskarbiñskiej
(s¹ pieni¹dze, jest wybrany wy-
konawca). Chcemy tak¿e rozpo-
cz¹æ budowê mieszkalnego bu-
dynku komunalnego, dla które-
go przewidziana jest lokalizacja
przy ulicy Zapa³czanej.

- Jakie mamy szanse na tak
wyczekiwan¹ modernizacjê
Ronda Wiatraczna?

- Z tego, co wiem - jest to in-
westycja miejska - ca³kiem du¿a.
W myœl wyraŸnie krystalizuj¹cej
siê koncepcji, przebudowa ta bê-
dzie elementem budowy tzw.
Ma³ej Obwodnicy Warszawskiej.

Trasa bieg³aby, to ostatnie ustale-
nia, tunelem w formie wykopu
w osi ul. Wiatracznej, dalej po-
przez Kozi¹ Górkê do ulicy Za-
branieckiej, przecina³aby Radzy-
miñsk¹ dochodz¹c do Ronda ¯a-
ba. Od pó³nocnopraskiej strony
roboty s¹ ju¿ ca³kiem zaawanso-
wane.

- A co z modernizacj¹ Parku
Skaryszewskiego imienia Igna-
cego J. Paderewskiego?

-  To ogromna, roz³o¿ona na
trzy lata inwestycja, która finan-
sowana bêdzie w ogromnej czê-
œci ze œrodków europejskich. Za
prace odpowiada Zak³ad Oczy-
szczania Miasta, w 2004 roku
wy³oniono firmê, która mia³a
przygotowaæ projekt moderniza-
cji parku, niestety nie wywi¹za³a
siê z zobowi¹zañ i przetarg trzeba
by³o rozpisaæ na nowo. Te¿ ¿a³u-
jê, ¿e rzecz siê przeci¹ga, bardzo
liczy³em na to, ¿e park osi¹gnie
wreszcie zak³adany przez projek-
tantów kszta³t. Najpierw, w la-
tach 30. ubieg³ego wieku prace
przerwa³a powódŸ, potem by³a
wojna, w czasach powojennych
w³adze miasta mia³y ró¿ny stosu-
nek do tego piêknego kawa³ka
zieleni w centrum dzielnicy, te-
raz wreszcie jest szansa, by robo-
ty dokoñczyæ.

- Gdyby mia³ Pan w jednym
zdaniu okreœliæ, jaka jest Pra-
ga Po³udnie obecnie i jaka bê-
dzie za kilka lat...

-  Pragê Po³udnie niew¹tpli-
wie mo¿na okreœliæ mieszkanio-
wo- rekreacyjn¹ dzielnic¹ War-
szawy. Poza Goc³awiem Lotni-
skiem i okolic¹ Ronda Wia-
traczna nie mamy tu bardzo wy-
sokiej zabudowy, mamy za to
³atw¹ komunikacjê ze œcis³ym
centrum miasta i relatywnie ³a-
twy dostêp do rekreacyjnych te-
renów zielonych. Tych walorów
nie mo¿na zatraciæ. Dzielnica
musi wiêc rozwijaæ siê harmo-
nijnie, nadrabiaæ zaleg³oœci cy-
wilizacyjne (wci¹¿ mamy je-
szcze ledwo utwardzone drogi
i tereny bez nowoczesnej kana-
lizacji), oferowaæ mo¿liwoœæ
odpoczynku po pracy, byæ atrak-
cyjna dla inwestorów mieszka-
niowych. 

Teraz zaczyna siê ciekawy
czas: modne sta³o siê „zagospo-
darowywanie” starych substancji
mieszkaniowych i industrialnych,
rewilitalizacja ich, nadawanie no-
wego, tym razem ju¿ mieszkanio-
wego charakteru, dawnym za-
niedbanym fabryczkom, warszta-
tom. 

Coraz wiêcej inwestorów szu-
ka takich w³aœnie mo¿liwoœci.

Rozmawiał: 
Tomasz Szymański

Praga Po³udnie

Krajobraz po zimie
Tak Bóg umi³owa³...
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Prze¿ywamy je co roku, a jed-
nak tegoroczne, poprzedzone po-
ruszaj¹c¹ rocznic¹ odejœcia Oj-
ca Œwiêtego, jest inne. Mimo
wszystko, mimo tego, co widzimy
na co dzieñ, daje nadziejê. Nie
zmarnujmy tego daru...

Œwi¹teczne przygotowania nie
musz¹ byæ udrêk¹ dla wszystkich
domowników i nieustannym po-
wodem do k³ótni czy pretensji, bo
prawdziw¹ atmosferê Œwi¹t za-
czyna siê budowaæ na wiele dni
przed Wielk¹ Niedziel¹. 

Jeœæ przy sutym stole, uroczy-
œcie, z serdecznymi ¿yczeniami
dla siebie nawzajem mo¿emy
w dowolnym dniu roku, nie tylko
na Wielkanoc. Nie o jedzenie tu
chodzi, czy mo¿e – nie tylko
o œwi¹teczny stó³.

Pewna za¿ywna jejmoœæ, kup-
cowa z Szembeka powiedzia³a mi
tak: „Pani, ja to siê narobiê, na-
piekê tych ciast, schabów, paszte-
tów, nagotujê tego barszczu
z bia³¹ kie³bas¹, r¹k nie czujê.
Ale prawdziwie wiem, ¿e nadcho-
dzi Dzieñ Zmartwychwstania,
dopiero jak w Wielk¹ Sobotê ju¿
wszêdzie mam czyœciutko, œwiê-
conka stoi na stole, przykrytym
bieluœkim obrusem, w domu
pachnie œwie¿o pastowana
pod³oga. Wieczór, moi ju¿ pok³a-

d¹ siê spaæ, a ja sobie siedzê sa-
miutka, patrzê na te pisanki œlicz-
niuchne, na te kotki w palemce
i myœlê, ¿e takie dobre to œwiêto
jest... Wspomnê sobie i moj¹ Ma-
musiê, co to ju¿ jej z nami nie ma,
i Tatusia, i synka mojego œrednie-
go, co ledwie trzy dni mia³ jak go
Pan Bóg wzi¹³ do siebie i tak mi
szkoda tej Matki Boskiej, bo nie
wiedzia³a jeszcze przecie¿, ¿e syn
jej wstanie z martwych, ¿e œmieræ
to nie jest taka na zawsze, na
amen... I tak siedzê d³ugo w noc

i rozmyœlam, ¿e z tego wszystkie-
go ledwo zd¹¿ê oko zmru¿yæ
przed rezurekcj¹!”

Warto znaleŸæ czas i na to
prawdziwe œwiêto, wewnêtrzne.
Na specjalne myœli, na s³owa,
których mo¿e by siê na g³os niko-
mu nie powiedzia³o, a które nosi
siê w sercu od lat, czasem jeszcze
z dzieciñstwa. Bo kiedy, jak nie
teraz, w Wielkim Tygodniu
i w Wielkanoc, skupiæ siê nad
wa¿nymi sprawami? 

Rekolekcje wielkanocne nie
zwalniaj¹ z tego obowi¹zku;
przeciwnie. S¹ jednym z wa¿-
nych sposobów na poruszenie
nas, na nowe pokazanie znanych
spraw. Zapalaj¹ w nas œwiat³o,
któremu nie pozwólmy zgasn¹æ...

Wtedy dopiero w pe³ni bêd¹
nas radowaæ suto zastawione
sto³y, cukrowe baranki, barwne
mazurki, pisanki, lukrowane ba-
by, schaby i rumiane pasztety,
chrzan, æwik³a, a tak¿e figlarne
oko jaja w majonezie, z zielon¹
firank¹ szczypiorkowych rzês...
Alleluja! żu

Œwiêto
Zmartwychwstania

Kobiecym okiem
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi
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SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

– Co pan tak beczysz, panie Eustachy, jakby mieli pana za chwi-
lê zar¿n¹æ?

Pan Kazimierz G³ówka wprost napatrzeæ siê nie móg³ na swo-
jego dobrego znajomego, Eustachego G³ówkê, normalnie zbiera-
cza z³omu, makulatury i wszelkiego barach³a, a teraz powa¿nego
kupca przedœwi¹tecznego. Eustachy na ogó³ nieco przykurzony
i zwykle ciut zaprawiony, tym razem by³ domyty, ogolony, choæ
nadal lekko tr¹cony. Ale, jak to mówi¹, przyzwyczajenie jest dru-
g¹ natur¹ cz³owieka.

– Reklama, panie Kaziu, reklama, która jest dŸwigni¹ handlu.
Co powiedziawszy pan Eustachy z dum¹, szerokim jak Wis³a na
Saskiej Kêpie gestem, ogarn¹³ swój sk³adany turystyczny stolik,
z okazji œwi¹t zamieniony na handlow¹ ladê.

– No, có¿, panie Eustachy, zawsze panu mówi³em, ¿e trzeba z po-
stêpem iœæ, a pan mi tutaj farmazony prawisz. Tak, to towarzysze
w PRL wyobra¿ali sobie handel: „reklama dŸwigni¹ handlu”,
„nasz klient, nasz pan” i takie tam g³upoty. Jakby bazarów nie by-
³o i prywatnej inicjatywy, to i œwi¹t by ludzie nie mieli. Taka praw-
da. Krótko mówi¹c panie Eustachy z t¹ swoj¹ reklam¹, co to jest
„dŸwigni¹ handlu” tkwisz pan w okresie s³usznie minionem. Teraz
jest marketing i pan becz¹c tu niczym baran, nawet nie wiesz, ¿e
taki marketing uprawiasz. Zwracasz pan uwagê klientów, ¿eby
akurat u pana kupili baranka, a nie u kolegi, albo u kole¿anki. 

– O w morde, panie Kazimierzu kochany, ja wiedzia³em, ¿e pan
jesteœ najbardziej oczytany na ca³em Szembeku, ale ¿eby do tego
stopnia.

– I pan mo¿esz byæ panie Eustachy, czytaæ ka¿dy mo¿e. Jeszcze
… No to poka¿ pan, czym pan ludzi bajerujesz, tym razem. 

– Asortyment jest, ¿e tak powiem, kalendarzowy: baranki z cu-
kru – po dwa, cztery i szeœæ z³ociszy, jajeczko, kurczaczek, bazie –
na lekkie rodzenie i na gard³a bolenie, braæ wybieraæ, nie ¿a³o-
waæ, jutro mo¿e zabrakowaæ. 

– Bazie toœ pan sam uci¹³ w Olszynce, co nie. – Ciszej, bo je-
szcze te czarne us³ysz¹. 

– Stra¿nicy? … A ta kurka, to chyba tegoroczna nowoœæ?
– £adna rzecz, co nie? Z wydmuszki.
– I owszem, pióra prawdziwe, oko, jak ¿ywe. Tylko ma³a, jak ja-

poñska. 
– Ja tam nie wiem panie Kazimierzu, jakie japoñskie s¹, ale

przecie¿ ta jest ku ozdobie.
– No, nie powiem – towarek masz pan i owszem, panie Eusta-

chy, pierwsza klasa. A jak to idzie.
– Pomalutku. Co dzieñ, to lepiej. W ka¿dem razie, kasy ju¿ mi

trochê zostaje. Nawet portki nowe sobie kupi³em, bo tamte to ju¿
ze mnie spada³y.

– Nowe z sekend hendu?
– ¯e co proszê?
– No, z lumpeksu?
– No, a sk¹d? A propos – panie Kaziu, jajeczka. Nie odmówi

pan swojakowi po maluchu pod te nowe spodenki. O, tu pani nas
kupców obs³uguje w zakresie, co siê rozchodzi o ³ykniêcie i prze-
k¹szenie. Te¿ kobita na œwiêta chce zarobiæ.

– Chêtnie panie Eustachy, ale wiesz pan dobrze, ¿e skoñczy³em
z tem sportem. Poza tym zaszyty jestem i niech tak zostanie. Ale
ogólnie – to na zdrowie. I Weso³ych Œwi¹t. Szaser

Co tam panie na Pradze...

Be... be... be...!

Trzy ostatnie litery alfabetu szwedzkiego – to nie „x”, „y”, „z”, ale takie, które
trzeba opisaæ. Pierwsza z nich to „a” z kó³eczkiem nad liter¹, która wymawia siê
jak d³ugie „o”. Dwie nastêpne znane s¹ nam z niemieckiego: „a” i „o” z dwiema
kropkami nad ka¿d¹ z nich. ·W Szwecji dzia³a sieæ domów towarowych, której na-
zwa pisze siê „Ahlen’s”, ale poniewa¿ „A” zawiera owo kó³eczko u góry, to ca³oœæ
wymawia siê „Oolens”. Polacy w Szwecji mówi¹ albo „Idê do Alensa”, albo te¿ „Idê
do Oolensa”. Ale by³ pewien Polak, który pracowa³ w tej firmie, i który mówi³ za-
wsze: „Pracujê u Oolena” bez „s”. Dlaczego? Dlatego, ¿e nazwa „Ahlen’s” to po pol-
sku  drugi przypadek, jak po angielsku „McDonald’s”, a wiêc, po polsku powinno
siê mówiæ poprawnie: „Idê do McDonalda”, a nie „do McDonaldsa”. Tak samo w od-
niesieniu do „Oolena”. 

Tym Polakiem o tak precyzyjnej znajomoœci i polskiego, i szwedzkiego, by³ Waw-
rzyniec Wêclewicz, którego z ¿on¹ Szwedk¹ zaprosiliœmy kiedyœ na Wielkanoc. ¯o-
na Wawrzyñca mia³a na imiê Birgitta, a kiedy j¹ zapyta³em, czy jest to inne imiê,
ni¿ Brygida, odpowiedzia³a: „Nie. Mieliœmy w XIV wieku œwiêt¹, której oficjalne
imiê, to Sankta Birgitta av Sverige – Œwiêta Birgitta Szwedzka. Ale Brygid – to te¿
wersja poprawna”. 

Birgitta powiedzia³a to p³ynn¹ polszczyzn¹. Dlaczego? To historia niezwyk³a. 
Wawrzyniec Wêclewicz urodzi³ siê w 1910 roku w rodzinie polskiej w Berlinie.

Przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ pracowa³ w konsulacie polskim te¿ w Berlinie. Jako
polski patriota (ale obywatel Niemiec) zosta³ aresztowany przez hitlerowców ju¿
w 1938 roku i osadzony w os³awionym wiêzieniu Moabit. W 1939 roku odwiedzi³
go w celi Reinhard Heydrich, szef G³ównego Urzêdu Bezpieczeñstwa Rzeszy (RSHA),
i zaproponowa³ mu uwolnienie w zamian za wspó³pracê. Wêclewicz odmówi³, za co,
przerzucany z obozu do obozu, poddawany czêsto torturom, dotrwa³ do pocz¹tku
roku 1945. Przed samym zakoñczeniem wojny, Heinrich Himmler, szef ca³ego sy-
stemu policyjnego Rzeszy, maj¹c nadziejê na ³agodniejsze potraktowanie swojej
osoby przez Aliantów, zgodzi³ siê, za poœrednictwem szwedzkiego hrabiego Berna-
dotte’a, na zwolnienie i wys³anie do Szwecji pewnej liczby wiêŸniów i wiêŸniarek
obozów. Wœród nich by³ Wêclewicz. Tam, Birgitta, szwedzka pielêgniarka, opiekowa-
³a siê nim i po jakimœ czasie wysz³a za niego za m¹¿.

Wiedz¹c, ¿e pochodzê z warszawskiej Pragi, powiedzia³a mi, ¿e wie „trochê”
o Pradze i wspomnia³a o koœciele œw. Floriana. Ja zapyta³em, sk¹d akurat  u niej
Praga. Tu do rozmowy przy³¹czy³ siê Wêclewicz, który opowiedzia³ nastêpuj¹c¹ hi-
storiê. Kiedy w obozie, z którego wyjecha³ do Szwecji, zel¿a³ re¿im, pozna³ tam
podoficera Waffen-SS, który pracowa³ w administracji. Podoficer ten nie mia³ lewej
rêki. Zosta³ ranny na froncie wschodnim. Dowiedziawszy siê, ¿e Wêclewicz jest Po-
lakiem (a rozmawiali po niemiecku, poniewa¿ Wêclewicz mówi³ tym jêzykiem jak
Niemiec), stwierdzi³, ¿e rêkê mu odjêto w niemieckim szpitalu polowym „in Praga”.
Wêclewicz wyrazi³ przypuszczenie, ¿e mog³o to nast¹piæ „in Prag” – w Pradze cze-
skiej. Tu Niemiec siê oburzy³: „Przecie¿ wiem, co to jest Prag – powiedzia³ – widzia-
³em nawet film ‘Prag – die goldene Stadt’ (‘Praga – z³ote miasto’).  A mnie opero-
wano in Praga”. Birgitta interesowa³a siê najdrobniejszymi szczegó³ami z ¿ycia
Wawrzyñca, zapozna³a siê wiêc i z Prag¹ ze szwedzkiego przewodnika. I tam zna-
laz³a „Sankt Florian’s kyrka” („kyrka” to koœció³).

Rozmowa toczy³a siê przy jajkach faszerowanych, które moja El¿bieta robi
fantastycznie. Choæ bez szczypiorku. St¹d znam szwedzk¹ nazwê tego warzywa
-  „grasslok” –  „trawiasta cebula”. Z tym, ¿e grass” pisane jest z dwiema krop-
kami nad „a”, zaœ „lok” z dwiema kropkami nad „o”. A czy szczypiorek, które-
go nie by³o, móg³by byæ kupiony „u Ahlena” przez „A” z kó³eczkiem u góry –
to tego doprawdy nie wiem. 

Zygmunt Broniarek

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „Redom” ul. Walecznych 76, tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
		 renowacjê wszystkich mebli 

tapicerowanych, nowoczesnych i stylowych
		 nowe meble na wymiar, wersalki, 

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
		 szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
		 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
		 posiadamy wybór tkanin i transport

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY: ww  ggooddzz..  77..0000−−1188..0000,,    ssoobb..  99..0000−−1144..0000

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!
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OKNA PCVOKNA PCV


 Żaluzje

 Roletki

materiałowe

 Moskitiery

 Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
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MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

� meble pokojowe z najlepszych fabryk
� regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
� zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
� meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp. 

S P E C J A L N E  Z N I Ż K I  
DLA CZYTELNIKÓW „MIESZKAŃCA”

SSKKLLEEPP  MMEEBBLLOOWWYY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66

JJJJUUUUŻŻŻŻ    WWWW    NNNNOOOOWWWWEEEEJJJJ    SSSSIIIIEEEEDDDDZZZZIIIIBBBBIIIIEEEE

zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych 
oraz pogodnego wypoczynku w miłej, 

rodzinnej atmosferze

POZNAJ UROKI KRYNICY-ZDROJU
Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

¿yczy

Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35
www.krynica.com.pl/zgoda/

UBEZPIECZENIA
�� auta – AC, NW i najni¿sze OC
�� domy, mieszkania, emerytalne IKE
�� na ¿ycie, „pod kredyt”
�� zdrowotne

F I R M Y  K O M P L E K S O W O
Biuro: ul. Chrzanowskiego 13

tel./fax 813−76−39, 0602−787−017
0601−097−814

� Blacharstwo, lakiernictwo
� Serwis � Sprzedaż

uull..  GGoośścciinniieecc  5577uull..  GGoośścciinniieecc  5577
WWaarrsszzaawwaa−−WWeessoołłaaWWaarrsszzaawwaa−−WWeessoołłaa
tteell..  002222tteell..  002222 777733−−3300−−0066777733−−3300−−0066
pon.-pt. 800-1700, sob. 800-1400

ASO Mazda,
KIA,

specjalizacja SAAB
i inne marki

Oferujemy: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, 
bogaty program kulturalny oraz szerok¹ gamê zabiegów balneologicznych. 

W pobli¿u lodowisko, pijalnie wód i inne atrakcje!!!
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Sieæ oddzia³ów
„SKOK” Stef-

czyka rozwija siê
tym szybciej, im wiê-
cej klientów docenia
tê niezwyk³¹ ofertê.
Na ul. Grochowskiej
136 dzia³a od ro-
ku, a ju¿ ma gro-
no zadowolo-
nych, sta³ych
klientów.

„SKOK” Stef-
czyka nie oznacza
tego, o czym myœli-
cie – to skrót od
s³ów Spó³dzielcza
Kasa Oszczêdno-
œciowo – Kredyto-
wa, któr¹ pan Stef-
czyk za³o¿y³ na d³ugo przed wojn¹. Dynamiczny
rozwój i œwietna oferta SKOKu Stefczyka zyska-
³y uznanie tak¿e na arenie miêdzynarodowej! Fir-
ma anga¿uje siê w powa¿ne dzia³ania charytatyw-
ne, szczególn¹ opiek¹ otaczaj¹c dzieci, zw³aszcza
samotne i chore oraz polsk¹ kulturê. Bo trzeba siê
dzieliæ z tymi, którzy maj¹ mniej.

Na Grochowskiej, w przestronnym, wygodnym
wnêtrzu, czeka na Pañstwa m³ody, ale bardzo
kompetentny zespó³. Edyta, Asia, Marcin i kieru-
j¹cy oddzia³em Mariusz s¹ œwietnie zorientowani
w ofercie i potrafi¹ doradziæ rozwi¹zanie najko-
rzystniejsze dla klienta. A jest w czym wybieraæ! 

Jeœli Twój dochód wynosi minimum 350 z³
(tak! to nie pomy³ka! tylko TRZYSTA PIÊÆ-

DZIESI¥T!) przyjdŸ z dowodem osobistym i szu-
kaj ratunku dla dziurawej kieszeni! Gwiazdkowe
prezenty, awaria domowa, drogie leki – œwi¹tecz-
na po¿yczka ekspresowa rozwi¹¿e te problemy
ju¿ w godzinê od z³o¿enia wniosku! Sp³atê mo-
¿esz rozpocz¹æ po trzech miesi¹cach. Koszt do-
datkowy, jakim jest przyst¹pienie do kasy to wpi-
sowe 34 z³, a tak¿e wykupienie udzia³u i wk³adu
za 51 z³, które otrzymujesz z powrotem po rezy-
gnacji z cz³onkostwa. 

I jeszcze jedno – gdy zachêcisz kogoœ ze znajo-
mych, otrzymujesz w prezencie bon na zakupy
wart 50 z³! Prawda, ¿e warto?!

Oddzia³ czynny w godz. 10–18, w soboty
10–15. ego

Jeszcze niedawno by³ to typowy
sklep spo¿ywczy, taki „najbli¿ej

domu”. We wrzeœniu br. spraw-
ny, kompleksowy remont doda³
mu nowych barw: zmodernizowa-
no wszystko – wystrój wnêtrza,
witryny, lady sklepowe, pó³ki,
na których eksponuje siê towar. 

– Na pewno jest przytulniej, na
pewno klientom przyjemniej robi
siê zakupy – mówi pani Maria
Rusiniak, kierowniczka sklepu,
pracuj¹ca tu ju¿ od dziewiêciu lat.

Jesteœmy w samym centrum Sa-
skiej Kêpy. Specyficzna klientela,
inteligencka, dostojna, starsza
wiekiem, stateczna. Znani aktorzy,
telewizyjni dziennikarze, od nie-
dawna w s¹siedztwie mieszka tak¿e Jan Rokita,
który czêsto robi tu zakupy. Sprawunki s¹ celebro-
wane, okraszone d³u¿szymi rozmowami, do perso-
nelu sklepu mówi siê: pani Mario, opowiada siê
o zdrowiu, k³opotach domowych, informuje o pêk-
niêtych rurach i problemach z administracj¹. 

Przychodzi jak do przyjació³. Czêsto - jedynych
przyjació³...

– Jesteœmy niew¹tpliwie elementem tego pejza-
¿u – mówi kierowniczka. – Zmodernizowany sklep
szybko zyska³ uznanie okolicznych mieszkañców.
Zauwa¿amy, ¿e chêtniej przychodz¹ i wiêcej wk³a-
daj¹ do koszyków. Mo¿e i s¹ konserwatywni w swo-

ich wyborach, ale potrafimy te¿ im podpowiedzieæ,
co nowego i wartego zainteresowania pokaza³o siê
na rynku. Bior¹ „na spróbowanie”. Jak siê przeko-
naj¹ – przychodz¹ po wiêkszy zakup.

Jak w ka¿dym spo³emowskim sklepie LUX
mo¿na tu kupiæ artyku³y spo¿ywcze, warzywa,
owoce, alkohol, s³odycze, prasê, mo¿na p³aciæ
kartami kredytowymi, honorowane i wydawane s¹
karty sta³ego klienta. Lokal jest klimatyzowany. 

Sklep „Spo³em” WSS Praga Po³udnie przy
ul. Paryskiej 11/15 czynny jest od poniedzia³ku
do pi¹tku od godziny 6.00 do 20.00, a w soboty
do godziny 15.00. (t)

SUPERWITRYNA 2005

22000055

„Araliê” wyró¿niaj¹
spoœród innych ap-

tek dwa czynniki. Pierwszy
to niskie ceny. Znaczn¹
czêœæ leków mo¿na tu kupiæ
naprawdê najtaniej, a do-
datkowo wiele jest okreso-
wych promocji i upu-
stów na ró¿ne produkty.

W³aœnie atrakcyjne ce-
ny sprawiaj¹, ¿e w ci¹gu
pó³torarocznej dzia³al-
noœci apteka zd¹¿y³a ju¿
zdobyæ sta³ych klientów.
Dogodne po³o¿enie, tu¿
przy skrzy¿owaniu ulic
Fieldorfa i Ostrobram-
skiej, gdzie przebiega
wiele linii autobuso-
wych sprawia, ¿e przyje-
¿d¿aj¹ tu klienci z innych dzielnic, a dziêki par-
kingowi przed aptek¹ chêtnie kupuj¹ tu leki rów-
nie¿ zmotoryzowani mieszkañcy stolicy.

Drugim atutem „Aralii” jest personel. Mi³a,
œwietnie przeszkolona obs³uga zawsze s³u¿y infor-
macj¹ i pomoc¹ klientom. – Apteka nie jest wy³¹cz-
nie miejscem, w którym mo¿na kupiæ leki – mówi
kierownik Anna Czarnocka. – Wielu pacjentów
oczekuje równie¿ porady. Dlatego dobór persone-
lu jest dla nas spraw¹ nadrzêdn¹. Panie udzielaj¹
fachowej informacji o ka¿dym leku oraz na ¿ycze-
nie klientów proponuj¹ tañsze leki zastêpcze.

Apteka nale¿y do sieci aptek o nazwie Aralia,
które znajduj¹ siê na terenie Warszawy i okolic.
Zdarza siê, ¿e dziêki tej wspó³pracy leki,

których akurat nie ma w hurtowniach, sprowa-
dzane s¹ z innej apteki nale¿¹cej do sieci.
W „Aralii” mo¿na te¿ zamówiæ leki zarówno
osobiœcie, jak i telefonicznie. Je¿eli tylko s¹ ak-
tualnie w hurtowni, to w aptece mog¹ byæ na-
wet tego samego dnia. Przygotowywane s¹
tak¿e leki recepturowe oraz realizowane s¹
wnioski na pieluchomajtki. Klienci apteki mo-
g¹ skorzystaæ na miejscu z bezp³atnego pomia-
ru ciœnienia, a po dokonaniu zakupów poczê-
stowaæ siê kaw¹.

Apteka „Aralia”ul. Fieldorfa 40, tel./fax 
870-59-39. Otwarte od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. od 8.00 do 20.00, a w soboty w godz. 
9.00–15.00. pak

ul. Grochowska 136

SKOK STEFCZYKA
ul. Fieldorfa 40

Apteka „Aralia”

ul. Paryska 11/15

Sklep nr 3 LUX Mini
„Społem” WSS 

Laureaci i organizatorzy SUPERWITRYNY 2005
Od lewej: Mariusz Rowicki i Iwona Krupa (SKOK Stefczyka),
Wies³aw Nowosielski (Redaktor Naczelny „Mieszkañca”), Maria
Rusiniak (LUX Mini „Spo³em” WSS), Mateusz Mroz (Burmistrz
Pragi Po³udnie), Anna Czarnocka (Apteka „Aralia”), Bogus³aw
Ró¿ycki (Prezes „Spo³em” WSS Praga Po³udnie) i Anna Rostek
(Apteka „Aralia”).

Trzeba mieæ pomys³ na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej,
zadbaæ o wygl¹d zewnêtrzny i wewnêtrzny placówki, ca³y czas byæ
atrakcyjnym dla klientów i przede wszystkim – zdobyæ ich zaufanie. 

Wtedy ma siê szansê na sukces w biznesie i mo¿na zostaæ do-
strze¿onym przez najsurowszych, najszczerszych, ale i najsym-
patyczniejszych jurorów – przez klientów. To w³aœnie klienci po-
³udniowopraskich sklepów i punktów us³ugowych, bêd¹cy jedno-
czeœnie Czytelnikami „Mieszkañca” wybrali laureatów tegorocz-
nej edycji konkursu „Superwitryna 2005”. 

Konkurs „Superwitryna” organizowany jest od 1993 roku przez
Zarz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie, Zarz¹d „Spo³em” WSS Praga
Po³udnie i nasz¹ redakcjê. W tym roku Czytelnicy wskazali do wy-
ró¿nieñ 47 placówek. 12 z nich uzyska³o nominacjê. 

O zwyciêstwie zdecydowa³o 996 przes³anych do redakcji g³o-
sów. Przyznane zosta³y trzy pierwsze, równorzêdne nagrody.

6 kwietnia w siedzibie burmistrza Pragi Po³udnie Mateusza Mro-
za zwyciêskim placówkom zosta³y uroczyœcie wrêczone dyplomy
i puchary. 

Z r¹k burmistrza nagrodê przyjê³a Maria Rusiniak, kierowniczka
sklepu nr 3 LUX Mini „Spo³em” WSS z ul. Paryskiej 11/15. 

Prezesowi „Spo³em”WSS Praga Po³udnie, Bogus³awowi Ró¿yc-
kiemu przypad³ zaszczyt wrêczenia pucharu trzeciemu z laurea-
tów, Aptece „Aralia” z ul. Fieldorfa 40. Nagrodê odebra³a Anna
Rostek, w³aœcicielka apteki i Anna Czarnocka, kierowniczka apteki. 

Redaktor Naczelny „Mieszkañca”, Wies³aw Nowosielski nagro-
dzi³ zespó³ SKOK-u Stefczyka z ul. Grochowskiej 136 reprezento-
wany przez kierownika Regionu Mazowieckiego, Iwonê Krupê
i kierownika Oddzia³u Grochowskiego Mariusza Rowickiego. 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wyró¿nionym placówkom! 
rosa



Pierwsze oznaki

Utrata s³uchu mo¿e byæ wrodzona, ale
mo¿e te¿ byæ skutkiem wypadku, czy zostaæ
spowodowana nag³ym bardzo g³oœnym
dŸwiêkiem. Jednak w wiêkszoœci przypad-
ków jest to proces powolny, którego osoba
dotkniêta niedos³uchem d³ugo nie zauwa¿a.
O wiele szybciej natomiast spostrzeg¹ go
przyjaciele i rodzina. Widz¹, ¿e nie zawsze
odpowiadasz na ich pytania, sta³eœ siê bar-
dziej zamkniêty, a telewizor czêsto gra zbyt
g³oœno. A póŸniej dzieje siê tak: pewnego
dnia odkrywasz, ¿e twoi bliscy stoj¹ za tob¹
wo³aj¹c ciê po imieniu, a ty tego nawet nie
zauwa¿asz. To ca³kiem spora niespodzianka.
Jakakolwiek jest przyczyna twojej utraty
s³uchu, nie musisz siê na ni¹ godziæ. Roz-
wi¹zanie problemu jest bli¿ej ni¿ myœlisz.

Nie jesteœ sam

Czy wiesz, ¿e oko³o 500 milionów ludzi na
ca³ym œwiecie ma ubytek s³uchu? To jedno
z najbardziej powszechnych schorzeñ i jedno
z najbardziej niezrozumianych. Wielu ludzi
uwa¿a, ¿e aparaty s³uchowe s¹ du¿e, uci¹¿liwe
i niezbyt przydatne. Ale oferowane dzisiaj
modele s¹ ma³e, w pe³ni zautomatyzowane (co
oznacza, ¿e jeœli nie chcesz, wcale nie musisz
marnowaæ czasu na kontrolowanie ich g³oœno-
œci), dyskretne i bardzo skuteczne. Klub ludzi
o „s³uchu niekoniecznie idealnym” skupia rze-
sze cz³onków i wiêkszoœæ z nich jest zadowo-
lona z tego, ¿e zdecydowa³a siê na aparat. Gdy
ju¿ pogodz¹ siê z myœl¹ i przyzwyczaj¹ do je-
go noszenia, czêsto zastanawiaj¹ siê nad tym,
jak dawali sobie radê przedtem i dlaczego nie
zrobili tego wczeœniej.

Dlaczego s³uch s³abnie?

Istnieje wiele przyczyn, z powodu których
s³uch s³abnie, np. d³ugotrwa³e nara¿enie na ha-
³as czy ró¿ne choroby. Jednak g³ówn¹ przy-

czyn¹ jest naturalny proces starzenia. Utrata
s³uchu czêsto postêpuje powoli, latami, a¿
w koñcu trzeba coœ z tym zrobiæ. Gdy zauwa-
¿ysz, ¿e powtarzasz: „S³yszê dobrze, po prostu
nie rozumiem, co do mnie mówisz!”, to mo¿e
byæ pierwsze ostrze¿enie. Zaczyna siê to zda-
rzaæ coraz czêœciej – szczególnie, gdy jesteœ
w grupie lub w g³oœnym otoczeniu, jak restau-
racja czy samochód. Dopiero, gdy przyjaciele
i bliscy sugeruj¹, ¿e byæ mo¿e masz problem,
sam zaczynasz zwracaæ na to uwagê.

Akceptacja to dobry pocz¹tek 

Im szybciej zaakceptujesz swoj¹ utratê
s³uchu, tym szybciej znajdziesz na ni¹ le-
karstwo. Dzisiejsze aparaty s³uchowe s¹
bardzo zaawansowane i mog¹ przywróciæ
ci kontakt z otoczeniem. Zw³aszcza cyfro-
we rozwi¹zania zapewniaj¹ delikatne przej-
œcie do œwiata wspomaganego s³yszenia,
w którym poczujesz siê wygodnie i bez-
piecznie, i w którym porozumiewanie siê
z innymi przestanie byæ ciê¿arem. 

Ostatni krok

Gdy ju¿ pogodzisz siê z sytuacj¹ i podej-
miesz decyzjê, znalezienie pomocy nie po-
winno byæ trudne. Specjalista audioprote-
tyk w swoim gabinecie zbada s³uch i razem
z tob¹ znajdzie rozwi¹zanie, które bêdzie
najlepiej odpowiada³o twoim potrzebom.

Objawy utraty s³uchu

Je¿eli ty lub ktoœ z twoich bliskich od-
czuwacie jeden lub wiêcej z podanych po-

ni¿ej problemów to czas, aby pomyœleæ
o badaniu s³uchu: 
�� Ludzie wydaj¹ siê be³kotaæ.
��Musisz wytê¿aæ s³uch, gdy ktoœ cicho

mówi lub szepcze.
��Masz trudnoœci z us³yszeniem, gdy

ktoœ wo³a do ciebie z innego pokoju
lub stoj¹c z ty³u.
��Musisz uwa¿nie patrzeæ na usta osoby

mówi¹cej, aby nad¹¿yæ za rozmow¹.
�� Prowadzenie rozmowy w ha³aœliwym

otoczeniu (np. w samochodzie lub re-
stauracji) sprawia ci trudnoœci. 
��Musisz g³oœniej nastawiaæ telewizor

lub radio.
�� Trudno ci rozmawiaæ przez telefon.
��Masz trudnoœci ze s³yszeniem w tea-

trze, kinie, koœciele lub podobnych
miejscach.
�� Ograniczasz swoje ¿ycie towarzyskie,

bo masz trudnoœci ze s³yszeniem i ko-
munikowaniem siê.
�� Rodzina, przyjaciele i znajomi wspo-

minaj¹, ¿e czêsto musz¹ powtarzaæ to,
co do ciebie mówi¹. AS 2006
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REKLAMA REKLAMA

ul. Komorska 42, 
Warszawa-Grochów

Tel. 879-87-61

Zapraszamy 
na leczenie doros³ych,

m³odzie¿, dzieci. PORADY I PRZEGL¥D Czynne codziennie – 900-2100 sobota – 900-1500

Stomatologia zachowawcza
� wybielanie zêbów
� profilaktyka próchnicy dzieci

Protetyka
� mosty i korony porcelanowe
� protezy akrylowe i szkieletowe
� protezy elastyczne

Ortodoncja
� aparaty sta³e i ruchome

Chirurgia Stomatologiczna
� usuniêcie torbieli (resekcje)
� ekstrakcje: „ósemek”, 

zêbów zatrzymanych
� chemisekcje
� IMPLANTY
Znieczulenia miejscowe �� Nowoczesny
sprzêt i materia³y �� Indywidualny dobór
postêpowania leczniczego
Mo¿liwoœæ p³acenia KARTAMI KREDYTOWYMI

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonniieeddzziiaałłkkuu  ddoo  ppiiąąttkkuu  ww ggooddzz..  1100..0000−−2200..0000

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

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

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

Proponuje: � naukê p³ywania dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych 
� p³ywanie rekreacyjne � wynajem basenu � p³ywanie dla 
przedszkoli, szkó³ i uczelni � saunê i si³owniê
Ponadto: � æwiczenia w wodzie zapobiegaj¹ce osteoporozie 
� aerobik w wodzie � nauka p³ywania dla seniorów
Na miejscu: � bar, sklep p³ywacki i p³etwonurkowy � bezp³atny
parking

Posiadamy w³asn¹ ochronê.

ul. Namys³owska 8, 
03-455 Warszawa tel./fax 619-88-08, 

tel. 619-27-59, 818-83-81
www.naka.waw.pl e-mail:kontakt@naka.waw.pl

BASEN 
DLA

KAŻDEGO

Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.30 do 21.00,
w soboty od 9.00 do 14.00.

NZOZ LECZNICA NZOZ LECZNICA 
FUNDACJI ZDROWIEFUNDACJI ZDROWIE

ul. Niekłańska 4/24, 
03−924 Warszawa

tel. 672−78−39; 672−71−39
· lekarze specjaliści dla dzieci 

i dorosłych
· poradnia szczepień – pełen zakres
· badania EKG, Echo serca, USG,

przepływy
· badania słuchu
· EEG Biofeedback
· stomatologia – NFZ
· rehabilitacja – NFZ, masaże lecznicze
· usługi pielęgniarskie i opiekuńcze 

w domu pacjenta

Sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego 
– refundacja NFZ
tel. 497−75−55

Apteka „Apteka „WILGAWILGA””
ul. Rechniewskiego 6ul. Rechniewskiego 6

uczestnicz¹ca w programie „TANIE LEKI” oferuje:
� pe³ny asortyment leków 
� leki gotowe, recepturowe,

homeopatyczne 
� insuliny, paski diagnostyczne 
� wszystkie typy glukometrów 
� sprzêt rehabilitacyjny 
� leki wysokospecjalistyczne  

� ciœnieniomierze 
� kosmetyki (codziennie rabat:

Vichy – 15%, 
La Roche Posay – 10%)

� realizacjê wniosków na
pieluchomajtki 

� dietê Cambridge

Sta³e rabaty do 17%! Okresowe bonifikaty specjalne!
Karty rabatowe dla sta³ych pacjentów

oraz liczne konkursy! 
Spotkania z dermokonsultantami 

oraz sta³y kontakt z konsultantem diety Cambridge!

Zapraszamy!
pon.-pt. 800-2000, sobota 900-1500, niedziela 900-1400

Telefoniczna rezerwacja leków: 022 613-66-99; 740-50-28

FIRMA HA.MED ZAPRASZA W KWIETNIU NA BEZP£ATNE
BADANIE S£UCHU I DOBÓR APARATÓW S£UCHOWYCH 

– UL. OSTRO£ÊCKA 4 GAB. 16 (W BUDYNKU PRZYCHODNI); 
PON.,WT 10-14, ŒR., CZW. 15.30-19.30., TEL. 022 498-74-80

To twój słuch, 
to twój wybór

MASA¯YSTA
✓ W³asne ³ó¿ko
✓ Dojazd do klienta
✓ Tanio!

tel. 0604-969-757

PORADNIA OKULISTYCZNA
� Jaskra, retinopatia cukrzycowa i zespó³ suchego oka
� Angiografia fluorosceinowa
� Fotografia przedniego odcinka i dna oka
� Dobór okularów, soczewek kontaktowych i pomocy optycznych
� Pomiar ciœnienia œródga³kowego, komputerowe badanie wzroku
� Komputerowe badanie pola widzenia, drobne zabiegi okulistyczne

� Zapisy bez skierowań � krótkie terminy!

PUNKT OPTYCZNY
� Szeroki wybór opraw i szkie³ okularowych
� Soczewki kontaktowe
� Realizacja recept i drobne naprawy na miejscu
� Akcesoria i galanteria optyczna


���.��☺ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Kordeckiego 49 (wejście od ul. Serockiej)

tel. 022 612−49−14; 022 424−31−94
www.optimed.waw.pl

Z tym og³oszeniem 10% ZNI¯KI NA OKULARY

Cellulit – bądź piękna
i zdrowa od zaraz!!!

Wiele Pañ odda³oby wiele, aby jak najszybciej
pozbyæ siê tego krêpuj¹cego problemu. Dlatego,
aby wyniki pracy by³y widoczne ju¿ tego lata na-
le¿y w³aœnie teraz „pomarañczowej skórce” wy-
powiedzieæ wojnê. Aby lepiej zrozumieæ problem
skupmy siê najpierw na genezie fizjologicznej. 
W du¿ym uproszczeniu, cellulit jest przypad³oœci¹ typowo kobie-

c¹ polegaj¹c¹ na nierównomiernym rozmieszczeniu tkanki t³u-
szczowej, wody i produktów przemiany materii. W ten sposób powsta-
je obrzêk, zak³ócaj¹cy funkcjonowanie s¹siednich tkanek ³¹cznych
w tym cyrkulacji krwi i limfy. Skóra staje siê nierówna i g¹bczasta. Na
„pomarañczow¹ skór-
kê” szczególnie nara-
¿one s¹ uda, poœladki
i brzuch. 

Cellulit pojawia siê
najczêœciej przy du-
¿ych wahaniach hor-
monalnych. I tych 
zmian niestety nie da
siê unikn¹æ, ale nasz
zdrowy tryb ¿ycia mo-
¿e te procesy co naj-
mniej zwolniæ. Czynni-
kami cellulito - twór-
czymi s¹ nie tylko bez-
ruch, ale równie¿ stre-
sy, nadmierne spo¿y-
wanie wêglowodanów, soli oraz ¿ywnoœci wysoko przetworzonej, za-
wieraj¹cej konserwanty i syntetyczne barwniki. S¹ to toksyny, które
odk³adaj¹ siê w naszym organizmie.

Salon Medical Studio przy ul. Obarowskiej 21 w Warszawie
stworzy³ specjalny program do walki z cellulitem. Przychodz¹c do na-
szego gabinetu mo¿esz byæ pewna fachowej opieki opartej na wielolet-
nim doœwiadczeniu. W programie walki z cellulitem proponujemy:
� Dok³adn¹ ocenê zdrowia pacjenta – irydologia
� Ustalenie diety wg zasad medycyny chiñskiej
� Zabiegi oczyszczaj¹ce organizm z toksyn BODY DETOX
� Zabiegi na cia³o: masa¿e odchudzaj¹ce, zio³owa sauna, 

agyptos, lakshmi
� Drena¿ limfatyczny
� Zabiegi odchudzaj¹ce: elektrostymulacja – usuwanie cellulitu

Kompleksowe podejœcie do pacjentów naszego gabinetu
gwarantuje zadowolenie i ogromn¹ skutecznoœæ w walce
z „pomarañczow¹ skórk¹”. Zapraszamy Ciê serdecznie!
B¹dŸ piêkna tego lata! AS 2006

MEDICAL STUDIO
ul. Obarowska 21 tel. 022 610 29 10

www.medicalstudio.com.pl
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WARSZAWA

�

ul. Igañska 22 
tel. 022 870 35 27, pon.- pt. 11-19, sob. 10-14 

KUPON PROMOCYJNY
Przy zakup ie  oprawki :

� dwa szk³a plastikowe z antyrefleksem 60 zł 
� soczewki fotochromowe 15% rabatu
� soczewki barwione 20% rabatu

Salon Optyczny – Simon Martell

Poradnia Chorób Sutka, 
Profilaktyki Przeciwnowotworowej

i Chorób Okresu Przekwitania
03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od ul. Londyñskiej)

Informacje i zapisy tel. 672−78−57, tel/fax 672−79−36

WYKONUJEMY NASTĘPUJĄCE BADANIA I KONSULTACJE:
�Mammografiê – (LORAD IV-M) – wraz z konsultacj¹ specjalisty onkologa

� USG – (VINGMED SYSTEM FIVE) – badanie: sutka, tarczycy, jamy 
brzusznej, gruczo³u krokowego, j¹dra, ginekologiczne (w tym transvaginalne),
ga³ki ocznej, kolana, stawu barkowego, przezciemi¹czkowe, wêz³y ch³onne,
przep³ywy ¿ylne i têtnicze (Doppler).

� Densytometrie – (ACHILLES PLUS) – badanie gêstoœci koœci

� Konsultacje onkologiczne

� Konsultacje endokrynologiczne

�Konsultacje ginekologiczne i ginekologiczno-endokrynologiczne
(menopauza, cytologia, USG ginekologiczne)

� Biopsje pod USG � Badania laboratoryjne

� Profilaktyka grupowa dla zak³adów pracy

KKKK AAAA ŻŻŻŻ DDDD YYYY MMMM OOOO ŻŻŻŻ EEEE SSSS IIII ĘĘĘĘ     BBBB AAAA DDDD AAAA ĆĆĆĆ ,,,,     
KKKK OOOO NNNN SSSS UUUU LLLL TTTT OOOO WWWW AAAA ĆĆĆĆ     IIII LLLL EEEE CCCC ZZZZ YYYY ĆĆĆĆ
Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia – wybrane procedury medyczne

REKLAMA REKLAMA

Marysin Wawerski, ul. Potockich 111 (róg Korkowej i Potockich) tel. 022 613-04-26 e-mail:info@aptekaporada.pl  
Apteka czynna: pn.-pt. 8.00-21.00; sob. 8.00-15.00; niedziele 9.00-15.00 Zapraszamy!

�� Przyjazna pacjentom
�� Niskie ceny
�� Mi³a, fachowa obs³uga
�� Pe³en asortyment leków gotowych

�� Wykonujemy leki recepturowe
�� Realizujemy wnioski na pieluchomajtki

refundowane przez NFZ.
�� Honorujemy karty p³atnicze

A P T E K A  P O R A D A

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31

�� Protetyka – protezy nylon.
�� Korony, mosty porcelanowe
�� Implanty
�� Laseroterapia – paradontoza
�� Wybielanie jednorazowe
�� RTG na miejscu

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

ALERGIA
� testy i odczulanie

TERAPIA
ANTYNIKOTYNOWA
�� KONSULTACJE LEKARSKIE 

GRATIS! 
L E K R O M E DL E K R O M E D

ul. Meksykañska 6/9 róg ul. Wandy
tel. 616-21-11 (8.00-19.00)

Obecnie na ¿ylaki cierpi co
pi¹ty Polak. Wzrost zachorowañ
na choroby ¿y³ wi¹¿e siê z warun-
kami ¿ycia, jakie niesie wspó³cze-
sna cywilizacja. Choroba ta staje
siê problemem spo³ecznym, gdy¿
dotyczy znacznej liczby osób
czynnych zawodowo. Niestety
w obecnym systemie lecznictwa
brak jest poradni zajmuj¹cych siê
chorobami ¿y³ czyli flebologi¹. 

¯ylaki koñczyn dolnych to po-
cz¹tkowo zazwyczaj problem
g³ównie estetyczny. W miarê roz-
woju choroba ta przeradza siê
w powa¿ny problem zdrowotny.
W pocz¹tkowym okresie ¿ylaki
nie powoduj¹ powa¿nych dolegli-
woœci zdrowotnych. Pojawiaj¹ce
siê drobne rozszerzenia ¿ylne,
czyli tzw. „paj¹czki”, kurcze miê-
œni ³ydek i niewielkie obrzêki po-
jawiaj¹ce siê wokó³ kostek po mê-
cz¹cym dniu s¹ z regu³y lekcewa-
¿one przez chorych. Wraz z roz-
wojem tej choroby dochodzi do
wyst¹pienia przewlek³ej niewy-
dolnoœci ¿ylnej czyli zespo³u obja-
wów pojawiaj¹cych siê w nastêp-
stwie utrudnionego odp³ywu krwi
¿y³ami koñczyn dolnych. Pod
skór¹ pojawiaj¹ siê postronkowa-
te, guzowate, sine ¿y³y. Skóra na
³ydkach staje siê twarda i zmienia
swoje zabarwienie na sino-br¹zo-
we, a w ostatecznoœci pojawiaj¹
siê bolesne i rozleg³e owrzodze-
nia, bardzo trudne do wyleczenia. 

Leczenie zachowawcze ¿yla-
ków i przewlek³ej niewydolnoœci
¿ylnej nie doprowadza do znikniê-
cia zmian ¿ylakowych, nie zlikwi-
duje tak¿e powsta³ych ju¿ przebar-
wieñ skóry, mo¿e natomiast zapo-
biegaæ powiêkszaniu siê ¿ylaków
i wystêpowaniu powik³añ oraz
zmniejszaæ dolegliwoœci zwi¹zane
z t¹ chorob¹. Leczenie zachowaw-
cze polega na stosowaniu: kom-
presjoterapii czyli wyrobów uci-
skowych wywieraj¹cych zmienny
poziom ucisku w obrêbie koñczyn
np. BASIS Medica polskiej firmy
„Pani Teresa – Medica” spe³nia-

j¹cej normy europejskie, leczeniu
farmakologicznym miejscowym
(kremy, maœci, ¿ele wcierane
w skórê koñczyny) i ogólnym (ta-
bletki stymuluj¹ce przep³yw krwi
w mikrokr¹¿eniu koñczyny).

Leczenie chirurgiczne jest le-
czeniem radykalnym prowadz¹-
cym do trwa³ego usuniêcia ¿yla-
ków. W zale¿noœci od stopnia zaa-
wansowania ¿ylaków wybierana
jest przez lekarza metoda leczenia.

Przy niewielkich ¿ylakach i tzw.
„paj¹czkach” mo¿e to byæ sklero-
terapia czyli ostrzykiwanie œrod-
kiem zamykaj¹cym naczynka, la-
seroterapia czy te¿ photoderm.
Przy wiêkszych ¿ylakach zalecany
jest kriostripping, miniflebectomia
czy te¿ stripping. Jednak¿e wybór
metody leczenia zawsze musi byæ
ustalany indywidualnie dla ka¿de-
go chorego w zale¿noœci od zaa-
wansowania ¿ylaków. 

Ka¿dy z nas musi mieæ œwiado-
moœæ, ¿e nieleczone ¿ylaki gro¿¹
wyst¹pieniem powik³añ. Jednym
z nich jest pêkniêcie ¿ylaka prowa-
dz¹ce do obfitego krwotoku wy-
magaj¹cego nag³ej interwencji
chirurgicznej. W miarê rozwoju
¿ylaków i przewlek³ej niewydol-
noœci ¿ylnej mo¿e dojœæ do po-
wstania rozleg³ych, trwa³ych prze-
barwieñ skóry koñczyn dolnych

i bardzo bolesnych, trudno goj¹-
cych siê owrzodzeñ ¿ylnych podu-
dzi. Leczenie tych ran jest prze-
wlek³e i wymagaj¹ce niekiedy wy-
konania przeszczepów skórnych.
Innym powik³aniem nieleczonych
¿ylaków koñczyn dolnych mo¿e
byæ ich zakrzepica, która mo¿e do-
prowadziæ do zatorowoœci p³ucnej
na skutek oderwania siê utworzo-
nej w ¿ylaku skrzepliny, która za-
blokuje kr¹¿enie p³ucne. Jest to
najpowa¿niejsze powik³anie nie
leczonych ¿ylaków, które mo¿e
doprowadziæ nawet do zgonu. 

Dlatego warto, a wrêcz nale¿y,
pamiêtaæ o koniecznoœci wczesne-

go rozpoczêcia leczenia „paj¹cz-
ków” czy te¿ ¿ylaków koñczyn
dolnych myœl¹c nie tylko o wzglê-
dach kosmetycznych, ale przede
wszystkim zdrowotnych. W cho-
robie tej obowi¹zuje generalna za-
sada: im wczeœniej tym lepiej.
Wszystkim nam przecie¿ zale¿y,
¿eby nasze nogi zawsze by³y zdro-
we, sprawne, wypoczête i piêkne.

AS 2006 Dr n. med. 

Sławomir Wisławski 

ŻŻYYLLAAKKII – problem estetyczny czy zdrowotny?
„Ciê¿kie nogi” w godzinach wieczornych s¹
codziennym problemem zdrowotnym wielu mi-
lionów Polaków. Najczêstsz¹ przyczyn¹ takich
dolegliwoœci s¹ choroby ¿y³ koñczyn dolnych. 

Autor jest adiunktem w Klinice
Chirurgii Ogólnej i Hematolo-
gicznej oraz Kierownikiem Po-
radni Chirurgicznej Instytutu
Hematologii i Transfuzjologii
w Warszawie. Prowadzi równie¿
Gabinet Lekarski „¯YLAK” na
Saskiej Kêpie przy ul: Walecz-
nych 74. Tel. (0-22)-616-61-51.

leczymy zêby
bezp³atnie

B I A ŁY  K I E Ł
tel. (022) 894-81-70
ul. Roentgena 23 lok. 2

na

IMPLANTY PŁATNE

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do Lekarzy 

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

Od kilku lat mieszkañcy Osiedla
Zielona w Dzielnicy Weso³a
m.st. Warszawy z zazdroœci¹
spogl¹dali na mieszkañców po-
zosta³ych osiedli, którzy mieli
zdecydowanie bardziej komfor-
towy dostêp do s³u¿by zdrowia. 

Dziêki uporowi burmistrza i pos³a RP zara-
zem Jacka Wojciechowicza najpierw jednak po-
lepszy³o siê mieszkañcom najliczniejszego obe-
cnie Osiedla Stara Mi³osna. Przypomnê, ¿e naj-
pierw przychodniê wyprowadzono z zagrzybio-
nego budynku przy Trakcie Brzeskim, a potem

z baraku przy ul. JeŸdzieckiej, by uzyskaæ dosko-
na³e warunki w kompleksie „Pogodna”. 30 marca
2006 roku Osiedle Zielona wreszcie doczeka³o
siê otwarcia przychodni u siebie, która zast¹pi³a
dotychczasow¹ „zagro¿on¹ przez Sanepid”- za-
mkniêciem! Nowa siedziba mieœci siê przy War-
szawskiej 55. Oczywiœcie w otwarciu tej wa¿nej
placówki wzi¹³ udzia³ zarz¹d dzielnicy, grono
radnych dzielnicy z przewodnicz¹cym Marcinem
Jêdrzejewskim (na zdjêciu). Trochê historii: stara
przychodnia zlokalizowana by³a w adapto-
wanych pomieszczeniach mieszkalnych o po-
wierzchni zaledwie 130 m2 i od wielu lat pomimo
ci¹g³ych remontów oraz rozbudowy nie spe³nia³a
w pe³ni wymogów sanitarnych i nie zaspakaja³a
rosn¹cych potrzeb mieszkañców, dlatego te¿
w drugiej po³owie 2004 roku w³adze dzielnicy

Weso³a rozpoczê³y starania o pozyskanie œrod-
ków na zakup lokalu z przeznaczeniem na now¹
przychodniê. 22 grudnia 2005 roku Urz¹d m.st.
Warszawy Biuro Gospodarki Nieruchomoœciami
oraz firma „DOLMAN” Sp. z o.o. podpisa³y Akt
Notarialny i dokonano zakupu dwóch lokali u¿yt-
kowych o pow. 106,2 m2 i 217,7 m2.

Ju¿ w paŸdzierniku ubieg³ego roku przyst¹pio-
no do prac adaptacyjnych. Dziêki zaanga¿owa-
niu Biura Polityki Zdrowotnej Urzêdu m.st. War-
szawy, Zarz¹du Dzielnicy Weso³a i Samodziel-
nego Zespo³u Publicznych Zak³adów Lecznictwa
Otwartego Weso³a powsta³a nowoczesna, spe³-
niaj¹ca wszelkie standardy, bardzo dobrze wypo-
sa¿ona przychodnia o ³¹cznej powierzchni ponad

320 m2. W Przychodni Rejonowej Nr 2 w Osie-
dlu Zielona znajduj¹ siê poradnie podstawowej
opieki medycznej: poradnia dla osób doros³ych,
poradnia dla dzieci, gabinet stomatologiczny
oraz punkt pobrañ materia³u do badañ diagno-
stycznych i gabinet pielêgniarki œrodowiskowo -
rodzinnej. Podczas uroczystego otwarcia Przy-
chodni Rejonowej Nr 2 w Osiedlu Zielona prze-
ciêcia wstêgi dokonali: Aurelia Ostrowska dy-
rektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzêdu m.st.
Warszawy, Jacek Wojciechowicz burmistrz
Dzielnicy Weso³a oraz Dariusz Ma³ecki dyrektor
Samodzielnego Zespo³u Publicznych Zak³adów
Lecznictwa Otwartego Weso³a. Podajemy telefo-
ny nowej placówki: centrala: rejestracja ogólna:
022 489 72 70, rejestracja dzieci: 022 489 72 71.

Krzysztof Maciąg

OSTATNIM SIĘ POLEPSZYŁO!
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PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.

Warszawa, ul. Klonowa 16 (przy pl. Unii Lubelskiej)
(szko³a przeniesiona z ul. Noakowskiego 6)

tel. 646 44 97, 849 37 35, sekretariat czynny 16-18

Kurs przygotowawczy do matury
Organizowanej w maju 2006

(Niskie czesne – p³atne w ratach)

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

specjalnoœci
� Handel zagraniczny � Informatyka
� Finanse i rachunkowoœæ � Bankowoœæ
� Obs³uga ruchu turystycznego � Hotelarstwo
� Ekonomia i organizacja przedsiêbiorstw
� Integracja europejska

Zajêcia we wszystkich szko³ach odbywaj¹ siê
w co drug¹ sobotê (12.30-20.30) 

i niedzielê (8.00-14.00)

Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00

UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Liceum Ekonomicznego dla doros³ych

LO dla absolwentów szkó³ zasadniczych
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE 

(kurs roczny)

REKLAMA REKLAMA

Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa

„GROCHÓW”

OFERUJE
WSPÓLNOTOM

MIESZKANIOWYM
usługi związane
z zarządzaniem 

i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby Spó³dzielni 

w Warszawie 
przy ul. Kobielskiej 1, 

tel. 673-08-01.

SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

�� kabiny, wanny, meble ³azienkowe
�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia

04-866 Warszawa
ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

tel. 612-76-13
pon.-pi¹t. 9–18, sob. 9–14

www.hazym.com.pl

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE

FF A R B Y   A R B Y   
L A K I E RL A K I E R YY

K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86
pn.- pt. 800-1800, sob. 900-1300

SSKKLLEEPP  PPAATTRROONNAACCKKII
OFERUJE:
✔ Szpachle, gipsy, zaprawy
✔ Piany, sylikony
✔ Chemia gospodarcza
✔ Chemia budowlana

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

11110000 %%%%

W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
�� zdrowa ¿ywnoœæ
�� s³odycze, wêdliny, wina i soki
�� chemia gospodarcza

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

CENY ATRAKCYJNE!!!
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60 LA60 LAT TRADYCJIT TRADYCJI

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

Dział przemysłowy czynny: pon.−pt. – 10.00−19.00, sob. – 9.00−16.00.

Maj – Sportowy Raj w Warszawiance
Oferta dla Goœci indywidualnych

Atrakcje
Pierwsza edycja turnieju tenisowego oraz turnieju pi³ki no¿nej  

o Puchar Prezesa Hotelu Warszawianka

Specjalna oferta dla dzieci
Szkolenia: windsurfing, katamaran

Wycieczki kajakowe z przewodnikiem
Animacja czasu wolnego dla dzieci godz. 11.00 – 15.00

Hotel w cenie pakietu proponuje:
Korty tenisowe, stó³ do ping-ponga, boiska do pi³ki no¿nej, siatkowej,
koszykowej, pla¿a, przystañ, miasteczko zabaw dla najm³odszych, krêgle

Pakiet 5-dniowy 28 kwiecieñ – 3 maj               
Cena pakietu: ju¿ od 581 z³ /osoba w pokoju dwuosobowym + wy¿ywienie

Pakiet 4-dniowy 29 kwiecieñ – 3 maj  
Cena pakietu ju¿ od 495 z³ /osoba w pokoju dwuosobowym + wy¿ywienie

SPECJALNE MENU uzupe³nione bogat¹ gam¹ dañ wyró¿nionych 
na tegorocznych konkursach kulinarnych.

Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o.
Jachranka 77, 05−140 Serock

tel. 022/768 90 00 fax 022/768 92 58
e−mail: hotel@warszawianka.pl www.warszawianka.pl

W tym roku, gdy ulg ju¿ jest ty-
le, co kot nap³aka³, wydawa³o
nam siê, ¿e telefonów mo¿e byæ
mniej...

Nieprawda! Ludzie wci¹¿ maj¹
sporo w¹tpliwoœci i bardzo siê
cieszymy, ¿e wraz z paniami
Agnieszk¹ PASIK (foto z lewej)
i Gra¿yn¹ KUBICK¥ (foto z pra-
wej), kierowniczkami dzia³ów
podatku dochodowego od osób fi-
zycznych praskiego US, mogli-
œmy je rozwiewaæ. Najwiêcej
pytañ dotyczy³o nowej ulgi - za
korzystanie z Internetu.

- M¹¿ prowadzi dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ PIT-5L. Domowy
telefon i ³¹cze internetowe jest
zarejestrowane na niego. Czy
¿ona, pracuj¹ca „na etacie” ma
prawo odliczyæ sobie ulgê na In-
ternet?

- Niestety nie. Z ulgi korzystaæ
mo¿e tylko ta osoba, na nazwisko,
której wystawiane s¹ faktury na
korzystanie z us³ugi internetowej.

- Czy do kwoty odliczenia
mo¿na wliczyæ koszt pod³¹cze-
nia Internetu? 

- Tak¿e nie, bowiem ulga ta
przys³uguje za korzystanie z us³u-
gi. Ulgê wykazujemy w PIT „0”
i odliczamy j¹ od dochodu. Proszê
pamiêtaæ, ¿e maksymalna suma
odliczeñ to 760 z³otych.

- A gdy faktura wystawiana
jest na dwoje ma³¿onków?

- To obydwoje mog¹ odliczaæ
sobie te wydatki i ka¿demu z ma³-
¿onków przys³uguje limit do 760
z³otych.

- Na fakturze mam wyszcze-
gólnion¹ kwotê netto i brutto.
Któr¹ mam braæ pod uwagê?

- Kwotê brutto.

- Czy rozliczaj¹c siê z tej ulgi,
muszê do³¹czyæ do PIT-u faktu-
ry za korzystanie z Internetu?

- Nie. Ale trzeba je mieæ za-
chowane przez okres 5 lat - li-
cz¹c od koñca roku, w którym
sk³adane jest zeznanie – tak, aby
w razie potrzeby móc siê nimi
wylegitymowaæ.

Kolejna grupa pytañ zwi¹zana
by³a z ubieg³oroczn¹ jesienn¹ prze-
prowadzk¹ praskiego Urzêdu Skar-
bowego z ulicy Mycielskiego do
dawnego budynku PDT Praga. 

- Czy wraz z przeprowadzk¹
zmieni³ siê numer konta Urzê-
du?

- Nie, numer konta oczywiœcie
pozosta³ bez zmian

- Czy mo¿ecie Panie podaæ
dok³adny adres, bo jak rozu-
miem, nadal mo¿na PIT-y wysy-
³aæ poczt¹? 

- Oczywiœcie, mo¿na poczt¹,
w tym roku wyj¹tkowo termin
sk³adania zeznañ rocznych zosta³
przed³u¿ony do 2 maja. Nasz ad-
res to ul. Jagielloñska 15, kod po-
cztowy 03-719 Warszawa. 

- W ubieg³ym roku, w maju
zmar³a moja ¿ona. Czy sk³ada-
j¹c PIT-37 rozliczam siê samot-
nie, czy z ma³¿onk¹?

- Mo¿e pan samotnie, ale mo¿e
pan równie¿ rozliczyæ siê wspól-
nie z nie¿yj¹c¹ ju¿ ma³¿onk¹. 

- Czy mo¿na odliczaæ wydat-
ki na zakup leków poparte fak-
turami VAT? 

- Tak. Dotyczy to osób, które
maj¹ orzeczon¹ I lub II grupê in-
walidzk¹, musz¹ to byæ wydatki
na leki przepisane przez lekarza
specjalistê, mog¹ to byæ medyka-
menty zwi¹zane z leczeniem kon-
kretnej choroby, jak pobierane

w sposób sta³y w zwi¹zku z trwa-
³ymi schorzeniami. No i kolejne
wa¿ne ograniczenie: odliczamy
wydatki na leki powy¿ej 100 z³o-
tych w skali ka¿dego miesi¹ca.

- Prowadzê dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹, sk³adam deklaracjê PIT
5L. Czy mogê rozliczyæ 1 proc.
darowizny przekazanej potrze-
buj¹cym?

- Osoby, które wybra³y liniowy
sposób rozliczania siê z fiskusem,
nie maj¹ prawa do ulg tego typu.

- Samotnie wychowujê dziecko
ucz¹ce siê w gimnazjum. Czy mo-
gê rozliczyæ siê wspólnie z nim?

- Oczywiœcie. Zaznacza pani
ten fakt na pierwszej stronie ze-
znania podatkowego, jest tam taka
specjalna kratka, w której stawia
pani krzy¿yk.

- Czy alimenty na dziecko
muszê wykazaæ jako dochód
w zeznaniu podatkowym?

- Nie.
- Dosta³em odszkodowanie

z OC samochodowego. Czy to
dochód? 

- Tak¿e nie, tego nie wykazuje-
my w PIT.

- Mieszkam w mieszkaniu
TBS. Czy mogê odliczyæ w uldze
remontowej pieni¹dze przeka-
zywane na fundusz remontowy? 

- Niestety nie. Lokatorzy TBS-
ów nie korzystaj¹ z tych ulg.

- A czy mo¿na jeszcze odli-
czaæ sp³atê kredytu zaci¹ganego
przez spó³dzielnie mieszkanio-
we przed 31 maja 2002 roku. To
wci¹¿ s¹ spore kwoty do sp³aty.

- Niestety, sp³aty tych kredytów
nie mo¿na ju¿ odliczaæ. Z ulg bu-
dowlanych zachowana zosta³a je-
dynie tzw. ulga odsetkowa od kre-
dytów hipotecznych. (toms)

Kto PIT−ał, nie zbłądzi
Przed laty, gdy PIT-y by³y dla nas nowoœci¹,
zeznania roczne liczy³y wiele stron, a lista ulg
by³a znacz¹ca „Mieszkaniec” zacz¹³ organi-
zowaæ telefoniczne dy¿ury z najlepszymi fa-
chowcami z praskiego Urzêdu Skarbowego. 

- Czy to prawda, ¿e na Pradze bêdziemy
mieli nowe kino?

- Prawda, prawda. W maju chcemy postawiæ
wiechê na budynku, myœlê, ¿e pierwszy film
w nowym kinie wyœwietlimy na prze³omie bie¿¹-
cego i przysz³ego roku. Trzysalowe kino Praha
stanie przy ulicy Jagielloñskiej i bêdzie kinem
„miejskim” czyli takim, do którego siê przycho-
dzi na piechotê (choæ parkingi te¿ oczywiœcie bê-
d¹) i w jasno okreœlonym celu - ¿eby obejrzeæ
w przyjemnych warunkach dobry film. Jest to
w opozycji do sal kinowych w centrach handlo-
wych, prze¿ywaj¹cych oblê¿enie g³ównie w wee-
kendy. Chcemy - przywróciæ tradycjê „chodze-
nia” do kina w ka¿dy dzieñ tygodnia, po pracy, po
po³udniu i wieczorem. Budynek kina bêdzie cha-
rakterystyczny, ³atwo rozpoznawalny z daleka:
w elewacjê bêd¹ wkomponowane du¿e (1,7 x 4,5 m)
p³askorzeŸby przedstawiaj¹ce 12 najwiêkszych
aktorów polskiego kina. 

W maju bêdziemy mogli pokazaæ ju¿ pierwsz¹
rzeŸbê, prace nad pozosta³ymi nieco siê opóŸni-
³y, bo rozci¹gniêta w tym roku zima przeszkodzi-
³a w terminowym pozyskaniu piaskowca.

- A na Pradze Po³udnie te¿ mamy szansê na
kino?

- Nie mówiê tak, nie mówiê nie, bo to ewen-
tualnie sprawa dalszej przysz³oœci. Obecnie je-
steœmy w³aœcicielami takich kin w Warszawie
jak: Relax, Ochota i Wis³a, cztery kolejne –
Atlantic, Femina, Iluzjon i Luna s¹ od nas
dzier¿awione. Budujemy kina w Siedlcach,
P³ocku i Tychach - to dla nas spory wysi³ek in-
westycyjny, wiêc o Pradze Po³udnie na razie nie
myœlimy. 

Na pewno doœæ bliscy jesteœmy podjêcia decy-
zji o rozpoczêciu budowy kina w Otwocku,
gdzie obecnie rozwa¿amy dwa warianty: albo sa-
modzielny budynek, albo do³¹czymy z inwesty-
cj¹ do wznoszonej galerii handlowej.

- To rzeczywiœcie zaskakuj¹co ambitne pla-
ny, jeœli weŸmie siê uwagê, ¿e ludzie coraz rza-
dziej chodz¹ do kin.

- Rzeczywiœcie, przeciêtny Polak chodzi do
kina raz w roku, mieszkaniec Warszawy czê-
œciej, trzy razy na rok. Ale mo¿na te¿ spojrzeæ na
sprawê z innej strony.

- A gdzie mieszkañcy Siedlec i okolic mog¹
pójœæ do kina? 

- St¹d nasze decyzje, by byæ bli¿ej ewentualne-
go widza. Widza do kina trzeba stale zachêcaæ.
Oczywiœcie najwiêcej zale¿y... nie od nas. Jeœli
w wytwórniach filmowych powstan¹ dobre filmy,
to widz zechce je obejrzeæ. Ale dodatkowo mu-
si byæ do tego aktywnie zachêcony. 

Poza tym uk³adamy repertuar pod lokalne
oczekiwania, w P³ocku np. widzowie wyj¹tko-
wo chêtnie ogl¹daj¹ horrory, to tak uk³adamy re-
pertuar, by mieli jak najwiêcej satysfakcji. Kie-
rownicy kin rozliczani s¹ nie tylko z przycho-
dów, ale tak¿e ze sposobu, jak te przychody

osi¹gaj¹. Jeœli wiêc widzimy, ¿e du¿o biletów
wykupuj¹ zorganizowane grupy, to dla nas jest
dobry sygna³, ¿e kino wspó³pracuje z lokaln¹
spo³ecznoœci¹, dogaduje siê ze szko³ami, zak³a-
dami pracy, organizacjami spo³ecznymi i wy-
œwietla dla nich filmy. W Warszawie myœlimy
o otwarciu luksusowych sal, do których zapra-
szaæ bêdziemy osoby ceni¹ce sobie obejrzenie
filmu w wyj¹tkowych warunkach, wolne od po-
pcornu i bliskich siebie foteli. 

- Koñcowy cz³on nazwy Instytucja Filmowa
„Max Film S.A” sugeruje, ¿e mamy do czynie-
nia ze spó³k¹ prawa handlowego...

- Tak. W³aœcicielem firmy jest samorz¹d woje-
wództwa mazowieckiego. W po³owie ubieg³ego
roku przekszta³ciliœmy siê w³aœnie w spó³kê ak-
cyjn¹, dzia³amy na terenie województw mazo-
wieckiego, lubelskiego, podlaskiego i warmiñ-
sko-mazurskiego. Rozmawiał: toms

„Mieszkaniec” rozmawia z Krzysztofem
Andrackim, prezesem Zarz¹du Instytu-
cji Filmowej „Max-Film”S.A.

BĘDZIE 
NOWE KINO 
NA PRADZE!

Wizualizacja kina Praha przy ul. Jagielloñskiej
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REKLAMA REKLAMA

� BARLINEK – deska podłogowa
� panele podłogowe 
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew., harmonijkowe
� parapety wew. i zew.
� kasetony sufitowe, rozety, maty
� karnisze, schody, tralki, poręcze
� listwy drewniane, MDF i PCV

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

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

tel. 789 59 62, 789 61 07

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

CZYNNE: PN.-PT 9.00-18.30,
SOB. 9.00-15.00

OFERUJEMY:  p³ytê gipsowo-kartonow¹ 
 konstrukcjê œcian  g³adzie gipsowe  systemy dociepleñ
 styropian, we³nê mineraln¹  us³ugi transportowe

Przedstawiciel 
firm: 

ul. Che³m¿yñska 1
(róg Marsa, teren by³ej J.W.)

tel. 612-32-71, fax 815-64-94 

ul. Zdziarska 64
(Bródno)

tel. 498-20-41 
pon.−pt. 8−17, sob. 8−13

W Centrum znajdziecie Państwo:
�� Ogólno-spo¿ywczy sklep samoobs³ugowy
�� Artyku³y hydrauliczno-sanitarne
��Wyroby z drewna
�� Pralniê
�� Pocztê
�� Bank Pekao S.A.

�� Agencja nieruchomoœci
�� Media Plastyk – us³ugi reklamowe
�� Aptekê
�� Totolotek
�� Salon oœwietleniowy
�� Zak³ad fryzjerski
�� Solarium

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

CENTRUM HANDLOWE J. Roszkowski
Warszawa Wawer ul. Trakt Lubelski 1/3

życzy swoim Szanownym Klientom
rodzinnych i pogodnych

Świąt Wielkanocnych
i zaprasza na świąteczne zakupy.

Naszym klientom ¿yczymy 
mi³ych, zdrowych i spokojnych 

Œwi¹t Wielkanocnych

BUDOWA I KONSERWACJA
TERENÓW ZIELENI:

� parki � skwery � osiedla
� ogrody

SKLEP OGRODNICZY
� drzewa i krzewy ozdobne 

w szerokim asortymencie
� akcesoria ogrodnicze

� upominki, wyroby z wikliny
� cebule kwiatowe w du¿ym

wyborze

CENTRUM OGRODNICZE
P.P.H.U. £apiñscy Sp. j.

05-075 Warszawa Weso³a, ul. Niemcewicza 8 A, 
tel./fax (0-22) 773 48 14, www.lapinscy.pl

OKNA
SPRAWDŹ

nasze ceny!!!

ul. Zakole 2 (Rondo Wiatraczna)
tel. 022 610−46−32

Sulejówek ul. Kombatantów 59 
tel./fax 022 760−40−16

RATY
0%

Wiosenne impresje 
teatralne

Podekscytowane dzieci i dumni rodzice. Fee-
ria barw i mnóstwo uœmiechów – oto, co zo-
baczy³am przekraczaj¹c progi Szko³y Podsta-
wowej nr 60. To w³aœnie tutaj po raz pi¹ty
odby³ siê V Dzielnicowy Festiwal Ma³ych
Form Teatralnych. Celem festiwalu jest has³o
„bawiæ – ucz¹c, ucz¹c – bawiæ”.

W Wiosennych Impresjach Teatralnych wziê³o udzia³ 307 dzieci
z ca³ej dzielnicy. Ró¿ne by³y formy wystêpów – œpiewy, tañce, d³u-
gie teksty. Czuæ by³o stres najm³odszych przed wejœciem na scenê
i chêæ ch³oniêcia ka¿dej opinii po zakoñczeniu przedstawienia. Jed-
ne z wieloma rolami, inne z kilkoma – ka¿de widowisko pe³ne by-
³o dzieciêcej radoœci i beztroski, których pró¿no dziœ szukaæ na sce-
nach z doros³ymi aktorami. 

Jury podesz³o do oceny ca³kowicie profesjonalnie. W kategorii
Szkolnych Kó³ Teatralnych pierwsze miejsce zajêli aktorzy ze
Szko³y Podstawowej nr 60 za inscenizacjê pt. „Dwie Dorotki”.
W kategorii Zespo³ów Klasowych zwyciê¿y³a klasa IA ze Szko³y
Podstawowej nr 143. Ich widowisko pt. „Przewrotne bajeczki” naj-
bardziej przypad³o do gustu cz³onkom komisji.

Impreza teatralna trwa³a 5 godzin, a uroku dodawa³y jej wspania-
³e dekoracje i stroje. Organizacj¹ wspaniale zajê³y siê Alicja Zapal-
ska i Ewa Kosiorek. Patronat nad festiwalem obj¹³ Urz¹d Dzielni-
cy Praga Po³udnie m.st. Warszawy oraz Wydzia³ Oœwiaty i Wycho-
wania. Agata Ballaun

„Mieszkaniec” rozmawia 
z Wojciechem D¹browskim (33 l.),
nowym prezesem zarz¹du 
warszawskiego PiS, 
burmistrzem ¯oliborza.

- W marcu zosta³ Pan prawie jednog³oœnie
wybrany na szefa zarz¹du warszawskiego re-
gionu PiS. Mi³o nam, ¿e parti¹ rz¹dz¹c¹
Warszaw¹ kieruje osoba z po³udniowopra-
skim akcentem w ¿yciorysie...

- To prawda – zanim w maju 2004 r. zosta³em
burmistrzem ¯oliborza, pracowa³em w ZAN
Praga Po³udnie. Gdy rozpoczyna³em pracê, za-
d³u¿enie lokatorów budynków komunalnych
wynosi³o ok. 20 mln z³. i szybko ros³o. Przez
pó³tora roku uda³o siê nie tylko zahamowaæ tê
tendencjê, ale jeszcze odzyskaæ oko³o 400 tys.
z³. By³o to min. mo¿liwe dziêki zorganizowaniu
wedle mego pomys³u Biura Zamiany Mieszkañ.
Dzisiaj na kanwie tego pomys³u zosta³o zorgani-
zowane biuro zamian dla ca³ego miasta, którego
dzia³alnoœæ polega na pomocy osobom, które
zajmuj¹ mieszkania, których nie s¹ w stanie
utrzymywaæ. 

- Widaæ, ¿e mo¿na byæ skutecznym w odzy-
skiwaniu publicznych pieniêdzy i to bez szta-
bu komorników. A skoro mowa o zasobach
ludzkich, to ciekawe, ¿e rz¹dz¹cy Warszaw¹
PiS wcale nie jest bardzo liczn¹ parti¹.

- To wynik przemyœlanej polityki. Stawiamy
na jakoœæ. Zanim kogoœ przyjmiemy, chcemy go
dobrze poznaæ. Przed uzyskaniem rekomendacji
wiele osób anga¿uje siê w pracê w lokalnych ko-
mitetach partyjnych. Staramy siê bardzo, by
unikn¹æ takich przypadków, jaki ostatnio zda-
rzy³ siê na Pradze Po³udnie - jeden z radnych le-
wicy zosta³ aresztowany pod zarzutem udzia³u
w zorganizowanej grupie przestêpczej. Nie ma
te¿ u nas miejsca dla karierowiczów i koniunk-
turalistów. Takie postawy ³atwo rozszyfrowaæ.
PiS ma w Warszawie oko³o 1000 cz³onków, ale
kilka tysiêcy osób dzia³a w³aœnie w komitetach.

-  Czy to te osoby bêd¹ stanowi³y trzony list
w wyborach samorz¹dowych? W zwi¹zku ze
zwyciêstwem w wyborach parlamentarnych
i prezydenckich znaczna czêœæ dzia³aczy sa-
morz¹dowych PiS przesz³a do tzw. wy¿szej
sfery dzia³alnoœci politycznej... 

- Istotnie wielu samorz¹dowców przesz³o do
administracji rz¹dowej, ale nie oznacza to, ¿e sa-
morz¹d przesta³ byæ dla nas bardzo wa¿ny. Jest
sol¹ i zarazem szko³¹ demokracji. Dlatego zro-
bimy wszystko, by listy PiS by³y mocne. Znajd¹

siê na nich dotychczasowi radni i wielu naszych
wspó³pracowników. Jesteœmy te¿ otwarci na
nieskompromitowane œrodowiska centroprawi-
cowe. Ich przedstawiciele ju¿ siê do nas zg³asza-
j¹. To naturalne, ¿e chcemy te wybory wygraæ,
aby ugruntowaæ ju¿ zaczête zmiany i ustrzec
Warszawê przed powrotem do uk³adu SLD-PO.

- Wyniki wyborów parlamentarnych i pre-
zydenckich pokazuj¹, ¿e o zwyciêstwo
w Warszawie nie bêdzie ³atwo. Zarówno wa-
si przeciwnicy polityczni, jak i media czêsto
podkreœlaj¹ s³abszy wynik PiS w stolicy...

- W wyborach do sejmu PiS uzyska³ w War-
szawie prawie 30 % g³osów, a PO tylko o 3%
wiêcej. To ewenement, ¿e po trzech latach
rz¹dzenia Warszaw¹ poparcie dla PiS kszta³-
tuje siê na podobnym poziomie, jak na po-
cz¹tku kadencji. Oznacza to, ¿e przy tradycyj-
nym wœród Polaków narzekaniu na w³adzê,
rz¹dy PiS oceniane s¹ pozytywnie, a partia ma
stabilny i liczny elektorat. Wystarczy te¿ spoj-
rzeæ na wyniki, jakie w wyborach parlamen-
tarnych w Warszawie uzyskali liderzy partii:
Jaros³aw Kaczyñski -171 tys. g³osów, a Han-
na Gronkiewicz-Waltz - 137 tys. 

- Skoro jesteœmy ju¿ przy liderach – czy
kandydatem PiS na Prezydenta Warszawy
bêdzie osoba z tzw. pierwszej ligi? Kiedy po-
znamy jej nazwisko? 

- Tylko pierwszoligowy polityk mo¿e wygraæ
w stolicy wybory prezydenckie. Konkurencja
jest silna. Nasz kandydat, którego nazwisko
przedstawimy w najbli¿szych dniach, bêdzie
kontynuowa³ to, co zacz¹³ Lech Kaczyñski. Nie
wolno dopuœciæ do odrodzenia siê uk³adu war-
szawskiego, który uda³o nam siê w znacznym
stopniu rozbiæ. Trzeba ugruntowaæ wprowadzo-
ne dotychczas zmiany, a nade wszystko tro-
szczyæ siê o systematyczn¹ poprawê bezpie-
czeñstwa. Zreszt¹ w tej w³aœnie dziedzinie od-
notowaliœmy niekwestionowany przez nikogo
sukces. Spad³a iloœæ zdarzeñ przestêpczych,
miasto finansuje etaty dla 500 policjantów,
zmieni³ siê profil dzia³ania Stra¿y Miejskiej... Tê
politykê PiS w Warszawie nale¿y kontynuowaæ. 

- Oprócz dziedzin, w których PiS osi¹gn¹³
sukces s¹ te¿ takie, w których rz¹dz¹cym nie
wiod³o siê najlepiej. PO i SLD zgodnie
twierdz¹, ¿e tak¹ sfer¹ s¹ warszawskie inwe-
stycje...

- Warszawa jest najwiêkszym w Polsce zag³ê-
biem inwestycyjnym. Np. tylko kilka miast
w kraju ma wiêkszy bud¿et na inwestycje ni¿
wartoœæ podpisanej przed paru dniami jednej tyl-
ko umowy na budowê odcinka metra od stacji
Marymont do stacji S³odowiec wraz z budow¹
tej ostatniej. 

Prawda jest równie¿ taka, ¿e inwestycje
w dzielnicach wzros³y œrednio o ok. 200 %
w porównaniu do poprzedniej kadencji, a dziel-
nice, które by³y wczeœniej gminami, m.in. Rem-
bertów, Wawer, Weso³a, maj¹ najwiêksze od lat
bud¿ety. Przedstawimy porównania, jak to by³o
w poprzedniej kadencji,. Nie jest tajemnic¹, ¿e
wiele inwestycji za rz¹dów SLD-PO by³o prze-
p³acanych. Nasze s¹ tañsze œrednio o 20%.

- Czy w jakiœ sposób warszawska PiS zmie-
ni siê pod pañskim kierownictwem? Faktycz-
nie szefuje jej pan ju¿ od kilku miesiêcy.

- Moim celem jest zbudowanie sprawnej, no-
woczeœnie zarz¹dzanej organizacji. Stoj¹ przed
nami trudne i ambitne zadania. I zrobimy wszy-
stko, by im sprostaæ.

Zale¿y mi, ¿eby organizacja warszawska
sprawniej wykorzystywa³a mo¿liwoœci wspó³-
czesnej techniki, m.in. Internet. Chcê poprawiæ
komunikacjê z mieszkañcami, lepiej informo-
waæ ich o naszej dzia³alnoœci. Liczê, ¿e naszym
sojusznikiem bêdzie obiektywna prasa lokalna.
Jej powstanie po 1989 roku jest du¿ym sukce-
sem demokracji. Pisma, które budz¹ wœród Czy-
telników du¿e zaufanie, potrafi¹ utrzymaæ siê na
rynku wiele lat. Zdaje siê, ¿e tak¿e Redakcja
„Mieszkañca” obchodzi w³aœnie jubileusz...

- Fakt, akurat mija nam piêtnastolecie...
- Gratulujê Redakcji i Czytelnikom!
- A my gratulujemy Panu i dziêkujemy za

rozmowê. 
Rozmawiał Adam Rosiński

Warszawski PiS

Uczniowie SP nr 279 przedstawiaj¹ „Widowisko-bajkowisko”.
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AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 12.IV, 19.IV, 26.IV
tel. 613−63−53, 

672−80−50, 813−65−05, 
810−42−15

Uczymy z sukcesem!Uczymy z sukcesem!

KAT. „A” „B” „C” „E”

Zamów TAXI SMS−em
tel. 0 602 46−9683

1,40 zł/km
(022) 675−52−52

ul. Karczewska 10 A
tel. 022 810-64-21; 0603-267-147

AUTO−SPORT−SERVIS
Mechanika Pojazdowa

�� Wymiana Oleju SHELL
– przy zakupie us³uga gratis!
�� ZMIANA OPON I WYWA¯ANIE 

– z tym og³oszeniem us³uga
20% taniej!!!

Mam przyjemnoœæ poinformowaæ Pañstwa 
o objêciu mandatu radnej
województwa mazowieckiego.

Kontakt, po uzgodnieniu telefonicznym

022 810 11 06
¯yczê Pañstwu radosnych Œwi¹t Wielkiej Nocy

Wanda Krajewska-Hofman

Kremówki 
na Francuskiej

Nie chleb i sól,
ale papieskie kre-
mówki czeka³y na
goœci przyby³ych
na otwarcie Sa-
skiego Centrum
Rodziny Caritas
przy ul. Francu-
skiej 34. To we-
wn¹trz budynku.
Na zewn¹trz zaœ
goœci wita³ ksi¹dz
dyrektor Krzysztof
Ukleja (na zdjê-
ciu).

W suterenie niepozornego budynku na Saskiej Kêpie Caritas
Diecezji Warszawsko-Praskiej otworzy³a kolejn¹ placówkê,
której celem jest wspieranie, aktywizowanie oraz integrowanie
rodzin, ze szczególnym uwzglêdnieniem osób w podesz³ym wie-
ku. Saskie Centrum Rodziny czynne jest codziennie w godz. 9.00-
15.00. W Centrum bêdzie mo¿na braæ udzia³ w terapii zajêciowej,
imprezach okolicznoœciowych, zajêciach kulturalno-rozrywko-
wych lub po prostu spotkaæ siê przy kawie i wspomnianej kre-
mówce. Uczestnicy bêd¹ mieæ zapewnione wsparcie duchowe
i psychologiczne, a tak¿e, w razie potrzeby, opiekê pielêgniarki
œrodowiskowej. 22 marca uroczystego poœwiêcenia placówki do-
kona³ arcybiskup S³awoj Leszek G³ódŸ, zwierzchnik Diecezji
Warszawsko-Praskiej. 

Do m³odszych mieszkañców (17–21 lat) skierowana jest oferta
innej placówki Caritas, przy ul. Lubelskiej. Tutaj ruszy³ program
„Startuj z nami”, który ma za zadanie aktywizacjê m³odzie¿y. Je-
go celem jest zapobieganie bezrobociu i wykluczeniu spo³eczne-
mu wœród m³odego pokolenia. Bêdzie on realizowany poprzez
treningi umiejêtnoœci psychospo³ecznych, warsztaty dotycz¹ce
sposobów poszukiwania pracy, a tak¿e przez udzielanie wsparcia
terapeutyczno – psychologicznego. W programie mog¹ wzi¹æ
udzia³ osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzêdzie Pracy oraz
absolwenci szkó³ œrednich, zawodowych i techników, a tak¿e
uczniowie ostatnich klas szkó³ ponadpodstawowych oraz m³o-
dzie¿ z klubów m³odzie¿owych ze œwietlic socjoterapeutycznych.
Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ dwa razy w tygodniu - w poniedzia³ki
w godz. 17.00–19.00 oraz wtorki w godz. 18.30–20.30.

ar

KOŒCIÓ£ I JAJO

W staro¿ytnym Egipcie jajo
by³o uwa¿ane za symboliczn¹
siedzibê i pocz¹tek ¿ycia. Wie-
le mitów o stworzeniu œwiata
pos³uguje siê symbolik¹ jaja.
Koœció³ uczyni³ jajko symbo-
lem zmartwychwstania Chry-
stusa, choæ jego symbolika jest
o wiele bogatsza. Dla staro¿yt-
nych jajko by³o symbolem
œwiata, p³odnoœci i odradzaj¹-
cego siê ¿ycia. Dla chrzeœcijan
jajko to symbol nadziei na ¿y-
cie wieczne. Pierwszy dopa-
trzy³ siê w nim chrzeœcijañskich
nadziei œw. Augustyn. Efrem
Syryjczyk porówna³ pêkanie
skorupek jaj do pêkania grobów
w czasie zmartwychwstania
umar³ych przy koñcu œwiata. 

Chrzeœcijañstwo musia³o po-
godziæ siê z istnieniem ludowej
wiary w magiczn¹ uzdrawiaj¹-
c¹, a nawet ¿yciodajn¹ moc
przypisywan¹ jajkom, choæ do
XII w. próbowano wprowadzaæ
zakazy spo¿ywania jajek w cza-
sie wielkanocnym, aby nie przy-
wo³ywaæ jakichkolwiek skoja-
rzeñ z wierzeniami pogañskimi. 

PISANKA MARII

Jedna z ludowych legend g³o-
si, ¿e za pomoc¹ malowanych
jajek Maria, matka Jezusa,
próbowa³a wyjednaæ u Pi³ata

³askê dla syna. Inna z wersji tej
legendy przypisuje wstawien-
nictwo za Jezusem, tym razem
u Heroda, Marii Magdalenie. 

Zwyczaj zdobienia jaj znany
by³ jeszcze przed Chrystusem.
Najstarsze pisanki pochodz¹

z terenów sumeryjskiej Mezo-
potamii. Zwyczaj malowania
jajek znany by³ tak¿e w czasach
Cesarstwa Rzymskiego. 

Najstarsze polskie pisanki po-
chodz¹ z X wieku, ale prawdo-
podobnie zdobienie jaj znane by-
³o S³owianom wczeœniej. Daw-
niej zdobieniem jaj zajmowa³y
siê wy³¹cznie kobiety, mê¿czy-
Ÿnie wówczas nie wolno by³o

wchodziæ do izby. Jeœliby siê tak
zdarzy³o, odczyniano urok, który
intruz móg³ rzuciæ na pisanki. 

„Zwyczaj malowania jaj wiel-
kanocnych by³ powszechny w na-
rodzie – pisa³ Zygmunt Gloger
w Encyklopedii Staropolskiej. –
Zajmuj¹ siê tem dziœ g³ównie
dziewczêta. Farbuj¹ jaja w bre-
zylii czerwonej i sinej, w odwarze
z ³upin cebuli, z kory dzikiej ja-
b³oni, listków kwiatu malwy, kory
olszowej, z robaczków, czerwcem
zwanych, w szafranie, krokoszu
itd. Rysuj¹ jajko rozpuszczonym

woskiem, aby farba miejsc powo-
skowanych nie pokry³a. Rysowa-
nie zowi¹ „pisaniem”, st¹d na-
zwa „pisanki”(...).

NAZWY PISANEK

Kraszanki (zwane te¿ malo-
wankami lub byczkami) po-
wstaj¹ przez gotowanie jajka
w wywarze barwnym, dawniej

uzyskiwanym wy³¹cznie ze
sk³adników naturalnych. U¿y-
wano roœlin, które pozwala³y na
uzyskanie ró¿nych kolorów.
I tak: br¹zowy (rudy): ³upiny
cebuli; czarny: kora dêbu,
olchy lub ³upiny orzecha w³o-
skiego; ¿ó³toz³ocisty: kora m³o-
dej jab³oni lub kwiat nagietka;
fioletowy: p³atki kwiatu ciem-
nej malwy; zielony: pêdy m³o-
dego ¿yta lub listki barwinka;
ró¿owy: sok z buraka. 

Pisanki powstaj¹ przez ryso-
wanie (dawniej: pisanie) na
skorupce gor¹cym roztopionym
woskiem, a nastêpnie zanurze-
nie jajka w barwniku. Jako na-
rzêdzi do pisania u¿ywano szpi-
lek, igie³, kozików, szyde³, s³o-
mek i drewienek. Oklejanki
(naklejanki) s¹ przyozdobione

sitowiem, p³atkami bzu, skraw-
kami kolorowego, b³yszcz¹ce-
go papieru, tkaniny itp. Znane
s¹ jeszcze rysowanki i skro-
banki (lub drapanki). 

Dziœ uroczyste œniadanie
w niedzielê wielkanocn¹ poprze-
dza dzielenie siê poœwiêconym
jajkiem. St¹d nawet powiedzon-
ko: „Staropolskim zwyczajem
podzielmy siê jajem”. MKP 

Wielkie jajo i jajeczny czas
pisanek i kraszanek

Pisanki, czyli zdobione ró¿nymi technikami
kurze, gêsie lub kacze jaja, to obowi¹zkowi
goœcie wielkanocnego sto³u. Symbolizuj¹ ro-
dz¹c¹ siê do ¿ycia przyrodê, a jednoczeœnie
nadziejê, jak¹ czerpi¹ chrzeœcijanie z wiary
w zmartwychwstanie Chrystusa. Sk¹d siê
wziê³y na naszym stole? 

Wiosenna promocja na materiały budowlane!!!
Super ceny na systemy dociepleń!!!

wełna mineralna         15 cm 14,96 m2 brutto

Sulejówek, ul. Pi³sudskiego 55 tel./fax: (022) 783 12 74, (022) 783 03 96 

systemy dociepleñ  / styropian / tynki akrylowe w kilka godzin / we³na mineralna / p³yty gipsowe /
konstrukcje / gipsy / zaprawy klejowe / ceramika budowlana / cement / kompleksowe zaopatrzenie

Na has³o „Mieszkaniec” przy zakupach – NIESPODZIANKA!

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego i wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań 
w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół 
oraz Wesołego Alleluja 

wszystkim naszym klientom 
a także 

czytelnikom Mieszkańca 

życzy firma EURO−BUD



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11111111

REKLAMA REKLAMA

Burmistrz 
Dzielnicy Praga Po³udnie 

m.st. Warszawy 
Mateusz Mroz, 

w imieniu w³asnym 
oraz ca³ego Zarz¹du, 

¿yczy wszystkim 
Mieszkañcom dzielnicy 

zdrowych, 
pogodnych i radosnych

Œwi¹t Wielkiej Nocy

Prawdziwie świątecznej atmosfery,
dającej wytchnienie od codzienności
i chwilę zadumy nad tym co w życiu ważne,
a przede wszystkim pogody ducha i optymizmu
oraz wielu świątecznych smakołyków

wszystkim 
Mieszkańcom Rembertowa

i Czytelnikom „Mieszkańca”
życzy

Rada i Zarząd 
Dzielnicy Rembertów 

m.st. Warszawy

Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych
¿yczê wszelkiej pomyœlnoœci, 

a przede wszystkim spokoju ducha i zdrowia. 
Niech wspomnienie triumfu ¿ycia nad œmierci¹ 

nape³ni nasze serca nadziej¹...

Tomasz Koziñski
Wojewoda 

Mazowiecki

W rocznicê œmierci Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II w Ka-
tedrze Praskiej odprawiono
mszê w intencji jego beatyfi-
kacji. To w tym miejscu pa-
pie¿ spotka³ siê z wiernymi 13
czerwca 1999 roku. 
Na nabo¿eñstwo licznie przybyli mieszkañcy

Pragi. Nie zabrak³o wœród nich tych, którzy byli
obecni na pamiêtnym czerwcowym spotkaniu
z Papie¿em. Wielu wspomina³o, ¿e by³o to pierw-
sze spotkanie z wiernymi na prawym brzegu Wi-
s³y po utworzeniu Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Na nabo¿eñstwie nie zabrak³o m³odych kleryków.
Jakub Korczak - student pi¹tego roku seminarium
- wspomina³, ¿e o jego powo³aniu zadecydowa³a
pielgrzymka do Watykanu i udzia³ w mszy ce-
lebrowanej przez Ojca Œwiêtego. W rocznicê
œmierci Papie¿a Polaka mszê w katedrze celebro-
wa³ Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej
abp S³awoj Leszek G³ódŸ. Przypomnia³ nie tylko
przes³ania papie¿a, ale i s³owa wiernych wykrzy-
kiwane na Placu Œwiêtego Piotra w dniu pogrze-
bu: „Santo Subito – œwiêty natychmiast”. 

Podczas mszy biskup poœwiêci³ popiersie Jana
Paw³a II. Figura ods³oniêta we wnêtrzu katedry -
œwiadka spotkania Ojca Œwiêtego z wiernymi -
ma szanse staæ siê kolejnym celem pielgrzymek
papieskim szlakiem.                                       MKP

15 lat „Mieszkańca”
Nasi Mili Czytelnicy!

Dziêkujemy Wam za dziesi¹tki kartek, telefonów, wierszy, laurek, listów tradycyjnych i elek-
tronicznych z ¿yczeniami urodzinowymi. Wiele w nich jest s³oñca i radoœci. Wiele optymizmu,
którego czêsto brakuje w ¿yciu codziennym. Wed³ug Was, Mili Czytelnicy, jesteœmy najwiêk-
sz¹ i najstarsz¹ gazet¹ lokaln¹ nie tylko w Polsce, ale w ca³ej Europie. Jesteœmy na pewno
gazet¹ w pe³ni wiarygodn¹. Nie bêdziemy temu zaprzeczaæ, poniewa¿ Czytelnik ma zawsze
racjê. Tym bardziej, ¿e Czytelnik jest wspó³twórc¹ sukcesu „Mieszkañca”. I niech tak
zostanie. Przez kolejne 15 lat, a mo¿e i d³u¿ej. Jeszcze raz dziêkujemy za pamiêæ i ¿yczenia.

Wasza Redakcja

PRASKIE WSPOMNIENIE
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Bo to najpierw namaczanie,
potem pranie na tarze, gotowanie
„bia³ego” w wielkich kot³ach ze
specjaln¹, dziurkowan¹ wk³adk¹,
¿eby siê nie przypali³o; krochmal
gotowany z m¹ki kartoflanej,
ultramaryna ¿eby biel firanek,
koszul i obrusów by³a naprawdê
olœniewaj¹ca. Prasowanie – daw-
niej ¿elazkiem na wêgle, z dusz¹,

potem ju¿ na pr¹d, ale co chwilkê
wy³¹czanym ¿eby siê zbyt nie
nagrza³o. Gospodynie nabiera³y
czystej wody w usta i pryska³y
ni¹ na wykrochmalone „sztuki”,
by ³atwiej rozprostowa³y pod go-
r¹cym ¿elazkiem. 

Pomyœleæ, ¿e kiedyœ nie by³o
odkurzaczy, lodówek, kuchni ga-
zowych, lakieru do pod³ogi, tyl-
ko pasta. Najlepsza – woskowa:
„(...) wzi¹æ rondel lub garnek ¿e-
lazny, wlaæ w niego na du¿y po-
kój cztery funty terpentyny fran-
cuzkiej, która wprawdzie dro¿sza
jest od zwyczajnej, ale za to nie
wydaje tak nieznoœnej woni – po-
stawiæ na ciep³ej blasze, byle nie
na fajerce i wkrajaæ jeden funt
wosku ¿ó³tego. Zrobiæ kopystkê
z drzewa, miêszaæ, aby siê wosk
rozpuœci³ i uformowa³a massa
gêstawa, wtedy nacieraæ grubym
woj³okiem, co powinien cz³owiek
robiæ na kolanach, aby siê dobrze
w drzewo wtar³o” – radzi s³ynna
Æwierczakiewiczowa. W tej sa-
mej ksi¹¿ce z 1885 r. (wydanie
11!) proponuje dwadzieœcia
osiem przepisów na mazurki
i piêæ przepisów na baby (60 ¿ó³-
tek, 10 godzin ubijania, krêcenia,
roœniêcia i pieczenia), w tym na

najprostsze „babki bez ambarasu
a pewne” – ledwie 30 ¿ó³tek, pó³
garnca m¹ki, pó³kwart¹ niezbie-
ranego mleka i szeœæ ³utów dro¿-
d¿y „wymiêszaæ razem ³y¿k¹ do-
skonale, zrewidowaæ, aby nigdzie
surowej m¹ki nie zosta³o”, a da-
lej pójdzie, jak z p³atka. 

Taka by³a tradycja. Trzeba by-
³o siê solidnie napracowaæ, ¿eby

„zas³u¿yæ” na œwiêta. Nic dziw-
nego, ¿e w wielu domach „naj-
wiêksze œwiêto chrzeœcijañskie
przerodzi³o siê w najwiêksze
œwiêto kulinarne” (M. Lemnis.
H. Vitry). Temu ho³dujemy do
dzisiaj, trac¹c z oczu i prawdziwe
znaczenie Wielkanocy, i tê czêœæ

tradycji, o której warto pamiêtaæ,
zamiast myœleæ wy³¹cznie o je-
dzeniu.

Weso³y pogrzeb ¿uru i œledzia
na koniec Wielkiego Postu by³
dla m³odzie¿y wspania³¹ okazj¹
do ¿artów, g³oœnego œmiechu
i psot, wreszcie, po szeœciu tygo-

dniach umartwieñ! Panny prze-
œciga³y siê w malowaniu i krasze-
niu jaj, by potem obdarowywaæ
nimi ch³opców – daj Bo¿e w za-
mian te¿ otrzymaæ pisankê, najle-
piej, gdy czerwon¹, bo to znaczy,
¿e kocha...

We dworach i znacznych do-
mostwach w Wielk¹ Sobotê
przygotowywano sto³y, na któ-
rych wyk³adano ca³e wielkanoc-
ne jad³o, by ksi¹dz móg³ je po-
œwiêciæ. Potem – rezurekcja
i strzelanie na wiwat pod koœcio-
³em! To by³a domena m³odzia-
ków, za to w lany poniedzia³ek
wszyscy mieli rêce pe³ne roboty!
Œmigus-dyngus! Œmigano po no-
gach witkami wierzbowymi i la-
no wod¹, a która panna sucha
i nieobita wraca³a do domu,
wstyd mia³a przed ca³¹ wsi¹!
W domu, dopiero po dzieleniu
siê œwiêconk¹, wszyscy brali siê
za „wybitki” i stukali pisankami;
czyja twardsza ta wygra³a!

Chodzenie z „kurkiem” po
dyngusie i zbieranie datków
w naturze w zamian za weso³e
œpiewanie, dziady œmiguœne, kra-
kowski Emaus w Wielki Ponie-
dzia³ek – wiele jeszcze mo¿na by
wymieniaæ elementów staropol-
skiej tradycji. Tego, co sprawia,
¿e polska Wielkanoc by³a niepo-
wtarzalna, niezwyk³a, barwna
i taka, jak¹ mo¿na by³o prze¿yæ
tylko tu, w Polsce.

I to jest w³aœnie ta czêœæ pol-
skiej tradycji, o któr¹ warto dbaæ.
Bardziej, ni¿ o sto³y, uginaj¹ce

siê od jedzenia. Bo choæ mamy
nasze tradycyjne, œwi¹teczne po-
trawy, to nie jedzenie sprawia, ¿e
Wielkanoc jest Wielkanoc¹. Kie-
dyœ umieliœmy siê wspaniale ra-
zem bawiæ, weseliæ i dzieliæ siê
tym co mamy. Ech, tradycjo na-
sza wielkanocna... eGo

Wielu producentów przygo-
towuje produkty specjalnie dla
sieci kameralnych sklepów
„Specja³ Wiejski” wy³¹cznie
wed³ug surowych receptur:
czysto owcze oscypki, wêdliny
przygotowywane bez chemii,
w oparciu o jedyny dopu-
szczalny przez Specja³ konser-
want – sól kuchenn¹ (ew. ko-
palnian¹ sól k³odawsk¹), jak
choæby krakowska sucha wy-
twarzana w ma³ej masarni i se-
ria produktów wêdliniarskich
nosz¹cych nazwê „dêbowe”
(od dodatku dêbiny do dymu
wêdzarniczego), które zosta-
³y zg³oszone do rejestracji
w Urzêdzie Patentowym.

W trakcie podró¿y po Polsce
i poszukiwañ ciekawych sma-
ków w³aœciciel firmy odkry³ na
Podlasiu producentów wspa-
nia³ych, beczkowych ogórków
i kapusty, a prosto z Bieszcza-
dów przywozi czysto kozie se-
ry, baraninê na comber i pie-
czony udziec barani.

¯elazn¹ zasad¹ w Specjale
jest doskona³a jakoœæ i czystoœæ
chemiczna wyrobów, st¹d spo-
ra grupa prawdziwych produk-
tów ekologicznych od najlep-
szych w Polsce wytwórców
eko: masarni – hoduj¹cej w³a-
sn¹ trzodê na zdrowej paszy,
mleczarni, przetwórni owoców
i warzyw, pasieki, oraz pe³n¹
ofertê produktów z orkiszu.

W trosce o jakoœæ produkty
z najdalszych zak¹tków s¹ wo-
¿one do Warszawy przez spe-
cjalne samochody, w kontrolo-
wanej temperaturze, a zaufanie
do dostawców jest weryfiko-
wane systematycznymi bada-
niami próbek w laboratoriach
SGGW.

Wiêcej informacji:
www.specjalwiejski.pl

AS 2006                  (ego)

Szembek, zarówno Galeria
jak i Bazar, jest do nadcho-
dz¹cych Œwi¹t bardzo do-
brze przygotowany!

Wszystkich, którzy ceni¹ prosty,
tradycyjny smak wielkanocnych

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

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

œwi¹teczn¹ niedzielê, nie tylko
w czêœci spo¿ywczej! Wszystko
œwie¿e, pyszne i niedrogie –
braæ i wybieraæ!

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

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

Kupcy z „Szembeka”

CENTRUM CENTRUM 
HANDLOWE HANDLOWE 
ZAPRASZAZAPRASZA
NA ŚWIĄNA ŚWIĄTECZNE ZAKUPYTECZNE ZAKUPY

� Podziemny parking � Wózki towarowe � Winda � Ruchome chodniki
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Targowisko czynne pon.−pt. 7.00−19.00, sobota 7.00−16.00
Centrum Handlowe pon.−pt. 10.00−19.00, sobota 9.00−16.00
Warszawa, ul. Zamieniecka 90 � (0−22) 333 20 00

WIELKANOC NA „SZEMBEKU”

Sklepy „SPECJA£ WIEJSKI” 
Sadyba – ul. Konstanciñska 3 tel. 858-36-14; Kabaty – ul. W¹wo-
zowa 36, paw. 28, tel. 648-32-72; Œródmieœcie – ul. Polna 13,
paw. 48, tel. 825-67-86 w. 135; Grochów – Bazar Szembeka paw.
53B, tel. 333-21-53; Tarchomin – ul. Œwiderska 100/20 (wejœcie
od ul. Æmielowskiej), tel. 670-37-93, Centrum Handlowe Land –
ul. Wa³brzyska 11 (bud. A) paw. 2b tel. 549-90-08.

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
Wyroby, nagrodzone presti¿ow¹ Z³ot¹ Per³¹, przy-
znawan¹, co roku podczas targów Nasze Kulinar-
ne Dziedzictwo, wœród których na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ kie³basa Lisiecka czy kindziuk,
pochodz¹cy z jedynej w Polsce gminy litewskiej,
ser koryciñski, kie³basa markowa czy pachn¹cy
œmietan¹ sêkacz – to niektóre œwi¹teczne propo-
zycje Specja³u Wiejskiego. W najbli¿szym czasie
oferta zostanie rozszerzona o uznane, regionalne
produkty z krajów Unii Europejskiej.

Tradycjo nasza wielkanocna!
Czy ka¿da tradycja jest dobra i warta naœla-
dowania? Nawet przedœwi¹teczna? Najpierw
porz¹dki. Pranie w baliach, na tarze, zajmo-
wa³o zwykle dwa dni, plus kolejny dzieñ na
prasowanie (¿elazko bez termostatu i pary!). 

Wiosna w muzeum
Od 4 kwietnia w warszawskim Muzeum Et-

nograficznym przy ul. Kredytowej mo¿na
ogl¹daæ wystawê „S³owiañska wiosna”.

Wystawa pokazuje cykl zwyczajów i obrzêdów
kultywowanych przez S³owian, zwi¹zanych z wiosn¹
i Wielkanoc¹ – najwa¿niejszym œwiêtem zarówno
w liturgii koœcio³a katolickiego jak i prawos³awnego.

Pokazane zosta³y eksponaty ilustruj¹ce kul-
turê ludow¹ Bia³orusinów, Bu³garów, Cze-

chów, Macedoñczyków,
Rosjan, Ukraiñców, Ser-
bo³u¿yczan, S³owaków,
S³oweñców i oczywiœcie
Polaków. Prezentacja do-
tyczy okresu od po³owy
Wielkiego Postu po-
przez Niedzielê Palmow¹,
Wielki Tydzieñ do Wiel-

kanocnego Poniedzia³ku i Wtorku.  
Wystawa pokazuje podobieñstwa i ró¿nice

w s³owiañskiej obrzêdowoœci. Mo¿na j¹ ogl¹daæ
do 29 maja br. (ab)
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Robi… No có¿, nie nale¿y do
najgrzeczniejszych ch³opców, ale
nikogo nie skrzywdzi³, chyba, ¿e
przez przypadek… Poza tym ma
rzadk¹ cechê – przyznaje siê do po-
pe³nionych b³êdów i nie udaje nie-
wini¹tka, gdy zgrzeszy³. A zdarza-
³o mu siê to nieraz.

Urodzi³ siê 23 wrzeœnia 1953 ro-
ku w Józefowie ko³o Warszawy.
Rodzina typowa. Ani bogata, ani
biedna. Czterech ch³opaków i ro-
dzice. Mama broni¹ca swoich
urwisów, maj¹ca tkliwe serce i oj-

ciec z bardziej ciê¿k¹ rêk¹, ale
sprawiedliwy i zacny. Choæ wszy-
scy bracia Markowscy chowani
byli tak samo, ¿aden nie jest taki
sam. Wszyscy chodzili do koœcio-
³a, dba³a o to matka, byli ministran-
tami, dziœ jeden z braci Markow-
skich – Rafa³ jest ksiêdzem.

Grzesiek zawsze chcia³ œpiewaæ.
Chcia³ te¿ graæ na wszystkich in-
strumentach: fortepianie, skrzyp-
cach, gitarze. W ich domu muzyka
by³a wszechobecna. Pradziadek
piosenkarza by³ organist¹ w ko-

œciele w Józefowie. Dziadek mia³
fortepian. Potem w rodzinnym do-
mu Grzegorza stanê³o pianino. Za-
nim zwi¹za³ siê z najg³oœniejsz¹
kapel¹ Perfectem, œpiewa³ w Tea-
trze na Targówku i warszawskich
hotelach Victoria i Europejskim.
Gdy Perfect zawiesi³ dzia³alnoœæ,
wspó³pracowa³ z grup¹ Hazard, na-
stêpnie stworzy³ w³asny zespó³ Sa-
molot. PóŸniej, by siê utrzymaæ
ima³ siê najbardziej fantastycznych
zajêæ. Z grup¹ budowlano-remon-
tow¹ w³¹cznie, która zajmowa³a
siê np. budow¹ metra. Pisa³ koszto-
rysy. Bawi³ siê w biznesmena. Ale
oczywiste by³o, ¿e rockman Mar-
kowski urodzi³ siê po to, by œpie-
waæ. Dlatego powrót na scenê
w jego wypadku by³ tylko kwesti¹
czasu. Powróci³ z odrodzonym
Perfectem w 1994 roku i nieprze-

Grzegorz MARKOWSKI
MIESZKAÑCY

O Grzegorzu Markowskim mo¿na mówiæ tylko
dobrze, albo nie mówiæ wcale – twierdz¹ znajo-
mi piosenkarza. I dodaj¹, ¿e nie znaj¹ nikogo,
kto jest bardziej szczery i naturalny. – Grzesiek
nigdy nie mówi tego, czego nie myœli naprawdê. 

rwanie od tamtego momentu jest
na szczycie.

Œrodowisko lubi i ceni piosenka-
rza. Za spontanicznoœæ, za szcze-
roœæ, za to, ¿e potrafi siê ze wszyst-
kimi dogadaæ. Za poczucie humoru
i za to, ¿e potrafi œmiaæ siê z same-
go siebie. Najbardziej zaœ, nawet ci
najbardziej zepsuci i zwariowani
rockandrolowcy, zazdroszcz¹ mu
tego, ¿e uda³o mu siê stworzyæ sta-
biln¹ rodzinê. Jednym s³owem, ¿e
ten, który sam mówi o sobie, ¿e jest
„pies na baby”, potrafi³ prze¿yæ
z jedn¹ ¿on¹ i jest œwietnym ojcem. 

Swoj¹ przysz³¹ ¿onê Krystynê
pozna³, gdy mia³ 16 lat. Mówi, ¿e
zobaczy³ j¹ w kawiarni i zakocha³
siê w niej w szeœæ sekund. Panna
Krystyna by³a uczennic¹ szko³y
baletowej w Warszawie i do
Józefowa przyje¿d¿a³a tylko na
soboty i niedziele. – Od razu wie-
dzia³em, ¿e muszê j¹ mieæ na ca-
³e ¿ycie – mówi³ piosenkarz. Po-
znanie Krystyny by³o nie tylko

mi³osnym wstrz¹sem, to by³o
trzêsienie ziemi natury ogólnej.
Grzegorz Markowski, który do
tej pory by³ pewny, ¿e wykszta³-
cenie nie jest mu do niczego po-
trzebne, zacz¹³ siê uczyæ. Skoñ-
czy³ wieczorowy ogólniak. – Ale
na egzaminie do Wy¿szej Szko³y
Muzycznej na wydzia³ wokalny
us³ysza³em, ¿e œpiewam manie-
rycznie. Poradzono mu, by zaj¹³
siê muzyk¹ rozrywkow¹ – na na-
sze szczêœcie.

Przyznaje siê do s³aboœci i na-
miêtnoœci. Uwielbia damskie pier-
si. Nie znosi zakupów. – Wpadam
do sklepu, robiê du¿o krzyku, kupu-
jê na oko, nigdy nie mierzê – œmie-
je siê.

Przyznaje, ¿e ma dwie lewe rêce
do techniki. Dba o kondycjê. Co-
dziennie rano biega po lesie obok
swojego domu. Æwiczy na si³owni.
Du¿o czyta. Namiêtnie ogl¹da
boks i lubi s³uchaæ Rolling Stone-
sów. Nie zwraca uwagi na drobia-
zgi. Jest roztargniony. Ponoæ kie-
dyœ, gdy spa³, jego ukochana córka
Patrycja pomalowa³a mu paznok-
cie na ró¿owo, on rano niczego nie
zauwa¿y³. Ubra³ siê i tak poszed³
do pracy. Uœmiali siê wszyscy.

Pan Grzegorz ponoæ nie ma po-
jêcia o robieniu interesów, równie
niewielkie pojêcie o modzie, od lat
ogl¹damy go w skórzanych czar-
nych spodniach (œwietnie wygl¹da)
i choæ skoñczy³ piêædziesi¹tkê
wci¹¿ nosi d³ugie w³osy. S¹ ponoæ
jego azylem.

Krytycy muzyczni mówi¹, ¿e
dziêki „Autobiografii” ma ju¿
swoje miejsce w historii rocka.
Ale to nie jedyna piosenka, która
jest jego i zespo³u znakiem roz-
poznawczym. 

Wszyscy znaj¹ równie¿: Nie
p³acz Ewka,  Niewiele ci mogê daæ,
Niepokonani, Chcemy byæ sob¹,
Niewiele ci mogê daæ, Pe, Pe wróæ.
Spe³ni³o siê muzyczne marzenie
pana Grzegorza. Podczas festiwalu
w Sopocie zaœpiewa³ Wind of
Change z niemieckim zespo³em
The Scorpions. (żng) 



11114444    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

REKLAMA REKLAMA

Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B 
672 04 40 

Grochów – ul. Igañska 2
810 85 23


 PSY

 KOTY

 GRYZONIE

 RYBY

 PTAKI

 GADY

interna
chirurgia
profilaktyka
położnictwo
stomatologia
badania laboratoryjne
USG, RTG, EKG, LASER

Zmiana zapachu psa na
bardziej przykry mo¿e byæ
spowodowana wieloma
czynnikami. Czêsto jest
ona nastêpstwem b³êdów
dietetycznych polegaj¹-
cych na podawaniu psu
nieodpowiedniej, tzn. nie-
zbilansowanej karmy. 

Zastanów siê, czym karmisz
Wielu w³aœcicieli psów mylnie s¹dzi, ¿e dieta ich ulu-

bieñca powinna opieraæ siê tylko na miêsie i jego po-
chodnych. Doprowadzaj¹ tym samym do przebia³czania
bia³kiem pochodzenia zwierzêcego. Objawia siê to aler-
gicznymi zmianami skórnymi. Zwierzê drapie siê, co
prowadzi czêsto do wtórnych zaka¿eñ bakteryjnych,
grzybiczych czy dro¿d¿akowych.

Obejrzyj skórê
Do zapalenia skóry mo¿e te¿ dojœæ w wyniku nadwra¿-

liwoœci na kwitn¹ce i pyl¹ce roœliny, kurz, roztocza itp.
Schorzenie to nosi nazwê atopowego zapalenia skóry.
Atopia z greckiego atopos oznacza niezwyk³y, dziwny.
Wystêpuje ona tylko u niektórych osobników z predyspo-
zycjami do reagowania stanem chorobowym na ogólnie
tolerowane substancje. Uwarunkowana jest ona czynnika-
mi genetycznymi, st¹d te¿ przekazywana jest potomstwu. 

Istnieje te¿ tzw. atopowe pchle zapalenie skóry, wyni-
kaj¹ce z nadwra¿liwoœci na uk¹szenia pche³. Nieprzyjem-
na zmiana zapachu chorej skóry towarzyszy tak¿e zaka-
¿eniu gronkowcem czy rozwojowi grzybicy. W ten spo-
sób objawiaj¹ siê te¿ choroby skóry wywo³ywane przez

paso¿yty, np. nu¿yca czy œwierzb. Wreszcie przyczyn¹
brzydkiego zapachu mog¹ byæ zaburzenia pracy gruczo-
³ów dokrewnych, tj. nadczynnoœæ kory nadnerczy, niedo-
czynnoœæ tarczycy oraz zaburzenia wydzielania hormo-
nów p³ciowych i towarzysz¹ce im nawracaj¹ce ropne za-
palenia skóry. W zasadzie ka¿da zmiana skórna u psa po-
winna byæ powodem konsultacji z lekarzem weterynarii.

Zajrzyj w zêby
Jeœli zmiana zapachu dotyczy okolicy g³owy, to sygna³,

by zwróciæ uwagê na uzêbienie zwierzêcia, tj. na obecnoœæ
osadu, kamienia nazêbnego i stan dzi¹se³. Czêsto w³aœnie
choroby zêbów i przyzêbia s¹ tego powodem. Podobnie
jak zapalenie zewnêtrznego przewodu s³uchowego, szcze-
gólnie, gdy ma charakter d³ugotrwa³y. Zale¿nie od formy
schorzenia i od temperamentu zwierzêcia, chore psy mog¹
siê ró¿nie zachowywaæ. Jedne s¹ nadpobudliwe, zaniepo-
kojone, chodz¹ z k¹ta w k¹t, mocno potrz¹saj¹c g³ow¹
(tzw. „trzepanie uszami”), inne szukaj¹ zacisznego miej-
sca, s¹ smutne i apatyczne. Maj¹ podwy¿szon¹ ciep³otê
okolicy nasady ma³¿owiny usznej. Miejsce to jest wra¿li-
we na dotyk, podczas badania zwierzê protestuje, broni siê
i trzepie uchem. W niektórych przypadkach psy przechy-
laj¹ g³owê na stronê chorego ucha. 

SprawdŸ stan zatok
Wyj¹tkowo przykry zapach towarzyszy jednak zapale-

niu zatok oko³oodbytowych u psa. Na skutek ubogiej
w b³onnik diety i os³abienia perystaltyki, a tak¿e pewnych
sk³onnoœci osobniczych dochodzi do zapalenia tych zatok
i gromadzenia siê w nich mas ka³owo-ropnych. Psy wyka-
zuj¹ wówczas silny œwi¹d tej okolicy, intensywnie j¹ wy-
lizuj¹ i saneczkuj¹. Ale nierzadko wystêpuje nawet œwi¹d
ca³ego cia³a. W³aœciciele wówczas odrobaczaj¹ swojego

pupilka, podejrzewa-
j¹c paso¿yty wewnê-
trzne, a bezpoœredni¹
przyczyn¹ jest zapa-
lenie zatok. 

Jedynym skutecz-
nym sposobem po-
mocy jest opró¿nienie
zalegaj¹cych mas
przez lekarza wetery-
narii, wyp³ukanie za-
tok i zaaplikowanie
do nich maœci anty-
biotykowej. W zaa-
wansowanych zmia-

nach konieczna jest interwencja chirurgiczna. U samców
równie czêsto spotykane jest zapalenie napletka, które nie-
leczone prowadzi do ci¹g³ego jego wylizywania. Wskutek
tego dochodzi czasem do zapalenia migda³ków, które rów-
nie¿ mo¿e byæ powodem zmiany zapachu z pyszczka.
W zasadzie ka¿da choroba psa negatywnie odbija siê na
wygl¹dzie, stanie i zapachu zarówno skóry, jak i sierœci.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!

Gdy pies brzydko pachnie

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski

Specjalista Chorób Psów i Kotów
04-052 Warszawa ul. Grenadierów 13 

tel. (022) 673-70-25
od poniedzia³ku do pi¹tku: 9.00-19.00 

sobota: 9.00-14.00
niedziela: umówione wizyty

CENTRUM FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE
al. Waszyngtona 122, tel. 022 870-14-44
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon   
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05
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Ma być czysta
Znamy ju¿ finalistów pierw-

szej edycji konkursu „Nasza czy-
sta Warszawa” pod patronatem
Prezydenta Miasta. Przez rok
patrole Inspektora Oczyszczania
Miasta i Stra¿y Miejskiej lustro-
wa³y nieruchomoœci (wspólnoty,
spó³dzielnie mieszkaniowe) zg³o-
szone do konkursu przez mie-
szkañców lub administratorów.
Co miesi¹c nagradzano zwyciêz-
ców, a teraz spoœród nich wybra-
no najlepsz¹ spó³dzielniê, wspól-
notê, dozorców.

By³y piêknie oprawione dyplo-
my, gratulacje, kwiaty. Wœród
najczêœciej nagradzanych dziel-
nic w pierwszej trójce wymienio-
no Pragê Po³udnie. Nie znaczy to,
¿e na Pradze jest najczyœciej, bo
mamy jeszcze sporo do zrobie-
nia. Konkurs wykaza³, ¿e wœród
pra¿an nie brakuje tych, którzy
naprawdê umiej¹ dbaæ o czystoœæ
i estetykê swojego terenu. 

Jednym z laureatów fina³u zo-
sta³a Wspólnota Mieszkaniowa
z ul. Floriañskiej 8. 

70.000.000 z³ – tak, siedem-
dziesi¹t milionów – tyle koszto-
wa³ Warszawê tegoroczny œnieg
– oczyszczanie, wywo¿enie itp.
Nastêpne w kolejnoœci polskie
miasto wyda³o na ten cel 12 mln,
a przecie¿ stolica nie jest szeœæ
razy wiêksza od najwiêkszych
naszych metropolii! 

Kolejna edycja konkursu „Na-
sza czysta Warszawa” rozpocznie
siê niebawem. Przypominamy:
zg³oszeñ mog¹ dokonywaæ tak¿e
sami mieszkañcy! KaJa

WWWWeeeessssoooo³³³³yyyycccchhhh    iiii     ppppooooggggooooddddnnnnyyyycccchhhh    
ŒŒŒŒwwwwiiii¹¹¹¹tttt     WWWWiiiieeeellllkkkkaaaannnnooooccccnnnnyyyycccchhhh    

sssswwwwooooiiiimmmm    KKKKllll iiiieeeennnnttttoooommmm
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CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT
Z okazji zbli¿aj¹cych siê 

Œwi¹t Wielkanocnych 
¿yczymy 

wszystkim Pacjentom 
du¿o zdrowia i radoœci

1962 r.

BAR RESTAURACYJNY 
Warszawa, 

ul. Międzynarodowa 65
tel. 617 61 46

SPECJALNA OFERTA ŚWIĄTECZNA
dla wszystkich zapracowanych!

Przygotujemy dla Was różnorodne świąteczne potrawy.

ZAPRASZAMY 
od godz. 8.00 do 21.00

soboty i niedziele 9.00–21.00
W drugi dzień świąt 

czynne od godziny 10.00
Wszystkim swoim Klientom życzymy

wesołych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−607−190−012

TAPICER

Zainteresowanie 
okolic¹ odbytu

Czyœæ uszy

Czyœæ zêby

Toaleta zatok
oko³oodbytowych

Przynajmniej 
raz na tydzieñ

Co 2-3 dni przy
karmie domowej

Odrobaczenie

Po ka¿dej k¹pieli

Co tydzieñ przy karmie
suchej, gotowej
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Niech siê schowa dawny
Pewex! Klimatyzacja, dwa
razy wiêcej miejsca, ni¿
przedtem! 

Jest wszystko, co powinno
byæ: pieczywo (Ratyñski
i Grzybki), nabia³, miêso
i wêdliny (znakomite!),
œwie¿e warzywa i owoce,
przetwory; jest te¿ niewielki,

ale œwietnie dobrany dzia³
z chemi¹ gospodarcz¹ i ko-
smetykami. Sprowadzaj¹ tu
najnowsze kolekcje herbat
i kaw, i to nie tylko 
tych „z najwy¿szej pó³ki”,
a w szklanej gablocie wysta-
wiono pyszne ciasta, w tym
ogromnie poszukiwane mi-
niaturowe dro¿d¿ówki: z bu-

dyniem, jab³kiem, serem i in-
ne. S¹ na wagê, ale cena,
w przeliczeniu na sztukê,
wynosi tylko oko³o 60 gro-
szy! W sam raz coœ œwie¿ego
do kawy, tak na trzy - cztery
kêsy.

Samych alkoholi mnóstwo
(ceny hurtowe!); znakomity
wybór win, wiele mocniej-
szych trunków (tak¿e mro¿o-
ne do -18 stop. C). S¹ te¿
propozycje niebanalnych
prezentów: wysokoprocento-
wy alkohol w „butelce”,
która ma kszta³t... ka³aszni-
kowa! Wielkoœci naturalnej,
z futera³em, „pozwoleniem
na broñ”, a jak¿e, i szklanym
granatem na wszelki wypa-
dek!

„Delikatesy Johnnie” to
tak¿e niezawodne „pogoto-

wie ratunkowe” w rozmai-
tych ¿yciowych sytuacjach.
Zaskoczy³a ciê romantyczna
kolacja we dwoje? Proszê
bardzo: wpadnij do Johnnie-
go (w tygodniu czynne od
7.00 do 22.00, a w niedziele

– 10.00-22.00) i kup wszyst-
ko, czego ci trzeba, od szam-
pana i krewetek po nastrojo-
we œwiece i soczyste wino-
grona. 

Ale nie tylko w awaryj-
nych sytuacjach warto robiæ
tu zakupy. Sk¹d wiedzieæ, na
co siê zdecydowaæ? Pomog¹
w tym czêste degustacje wê-
dlin (i nie tylko), pozwalaj¹-
ce poznaæ ich smak i aromat.
Dziesiêcioosobowa za³oga,
znakomicie przeszkolona,
chêtnie podpowie i doradzi
niezdecydowanym.

Co wa¿ne, „Delikatesy
Johnnie” nie s¹ kolejnym
sklepem – meteorem, który
b³yskawicznie pojawia siê,
by znikn¹æ. Lokal zosta³ wy-
kupiony na w³asnoœæ, remont
by³ solidny, wygl¹da sympa-

tycznie i czyœciutko, klimaty-
zacja dzia³a porz¹dnie, choæ
pewnie najbardziej docenimy
j¹ w upa³y. W³aœciciel planu-
je dla sta³ych klientów spe-
cjalne karty rabatowe, z ko-
dem kreskowym, nie³atwe do

podrobienia. Taka karta bê-
dzie przysparzaæ swojemu
w³aœcicielowi nie tylko ko-
rzyœci (rabaty i upusty), ale
te¿ innych, mi³ych niespo-
dzianek od Johnniego!
AS 2006               Kaja

Witaj, Johnnie 
– lepiej, niż w Pewexie!

Pamiêtacie dawny Pewex na rogu Grenadie-
rów i Majdañskiej? Te luksusy, jakie tam wte-
dy by³y? Te sardynki, osza³amiaj¹cy wybór
alkoholi, te kosztowne smako³yki? Jeœli pa-
miêtacie, koniecznie musicie zajrzeæ dzisiaj
do tego samego sklepu, na Majdañskiej 1 (to
ten z widocznymi z Grenadierów, wyklejo-
nymi na zielono wielkimi oknami). Pomie-
szczenie to samo, ale w³aœciciel – zupe³nie
nowy! Otwarto tu pierwszy z planowanej
sieci sklepów „Delikatesy Johnnie”.

ul. Majdańska 1
zaprasza w: pon.−sob. 7.00−22.00; 

niedziela 10.00−22.00

�
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Universam „Grochów”
ul. Grochowska 207 (Rondo Wiatraczna)

ZAPRASZAMY 7 DNI W TYGODNIU NA UDANE ZAKUPY

Zdrowych, 
weso³ych i pogodnych 
Œwi¹t Wielkanocnych 

wraz z ¿yczeniami 
udanych zakupów 

w sklepach 
„Spo³em” WSS

sk³ada 
swoim klientom 
i pracownikom

Rada Nadzorcza
i Zarz¹d „Spo³em”

BOGATY ASORTYMENT po atrakcyjnych cenach:

Universam czynny w okresie
przedœwi¹tecznym

09.04.2006 r.
Niedziela handlowa – 900-1700

czêœæ spo¿ywcza – 800-1700

15.04.2006 r.
Wielka Sobota – 900-1500

Sklep ca³odobowy
15.04.2006 r. – do godz. 1900

17.04.2006 r. – od godz. 1500

– Non-stop

Zbrodnia
oczami 
młodzieży

Ostatniego dnia marca w LO im.
Stanis³awa Wyspiañskiego og³o-
szono wyniki Konkursu Katyñ-
skiego pt. „Polegli na nieludz-
kiej ziemi”. Jury wybra³o zwy-
ciêzców w trzech kategoriach –
plakatu, rzeŸby i prezentacji
multimedialnej.

Tak, jak rok temu obieca³a Anna Graf, dyrek-
tor liceum im. Wyspiañskiego, w jej szkole odby³
siê fina³ konkursu, którego tematem by³a zbrodnia
katyñska. Jury musia³o oceniæ 48 prac nades³anych
przez uczniów po³udniowopraskich szkó³. - Naj-
wiêcej by³o plakatów, ale uczniowie wykonali tak-
¿e rzeŸby i prezentacje multimedialne. Niestety, nie
by³o ¿adnej pracy w kategorii filmu – mówi³
w czasie uroczystoœci koordynuj¹cy konkurs nau-
czyciel, Jaros³aw Przybys³awski.  Prace by³y na
wysokim poziomie. Przejmowa³y realizmem i zro-
zumieniem zbrodni, jak¹ wyrz¹dzono narodowi
polskiemu. – Zainspirowa³a mnie ksi¹¿ka Józefa
Czapskiego „Na nieludzkiej ziemi” – powiedzia³a
„Mieszkañcowi” Ada Podwysocka uczennica 28
Gimnazjum im. Franciszka Sznajdego. – Przedsta-
wi³am wyci¹gniête ku górze d³onie wo³aj¹ce do
nieba o pomstê. Ada z zadum¹ odebra³a od Anto-
niego Stradomskiego, wiceburmistrza Pragi Po³u-
dnie, nagrodê za II miejsce w kategorii rzeŸby (na
zdjêciu). Wczeœniej ze szkoln¹ kole¿ank¹ Bogn¹
Kowalczyk (I nagroda w kategorii plakatu) w sku-
pieniu obejrza³y dok³adnie inne prace. 

Razem z Bogn¹ równorzêdne pierwsze miejsce
w plakacie zaj¹³ Wojciech Boratyñski z Zespo³u
Szkó³ Nr 12 im. Olimpijczyków Polskich z ul.
Siennickiej. Ta szko³a przys³a³a na konkurs naj-
wiêcej prac i obok Gimnazjum im. Sznajdego od-
nios³a najwiêkszy sukces, gdy¿ w kategorii rzeŸ-
by pierwsze miejsce tak¿e przypad³o uczennicy
z Siennickiej, Adelajdzie Zmorskiej. Wed³ug jury

najlepsz¹ prezentacjê multimedialn¹ wykona³
Mariusz Karcz. Laureaci konkursu zostali obda-
rowani dodatkow¹ nagrod¹, któr¹ ufundowa³ im
NSZZ Solidarnoœæ Pracowników Oœwiaty oraz
Stowarzyszenie Rodzin Katyñskich.

Nagrod¹ t¹ jest udzia³ w pielgrzymce do Katynia
na Polski Cmentarz Wojskowy, na którym spoczy-
wa ponad 4500 oficerów i podchor¹¿ych zamordo-
wanych przez Sowietów w 1940 roku. rosa 

W Szkole Podsta-
wowej Nr 217  im.
Obroñców Radio-
stacji AK w Rember-
towie znacznie przy-
by³o pomieszczeñ.
31 marca uroczy-
œcie zosta³o odda-
ne do u¿ytkowania
nowo wybudowane
skrzyd³o szko³y.

Sala gimnastyczna podsta-
wówki by³a wype³niona prawie
po brzegi dzieæmi i zaproszony-
mi goœæmi. Zebrani w skupieniu
obejrzeli prawie godzinny pro-
gram historyczno-artystyczny
przygotowany przez uczniów,
w którym przypomniano histo-
riê patronów szko³y, bohatersk¹
obronê rembertowskiej radiosta-
cji i tragiczn¹ œmieræ jej obroñ-
ców. Goœcie z uwag¹ ws³uchi-
wali siê w wiersze i pieœni.
Z uwag¹ ogl¹dali te¿ przygoto-
wan¹ przez uczniów multime-
dialn¹ prezentacjê. Wœród goœci
przewa¿ali radni Rembertowa
i kombatanci z ko³a AK Dêby,
którzy opiekuj¹ siê szko³¹. – Ta

inwestycja jest
prawdziwym sukce-
sem obecnego za-
rz¹du dzielnicy
i czêœci radnych,
którzy poparli jej re-
alizacjê – podkreœla³
mocno w prze-
mówieniu Józef Me-
lak, burmistrz Rem-
bertowa. – A by³y
propozycje ¿eby tej
szko³y nie rozbudo-
wywaæ... Wdziêczne
dzieci nagrodzi³y
s³owa burmistrza
gromkimi brawami.
Nowe skrzyd³o bu-
dynku by³o bardzo
potrzebne, gdy¿ do
tej podstawówki uczêszcza naj-
wiêcej rembertowskich dzieci.
W tym roku szkolnym uczy siê
tu prawie 800 uczniów! 

– W dobudowanej czêœci
mieœci siê m.in. 6 sal lekcyj-
nych, gabinet reedukatora, po-
mieszczenie dla œwietlicy, szat-
nia dla m³odszych klas, ma³a
salka gimnastyczna i sporto-
wa, przeznaczona na popo³u-
dniowe zajêcia dla dzieci... –

wyjaœnia Halina Sawicka,
dyrektor szko³y. Na zakoñcze-
nie oficjalnych uroczystoœci
uczniowie mogli daæ upust
swojej radoœci i wypuœciæ
w niebo kilkaset kolorowych
balonów. Co te¿ uczynili z naj-
wiêksz¹ przyjemnoœci¹. Zre-
szt¹ tak¿e ku uciesze goœci
przygl¹daj¹cych siê im z okien
nowo wybudowanego skrzyd³a
szko³y.                                ar

Dokąd po gimnazjum?
– Œwietny pomys³! – tak o gie³dzie szkó³ ponadgimnazjalnych mówi³ rodzic,
który z dwoma synami odwiedzi³ 2. kwietnia Zespó³ Szkó³ nr 5 im. Stefana Ki-
sielewskiego przy ul. Szczawnickiej. – Mo¿emy siê zapoznaæ z wieloma ofer-
tami, zapytaæ o szczegó³y, których nie znajdziemy w internecie.

Przez dwa pierwsze dni kwietnia w gmachu szko³y przy ul. Szczawnickiej prezentowa³y siê wszyst-
kie ponadgimnazjalne szko³y z Pragi Po³udnie. Gie³da zosta³a zorganizowana przy wspó³pracy z dziel-
nicowym Wydzia³em Oœwiaty i Wychowania. Honorowym patronatem imprezê obj¹³ burmistrz Mate-
usz Mroz. Szko³y prezentowa³y swoje oferty w klasach i na holu Zespo³u Szkó³ im. Stefana Kisielew-
skiego, w sk³ad którego wchodzi Liceum Ogólnokszta³c¹ce i Technikum Ekonomiczne. - Kisiel jest do-
bry na wszystko! – ¿artobliwie reklamowali siê gospodarze. Humor nie opuszcza³ te¿ ekipy LO im. Bo-
les³awa Prusa, która informowa³a „co w Prusie piszczy…?” 

Przyznaæ nale¿y, ¿e wszystkie szko³y porz¹dnie przygotowa³y prezentacjê. Sale czasami zaskakiwa-
³y dekoracjami. – Proszê siê poczêstowaæ kanapk¹ ze smalcem zrobionym przez naszych uczniów – za-
chêca³a nauczycielka z Zespo³u Szkó³ Spo¿ywczo-Gastronomicznych z ul. Komorskiej. „Kucharze”
z tej szko³y dumnie prezentowali w³asne wypieki. Ka¿da szko³a posiada³a w³asne ulotki informacyjne. 

Zainteresowanym na pytania odpowiadali uczniowie i nauczyciele. Sale przyozdobi³y wykonane
przez uczniów plakaty. Na ³awkach spoczê³y grube tomiska kronik szkolnych. Œciany zape³ni³y siê pre-
zentacjami multimedialnymi. Tylko zwiedzaj¹cych jakoœ ma³o... Ada M.

28 marca w Traffic Club mia³a
miejsce promocja najnowszej
powieœci Ma³gorzaty Karoliny
Piekarskiej zatytu³owanej „Tro-
piciele”. Akcja powieœci rozgry-
wa siê na Saskiej Kêpie, a jej
bohaterowie – harcerski zastêp
Tropicieli – szukaj¹ zaginionego
w zawierusze wojennej skarbu,
do którego klucz stanowi¹
przedwojenne pocztówki Wac³a-
wa Chodkowskiego. 

Chodkowski istnia³ naprawdê. By³ malarzem
i dalekim krewnym autorki. Mieszka³ na Saskiej Kê-
pie, któr¹ uwiecznia³ na swoich obrazach. Honoro-
wym patronem powieœci jest Muzeum Powstania
Warszawskiego, którego dyrektor Jan O³dakowski
obecny by³ na promocji. - Objêliœmy ksi¹¿kê patrona-
tem nie tylko, dlatego, ¿e jej bohaterowie odwiedzaj¹
nasze muzeum, ale przede wszystkim dlatego, ¿e dzie-
je siê ona w Warszawie, a jej akcja jest integralnie

zwi¹zana z miastem i jego histori¹ - powiedzia³ pod-
czas promocji ksi¹¿ki Jan O³dakowski. Imprezê pro-
wadzi³a Mi³ka Skalska (na zdjêciu z autork¹).

Zebrani na promocji goœcie bawili siê wyœmie-
nicie. Nie tylko dlatego, ¿e mogli obserwowaæ
zmagania m³odzie¿y bior¹cej udzia³ w konkursie
z wiedzy o harcerstwie i Powstaniu Warszaw-
skim, ale i dlatego, ¿e sami mogli podobnie jak
bohaterowie powieœci rozwi¹zaæ parê rebusów. 

Mabro

Kolorowo nad Rembertowem

Tropiciele z Saskiej Kępy w Trafficu
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 7/8

POZIOMO: 1-A czêœæ sk³adowa paleniska.1-J okrzyk, zawo-
³anie powitalne myœliwych i leœników. 2-E wejœcie do czo³gu.
3-A liche, prymitywne ³ó¿ko. 3-G Kydryñski, dziennikarz. 4-E
rzeczy konkretne. 4-L judo, japoñska walka na macie. 5-G
egipska bogini, matka s³oñca. 6-A wagon sypialny. 6-K suro-
wiec w produkcji w³ókien sztucznych. 7-B prawy dop³yw Odry.
7-G starogrecki rynek. 8-D roœlina zbo¿owa. 8-J muzyczna
klamra. 9-F przesuniêcie na wy¿sze stanowisko.10-A poje-
mnik na œmieci.10-H cz³owiek zatrzymany przez terrorystê,
porywacza.11-A fenicka bogini mi³oœci. 12-H przestarzale ko-
bieta uczestnicz¹ca w hulaszczych zabawach. 13-A cykl po-
wieœci H. Sienkiewicza.14-J marny grajek.15-E czajnik – na-
czynie z dziobkiem.16-A muzu³mañski podatek jako ja³mu¿-
na. 16-J grecka przepaska na w³osy.
PIONOWO: A-1 odwrotna strona monety. A-10 historyczny
pocisk armatni wype³niony ¿elaznymi kulami.B-6 pseudonim
Henryka Sienkiewicza. C-1 anio³ z najwy¿szego chóru. C-10
brat taty. D-6 niedow³ad, upoœledzenie ruchowe. E-1 dzielni-
ca Pruszkowa. E-11 ska³a wylewna, materia³ drogowy. F-8 fi-
giel, dowcip. G-1 potocznie uczta pijacka. H-2 jêzyk z grupy

Bantów. H-7 du¿y kamieñ. H-12 port morski w p³d. Iraku. I-3
Marek, polski napastnik pi³karski. I-9 metalowy lub plastikowy
zatrzask. J-1 rzeka w Austrii i Czechach, dop³yw Maruszy. 
J-7 Rasmus (zm. w 1832 r.) duñski germanista. J-12 dziew-
czynka dla rodziców. K-5 pêkate naczynie z szyjk¹ z gliny. 
L-1 jednostka monetarna w RPA. L-8 za³oga ³odzi wioœlar-
skiej. £-4 daw. student. £-12 wprawienie w ruch urz¹dzenia
technicznego. M-1 stolica Azerbejd¿anu. N-8 kieliszek alko-
holu. O-1 gwarancja, zabezpieczenie, pewnoœæ. O-12 uczta
pierwszych chrzeœcijan. opr. A. Kemski
Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹za-
nie krzy¿ówki Nr 22/05: „Wie pi³a co w drzewie piszczy”.
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Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Gra¿yna Biernat
z ul. Krótkiej, Weso³a-Zielona. Wa¿ne do 24 kwietnia br.

Ka¿de polskie œwiêta nio-
s¹ ze sob¹ niepowta-
rzalny nastrój. Niby s¹

one obchodzone na œwiecie, ale
wygl¹daj¹ zgo³a inaczej u nas.
Powie ktoœ: co kraj to obyczaj,
i chyba bêdzie to puenta do po-
twierdzenia faktu zdecydowa-
nej odrêbnoœci.

Ju¿ okres poprzedzaj¹cy od
Niedzieli Palmowej – oczeki-
wania – ma swój niepowtarzal-
ny urok i nastrój. Nasze œwiêta
Wielkanocne kojarz¹ siê nam
niezmiennie z kurczaczkami
i zaj¹czkami na kartach poczto-
wych, dekoracjach, plakatach
oraz wszelkich akcesoriach
i produktach œwi¹tecznych.
Wyprzedza je sprzeda¿ ga³¹zek
wierzbowych zdobnych
w kwitn¹ce bia³o mechate
kwiaty, nazywane baziami.
Czasem maj¹ one zabarwienie
lekko ¿ó³te, który to kolor do-
minuje w dekoracji œwi¹tecz-
nej, m.in. œwi¹tecznych bukie-
tów – palemek, z³o¿onych ze
wspomnianych ju¿ bazi, list-
ków borówek z kolorowymi su-
chymi trawami. 

Jest pewna zasadnicza ró¿nica
pomiêdzy obchodami œwi¹t
przez katolików i protestantów,
bo prawos³awni s¹ bliscy obcho-
dom katolickim, choæ same
œwiêta s¹ u nich póŸniej. U pro-
testantów wszystkich odmian,
a wiêc ewangelików (augsbur-
skich, reformowanych i metody-
stów), adwentystów, baptystów
i anglikanów, najwa¿niejszy jest
Wielki Pi¹tek – dzieñ œmierci
Jezusa Chrystusa na krzy¿u.
Przeciwnie u katolików, wa¿na
jest Œroda Popielcowa, Wielki
Czwartek i Wielka Sobota. 

W przybranych kirem œwi¹ty-
niach protestanckich w Wielki
Pi¹tek jest odprawiane uroczyste
nabo¿eñstwo, podczas którego
we wszystkich tekstach czyta-
nych przez pastorów przewija
siê opis chwil poprzedzaj¹cych
œmieræ Jezusa i moment samej
œmierci, której obwieszczenie
koñczy nabo¿eñstwo. Z kolei
w koœciele katolickim, odbywa-
j¹cym siê w Œrodê Popielcow¹,
ksi¹dz symbolicznie posypuje
wiernym g³owy popio³em, na
znak pokuty. Inna jest ju¿ msza

œwiêta Wielkoczwartkowa, po-
œwiêcona golgocie Chrystusa
i jego cierpieniom prowadz¹cym
do œmierci. U protestantów nie
ma te¿ „grobów” Chrystusa; nie
ma równie¿ zwyczaju œwiêcenia
pokarmów. Wa¿ne jest jednak to,
co ³¹czy, a nie dzieli. A ³¹czy
bardzo wiele. Polscy wyznawcy

wymienionych koœcio³ów tak,
samo jak katolicy przygotowuj¹
siê do obchodu wiosennych
œwi¹t. Gotuj¹ jajka w wywarach
dla zabarwienia ich skorupek,
wykonuj¹ pisanki do dekoracji
sto³u, dziel¹ siê te¿ jajkiem pod-
czas œwi¹tecznego œniadania.
Piek¹ ciasta, a skoro mowa o go-
towaniu i pieczeniu to pozwolê
sobie przytoczyæ zabawny wier-
szyk, zamieszczony w przedmo-
wie do jednego z wydañ s³ynnej
do dzisiaj ksi¹¿ki kucharskiej,
autorstwa Lucyny z Bachmanów
I-o v. Staszewskiej Æwierczakie-
wiczowej (1826-1901), niepra-
wid³owo czêsto wymienianej ja-
ko Æwierciakiewiczowa. Oto ten
wierszyk, przypisywany zreszt¹
samej Æwierczakiewiczowej:  

Pani w kuchni, z tego ³adu, 
trzy dni m¹¿ by³ bez obiadu. 

Bardzo wa¿ne œwi¹t przyczynki: 
cukier, m¹ka i rodzynki.
Plon ju¿ gotów - jedz - li¿ palec, 
a na imiê mu... z a k a l e c!

O autorce nieocenionych prze-
pisów kulinarnych i porad dla
gospodyñ, bêd¹cej jedn¹ z naj-
popularniejszych postaci XIX-
wiecznej Warszawy, kr¹¿y³o
wiele anegdot. Najwiêksz¹ po-
pularnoœæ zyska³ wydany
w 1860 roku potê¿ny tom „365
obiadów za piêæ z³otych”. Na te-
mat tej ksi¹¿ki dowcipnisie u³o-
¿yli zagadkê: - Co jest nieodzow-
ne do sakramentu ma³¿eñstwa?
OdpowiedŸ brzmia³a: - Do sa-
kramentu ma³¿eñstwa niezbêdne
s¹ nastêpuj¹ce kwalifikacje: pe³-
noletnioœæ, wolna, a nie przymu-
szona wola i ksi¹¿ka: 365 obia-
dów za 5 z³otych.

Dwudzieste wydanie wspo-
mnianej ksi¹¿ki autorka zaopa-
trzy³a w obszerny wstêp, który
zakoñczy³a nastêpuj¹cymi s³o-
wami: „¿onom zawsze powta-

rzam, ¿e smacznie przyrz¹dzony
obiad jest podstaw¹ szczêœcia
domowego i dobrego humoru
mê¿a. Co z kolei nastêpuj¹co
uzupe³ni³ od siebie wydawca:
„Smaczne i zdrowe jedzenie jest
podstaw¹ spo³eczeñstwa, bo
zdrowa dusza tylko w zdrowym
mieszka ciele”.

Æwierczakiewiczowa, by³a
niewiast¹ bardzo korpulentn¹.
Œmiano siê, ¿e gdy wsiada³a do
doro¿ki, ta niebezpiecznie trze-
szcza³a. Ponoæ najlepiej nawet
od¿ywiony koñ, nie jakaœ tam
przys³owiowa doro¿karska
szkapa, a¿ przysiada³ na tyl-
nych nogach, gdy mia³ ruszyæ
poganiany batem przez doro¿-
karza, z niebywa³ym obci¹¿e-
niem, przyrównywanym do kil-
kuosobowej rodziny. Mimo tu-
szy, bywa³a ona wszêdzie, i na
salonach, i w mieszkaniach
przeciêtnie zarabiaj¹cych ro-
dzin, a nawet w biednych sute-
renach, gdzie przybywa³a
z konkretn¹ pomoc¹ dla rodzin
nie maj¹cych œrodków do ¿y-

cia. Tych obdarowywa³a hojnie
tym, co sama ugotowa³a b¹dŸ
upiek³a, nie sk¹pi³a te¿ im dat-
ków pieniê¿nych, bo jak ma-
wia³a: - ¯o³¹dek g³odnemu pi-
szczy i œciska siê, ale nie maj¹c
na grzbiecie lichego nawet
odzienia, trudno nawet siê upo-
mnieæ o swoje. 

Byli jednak tacy, co siê bali
zw³aszcza niespodziewanych
wizyt pani Lucyny. Tymi pe³ny-
mi obaw i strachu przed ni¹, by-
wa³y z³e i leniwe gospodynie,
które maj¹c nawet niema³e œrod-
ki finansowe, nie potrafi³y utrzy-
maæ domu nie tylko na wysokiej
stopie, ale nade wszystko w czy-
stoœci i porz¹dku. Æwierczakie-
wiczowa, zjawiwszy siê w takim
domu, kaza³a siê wprowadziæ do
salonu, gdzie obejrzawszy sobie
wieko fortepianu, nie zawsze
u¿ywanego, gdy dojrza³a na nim
kurz, wypisywa³a palcem, obci¹-
gniêtym nieskazitelnie czyst¹ rê-
kawiczk¹, swoje inicja³y. Taka
wizyta koñczy³a siê zazwyczaj
degradacj¹ towarzysk¹, uderza-

j¹c¹ rykoszetem w ma³¿onka
nieszczêsnej gospodyni, która
nawet s³u¿by nie umia³a w³aœci-
wie nadzorowaæ. Zdarza³o siê,
¿e Bogu ducha biedny m¹¿, nie-
szczêsnej kobiety, traci³ intratne
zajêcie z powodu bojkotu towa-
rzyskiego. 

W lutym 1862 roku sta³o siê
g³oœne w Warszawie wyst¹pienie
Æwierczakiewiczowej podczas
nabo¿eñstwa w katedrze, cele-
browanego przez nowo wyœwiê-
conego, mianowanego przez
w³adze rosyjskie i przyby³ego
z Petersburga, arcybiskupa Zyg-
munta Szczêsnego Feliñskiego.
Arcybiskup upomnia³ na nim
wiernych, aby nie zak³ócali na-
bo¿eñstw „œpiewami i manife-
stacjami – polityczny raczej ni¿
patriotyczny religijny charakter
maj¹cymi”. Kiedy arcybiskup
zmierza³ po kazaniu, podczas
którego na znak protestu zaczêto
wychodziæ z katedry, do zakry-
stii, Æwierczakiewiczowa, jako
gor¹ca patriotka, przedar³a siê do
arcybiskupa i podniesionym g³o-
sem rzuci³a na niego, jako na
zdrajcê sprawy narodowej prze-
kleñstwo. 

Doceni³a Warszawa jej odwa-
gê, kiedy w wiele lat póŸniej, 26
lutego 1901 roku, ¿egna³a j¹ t³u-
mnie na cmentarzu ewangelicko-
reformowanym w Warszawie.
Takie oto meandry kryje nasza
historia i warto o tym pamiêtaæ
przy œwi¹tecznym stole, kiedy
spotykamy siê z ca³¹ rodzin¹
i wspominamy czasy minione... 

Tadeusz Wł. Świątek

H O R O S K O PH O R O S K O P

WIELKANOC
ZAU£KI HISTORII

Sponsorem „Zau³ków historii” jest

Lucyna z Bachmanów Æwier-
czakiewiczowa autorka ksi¹-
¿ek kucharskich i porad dla
gospodyñ.

Œwi¹teczne przygotowania.
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�� BARAN 21.03-21.04
Powinieneœ zacz¹æ podejmowaæ konkretne
i stanowcze decyzje. Dobrze by³oby zamkn¹æ
sprawy, których zakoñczenia nie widaæ. Naj-
bli¿si oczekuj¹ tak¿e wiêkszego zainteresowa-
nia z twojej strony. Rekompensat¹ by³by
wspólny wyjazd na wypoczynek z dala od
miejskiego zgie³ku. Postaraj siê, wiêc dotrzy-
maæ s³owa, naprawdê warto - ty te¿ na tym
skorzystasz. 

�� BYK 22.04-21.05
Bardzo dobre samopoczucie i wspania³y na-
strój - tak mo¿na okreœliæ twoje nastawienie do
œwiata, ¿e ju¿ zaplanowa³eœ swój weekendowy
wyjazd i w g³owie masz program organizacyjny.
Liczysz na wspania³¹ zabawê, zadba³eœ te¿
o odpowiednie towarzystwo i oprawê. Mo¿esz
sobie pozwoliæ na ma³e szaleñstwo, zw³aszcza
¿e twoja obecna sytuacja finansowa jest niez³a. 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Teraz masz okazjê do ma³ego odpoczynku
i postaraj siê wykorzystaæ go maksymalnie.
Twój organizm usi³uje zredukowaæ wiosenne
przemêczenie i pesymistyczne nastawienie do
œwiata. Przed tob¹ czas za³atwiania skompli-
kowanych spraw w urzêdach, co niestety nie
napawa ciê optymizmem. 

�� RAK 22.06-22.07
Czeka ciê sporo wydarzeñ, na pewno bêd¹
one dobre i takie sobie. W trudnej sytuacji naj-
lepszym wyjœciem na poprawê humoru bêd¹
zakupy nawet, jeœli kupisz drobiazg, o którym
od dawna marzy³eœ. Warto by³oby popracowaæ
nad jakimœ pomys³em, który poprawi³by twoje
finanse i presti¿ w firmie. 

�� LEW 23.07-23.08
Przed tob¹ œwi¹teczne dni, podczas których
czekaj¹ ciê same przyjemne niespodzianki. Mu-
sisz uwa¿aæ na zdrowie i dbaæ o siebie szcze-
gólnie, nie unikaj wiosennych spacerów w s³oñ-
cu i towarzystwa sympatycznych osób. Wa¿ne
jest te¿ optymistyczne nastawienie do œwiata,
w twoim przypadku teraz najbardziej wskazane.

�� PANNA 24.08-23.09
Jesteœ trochê przemêczony, wiosenne przesile-
nie i nat³ok obowi¹zków nie pozosta³y obojêtne
dla twojego organizmu. Musisz koniecznie przy-
stopowaæ i pozwoliæ odpocz¹æ sobie przez kilka
dni. W sprawach zawodowych nie powinno byæ
wiêkszych problemów, natomiast w sprawach
osobistych koniecznie zadbaj o poprawê wza-
jemnych kontaktów z partnerem.

�� WAGA 24.09-23.10
W tym miesi¹cu przybêd¹ ci dodatkowe obo-
wi¹zki. Nie martw siê, wbrew pozorom od-

poczniesz w œwiêta. Wskazany jest wiêkszy
wysi³ek fizyczny i przyda³oby siê parê dni le-
niuchowania, ale nie przy œwi¹tecznym stole.
W sprawach zawodowych nie bêdziesz teraz
prze¿ywa³ wiêkszych wzlotów, ale na pewno
bêdziesz doceniany przez prze³o¿onych. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Kwietniowe s³oñce nastraja ciê bardzo optymi-
stycznie. Jesteœ teraz w pe³ni swoich si³ wital-
nych i tryskasz energi¹. Twój radosny nastrój
poprawia te¿ niez³a sytuacja finansowa i zawo-
dowa, w której mo¿esz wykazaæ siê du¿¹ in-
wencj¹. Masz g³owê pe³n¹ pomys³ów i chêtnie
je wykorzystasz w najbli¿szej przysz³oœci. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Przez najbli¿szych kilka dni bêdziesz obdarzo-
ny du¿¹ energi¹ i si³¹ przebicia. Na pewno bê-
dzie ci to potrzebne w przepychaniu siê ³okcia-
mi do okienek w urzêdach. Jak zwykle pewne
sprawy zostawi³eœ na ostatni¹ chwilê. W œwiê-
ta wykorzystaj wolny czas i odwiedŸ swoj¹ ro-
dzinê, dla której masz za ma³o czasu. Poza
tym postaraj siê podreperowaæ swoje sprawy
finansowe, masz tutaj du¿e pole do popisu.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Obecnie jesteœ w dobrej formie, tylko czasami
dokucza ci chandra. Najbli¿sze dni bêdziesz
mieæ urozmaicone najprzeró¿niejszymi zajêcia-
mi. W pracy nie ingeruj w sprawy, które ciê nie
dotycz¹, bo mo¿esz zostaæ koz³em ofiarnym.
Mo¿esz spodziewaæ siê mi³ej niespodzianki
w sprawach finansowych. W uczuciach bez
wiêkszych zmian. Natomiast w najbli¿sze dni
postaraj siê odpocz¹æ od codziennych spraw.

�� WODNIK 21.01-19.02
Masz wspania³e samopoczucie. Jesteœ na fali
powodzenia i przewodzisz towarzystwu. Twoi
znajomi chêtnie przebywaj¹ w twoim towarzy-
stwie - twój zapa³ i optymizm jest po prostu zara-
Ÿliwy. Natomiast w uczuciach czeka ciê dosyæ
trudny okres, musisz spojrzeæ na te sprawy z dy-
stansu i przemyœleæ, co jest dla ciebie najlepsze.
Swoje wydatki finansowe planuj z g³ow¹!

�� RYBY 20.02-20.03
Odczuwasz apatiê i nie masz ochoty na wiêk-
szy wysi³ek umys³owy, a tym bardziej fizyczny.
Odczuwasz wiosenne znu¿enie i chcia³byœ tyl-
ko spaæ i spaæ. Niestety, nie jest to wykonalne.
A kto bêdzie za ciebie pracowa³ i utrzymywa³
rodzinê? Nigdy nie brakowa³o ci pomys³ów na
poprawê finansów. Spraw uczuciowych nie
spychaj na dalszy plan, s¹ one dla ciebie bar-
dzo wa¿ne, chocia¿ swoim dotychczasowym
zachowaniem temu zaprzeczasz. 

Merlin



11118888    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

ANTYKI

� Kolekcjoner kupi stare
ksi¹¿ki, pocztówki i inne an-
tyki. Tel. 022 824-14-66; 

0603-134-462
� Kupiê meble, obrazy, zega-
ry, pocztówki, znaczki oraz
inne przedmioty. 

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

AUTO−MOTO/kupię

� Astrê – Lanosa lub Skodê. 
Tel. 0506-871-924

AUTO−MOTO/sprzedam

� Ford Escort 1,3, `97. 
Tel. 0502-165-431 

HOBBY

� Kupiê stare prospekty sa-
mochodowe i inn¹ literaturê
motoryzacyjn¹. 

Tel. 0600-817-479; 
022 610-45-44

FINANSE

� ZUS, KPiR, Kadry, P³ace,
PIT-y, ksiêgowoœæ spó³ek
z o.o. i innych podmiotów go-
spodarczych, LMF. 

Tel. 022 813-40-65; 
0507-026-742

KUPIĘ

� AAAAA Antyki – szable,
bagnety, zegary, meble, obrazy,
sztuæce, oœwietlenie oraz inne
starocie. Tel. 022 610-39-15;

0601-335-634
� AAA Antyki, meble, obra-
zy, zegary, platery, srebra oraz
inne przedmioty. 

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

� Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18. Tel. 022 831-36-48
� Znaczki, pocztówki, mone-
ty, medale, banknoty, akcje. 

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

SPRZEDAM

� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, kon-
serwacja, akcesoria. 

Tel. 0606 742 822

MEDYCZNE

� Blokery, Esperal, odtrucia.
Tel. 022 671-15-79, 

022 613-98-37
� Kwasy - likwidacja blizn
i przebarwieñ. 

Tel. 022 870-14-44
� Medyczna pielêgnacja stóp
- równie¿ diabetycy. 

Tel. 022 870-14-44

NAUKA

� Angielski. 
Tel. 0691-985-034

� Angielski - skutecznie. 
Tel. 022 612-30-77; 

0888-214-618 
� BHP - szkolenia. 

Tel. 022 879-87-66

� J. francuski, j. rosyjski –
wyrównywanie poziomów;
pon. i czw. w godz. 15.00-
18.00. Tel. 022 815-62-86; 

0602-303-114
� J. polski. 

Tel. 022 673-72-39
� J. niemiecki – korepetycje,
konwersacje, t³umaczenia. 

Tel. 0 22 810-88-96
� Kursy dla archiwistów. 

Tel. 022 879-87-66
� Matematyka – 60 minut –
25 z³. Tel. 022 810-26-11; 

0663-022-567
� Pianino, keyboard. 

Tel. 0501-162-175
� Rosyjski – mgr, nauka, ma-
tura, konwersacje. 

Tel. 0608-067-337
� W³oski, francuski – nau-
czyciele – tanio, solidnie. 

Tel. 022 673-69-26
� Zarz¹dcy i poœrednicy -
szkolenia. 

Tel. 022 879-87-66 

NIERUCHOMOŚCI

� Kupiê 2-3 pokoje od w³a-
œciciela. Tel. 022 741 69 38

1-pokojowe sprzedam
�Wo³omin 31m2. 

Tel. 0602-518-642
2-pokojowe sprzedam

� Bródno 38 m2. 
Tel. 022 670-41-46

� Marki 40 m2. 
Tel. 022 619-67-65

� Odkryta 51 m2. 
Tel. 022 670-44-83

� Tarchomin 46 m2, 205000
z³. Tel. 022 670-41-46

3-pokojowe sprzedam
� Grochów 72 m2, 2005 r. 

Tel. 022 619-67-65
�Ksi¹¿kowa 54 m2, 225000z³.

Tel. 022 670-41-46
� £ukowska 63 m2, 1994 r. 

Tel. 022 670-41-46
� Marki 64 m2, 217000z³. 

Tel. 022 670-44-83
� Tarchomin 64 m2. 

Tel. 022 670-44-83
�Wawer 108 m2, kamienica. 

Tel. 022 670-44-83
� Zamieniecka 85m, budynek
z 2000 r, 2 - poz, ciche i wid-
ne, cena 299.000 pln. 

Tel. 0501-541-085
Lokal u¿ytkowy sprzedam
� Rondo Wiatraczna, nowe
lokale 89, 103, 65, 90,133 na
I piêtrze. Tel. 0501-541-085

� Nieruchomoœci Rembertów
– skup, sprzeda¿ – wynajem -
al. gen. A. Chruœciela 71A. 

Tel. 022 673-45-49; 
0693-263-757

� Rodzina czeczeñska poszu-
kuje niedrogiego pokoju na
Grochowie. Pilne. 

Tel. 022 810-95-30
� Spokojna para, bez na³o-
gów pilnie poszukuje samo-
dzielnego mieszkania na d³u-
¿ej do kwoty 750 z³. (w tym
czynsz). Tel.0604-903-223

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Dom ma³y na ma³ej dzia³ce
(Miêdzylesie, Radoœæ i okoli-
ce). Tel. 022 615-21-85
� Mieszkanie 2-pokojowe. 

Tel. 022 613-02-69

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Domek do remontu na pla-
cu 1200 m kw w Remberto-
wie. Tel. 0692-780-508; 

0694-600-148
� Dzia³kê 800 m kw., nieda-
leko Jeziora Partêczyny, cena
25 z³/m kw. 

Tel. 0508-229-961
� Gara¿. Tel. 022 624-12-40
� Gara¿ - ul. Karczewska. 

Tel. 0510-383-975
� Lub zamieniê M-6 (4-poko-
jowe) na 2-pokojowe lub ina-
czej. Tel. 022 810-35-75
� Tanio gara¿ na Grochowie.

Tel. 022 813-34-48; 
0508-716-099

DAM PRACĘ

� AVON – nowe programy
zarobkowe, ciekawe propozy-
cje. Zadzwoñ! 

Tel. 022 673-55-28; 
0602-623-916

RAMKA
�� Firma internetowa poszu-
kuje HANDLOWCA
h t t p : / / w w w . m a g p r o -
jekt.pl/praca

� Firma z bran¿y us³ug ko-
munalnych zatrudni kierow-
ców z kategori¹ C oraz C+E. 

Tel. 0602-232-070
� Z Oriflame, jako konsul-
tantka zarobisz tyle – ile po-
trzebuje Twój domowy bu-
d¿et. Zadzwoñ pod przyjazny
numer! Tel. 022 871-88-00
� Opiekunkom, siostrom
PCK na dy¿ury pielêgnacyjne
w domach pacjentów. 

Tel. 022 815-30-62

SZUKAM PRACY

� Podejmê siê sprz¹tania,
prasowania, mycia okien. 

Tel. 0505-291-741
� Porz¹dki œwi¹teczne. 

Tel. 022 815-27-05
� Sprz¹tanie – pe³en zakres. 

Tel. 022 673-67-33; 
0512-934-870

PRAWNE

�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne
– obs³uga. Porady. Anin ul.
Gajowa 2 A; wtorki
i czwartki 15.00-18.00. 

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

� KANCELARIA – niedro-
gie porady prawne – sprawy
rodzinne, spadkowe, lokalo-
we, nieruchomoœci, obs³uga
firm – „Universam” Grochów
(nad bankiem). 
Tel. 022 810-00-61–66 w. 252;

0693-444-108

RÓŻNE

�� Bielizna, pasmanteria –
ul. Fieldorfa 10/324
� Docieplanie budynków –
dop³aty, kredyty. 

Tel. 0605-922-252
� Kasztanowce – szczepienie
– certyfikat. Tel. 0605-783-913
� K.S. DRUKARZ og³asza
nabór do sekcji ³uczniczej m³o-
dzie¿y z roczników ’92-’94.

Tel. 0605-535-455
�Konsultacje dotycz¹ce zwro-
tu, zasiedzenia, reprywatyzacji
nieruchomoœci dekretowych -
siedziba UPR ul. Nowy Œwiat
41, pon. i czwartki 15.00-
17.00. Tel. 022 826-74-77; 

0606-90-40-67
�� KREDYTY - gotówkowe,
hipoteczne i samochodowe,
leasing. Sprzeda¿ domów
z bali. W-wa, ul. Miñska 69,
lok. 41. Tel. 022 870-27-83; 

501 550 975
RAMKA
Okazja! Skup Czapelska –
10,11,12 kwiecieñ (poniedzia-
³ek,wtorek, œroda) skupuje
puszki ALU. po 5
z³/kg��.(7.00-20.00). Tel. 022
499-20-62 

� Opieka nad grobami
w Warszawie. Tanio i soli-
dnie. Tel. 0500-336-607
�� Zrób prezent na komuniê,
urodziny, imieniny – zamów
portret. Tel. 0693-619-950

USŁUGI

� ABY UPRAÆ dywany, wy-
k³adzinê, tapicerkê - profesjo-
nalnie. Dojazd gratis. 

Tel. 022 619-40-13; 
0502-928-147

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 

Tel. 022 610-58-50; 
0607-838-608

�� ANTENY – Telewizyjne
i satelitarne, Cyfrowy Polsat
199,00 z³., 35,00 z³/m-c oraz
dekodery bez abonamentu
400 programów – 15 polskich
(Polonia, TV Trwam). Sprze-
da¿, monta¿, naprawa, gwa-
rancja. Tel. 022 815-47-25; 

0501 123 566
� Automatyczne pralki, zmy-
warki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23, 

0609 105 940
�Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
�� Biuro ksiêgowe rozliczy
ka¿dego, Licencja Ministra,
uprawnienia Doradcy. 

Tel. 022 672-06-62; 
0502-708-747

� Ch³odnicze urz¹dzenia du-
¿e (komory), ma³e (sklepowe)
– monta¿ i naprawa. 

Tel. 0602-690-141
� Cyklinowanie, lakierowa-
nie - Szpakowski. 

Tel. 022 872-93-03
� Cyklinowanie. 

Tel. 022 751-96-01
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 022 642-96-16
� Dezynsekcja. 

Tel. 022 751-96-01 
� Domofony – naprawa,
monta¿ i konserwacja. 

Tel. 022 612-92-70; 
0601-93-68-05

�� Elektryczne. 
Tel. 022 615-58-13; 

0504-61-88-88
� Elektryczne. 

Tel. 022 810-29-77
� FOCUS SERVICE - napra-
wa telewizorów w domu
klienta. Tel.022 613-62-96; 

0603-40-90-20
� Gaz, awarie pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, przerób-
ki, naprawy, hydraulika 24 h. 

Tel. 022 610-88-27; 
0604-798-744

�� Glazura, malowanie, ta-
petowanie, hydraulika, elek-
tryka, panele, gwarancja –
Firma G³owacki. 

Tel. 022 615-58-13, 
0504 61 88 88

� Hydraulika, WOD.-KAN. –
GAZ., C.O. Tel. 022 613-82-96; 

0696-321-228
�� Hydrauliczne. 

Tel. 022 615-58-13; 
0504-61-88-88

� Hydraulik. 
Tel. 022 815-66-60, 

0502-031-257
� Hydrauliczne, gazowe –
osobiœcie. Tel. 022 610-81-21;

0607-773-106
� Kolorowa odzie¿ robocza –
producent. Obuwie, rêkawice,
fartuchy, odzie¿ dla gastrono-
mii, odzie¿ dla agencji ochro-
ny. P.P.H.U. Pirat, ul. Che³m-
¿yñska 158; 04-464 W-wa. 

Tel./fax. 022 610-20-15,
www.pirat.waw.pl 

�� Komputery – naprawa,
modernizacja, pomoc. 

Tel. 0503-946-497
� Kominiarskie, zduñskie –
piece, kuchnie, kominki, czy-
szczenie kominów i odgruzo-
wywanie, wk³ady kominowe
z kwasówki. Opinie, szybko,
solidnie. Tel. 0608-728-701; 

022 673-01-33 
�� Lodówek naprawa. 

Tel. 022 842-97-06; 
0602-272-464

� LODÓWKI, PRALKI. 
Tel. 022 671-80-49; 

610-05-30; 0604-910-643
� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 022 615-76-97
��Malowanie, tapetowanie. 

Tel. 022 615-58-13;
0504-61-88-88

� Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 022 612-01-95

�� Naprawa i przestrajanie
telewizorów krajowych i za-
granicznych, magnetowi-
dów, urz¹dzeñ elektronicz-
nych. Gwarancja. 

Tel. 022 612-52-23; 
0607 145 196

� Naprawa pralek i lodówek
– tanio. Tel. 022 644-23-12; 

0697-120-312
� Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej. 

Tel. 022 672-95-50
�Naprawa pralek, AGD, in-
stalacje elektryczne. 

Tel. 022 612-92-70; 
0601-93-68-05

�� Poprawki krawieckie –
tanio. ul. Fieldorfa 10/324
� PRALNIA, magiel, pranie
dywanów ul. Zwyciêzców 55;
ul. Guderskiego 9. 

Tel. 022 617-73-81 
�� Pranie i renowacja odzie-
¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralni-
czy ul. Igañska 22. 

Tel. 022 870-09-54
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. 

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

� Przy³¹cza wod.-kan., budo-
wa, usuwanie awarii, legaliza-
cja. Tel. 0606-743-873; 

022 675-94-24 
RAMKA
�� Us³ugi remontowe – pe³en
zakres – dla firm, osób pry-
watnych. Rachunki. Tanio,
solidnie, szybko. Tel. 0507-
080-611
� Studnie. Tel. 022 789-33-89
�Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, prze-
k³adanie, cyklinowanie, lakie-
rowanie – osobiœcie. 

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

�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne.

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

�� Tapicerskie. 
Tel. 022 612-53-88

RAMKA
Skup Czapelska – nieodp³at-
nie odbiera zu¿yty sprzêt
AGD, z³om w ka¿dej postaci,
makulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic.
Tel. 022 499-20-62 (7.00-
20.00)
� Zabudowy balkonów. 

Tel. 022 610-19-92
�� ¯aluzje, verticale, rolety,
moskitiery – producent –
monta¿, serwis. Rabat dla
emerytów i rencistów. ul. Ko-
morska 42 godz. 9.00-17.00; 

Tel./fax. 022 870-36-37;
0 22 497-98-80;

www.rosko.waw.pl
� ¯aluzje verticale, rolety -
naprawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� ¯aluzje verticale, rolety,
monta¿, naprawa, hurt, pranie
verticali. Tel. 022 610-23-83
� Rolety antyw³amaniowe
i naprawy. Tel. 022 610-54-19
� ¯uk – wywóz gruzu, œmie-
ci, przeprowadzki. 

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

Blokery, Esperal, odtrucia. 
Tel. 022 671-15-79, 

022 613-98-37

Firma internetowa 
poszukuje HANDLOWCA
http://www.magprojekt.pl

/praca

Okazja! Skup Czapelska –
10,11,12 kwiecieñ (poniedzia-
³ek,wtorek, œroda) skupuje pu-
szki ALU. po 5 z³/kg* (7.00-
20.00). Tel. 022 499-20-62 

* cena z innym towarem

Skup Czapelska – nieod-
p³atnie odbiera zu¿yty
sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³ucz-
kê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic. 
Tel. 022 499-20-62 (700-2000)

Us³ugi remontowe – pe³en
zakres – dla firm, osób
prywatnych. Rachunki.
Tanio, solidnie, szybko. 

Tel. 0507-080-611
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23 marca w Centralnej Bi-
bliotece Wojskowej przy ul.
Ostrobramskiej w 85. rocz-
nicê odznaczenia sztan-
darów pu³ków kawa-
lerii Orderem Wojen-
nym Virtuti Militari
za czyny wybitnego
mêstwa w latach 1919-
1920 odby³a siê „Promo-
cja Kawaleryjska”. Promowa-
no m.in. ksi¹¿ki „Kawaleryj-

skie boje” Janusza Odziem-
kowskiego i „Mokra Dzia³o-
szyn 1939” praca zbiorowa.

� � �
Na pytanie „Co potrafi¹

przedszkolaki” mieszkañcy
Wawra po V Przegl¹dzie Przed-
szkolnej Twórczoœci Artystycz-
nej – mog¹ spokojnie odpowie-
dzieæ – prawie wszystko. 

Przedszkolak potrafi profe-
sjonalnie zaœpiewaæ, zatañczyæ
jak prawdziwy mistrz tañca to-
warzyskiego i zaprezentowaæ
monodram jak uznany aktor.

Jeœli do tego dodaæ niebanalne
stroje, w których wyst¹pili
i œwietn¹ scenografiê, to trzeba
siê zgodziæ, ¿e pi¹tek 7 kwiet-
nia w Przedszkolu nr 107 przy
ul. Wilgi 29 up³yn¹³ w bardzo
artystycznej atmosferze. 

Nad ca³oœci¹ przedsiêwziêcia
czuwa³a dyrektorka przedszko-
la Barbara Haczyñska, która ju¿
pi¹ty raz pozwala zab³ysn¹æ
wawerskim gwiazdom i gwia-
zdeczkom. 

� � �
W Muzeum Karykatury

otwarto now¹ wystawê w ca³o-
œci poœwiêcon¹ pi³ce no¿nej. 

Bo na ten rok przypadaj¹ pi³-
karskie mistrzostwa œwiata.
Wystawa jest jednoczeœnie sa-

lonem Stowarzyszenia Polskich
Artystów Karykatury. Dlatego
wrêczono statuetki Eryka Li-
piñskiego. Ma³ego Eryka dosta³
miêdzy innymi Henryk Cebula.
Zaœ du¿ego Wojciech Chmu-
rzyñski, który od dziesiêciu lat
kieruje t¹ najweselsz¹ war-
szawsk¹ placówk¹ muzealn¹
i o satyrze, tak¿e tej pi³karskiej
- wie wszystko. W muzeum za-
prezentowa³ równie¿ swoje pra-
ce rysownik Jacek Frankowski
(na zdjêciu). Wystawa potrwa
do 7 maja.

� � �
Olbrzymi sukces odniós³

Piotr Marzecki, uczeñ Gimna-
zjum Nr 24 im. Aleksandra Ka-
miñskiego z ul. Kobielskiej.
Pod koniec marca Piotr zwyciê-
¿y³ w kategorii gimnazjum
w III Finale Festiwalu Dobrego
S³owa „Dzieñ na TAK”, zorga-
nizowanym przez sto³eczne
Biuro Edukacji, warszawskie
szko³y i fundacjê „Œwiat na
Tak”(która jest m.in. organiza-

torem konkursu „Oœmiu Wspa-
nia³ych”). Uczestnicy prezento-
wali teksty literackie, publicy-
styczne lub w³asne zwi¹zane
z tematem Festiwalu: daj siebie
innym. – Piotrek Marzecki fan-
tastycznie mówi³ fragmenty En-
cyklik Papieskich Jana Paw³a
II – komentowa³y zachwycone
nauczycielki z wyró¿nionej
w konkursie Szko³y Podstawo-
wej Nr 75. Fina³ konkursu
odby³ siê w auli Uniwersytetu
Kardyna³a Stefana Wyszyñ-
skiego, a nagrody wrêcza³a
przewodnicz¹ca jury, aktorka
Alina Janowska (na zdjêciu).  

� � �
20 maja br. w Warszawie

w Centrum Finansowym przy ul.
Pu³awskiej 15 odbêdzie siê kon-
ferencja dla kobiet wychowuj¹-

cych dzieci do lat 7 i doœwiad-
czaj¹cych z tego powodu trudno-

œci w dostêpie do zatrudnie-
nia. Panie chêtne do

udzia³u  w konferencji
proszone s¹ o sk³ada-
nie zg³oszeñ kore-
spondencyjnie, telefo-

nicznie lub e-mailem:
Derm-Service Pologne ul.

Pu³awska 15, 02-515 War-
szawa tel. 22/521-42-24, e-mail:
biuro@dermservice.com.pl
Dzieciom i mamom organizato-
rzy zapewniaj¹ ca³odzienne
wy¿ywienie. 

� � �
W œrodê 5 kwietnia, w Ze-

spole Szkó³ Nr 5  przy ul.
Szczawnickiej by³o bardzo eu-
ropejsko. Uroczyœcie obcho-

dzono tam Dzieñ Europejski
pod has³em „Moje wakacje
w Europie”. Niestety, do praw-
dziwych wakacji zosta³y je-
szcze prawie trzy miesi¹ce. 

� � �
Od 6 do 8 kwietnia odbywa³y

siê XVI Ogólnopolskie Spotka-
nia Ma³ych Form Teatralnych
M³odzie¿owych Oœrodków
Wychowawczych. Uczestnicy
spotkañ oprócz wyjœæ do teatru
i spacerów po Warszawie ucze-
stniczyli m.in. w warsztatach
z aktorem i programie obowi¹z-
kowym – spektaklach wg utwo-
ru La Fontaine`a „Panna”. M³o-
dym wykonawcom swojej sie-
dziby u¿yczy³ M³odzie¿y Oœro-
dek Wychowawczy Nr 2 przy
ul. Stra¿ackiej 57.    

� � �
Trwa przeprowadzka Proku-

ratury Rejonowej dla Pragi Po-
³udnie z ul. Podskarbiñskiej do
nowej siedziby na ul. Kamien-
n¹ 15. 

(ab) (mkp) (ar)
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Zaproszenia dla mieszkańców
�� Centrum Promocji Kultury dla Pragi Po³udnie ul. Gro-
chowska 274 (wejœcie od ul. Kamionkowskiej) - 10.04.
godz. 18.00 – Klub Klezmera - na wieczór muzyczny zapra-
sza Janusz Mirecki; 19.04. godz. 17.00 – Wieczorek taneczny.
(Bilety w cenie 8 z³); 20.04. godz. 19.00 – Wernisa¿ wystawy
malarstwa Joanny Send³ak; 21.04. godz. 18.00 – Praska Fala
DŸwiêku – London Calling.
�� Klub Kultury „Falenica” ul.. W³ókiennicza 54, 12.04.
godz 17.30 „Prawda. Fikcja. Maski. Komunikowanie jako pr-
coes kreatywny i symboliczny” wyk³ad Aleksandry Jankow-
skiej;19.04. godz. 17.30 „Ludzie filmu: Federico Fellini” pro-
jekcja filmu „La strada” w ramach Ma³ej Akademii Kina;
20.04. godz. 18.00 „Kochanych rodziców mamy” premiero-
wy spektakl m³odzie¿owej grupy „Intermedium”; 26.04.
godz. 17.30 „Solo i w duecie z panem Mieczys³awem Fog-
giem w tle” wieczór artystyczny, w programie m.in. koncert,
wystawa, wspomnienia; wystepuj¹: Irena Rogowska, Zbi-
gniew Rogowski, Bogdan Jaczewski, Andrzej Zagrodzi;
�� 17.04. Start godz. 11.00 – XXII Wielkanocny Rajd na
Orientacjê „anino 2006” Warszawa Falenica – Wiaty przy ul.
Prze³êczy (koniec Bartoszyckiej) 200 m, na wschód od ko-
œcio³a w Falenicy; wpisowe od osoby – 5 z³. Zg³oszenia An-
drzej Kêdziorek tel. 022 872-03-47.
�� Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – 12.04.
godz. 11.00-12.00 ,,Filmoteka dla ka¿dego cz³owieka” – film
dla szko³y pt: ,,W pustyni i w puszczy”; 13.04. godz. 18.00-
20.00 spotkanie seniorów oraz wystêp zespo³u dzieciêcego
,,Echo”(jajeczko); 21.04. godz. 19.00- 21.00 - spotkanie War-
szawskiego Klubu Volkswagena Garbusa; 22.04. godz. 12.00
- przedstawienie dla dzieci pt: ,,Skarby wnêtrza Ziemi” – sk¹d
siê bierze sól i wêgiel; 23.04. godz. 11.00-15.00 - marszobieg
przez Olszynkê Grochowsk¹ z³o¿enie kwiatów i zapalenie
zniczy pod pomnikiem.                                         
��Teatr Stara Prochoffnia ul. Boleœæ 2 spektakl „Brzeg – Opo-
le”. Najbli¿sze spektakle 20, 21, 22 i 23.04 br. godz. 19.00. 
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WŁOSÓW PO ZIMIE
produktami System Professional

Al. St. Zjednoczonych 67 tel. 022 810−26−81

25% zniżki (dla okaziciela Gazety) 

ssaalloonn  ffrryyzzuurr

Pó³metek osi¹gnê³a Warszawska Liga
Siatkówki – jedna z najwiêkszych sto-
³ecznych imprez popularyzuj¹cych pi³-
kê siatkow¹.  – Turniej jest rozbudowa-
n¹ kontynuacj¹ „Niedzieli z siatkówk¹”,
a jego organizatorami jest UKS Goc³aw
75 i nasz dzielnicowy Wydzia³ Kultury
i Sportu – wyjaœni³ nam rozgrzewaj¹cy
siê na parkiecie Antoni Stradomski, wi-
ceburmistrz Pragi Po³udnie.

W turnieju startuje 19 dru¿yn pogrupowa-
nych w trzech ligach. Œcis³¹ czo³ówkê jak na ra-
zie stanowi¹ zespo³y Professional, BUFU, Cera-

mika Polcolorit (na zdjêciu) i TTW Opex. Wszy-
stkie mecze rozgrywane s¹ w hali OSiR-u przy
ul. Saskiej. Turniej rozpocz¹³ siê w lutym i po-
trwa a¿ do grudnia. Wtedy te¿ poznamy zwy-
ciêzcê. Jest o co walczyæ, gdy¿ poza sam¹ saty-
sfakcj¹ i presti¿em, dziêki pozyskanym sponso-
rom, imponuj¹ca jest pula nagród – 25 tys. z³.
Turniej rozgrywany jest systemem „ka¿dy
z ka¿dym”.  

2 kwietnia koñczy³a siê pierwsza, zimowo-
wiosenna czêœæ rozgrywek. Widaæ by³o, ¿e za-
wodnikom, zarówno amatorom, jak i „zawo-
dowcom”, przyda siê chwila wytchnienia. Scho-
dz¹cy z boiska Miros³aw Przedpe³ski, prezes

Polskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej, liczne kro-
ple potu na czole t³umaczy³ burmistrzowi Stra-
domskiemu tym, ¿e jest chory. – Tak, chory to
Ty jesteœ, ale na siatkówkê! – skomentowa³ wi-
ceburmistrz. – Jak my wszyscy, Antoœ, jak my
wszyscy! – odpowiedzia³ prezes i znik³ w szatni.
- W naszej lidze wystêpuje kilka prawdziwych
siatkarskich s³aw – mówi Jan Krasowski, jeden
z organizatorów. – Oprócz prezesa PZPS gra
tak¿e prezes Mazowiecko Warszawskiego Zwi¹z-
ku Pi³ki Siatkowej, by³y mened¿er reprezentacji
Polski, siatkarz i trener, Witold Roman. Silnie
reprezentowana jest Polska Liga Siatkówki
w osobach prezesa, Artura Popko i komisarza
Grzegorza Szewczyka. Kapitanem jednej z dru-
¿yn jest znany prezenter telewizyjny Zygmunt
Chajzer – dodaje Jan Krakowski. – Najwa¿niej-
sze, ¿e liga chwyci³a i cieszy siê du¿ym powodze-
niem. Nastêpna seria rozgrywek odbêdzie siê
dopiero w paŸdzierniku. Liczymy na du¿e emo-
cje i lepsze wyniki reprezentacji AON Rember-
tów, która po kwietniowych rozgrywkach upla-
sowa³a siê na 16 miejscu. ar 
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SIATKA NA SASKIEJ

KWITNIE JAK DZIKI
W ubieg³ym roku kilkakrotnie pisaliœmy o „dzikim” handlu na

warszawskich ulicach, chodnikach i trawnikach. W³adze Stolicy
obieca³y zaj¹æ siê problemem, a nawet go w jakiœ sposób
rozwi¹zaæ. Skoñczy³o siê tylko na obietnicach i kilku spektaku-
larnych akcjach. A jak widaæ np. na Rondzie Wiatraczna „dziki”
handel wci¹¿ kwitnie w najlepsze. Nie zastopowa³a go sroga w tym
roku zima. 

Nie przeszkadzaj¹ mu wiosenne przymrozki, ani dzia³ania
sto³ecznych w³odarzy i s³u¿b porz¹dkowych, których to dzia³añ,
nawet jeœli s¹, po prostu nie widaæ… Widaæ natomiast jak kwitnie
handel. Jak dziki. rosa
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SPECJALIŒCI – bez skierowañ odp³atnie:
�� DERMATOLOG �� ENDOKRYNOLOG �� OKULISTA �� ORTOPEDA �� UROLODZY �� LARYNGOLOG �� KARDIOLODZY 

�� NEFROLOG �� REUMATOLOG �� NEUROLODZY – doroœli i dzieci �� SPECJALISTA MEDYCYNY PRACY 
�� CHIRURG DZIECIÊCY (badanie stawów biodrowych) �� SPECJALISTA REHABILITACJI

Serdecznie zapraszamy do:
�� Poradni Ginekologicznej (najlepsi specjaliœci z Kliniki Ginekologii i Po³o¿nictwa Szpitala im. Prof. W. Or³owskiego)

�� Poradni Patologii Ci¹¿y ze szczególnym uwzglêdnieniem chorób metabolicznych w tym cukrzycy
�� Poradni Endokrynologii Ginekologicznej

W zakresie naszych us³ug s¹:
�� USG i KTG

�� Konsultacje pani prof. Danuty Pisarek-Miedziñskiej wysokiej klasy specjalisty w zakresie patologii ci¹¿y
�� Prowadzenie ci¹¿ powik³anych

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO (INTERNIŒCI I PEDIATRZY) W RAMACH
PRZYCHODNIA – tel. 022 87−99−209 � REHABILITACJA – tel. 022 610−25−94

STOMATOLOGIA NFZ – tel. 022 610−38−52

ul. Fieldorfa 40 (róg Fieldorfa i Ostrobramskiej wejœcie od Perkuna)
Przychodnia czynna pon.–pt. 800–1900; sob. 800–1400

Wkrótce zakres us³ug bêdzie rozszerzony o:
✓✓   Poradniê Patologii Ci¹¿y:

●● Poradnia Kardiologiczno-Po³o¿nicza
●● Poradnia Chorób Tarczycy w ci¹¿y
●● Poradnia Chorób Zakrzepowo-Zatorowych w ci¹¿y
●● Poradnia Wad P³odu i Konfliktu Serologicznego
●● Poradnia Neurologiczno-Po³o¿nicza

✓✓   Poradniê Leczenia Niep³odnoœci i Endometriozy
✓✓   Poradniê Chorób Szyjki Macicy (w tym kolposkopia)
✓✓   Poradniê Nietrzymania Moczu 
✓✓   Poradniê Chorób Ginekologicznych Wieku Starczego
✓✓   Poradniê Laktacyjn¹
✓✓   Poradniê Psychologiczn¹
✓✓   Szko³ê Rodzenia

Przyjmujemy zapisy na bezpłatne konsultacje: profilaktyka prostaty – 26.04.2006 r. 
Badanie czynności płuc (spirometria) – 27.04.2006 r.


