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Jak siê nauczyæ
w 5 miesiêcy 

Rok szkolny koñczy siê stanem za-
wieszenia. Nie wiadomo, kiedy
uczniowie pójd¹ do szko³y we wrze-
œniu, bo mo¿liwy jest strajk socjalny
nauczycieli ju¿ na pocz¹tku sezonu
edukacyjnego. Nie wiadomo, jakie lek-
tury bêd¹ dzieci czyta³y, bo przy tym
ministerstwo nieopatrznie zaczê³o
grzebaæ. Ale przede wszystkim znów
nie wiadomo, ile bêdzie trwa³a nauka.

Bo to wariactwo od lat jest takie
samo. W listopadzie, grudniu i stycz-
niu uczniowie s³aniaj¹ siê na no-
gach, bo jest czas sprawdzianów,
klasówek i zaliczeñ. A od koñca
kwietnia praktycznie przestaj¹ cho-
dziæ do szko³y, choæ oficjalnie rok
koñczy siê w trzeciej dekadzie
czerwca. Matury, zielone szko³y, fi-
na³y olimpiad totalnie dezorganizuj¹
¿ycie. Zaczyna siê fikcja: przycho-
dzenie na trzeci¹, skrócon¹ lekcjê
i wychodzenie po pi¹tej godzinie lek-
cyjnej spêdzonej z zastêpuj¹c¹ po-
lonistkê pani¹ od wuefu.

Takiej organizacji nie wytrzyma³o-
by ¿adne przedsiêbiorstwo, a prze-
cie¿ ¿yjemy w kraju realnego kapita-
lizmu. Co druga szko³a wy¿sza ma
kierunek zarz¹dzania - co z tego,
skoro szkolnictwo jest w okowach
kanonu. A ten wymusza okreœlone
zachowania: fikcyjne zastêpstwa,
„odrabianie” sobót i dni wolnych,
choæ jak siê policzy faktyczne dni
wolne, to by wysz³o, ¿e nauka tak
naprawdê trwa mo¿e piêæ miesiêcy. 

W Warszawie jeszcze krócej, to
tu s¹ np. fina³y olimpiad, a wiêc po-
wodów do zamkniêcia placówki jest
jeszcze wiêcej.

Kiedy wiêc s³yszê, ¿e dzieci „s¹
zarobione do koñca roku”, to siê
martwiê. Bo przecie¿ to nie one
uk³adaj¹ plan pracy, lecz minister-
stwo i kuratoria, które potem organi-
zuj¹ kursokonferencje na temat, ja-
kich u¿yæ metod, by m³odzie¿ by³a
w stanie przyswoiæ sobie coraz bar-
dziej skomplikowany materia³. Za-
cz¹³bym od roz³o¿enia go w czasie -
od wrzeœnia do koñca czerwca,
a nie do koñca kwietnia.

Tomasz Szymański
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KARA ŚMIECI
Gdy zmêczony prac¹ cz³owiek dociera
do domu i zastaje na w³asnej posesji
po³o¿onej na eleganckiej i malowniczej
Saskiej Kêpie górê œmierdz¹cych œmie-
ci – opadaj¹ mu rêce. 
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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 

P.W. DOM POGRZEBOWY
„ANIN”
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ul. Patriotów 349
tel. 613-08-95

CCAAŁŁOODDOOBBOOWWOO

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621
P E Ł E N  Z A K R E S  U S Ł U G
(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

Warszawa, ul. Grochowska 242
www.zup-totus.prv.pl
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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

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

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

Bazar Szembeka
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
�� ul. Fieldorfa 10 paw. 329

tel. 406−28−29; 0510 834 834

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel/fax 022 610−02−17
kom. 0602−26−26−75
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<<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
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* * *
25-letni Artur L., bêd¹c

pod wp³ywem narkotyków
uczestniczy³ w kolizji dro-
gowej, choæ nie by³ sprawc¹
wypadku. Poniewa¿ jednak
pan Artur by³ pod wp³ywem
œrodków odurzaj¹cych, poli-
cjanci, którzy przyjechali na
miejsce zdarzenia odebrali
mu prawo jazdy i odholowa-
li samochód na parking de-
pozytowy. Po dwóch dniach
Artur L. zosta³ wezwany do
komendy na ulicy Grenadie-
rów, gdzie postanowi³ „iœæ
w zaparte”: nie jecha³ ¿ad-
nym samochodem, nie ucze-
stniczy³ w ¿adnej kolizji, nie
by³ legitymowany, wiêc pod
wp³ywem narkotyków by³
nie on! 

Konieczne by³o dochodze-
nie, okazanie Artura L. poli-
cjantom drogówki i inne
czynnoœci œledcze. W rezul-
tacie Artur L. us³ysza³ tak¿e
zarzut próby oszukania poli-
cjantów.

* * *  
Policjanci z Rembertowa

zatrzymali na gor¹cym
uczynku 33-letniego Zbi-
gniewa K., który wspinaj¹c
siê po rusztowaniu w³ama³
siê do mieszkania na ostat-

nim piêtrze przy ulicy Topo-
graficznej. 

Funkcjonariuszy wezwa³
jeden z s¹siadów, którego
zaniepokoi³ fakt, ¿e sporo
po pó³nocy ktoœ wchodzi na
rusztowanie. Policjanci
wspiêli siê za przestêpc¹
i weszli do mieszkania tak
jak on: po rusztowaniu
i przez uchylone okno. Zbi-
gniew K. zorientowa³ siê, ¿e
jest potrzasku, postano-
wi³...udawaæ lokatora mie-
szkania: po³o¿y³ siê na we-
rsalce i udawa³ ¿e œpi...Pew-
nie rzeczywiœcie nied³ugo
by usn¹³, bo mia³ we krwi
2,5 promila alkoholu.

* * *
Przez znaczn¹ czêœæ nocy

32-letni, pijany Piotr D.
ubli¿a³ swojej  „narzeczo-
nej” i matce ich wspólnego
dziecka –  w taki sposób
próbuj¹c j¹ wygoniæ z mie-
szkania, w którym razem
mieszkali. Wygra¿a³ jej pod
oknami, zapowiada³ ¿e j¹
zabije i zakopie 6-metrów
pod ziemi¹. Beata U. mia³a
tego w koñcu doœæ i wezwa-
³a policjantów. A ci go
odwieŸli do Izby Wytrze-
Ÿwieñ.

toms

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Nie ka¿dy pijany ma w ¿yciu szczêœcie... 
54-letni Bogdan F., maj¹c we krwi 0,7 promi-
la alkoholu wtargn¹³ na jezdniê na Rondzie
Waszyngtona wprost pod... oznakowany ra-
diowóz policyjny. Kieruj¹cy autem funkcjo-
nariusz zdo³a³ na czas szczêœliwie wyhamo-
waæ, Bogdana F. odwieziono do izby wytrze-
Ÿwieñ.

SALON URODY
· Likwidowanie naczynek
· Laserowe usuwanie owłosienia
· Likwidacja przebarwień (trądziku, zmarszczek)
· Mikrodermabrazja
· Botox, Kwas Hialuroonowy, Restylan
· Klamry korygujące wrastające paznokcie
· Fryzjer stylista WW−−wwaa  RRoonnddoo  WWiiaattrraacczznnaa
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Choæ tak naprawdê okazji
by³o wiêcej. Trzeba wspomnieæ,
¿e by³ to Dzieñ Dziecka, ¿e rok
2007 jest og³oszony Rokiem Mi-
sia, a Kazimierz Micha³ Uja-
zdowski, Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, tego
dnia odznaczy³ osoby zwi¹zane
z czasopismem „Miœ” medalami
Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis.
Gdzie¿ mia³by minister obcho-
dziæ takie uroczystoœci, jak nie
w po³udniowopraskim przed-
szkolu im. Misia Czarodzieja? 

Nieoficjalnie wiemy, ¿e siln¹
konkurencj¹ dla naszego przed-
szkola by³o zaproszenie mini-
stra na uroczystoœci w £odzi,
gdzie przy s³ynnej „Filmówce”
ods³aniano rzeŸbê równie s³yn-
nego Misia Uszatka. Z tym
wiêksz¹ przyjemnoœci¹ chylimy
przed decyzj¹ ministra g³owy,
choæ przy tak misiowej okazji
trzeba by napisaæ, ¿e chylimy
uszka. Obydwa. I przy tej okazji
pozwalamy sobie zmieniæ urzê-
dnicze tytu³y na bardziej przy-

swajalne przez dzieci. Tak wiêc
MIŒnister Ujazdowski czyta³
przedszkolnym maluchom hi-
storyjki z pierwszych egzem-
plarzy „Misia”, a dzieci z zacie-
kawieniem ws³uchiwa³y siê
w opowieœci, które od piêædzie-
siêciu lat ucz¹, bawi¹ i wycho-
wuj¹ najm³odszych. 

Zaskoczeniem dla wszystkich
by³o to, ¿e MIŒnister zaprosi³
do czytania BurMISIA Pragi
Po³udnie, Tomasza Kucharskie-
go. Lektorskie umiejêtnoœci obu
urzêdników dzieci oceni³y s³o-
wami: - Dobrze czytali, tak..
spokojnie. Dalsza czêœæ uroczy-
stoœci przebiega³a na specjalnie
udekorowanym przedszkolnym
podwórku. MIŒnister wrêczy³
ka¿demu dziecku ksi¹¿eczkê,

a sam zosta³ obdarowany plu-
szowym misiem od dzieci i pa-
mi¹tkami od BurMISIA. Aby
uczciæ 50-lecie czasopisma
dzieci wypuœci³y w niebo 50
¿ó³tych balonów, a wszyscy de-
lektowali siê przepysznym,
sporz¹dzonym specjalnie na to
œwiêto, misiowym tortem.
Trzeba te¿ zaznaczyæ, ¿e choæ
MIŒnister i BurMIŒ zostali po-
¿egnani zgodnie z protoko³em,
to radoœæ z dobrze zorganizo-
wanej uroczystoœci by³a tak du-
¿a, ¿e ¿egnaj¹ce siê panie Ewa
Rekosz (dyrektor wydawniczy
„Misia”) i Krystyna Smoliñska
(dyrektor przedszkola) pad³y
sobie w ramiona. Po prostu –
strzeli³y misia!

Adam Rosiński

To spotka³o i mnie. By³a 19-ta 23 maja, kiedy wjecha³am na
podwórko i ujrza³am górê odpadów. ¯eby œmieci by³y w workach –
nie by³oby problemu. Postawi³abym je obok w³asnych pojemników
i po krzyku. Ale nie! Œmieci w iloœci hurtowej le¿a³y luzem w ogród-
kowych zaroœlach posesji. W koñcu brama nie zamyka siê, bo rok te-
mu ktoœ wzi¹³ sobie na z³om jeden z metalowych s³upków. Teraz,
ktoœ przez tê otwart¹ bramê wszed³ i wyrzuci³ górê odpadków. 

Wystarczy³o pobie¿nie (aczkolwiek nie bez wstrêtu) przejrzeæ je
i ustaliæ, ¿e pochodz¹ ze znajduj¹cej siê w s¹siedztwie firmy.
W œmieciach by³y PIT-y, rachunki, listy do kontrahentów i tak dalej...
Poproszê, by w³aœciciel œmieci zabra³ i po krzyku. Niestety w firmie
nikt nie odbiera telefonu. Biegnê pod adres z dokumentów i „ca³ujê
klamkê”, bo firma jest ju¿ zamkniêta. Wieczór. Wiem, ¿e jak wyjdê
o 8 rano to wrócê po 20, firma znów bêdzie zamkniêta. Kto œmieci
sprz¹tnie? Stado much unosi siê nad nimi. Nagrywam siê w firmie na
sekretarkê, zostawiam swój telefon i... dzwoniê po stra¿ miejsk¹.
Œmieci musz¹ znikn¹æ, bo bierze mnie obrzydzenie. Stra¿nicy przy-
je¿d¿aj¹ oko³o 20, spisuj¹ dane, ogl¹daj¹ œmieci i...  - To jest œcigane
z oskar¿enia prywatnego - s³yszê. - To znaczy my to notujemy i foto-
grafujemy, ale pani musi osobiœcie zg³osiæ siê do stra¿y miejskiej
w ci¹gu dnia, opowiedzieæ wszystko i wtedy podejmiemy dzia³ania.
Poza tym tu s¹ dane osobowe, pani musi powiadomiæ policjê. 

Powiadamiam. Przyje¿d¿aj¹ ko³o 21. Do 23 w œwietle reflekto-
rów policyjnego radiowozu przegl¹daj¹ œmieci. Wreszcie zabieraj¹
dwa pud³a i ko³o 23:30 wrêczaj¹ wezwanie na komisariat. Mia³am
zmarnowany wieczór, mam zmarnowany i ranek. Na Grenadierów
stawiam siê o siódmej rano. Muszê opowiedzieæ o „odkryciu”,
wskazaæ kogo podejrzewam i czego ¿¹dam. Kary œmieci – myœlê,
a g³oœno mówiê, ¿e chcê, by œmieci zniknê³y. 

- My mo¿emy jedynie karaæ, a nie zmuszaæ do sprz¹tniêcia œmie-
ci. - Kar¹ nie mo¿e byæ sprz¹tniêcie? - pytam naiwnie. 

Niestety, tego kodeks nie przewiduje. Jak siê œmieci pozbyæ? Nie
wiadomo. Padaj¹ sugestie, bym poprosi³a kogoœ z domowników.
Mieszkam z synem. Ma 13 lat i w³aœnie przyniós³ ze szko³y dwie
pi¹tki. Czy w nagrodê mam mu kazaæ sprz¹tn¹æ cudze œmieci? 

Po po³udniu dzwoni¹ ludzie z firmy, której dokumenty by³y
w œmieciach. Owszem g³upio, ¿e nie maj¹ niszczarki, ale... to pal
szeœæ gorzej, ¿e nie wiedz¹, co ich odpady robi¹ u mnie. Czy sprz¹t-
n¹? Najpierw ustal¹, kto te œmieci tam wyrzuci³. Czekam. Nad œmie-
ciami kr¹¿¹ kolejne stada much. Firma dzwoni nastêpnego dnia. Ju¿
ustalili fakty. Œmieci s¹ ich, ale nie tylko... podrzuci³ je z³odziej. Z³o-
dziej, który ukrad³ pojemnik. Pojemnik by³ plastikowy, wiêc z³odzie-
jem nie jest z³omiarz i ustalenie kim jest bêdzie trudne. Z³odziej ucie-
kaj¹c z pojemnikiem wyrzuci³ zawartoœæ u mnie i oddali³ siê w nie-
znanym kierunku. Niestety pojemnik nale¿a³ do w³aœcicielki domu,
w którym siedzibê ma firma. Niestety w³aœcicielki nie ma w Warsza-
wie. Niestety muszê czekaæ kilka dni a¿ wróci. Opadaj¹ mi rêce. Py-
tam pani¹ z firmy czy nie maj¹ kogoœ, kto mo¿e to sprz¹tn¹æ? Oferu-
jê worki na œmieci i zgadzam siê, by pozostawiono to u mnie pod mo-
im pojemnikiem tylko niech to ktoœ pozbiera. Ja nie mam kiedy tego
zrobiæ. Niestety. Takiego kogoœ ma tylko w³aœcicielka posesji, a ¿e
wyjecha³a, wiêc nie pozostaje nic innego jak czekaæ. Czekam. Gdy
rano wyje¿d¿am witaj¹ mnie œmieci, gdy wracam machaj¹ do mnie
resztkami rozwiewanych przez wiatr odpadków. Wtedy dzwoniê do
firmy. Niestety nie s¹ to godziny ich pracy. Telefonu w³aœcicielki nie
znam. Zaczynam pytaæ znajomych, czy nie znaj¹ kogoœ, kto za 20
z³otych wsadzi ten syf do worów. Nikt nie zna. I nagle, gdy zaczê³am
traciæ nadziejê, ¿e œmieci znikn¹ wje¿d¿am na posesjê, a tu... cud!
Œmieci nie ma. Równo tydzieñ po tym jak siê pojawi³y – zniknê³y. 

Oczywiœcie domyœlam siê, ¿e sprz¹tnê³a je w³aœcicielka skra-
dzionego pojemnika. Teraz ona musi z oskar¿enia prywatnego œci-
gaæ z³odzieja i odpowiadaæ na pytanie czego ¿¹da. Jestem za kar¹
œmieci. Małgorzata K. Piekarska
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Niecodzienny to widok, gdy minister czy-
ta przedszkolakom dzieciêce pismo.
A tak w³aœnie by³o 1. czerwca w Przed-
szkolu Nr 51 im. Misia Czarodzieja przy
ul. Chrzanowskiego. Okazj¹ by³y obcho-
dy 50-lecia czasopisma „Miœ”.

KARA ŚMIECI
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OG£OSZENIE                                                                   OG£OSZENIE

Z g³êbokim ¿alem
¿egnamy Drogiego Przyjaciela

Œ.P.

Januarego MIENSAKA
Przyjaciele z Pragi
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CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 5
BEZP£ATNA SZKO£A DLA DOROS£YCH

prowadzi nabór do:
� LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
� LICEUM UZUPE£NIAJ¥CEGO PO ZSZ
� TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA
� TECHNIKUM UZUPE£NIAJ¥CEGO PO ZSZ W ZAWODACH:

· TECHNIK MECHANIK · KUCHARZ
CKU KSZTA£CI W SYSTEMIE STACJONARNYM I ZAOCZNYM

UL. MIÑSKA 1/5 (w pobli¿u dworców: Wschodniego i Wileñskiego)
tel. 22 818 70 21 www.cku.waw.pl

Laureaci Turnieju Języka Angielskiego dla Gimnazjów Praskich
I miejsce: Gimnazjum z Oddzia³ami Dwujêzycznymi nr 25
�� Marta Ogrzewalska �� Ma³gorzata Karpiñska �� Joanna Brzozowska

II miejsce: Gimnazjum nr 27
�� Andrzej Szamowski �� Robert Widomski �� Aleksandra Pi¹tek

III miejsce: Gimnazjum nr 22
�� Kamil Pajkowski �� Adam Kowalski �� Renata Dzier¿yñska

Klienci, którzy odwiedz¹ now¹ pla-
cówkê i w ramach promocji otworz¹
w niej konto, otrzymaj¹ atrakcyjny
prezent – bezprzewodowy telefon
marki Panasonic lub odtwarzacz
mp3.

LUKAS Bank specjalizuje siê
w kompleksowej obs³udze klientów in-
dywidualnych i osób prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. W ofercie
banku klienci znajd¹ atrakcyjne konta
osobiste dopasowane do swoich po-
trzeb, w ramach których mog¹ skorzy-
staæ z kart p³atniczych czy atrakcyjnej
po¿yczki w koncie. LUKAS Bank ma

te¿ ciekawe propozycje dla osób zain-
teresowanych oszczêdzaniem – wyso-
ko oprocentowane lokaty, fundusze in-
westycyjne, czy ubezpieczenie,
z którego zysk jest zwolniony z podat-
ku. Oferta LUKAS Banku to tak¿e
atrakcyjny pakiet produktów kredyto-
wych: kredyt mieszkaniowy, gotówko-
wy czy samochodowy. W nowo otwar-
tej placówce mo¿na skorzystaæ tak¿e
z szerokiej oferty kart kredytowych do-
stêpnych dla ka¿dego. 

Coraz szersza oferta sprawia, ¿e LU-
KAS Bank ma ciekawe propozycje dla
ka¿dego klienta. Dziêki poszerzaniu

oferty i minimalizowaniu formalnoœci,
LUKAS jest w stanie sprostaæ ich
zmieniaj¹cym siê potrzebom finanso-
wym. LUKAS Bank prowadzi ponad
700 tys. rachunków bankowych dla
klientów indywidualnych, a z oferty
kredytowej LUKAS Banku skorzysta³o
ju¿ prawie 6 milionów kredytobiorców.
W ten sposób bank pracuje dla klien-
tów ju¿ od 15 lat.

Nowa placówka LUKAS Banku za-
prasza wszystkich zainteresowanych.
Przy kawie doradcy bankowi przedsta-
wi¹ szczegó³y oferty i odpowiedz¹ na
pytania. AS 2007

LUKAS Bank rozdaje prezenty
29 maja rozpoczê³a dzia³alnoœæ nowa placówka LUKAS
Banku w Warszawie przy ul. Grochowskiej 136. Na otwar-
cie bank przygotowa³ interesuj¹c¹ propozycjê.

ul. Grochowska 136
czynne od pon.−pt. 8.00−19.00; sob. 8.00−15.00

KREDYT
GOTÓWKOWY

KONSOLIDACYJNY
do 6 tys. złotych

na dowód osobisty
Serocka 3
Wejœcie:

Grochowska 152
022 610 52 00
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking
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Metal−Market

Warszawa ma nowych Honorowych Obywateli. I now¹, œwieck¹ tradycjê! Tê
ostatni¹ wprowadzili radni Prawa i Sprawiedliwoœci ³ami¹c uœwiêcony latami
doœwiadczeñ obyczaj za³atwiania awantur wokó³ kandydatur przy szczelnie
zamkniêtych drzwiach. Na forum Rady najpierw wyrazili „daleko id¹ce w¹t-
pliwoœci” w stosunku do jednego z kandydatów, nastêpnie pomylili imiê inne-
go (¿eby by³o œmieszniej w³asnego), a na koniec dostarczyli ¿yciorys kolejne-
go… po angielsku i we fragmentach. Wszystko to razem nie przeszkodzi³o
Wysokiej Radzie uznaæ, i¿ znani wszystkim Irena Sendlerowa, Lech Wa³êsa
i Wies³aw Chrzanowski (zg³oszeni przez koalicjê) oraz mniej znani Janusz
Brochwicz-Lewiñski, Czes³aw Cywiñski i Hilary Koprowski (zg³oszeni przez
opozycjê) s¹ osobami dla Warszawy zas³u¿onymi w sposób wybitny. Laurea-
tom i radnym gratulujemy. 

Bêd¹ nowe autobusy! Z klimatyzacj¹!! Wprawdzie dopiero w nastêpnych la-
tach, ale zawsze coœ. Wysoka Rada podjê³a decyzjê umo¿liwiaj¹c¹ podpisywanie
umów na sukcesywne dostarczanie nowych pojazdów! Po raz pierwszy zastrze-
¿ono w uchwale (na wniosek Komisji Polityki Spo³ecznej poparty przez Pani¹
Prezydent), i¿ wszystkie nowe autobusy musz¹ byæ dostêpne dla osób niepe³no-
sprawnych czyli niskopod³ogowe! Nowe jedzie!

Ponadto Rada podjê³a szereg uchwa³ w sprawie spraw o nie mniejszej wadze,
ale zdecydowanie mniej spektakularnych. Po czym – tradycyjnie ju¿ – z powo-
du braku quorum przerwa³a obrady na dwa tygodnie. Tak sobie myœlimy, ¿e
mo¿e da³oby siê od razu planowaæ sesje czêœciej, ale z krótszym porz¹dkiem.
Bo 50 punktów w czasie jednego dnia to rozpatrzyæ siê raczej nie da. Co najwy-
¿ej przyklepaæ!

Rada Warszawy to jak (nie obra¿aj¹c Radnych) Sejm. Poza transmitowany-
mi w Internecie (niez³y ubaw, polecamy) posiedzeniami plenarnymi ka¿dego
dnia obraduj¹ tak¿e komisje. To tu omawia siê bie¿¹ce sprawy Miasta i dysku-
tuje o projektach uchwa³. Tu te¿ dokonywane s¹ pierwsze oceny zamierzeñ
urzêdników. Czasem jednak szefów poszczególnych biur spotyka jednak za-
skoczenie podobne do tego, które w ubieg³ym tygodniu spotka³o nasz¹ ulubio-
n¹ szefow¹ Biura Polityki Zdrowotnej. Zaczê³o siê niewinnie. Jedna pani (trze-
ba trafu wicedyrektor bliskiego nam szpitala na Grenadierów) przysz³a na po-
siedzenie Rady Szpitala i powiedzia³a, ¿e inna pani (trzeba trafu dyr. El¿bieta
Wierzchowska w³aœnie) powiedzia³a jej, ¿e bêdzie szpital likwidowaæ. Rzecz ca-
³¹ us³ysza³ radny C. i natychmiast… zorganizowa³ konferencjê prasow¹
w obronie szpitala. 

Komisja Zdrowia zajê³a siê spraw¹ jeszcze tego samego dnia. Okaza³o siê, ¿e
druga pani pierwszej pani niczego nie mog³a powiedzieæ, bo nigdy z ni¹ nie roz-
mawia³a. A ju¿ na pewno nie mog³a powiedzieæ o zamiarze likwidacji szpitala,
który akurat chce rozwijaæ. W dodatku posiedzenie Rady Szpitala wcale nie by-
³o posiedzeniem Rady Szpitala, bowiem nie by³o quorum. S³owem – jak z infor-
macj¹ o samochodach w ZSRR: nie w Moskwie tylko w Permie, nie samochody
tylko rowery i nie rozdaj¹ tylko kradn¹… 

Pewne wyjaœnienie ca³ej historii mo¿e stanowiæ fakt, i¿ jak ustali³a Komisja
Zdrowia pani wicedyrektor jest osob¹ chor¹ i w dniu, gdy przekazywa³a „new-
sy” posiada³a lekarskie zaœwiadczenie o niezdolnoœci do pracy… Dyrektor
Wierzchowska czuje siê dobrze!  

Podpatrywacz

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
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MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

Majowe upa³y nie prze-
szkodzi³y nikomu, klimatyzo-
wana sala by³a pe³na. B³êkitno-
oka pani Alina, dystyngowana,
dowcipna i urzekaj¹ca, opowia-
da³a o swoich rodzicach, dzie-
ciñstwie, m³odoœci, o pierw-
szym spotkaniu z mê¿em, Woj-
ciechem  Zab³ockim, architek-
tem i szablist¹. 

Gospodyni¹ spotkania i cza-
ruj¹cym moderatorem by³a
dziennikarka Alicja Wielgo-
³awska, pra¿anka. Trzeba przy-
znaæ, ¿e artystka – choæ
z wdziêkiem - nie u³atwia³a jej
zadania, daj¹c siê porwaæ uro-
kowi bezpoœredniego, bliskiego
kontaktu z publicznoœci¹,
z któr¹ rozmawia³a tak, jak siê
gawêdzi z przyjació³mi w let-
nim ogrodzie, bez koturnów
i oficjalnoœci.

By³o o losach wojennych
i powojennych w £odzi
i w Warszawie, o Pawiaku i Po-
wstaniu Warszawskim, o nie³a-

twych przejœciach, które piêk-
n¹, m³od¹ dziewczynê marz¹c¹
o karierze tancerki, niezwyk³y-

mi zrz¹dzeniami losu za oku-
pacji kilkakrotnie ocalon¹ z sy-
tuacji skrajnie niebezpiecz-
nych, doprowadzi³y na ekran
i scenê.

Dziœ w ¿yciu pani Aliny
które, jak sama mówi, „leci do
przodu jak szalone” jest miej-
sce na sztukê lecz tak¿e na
estradê, absorbuj¹c¹ dzia³al-

noœæ spo³eczn¹ i charytatywn¹
oraz na spisywanie pasjonuj¹-
cych wspomnieñ, które nieba-

wem mamy nadziejê ujrzeæ
w ksiêgarniach! 

Spotkanie mia³o miejsce
w wigiliê Dnia Matki, dlatego
nie zabrak³o akcentów z nim
zwi¹zanych: aktorka wspomi-
na³a wzruszaj¹co w³asn¹ ma-
mê, jej wspania³y g³os i nie-
zwyk³¹ dzielnoœæ w trudnych,
wojennych przeprawach, czyta-
³a poruszaj¹ce wiersze swojego
syna, znane wielu z nas jako te-
ksty piosenek poetyckich,
mówi³a te¿ o dzieciach nie-
chcianych i zaniedbanych,
którym poœwiêca wiele czasu
i uwagi, wspierana przez ¿ycz-
liwe osoby, nie zapomnia³a
o pogodnych ¿yczeniach na
Dzieñ Matki.

Czy by³o podnioœle, uroczy-
œcie, wzruszaj¹co? Oczywiœcie!
Ale te¿ co kilka chwil sala wy-
bucha³a salwami œmiechu, rzê-
sistymi brawami nagradzaj¹c
znakomite, pe³ne humoru etiu-
dy Aliny Janowskiej i jej m³o-
dy, skrz¹cy dowcip. 

eGo

Na Praskiej Gie³dzie Spo-
¿ywczej w Z¹bkach Andrzej
Lepper, wicepremier i Mini-
ster Rolnictwa, wyci¹gn¹³
pomocn¹ d³oñ do produ-
centów wyrobów regional-
nych i tradycyjnych. „Mie-
szkaniec” dowiedzia³ siê co
smakuje wicepremierowi.

Oczywiœcie szyneczka. – Mo¿e ktoœ lu-
bi jeœæ wêdliny, których wytwarza siê pra-
wie dwa kilogramy z jednego kilograma
miêsa. I zapewne takie te¿ powinny byæ –
mówi³ Andrzej Lepper – ale ja wolê praw-
dziw¹, tradycyjn¹ szyneczkê. Z kilograma
miêsa powstaje 0,7 kilograma wêdliny i to
jest dopiero jedzenie, które powinniœmy
promowaæ. Chodz¹c pomiêdzy straganami
wystawców, którzy prezentowali siê na Pra-
skiej Gie³dzie Spo¿ywczej, w ramach III
Dni Produktów Tradycyjnych i Regional-
nych „Polskie Smaki”, Andrzej Lepper ko-

sztowa³ ró¿nych smako³yków. Prócz wêdli-
ny skusi³ siê na ³y¿eczkê miodu, kubeczek
jogurtu, listek rukoli, a nawet kieliszek
miodowuchy. Na PGS swoje produkty pre-
zentowali drobni wytwórcy z Mazowsza
oraz z Województw Œwiêtokrzyskiego
i Kujawsko-Pomorskiego. – Taka symbioza
rynku hurtowego i produktów regionalnych

i tradycyjnych – mówi³ Zenon Dani³owski,
prezes PGS – powinna siê rozwijaæ. Ju¿
nied³ugo rynki hurtowe bêd¹ mog³y korzy-
staæ z dotacji unijnych na rozwój handlu
i na wsparcie ma³ych i œrednich przedsiê-
biorstw.

Jak wielk¹ wagê do tej wspó³pracy przy-
k³ada nie tylko Zarz¹d PGS, ale tak¿e i po-
litycy, œwiadczy fakt, ¿e w imprezie uczest-
niczy³o wielu dygnitarzy. Prócz wicepre-
miera by³ m.in. Adam Jarubas Marsza³ek
Województwa Œwiêtokrzyskiego, Walde-
mar Roszkiewicz wicemarsza³ek Mazow-
sza, Kazimierz Kotowski Starosta Powiatu
Opackiego, Piotr Uœciñski wicestarosta Po-
wiatu Wo³omiñskiego, Robert Terkowski
burmistrz Z¹bek. Byli tak¿e goœcie z zagra-
nicy (m.in. ze Œwiatowego Zwi¹zku Ryn-
ków Hurtowych). – Tego typu imprezy
otwieraj¹ nam drogê do du¿ych rynków,
a rynek warszawski nale¿y do tych naja-
trakcyjniejszych – podsumowa³ jeden z wy-
stawców – trzeba zadbaæ o odpowiedni¹
promocjê i wejœæ do Warszawy, a nasze pro-
dukty na pewno bêd¹ siê dobrze sprzeda-
wa³y w stolicy. Skorzystamy na tym i my,
i klienci i sklepikarze, dla których Praska
Gie³da Spo¿ywcza jest najwiêkszym zaopa-
trzeniowcem. ar

Alina Janowska, córka rolnika 
Tak niekiedy przedstawia siê znakomita pol-
ska aktorka, niezrównana gwiazda sceny, fil-
mu i estrady. Ze wzruszeniem i wielk¹ sympa-
ti¹ powitali J¹ pra¿anie w piêknej sali klubu
SBM Grenadierów przy Al. St. Zjednoczonych. 

Lepper wyci¹ga d³oñ

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.

▲▲ Raty ▲▲ Rabat 40%
04-823 Warszawa – ul. Zimowa 3

OKNO – PLUS+ tel/fax. 022 615-52-02
kom. 0601-87-77-17

OKNA – PARAPETY – ROLETY



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    5555

REKLAMA REKLAMA

OKNA � ROLETY
Szyba termoizolacyjna k=1,0

Ciepła ramka �� Czterostopniowy uchył
�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 
ul. Patriotów 237 tel./fax 615−68−27, tel. 615−40−40 
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

D A C H Y
sprzedaż – wykonawstwo

Warszawa-Rembertów
al. gen. A.Chruœciela 8

(przy dworcu PKP)

tel./fax 673−44−24
kom. 0601−215−778
www.dachbud.waw.pl

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

�� firmy OC dzia³alnoœci
�� auta, domy, mieszkania
�� emerytalne, zdrowotne, na ¿ycie
�� OFE, IKE, Inwestycje

ul. Chrzanowskiego 13
tel. ((002222))  813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

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 %%%%

- Panie Burmistrzu, jestem u kresu wy-
trzyma³oœci. Dzwoniê z ulicy Grochowskiej.
Jestem inwalidk¹ pierwszej grupy, mam prze-
sz³o 90-letni¹ mamê. Otrzymaliœmy przydzia³
mieszkania i od pó³ roku nie mogê w nim za-
mieszkaæ, bo ZGN nie jest w stanie w tym cza-
sie wyremontowaæ lokalu. B³agam, niech Pan
pomo¿e!

- Jak to od pó³ roku!? To skandal, ¿eby Zak³ad
Gospodarowania Nieruchomoœciami tak d³ugo
nie wyremontowa³ wskazanego Pani lokalu. 

- No tak, przydzia³ otrzyma³am w styczniu.
Od tego czasu trwaj¹ procedury wy³onienia
wykonawcy remontu...

- Obiecujê Pani, ¿e niezw³ocznie zajmê siê t¹
spraw¹. Poproszê o numer telefonu, bli¿sze na-
miary, skontaktujê siê ju¿ po dy¿urze. Musimy
szybko coœ w tej sprawie zrobiæ.

- Telefonujê z Grochowa. Nasz budynek
zmieni³ w³aœciciela, odzyska³a go osoba pry-
watna. Otrzyma³am wypowiedzenie umowy
najmu, powinnam wyprowadziæ siê do koñca
2007 roku. Zosta³am umieszczona na liœcie do
przydzia³u mieszkania komunalnego na ten
rok. Mamy koniec maja, moi s¹siedzi dostali
ju¿ wskazania lokalizacyjne, a ja wci¹¿ nie
mam nic. Bojê siê, czy zd¹¿ê przeprowadziæ
siê do koñca roku...

- Sprawdzê to. Z mieszkaniami komunalnymi
jest tak, ¿e dzielnica nie ma jakiejœ puli pustych
mieszkañ, gotowych do zasiedlenia. Te zasoby
uwalniaj¹ siê w naturalny sposób w ci¹gu roku
i ka¿de nowo pozyskane mieszkanie jest natych-
miast przydzielane osobie czekaj¹cej. Dotych-
czas z regu³y by³o tak, ¿e wszystkie osoby na li-
œcie oczekuj¹cych w danym roku otrzymywa³y
mieszkanie w zapowiedzianym terminie. Jestem
przekonany, ¿e tak bêdzie i w Pani przypadku.

- Panie Burmistrzu, w siedem osób mieszka-
my w 16-metrowym pokoju u teœciów. Z³o¿y-
³am wniosek o przydzia³ mieszkania komunal-

nego, wstêpnie zosta³am zakwalifikowana na
listê 2008 roku. Nie da³oby siê tego terminu
przyspieszyæ, jest nam tak ciê¿ko....

- Listy tworzone s¹ w ten sposób, ¿e w danym
roku przygotowuje siê kwalifikacjê do listy ocze-
kuj¹cych na rok nastêpny. Obecnie realizujemy
przydzia³y dla osób zakwalifikowanych do
otrzymania mieszkania w 2007 roku - i wci¹¿ je-
szcze mamy sporo osób oczekuj¹cych, a wszyst-
kie z nich s¹ w równie¿ w trudnej sytuacji. Pa-
miêtaæ nale¿y, ¿e s¹ takie osoby, które musimy
przekwaterowaæ w pierwszej kolejnoœci, bo ich
mieszkania s¹ w budynkach np. wy³¹czonych
z u¿ytkowania ze wzglêdu na stan techniczny za-
gra¿aj¹cy bezpieczeñstwu. Tak wiêc niestety rok
2008 jest najszybszym terminem, w którym bê-
dzie Pani mog³a otrzymaæ lokal komunalny.

- Nowy, prywatny w³aœciciel bardzo pod-
niós³ nam czynsz, do takiego poziomu, ¿e nie
jesteœmy w stanie go p³aciæ. Co mamy zrobiæ?

- W sprawie czynszu proszê negocjowaæ
z w³aœcicielem. Na wysokoœæ czynszu w prywat-
nych budynkach dzielnica nie ma wp³ywu. Nato-
miast mo¿e siê Pan ubiegaæ o dodatek mieszka-
niowy. Jeœli spe³nia Pan warunki przewidziane
w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, to
otrzymany dodatek mo¿e obni¿yæ wydatki na
czynsz. Proponujê z³o¿yæ wniosek w Wydziale
Obs³ugi Mieszkañców.

- Nie mogê siê dogadaæ ze swoj¹ Wspólnot¹
Mieszkaniow¹ w budynku wybudowanym
przez developera. To jakaœ sitwa, sami wybie-
raj¹ siê do w³adz, tworz¹ uchwa³y, z którymi
ja siê nie zgadzam, ale mnie przeg³osowuj¹.
Podejrzewam, ¿e nie wszystko jest w porz¹d-
ku z fakturami, zajmijcie siê nimi!

- Urz¹d Dzielnicy nie ma ¿adnych uprawnieñ
nadzorczych w stosunku do Wspólnot Mieszka-
niowych w budynkach, w których nie jest wspó³-
w³aœcicielem. Ma Pani dwie drogi: jeœli podej-
rzewa Pani pope³nienie przestêpstwa, to proszê

zwróciæ siê do prokuratury. Natomiast wobec
ró¿nicy zdañ - pozostaje Pani zaskar¿yæ uchwa³ê
do s¹du cywilnego.

- Ale ja nie mam pieniêdzy na procesowanie
siê!

- Skierowanie wniosku do prokuratury jest
bezp³atne, a w przypadku s¹du ten mo¿e zwolniæ
Pani¹ z op³at. Powtarzam, Urz¹d nie mamy pra-
wa ingerowaæ w dzia³alnoœæ wspólnot mieszka-
niowych w domach, w których miasto Warszawa
nie jest wspó³w³aœcicielem.

- Od czterdziestu lat mieszkam przy skrzy-
¿owaniu ulicy Waszyngtona i Miêdzyborskiej.
To taka ³adna, pe³na zieleni okolica. Pamiê-
tam ile tu kiedyœ by³o ³awek, starsze osoby
mog³y sobie przysi¹œæ, odpocz¹æ, jakby siê te
³awki przyda³y teraz, w te upa³y... Ale ich nie
ma! Czêœæ zosta³a zdewastowana, inne roz-
kradzione... Czy mog³abym Panu burmistrzo-
wi tê sprawê po³o¿yæ na sercu?

- Mo¿e Pani! To dobry pomys³, zainteresujê siê
mo¿liwoœciami realizacyjnymi. Bo rzeczywiœcie
w takich miejscach, pe³nych zieleni, nadaj¹cych
siê do rekreacji a¿ siê prosi, by ³awki by³y. Zapi-
sujê ten postulat czerwonym atramentem!

- Czy moralne jest dawanie pieniêdzy z po-
mocy spo³ecznej alkoholikom? Ja s¹siadowi -
pijakowi nie dajê 2 z³otych, a dzielnica, co
miesi¹c daje mu du¿o, du¿o wiêcej!

- Mhm... myœlê, ¿e jest to pewien stereotyp do-
tycz¹cy pomocy spo³ecznej. Wiem, ¿e pomoc
jest udzielana w sposób profesjonalny i trafia do
osób rzeczywiœcie potrzebuj¹cych. Co nie ozna-
cza, ¿e mog¹ zdarzaæ siê przypadki marnotrawie-
nia i wydawania zasi³ku na alkohol. Prosimy
oczywiœcie s¹siadów o kontakt z Oœrodkiem Po-
mocy Spo³ecznej i powiadomienie, ¿e dany
podopieczny pieni¹dze po prostu przepija. Maj¹c
tak¹ wiedzê mo¿na zasi³ek pieniê¿ny zamieniæ
na pomoc rzeczow¹ np. w formie posi³ku lub ca³-
kowicie odmówiæ takiej osobie pomocy.

- Czy przewidziano pomoc przy zakupie
mundurków szkolnych? Mam troje dzieci
i szykuj¹ mi siê na wrzesieñ spore wydatki...

- Tak, s¹ na ten cel pieni¹dze. Ministerstwo
Edukacji przeznaczy³o na zakup jednolitego stro-
ju szkolnego potocznie zwanego mundurkiem
okreœlone œrodki. Co prawda jeszcze do nas nie
dotar³y, ale myœlê, ¿e wkrótce je otrzymamy. Po-
nadto, je¿eli spe³nia Pani kryteria przewidziane
w ustawie o pomocy spo³ecznej mo¿e Pani zwró-
ciæ siê o pomoc do Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
Równie¿ na ten cel mo¿e Pani otrzymaæ zasi³ek.

- Czy ktoœ zainteresuje siê w koñcu skanda-
licznym zachowaniem gimnazjalistów z ul.
Fundamentowej? Dzikie wrzaski, przekleñ-
stwa, rysowanie samochodów, obra¿anie star-
szych ludzi, wulgarne zachowanie zw³aszcza
dziewcz¹t wobec pracuj¹cych w pobli¿u ro-
botników. Nauczyciele tam pracuj¹cy chyba
boj¹ siê m³odzie¿y, bo po prostu nie interwe-
niuj¹.

- Zapisujê to zg³oszenie. Porozmawiam z kie-
rownictwem tej placówki, mo¿e trzeba bêdzie po-
prosiæ o pomoc patrol szkolny lub stra¿ miejsk¹.

not: Toms

Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35

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

W pobli¿u lodowisko i wyci¹gi narciarskie oraz inne atrakcje!!!

zaprasza na 14−dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne 
(z dofinansowaniem z PFRON)

ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.krynica.com.pl/zgoda/

ZDROWE SZYBKIE ODCHUDZANIE!!!
PROMOCJA! Wiosenno-Letnia!

„AGYPTOS - Ju¿ po 1 zabiegu œrednia utrata w obwodach cia³a (mie-
rzony w 18 punktach) wynosi 15-50 cm. Zazwyczaj jest on znacznie wiêk-
szy i wynosi œrednio 25 - 50 cm. 
� Rekordowe zmniejszenie obwodów cia³a to 108 cm po 1 zabiegu!!! 
� Zabieg ten stosujemy na ca³e cia³o. 
� Likwiduje nadmiar na poœladkach, udach, brzuchu, ramionach,

podwójnym podbródku, szyi. 
� Wspomaga leczenie wielu chorób: alergie, reumatyzm, bezsennoœæ,

dolegliwoœci stawów i pleców, redukuje obrzêki cia³a, ³agodzi dole-
gliwoœci miesi¹czkowe i klimakterium. 

Gabinet Medical Studio w Warszawie stworzy³ specjalny program Odchu-
dzania.  Przychodz¹c do nas otrzymasz poradê popart¹ wieloletnim doœwiad-
czeniem. Darmowa konsultacja pomo¿e dobraæ najlepszy zestaw produktów
i zabiegów, które Oczyszcz¹ Twój organizm i Odchudz¹ Twoj¹ sylwetkê. 

U nas zgubisz zbêdne kilogramy, oczyœcisz organizm z toksyn, popra-
wisz kondycjê fizyczn¹, obni¿ysz ciœnienie krwi, poziom cholesterolu i po-
zbêdziesz siê wiele innych dolegliwoœci cywilizacyjnych!!! AS 2007

Informacje dodatkowe pod nr tel. 022-610 29 10, 0-504 12 15 37 lub 0509 98 11 32
www.medicalstudio.com.pl

Medical Studio - ul. Obarowska 21 Warszawa (wjazd od ulicy Serockiej).

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

C E N T R U M
G L A Z U R Y

PROMOCJE!
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

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia

Niech Pan pomoże, Panie Burmistrzu...
Tak jak siê spodziewaliœmy, telefoniczny dy¿ur wiceburmistrza
naszej dzielnicy Jaros³awa Karcza odpowiedzialnego za sprawy
mieszkalnictwa komunalnego, spo³eczne oraz oœwiatowe wywo-
³a³ wielkie zainteresowanie. Telefon nie zamilk³ ani przez chwilê.

TTTTwwwwóóóó jjjj     FFFF rrrr yyyyzzzz jjjj eeee rrrr
ul. Siennicka 22
Zapraszamy codziennie 

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

tel. 022 813−64−36
(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18

„Ma³y Bazarek”)
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Jest to choroba wy-
wo³ywana przez
herpeswirus psów
i szczególnie nie-
bezpieczna dla bar-
dzo m³odych szcze-
ni¹t, tj. 4-8 dnio-
wych.

Do zaka¿enia mo¿e
dojœæ ju¿ podczas ci¹-
¿y (zaka¿enie we-

wn¹trzmaciczne), b¹dŸ podczas akcji porodo-
wej, gdy¿ herpeswirusy mog¹ znajdowaæ siê
w uk³adzie rodnym ciê¿arnej suki.

Choroba u kilkudniowych szczeni¹t charak-
teryzuje siê wysok¹ ekspansywnoœci¹ do tego
stopnia, ¿e nawet w ci¹gu paru godzin od zaka-
¿enia dochodzi u nich do wiremii. 

Choroba u tak m³odych szczeni¹t pocz¹tko-
wo objawia siê ma³ospecyficznymi objawa-
mi. Pojawia siê znaczna tkliwoœæ brzuszka,
jelita s¹ znacznie zgazowane, wystêpuje zie-
lonkawo-¿ó³ta tryskaj¹ca biegunka. Na b³o-
nach œluzowych jamy ustnej pojawiaæ siê mo-

g¹ wybroczyny. Obrazu dope³nia surowiczy
lub surowiczo-ropny wyciek z nosa. Na sk¹po
ow³osionych miejscach skóry (pachwiny, mo-
szna, srom) widoczne mog¹ byæ grudki i pê-
cherzyki. W krótkim czasie dochodzi do wy-
st¹pienia objawów neurologicznych - nie-
zbornoœæ ruchowa, ruchy mimowolne, p³y-
wackie itp. W trakcie przebiegu tej formy
choroby œmiertelnoœæ siêga nawet 100% przy-
padków klinicznych.

Troszkê ³agodniejszy przebieg ma ona u nie-
co starszych szczeni¹t, 3-6 tygodniowych,
które choruj¹ z objawami nie¿ytu górnych dróg
oddechowych. Pocz¹tkowo uwidacznia siê za-
palenie b³ony œluzowej nosa, potem noso-gar-
dzieli. Jako powik³anie bakteryjne mo¿e wyst¹-
piæ zapalenie oskrzeli i p³uc. Temperatura
w tym okresie choroby mo¿e siêgaæ 40-41oC. 

W póŸniejszym okresie choroby pojawiaæ
siê mo¿e zapalenie b³ony œluzowej przedsion-
ka pochwy, b¹dŸ te¿ napletka i ¿o³êdzi pr¹cia.
Czêstym objawem obserwowanym w przebie-
gu herpeswirusowej choroby psów jest zapale-
nie opon mózgowych.

Leczenia przyczynowego w tej chorobie
brak. Jedynie leczenie podtrzymuj¹ce, objawo-
we i elastyczne reagowanie w miarê ujawnia-
nia siê objawów daje nik³e szanse na uratowa-
nie chorego zwierzêcia. 

Profilaktyki swoistej (szczepieñ) do tej pory
nie uda³o siê wprowadziæ, gdy¿ niska immuno-
gennoœæ herpeswirusa uniemo¿liwia wyprodu-
kowanie naprawdê skutecznej szczepionki.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
Herpeswiroza

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

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

HOTEL

STRZYŻENIE I PIELĘGNACJA

SKLEP – ARTYKUŁY DLA ZWIERZĄT

RABAT DLA EMERYTÓW – 20%

PŁATNOŚĆ RATALNA

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT

� 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

Szrotówek kasztanowco-
wiaczek, wbrew doœæ sympa-
tycznej nazwie jest szkodni-
kiem. I to bardzo groŸnym.
Sk³adaj¹c jaja w liœciach kaszta-
nowców prowadzi do ich przed-
wczesnego usychania i opada-
nia. Drzewo pozbawione ¿y-
wych liœci nie jest w stanie pro-
dukowaæ po¿ywienia, szro-
tówek mo¿e wiêc w konsekwen-
cji doprowadziæ nawet do ca³ko-
witej œmierci kasztanowca. 

S¹ cztery metody walki
z tym szkodnikiem: grabienie
i spalanie liœci, szczepienie
drzew, zak³adanie opasek na
pnie lub pu³apek feromonowych
w koronach drzew. 

Na Pradze Po³udnie, jak w ca-
³ej Warszawie, akcje grabienia li-
œci organizowane s¹ od kilku lat
i przynosz¹ efekty. W tym roku
walka ze szrotówkiem zosta³a
nasilona – oprócz grabienia za-
stosowano opaski. Zdecydowano
siê na wybór tej metody, bo jest

ona skuteczna i w przeciwieñ-
stwie do tzw. szczepienia nie po-
woduje uszkodzenia drzew. 

Larwy szrotówka wykluwaj¹
siê na wiosnê w ziemi – pod

drzewami – i aby dostaæ siê do
liœci, którymi siê ¿ywi¹, wspina-
j¹ siê po pniach kasztanowców.
Szeroka na ok. 50 cm., i posma-

rowana lepk¹ i szkodliw¹ dla
tych owadów substancj¹ opaska
doœæ skutecznie je zatrzymuje.
Jeœli nie dojd¹ do liœci, nie z³o¿¹
w nich jaj i nie rozmno¿¹ siê. 

Opaski bêd¹ wisia³y na ka-
sztanowcach przez oko³o dwa
miesi¹ce. Przez ten czas powin-
ny wy³apaæ wiêkszoœæ larw. Na-
stêpnie zostan¹ zdjête i bez-
piecznie zniszczone. Na jesieni
znów rozpocznie siê grabienie
liœci. Jest nadzieja, ¿e dziêki ta-
kiemu kompleksowemu dzia³a-
niu uda siê pokonaæ szrotówka

i uratowaæ jedne z najpiêkniej-
szych i najbardziej okaza³ych
drzew, jakimi s¹ kasztanowce. 

(ab)

Walczymy ze szrotówkiem 
kasztanowcowiaczkiem!

Jak nas poinformowa³ zastêpca burmistrza
Adam Grzegrzó³ka, urz¹d dzielnicy Praga Po-
³udnie wyda³ wojnê szrotówkowi kasztanow-
cowiaczkowi – na pniach kasztanowców po-
jawi³y siê opaski, s³u¿¹ce do wy³apywania
tych szkodników. W ten sposób zabezpieczo-
no drzewa w ca³ej dzielnicy, na terenach,
którymi opiekuje siê Wydzia³ Ochrony Œrodo-
wiska po³udniowopraskiego urzêdu.

Jest takie miejsce
Dzia³aj¹cy w Falenicy „Azyl pod Psim
Anio³em” Agnieszki Brzeziñskiej to
miejsce przystani, a zarazem nadziei
dla skrzywdzonych przez los i ludzi ni-
czemu niewinnych zwierz¹t. Maj¹ tu za-
pewniony nie tylko ca³odzienny wikt,
ale tak¿e, a mo¿e przede wszystkim po-
czucie bezpieczeñstwa. 

Psy s¹ pod regularn¹ opiek¹ weterynaryjn¹, s¹
zaszczepione, odrobaczone, ka¿dy z nich posiada
swoj¹ ksi¹¿eczkê szczepieñ. Nic jednak psiakowi
nie zast¹pi swojej pani, czy swojego pana. 

Powoli zbli¿a siê sezon wakacyjny. Znów
wzroœnie iloœæ porzucanych, a wrêcz nawet wy-
rzucanych z samochodów psów i kotów. Znów
ktoœ znajdzie w lesie przywi¹zanego do drzewa

skrajnie wycieñczonego, bêd¹cego na skraju za-
paœci psa. Nie naprawimy wszystkich szkód,
wszystkich cierpieñ porzuconym zwierzakom.
Jeœli jednak kochamy zwierzêta, jeœli pozwalaj¹
nam na to warunki mieszkaniowe i nosimy siê
z zamiarem posiadania psa, to pamiêtajmy o Azy-
lu pod Psim Anio³em. Znajdziecie tam Pañstwo
psy ró¿nej wielkoœci, ró¿nego charakteru, ró¿nej
p³ci i ró¿nego temperamentu. Wszystkich szcze-
gó³ów odnoœnie danego psa mo¿na dowiedzieæ
siê od wolontariuszy pracuj¹cych charytatywnie
w Azylu. Pamiêtajmy jednak, ¿e decyzja o posia-
daniu psa musi byæ decyzj¹ bardzo przemyœlan¹
i odpowiedzialn¹.

Kontakt telefoniczny w sprawie adopcji czynny
przez ca³¹ dobê 022 612-62-97 lub tel. kom.
0504-226-339.

„Nie ma znaczenia ile masz pieniêdzy, ani ile
rzeczy, mo¿esz byæ biedakiem, ale maj¹c psa je-
steœ bogaty” - Louis Sabin.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

�� Tipsy - ¿el, akryl – 60 z³. 
�� Manicure – 15 z³, 

pedicure – 30 z³.
�� Strzy¿enie – od 10 z³.
�� Farba, baleyage, trwa³a 

od 40 z³.
�� Modelowanie + strzy¿enie

od 25 z³.

US£UGI FRYZJERSKIE
w godz. 1030-1800

Renciœci, emeryci 
pi¹tki, soboty specjalna cena!
al. Waszyngtona 67
tel. 022 870−43−73

Centrum FryzurCentrum Fryzur
i Paznokcii Paznokci

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!!!

OOOOSSSSZZZZCCCCZZZZĘĘĘĘDDDDZZZZAAAAJJJJ    
PPPPIIIIEEEENNNNIIIIĄĄĄĄDDDDZZZZEEEE    IIII     CCCCZZZZAAAASSSS!!!!
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61 LA61 LAT TRADYCJIT TRADYCJI

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

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

ul. Grochowska 243/245
tel. 022 353-73-93; 

0661-99-99-13
www.meblokomis.pl

�� Sprzeda – kupi
��Wywiezie – przeprowadzi
�� Meble, AGD, RTV

Kto nosi koszulki z zabaw-
nym napisem „MPO”? Skrót
MPO oznacza M³odzie¿ Po
Ogólniaku. 

Bo matura ju¿ za nimi, na
dniach tylko rozdanie œwia-
dectw licealnych i niezrozu-
mia³e chyba dla nikogo, poza
panem ministrem edukacji,
czekanie od pierwszych dni
maja do koñca czerwca na
wyniki pisemnych matur. Dwa
miesi¹ce!!! 

Rodzice w wiêkszoœci sk³a-
daj¹ rêce do nieba, ¿e to ju¿
koniec dwunastu lat edukacji,
od pewnego czasu szczególnie
irytuj¹cej. Nie³atwo by³o bro-
niæ autorytetów, oj, nie³atwo!

Uda³o siê przekonaæ pocie-
chy, ¿e mimo rozdawnictwa
matur (jeœli delikwent sumien-
nie odbêbni³ swoje dwanaœcie
klas), warto i nale¿y siê uczyæ,
albowiem inn¹ wartoœæ ma
matura „za wys³ugê lat”,
a inn¹ – osobiœcie zdana na

ocenê pozytywn¹. A tu od
wrzeœnia zesz³ego roku mini-
sterstwo nie mog³o ustaliæ
tych nowych/starych zasad
maturalnych. Cz³owiek zaci-
ska³ zêby – trudno, niech de-
batuj¹ têgie g³owy, byle matu-
ra by³a z sensem.

Ale widaæ za d³ugo tam my-
œleli, za d³ugo. Termin rozpo-
czêcia matur w ca³ej Polsce

zaplanowano dowcipnie na
pi¹tek 4 maja. Tu – najd³u¿szy
weekend Europy, a¿ siê prosi
by wyjechaæ, wypocz¹æ, dotle-
niæ maturaln¹ m³odzie¿, a mi-
nister mówi: nic z tego! Jazda
do domu! 

Jedni wrócili w œrodê, inni –
w czwartek. Reszta Polski
mia³a przed sob¹ jeszcze ca³e
cztery dni laby! A rodziny ma-

turzystów, zamiast dziewiêcio-
dniowego weekendu – piêcio-
dniowy. 

Jakoœ nie uda³o mi siê do-
ciec (a przysiêgam, ¿e próbo-
wa³am!) co by szkodzi³o sza-
nownemu Ministerstwu Edu-
kacji zacz¹æ matury w ponie-
dzia³ek, 7 maja. Wygl¹da na
to, ¿e po prostu ktoœ Ÿle spoj-
rza³ w kalendarz i wydaj¹c
rozporz¹dzenie o maturach 4
maja (pi¹tek) by³ pewien, ¿e
czwarty wypada w poniedzia-
³ek, jak w czerwcu. Pomy³ka
rzecz ludzka. 

Tylko dlaczego, do diab³a,
nikt w ministerstwie nie
sprawdzi³ tego terminu, nie
ruszy³ g³ow¹, nie poprawi³?!

Kolejny szok: prace pisem-
ne sprawdzaj¹ przez blisko
dwa miesi¹ce. Jak to mo¿liwe,
¿e kiedyœ trwa³o to dwa tygo-
dnie?! Nawet, jeœli prace s¹
przesy³ane w odleg³e regiony
Polski, przecie¿ nie taszczy
ich na grzbiecie strudzony
pieszy pos³aniec!

M³odzie¿... Jak dobrze, ¿e
nareszcie Po Ogólniaku!
MPO!

żu

MPO
Kobiecym okiem
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- No, toœmy do¿yli czasów, rzek³ pan Eustachy Mordziak wycie-
raj¹c chustk¹ spocone czo³o. Jego kolega, pan Kazimierz G³ów-
ka, te¿ wygl¹da³ na mocno zmêczonego upa³em. 

- A detalicznie, co pan masz na myœli: Obecne w³adze jednoja-
jowe, fakt, ¿e ten nasz Szela, niczym Kim Ir Sen (œwieæ Panie nad
jego dusz¹) dostaje 99,9 proc. g³osów, czy mo¿e rozchodzi siê pa-
nu o to, ¿e banalne rozwolnienie sprawi³o, i¿ nasz amerykañski,
dostojny goœæ, mia³ o czym pogadaæ z mieszkañcami Juraty?

- Panie Kazieñku, kochany, pan jak coœ powie… Jakie jednoja-
jowe, jakie rozwolnienie? Mnie rozchodzi siê o to, ¿e ¿yjem jak
w tropikach. Gor¹co i na okr¹g³o leje. 

- Faktem jest, ¿e pola³o, oj pola³o. Pan Kazimierz zgodzi³ siê z ob-
serwacj¹ kolegi.  - W niektórych piwnicach woda po kostki by³a. Na
ulicach te¿. Na Grochowskiej i Grenadierów, co to je w zesz³ym ro-
ku wyremontowali, na pasach g³êboka woda sta³a.

- Znaczy siê umiej¹, tylko im siê nie chce dobrze robiæ.
- Mo¿e kasy nie maj¹?
- Jak d³ugo ¿yjê, to ci¹gle s³yszê, panie Kaziu, ¿e nie ma pieniêdzy.

Na nic, kurtka Felek, nie ma. Teraz s³yszê jeszcze, ¿e nie ma ludzi do
roboty. Jak ludziom nie p³ac¹, to nie ma. Za frajer nikt robiæ nie bêdzie. 

- Popyt i poda¿… 
- S³ucham?
- Mówie, ¿e to wszystko zale¿y od rynku. Dajmy na to w kosza-

liñskiem, gdzie roboty ma³o, a ludzi du¿o, to traktorzysta pracuje
za cztery z³ote na godzinê. Znaczy siê, jak siê naharuje dwanaœcie
godzin, to dostanie 48 zetów.

- Ja cie krêcê. Jak jeszcze bêdzie musia³ kolegów poczêstowaæ,
to nie poczuje, co mu siê po gardle rozleje …

- A widzisz pan. 48 z³otych, to za miesi¹c tyrania dzieñ w dzieñ
po dwanaœcie godzin – polu, w skwarze – na ³apê 1200 z³otych.
W domu ¿ona, dziecko, albo dzieci. 

- Kole¿ka tego Jurka, co to na bazarze worki nosi, murarz zna-
czy, za³apa³ siê z kumplami na Daniê. Pisze, ¿e na rêkê dostaj¹
cztery dychy za godzine. To jest tam najmarniejsza stawka dla ro-
bola.

- No to se pan, panie Eustachy policz: cztery dychy razy osiem
razy 25 dni roboczych, to wychodzi 8000 zete³! Taka jest ró¿nica
miêdzy nimi, a naszym „nie ma œrodków”. 

- A wiesz pan, ¿e coœ w tym jest. Pamiêtasz pan tego Tadka, bru-
karza? Robote rzuci³, a i tak wiecznie nawalony chodzi. Znaczy
ma za co. Mówiê mu: – Tadziu, jak ¿yjesz? A on: 

- Teraz pobo¿nie. – No, coœ ty, ja na to. Ty? A on: - Wiesz, czer-
wiec jest miesi¹cem œlubów. Nasz koœció³ na Szembeku pracuje,
jak fabryka na trzy zmiany. 

- Ale co tobie do tego, pytam Tadzia. 
- Ja? Siedze w ³awkach i modle siê za szczêœcie nowej komórki

spo³ecznej. 
A potem, gdy im wszyscy ¿yczenia sk³adaj¹, i gdy mamusia

p³acze ze szczêœcia, ¿e dzidziuœ bêdzie mia³ tatusia, podchodze
po kolei do goœci i mówie, ¿e potrzebujê parê groszy, bo jestem
bezrobotny. Pobo¿nego nie wespr¹? Swoj¹ dolê mam, spokojna
g³owa!

- O, widzisz pan, panie Eustachy. Z ekonomicznego punktu wi-
dzenia pañski kole¿ka ¿yje nad wyraz racjonalnie: jak ma tyraæ za
bzdurno, to woli dostaæ trochê mniej, ale za darmo. Ludziom mu-
si siê op³acaæ, zw³aszcza u nas. Jak to mówi¹: bujaæ to Szweda,
bo Kowalski siê nie da! Szaser

Co tam panie na Pradze...

Upa³

ZAK£AD US£UG 
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
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Ksi¹¿ka Magdaleny Samozwaniec pt. „Na ustach grzechu – Powieœæ z ¿ycia wy-
¿szych sfer towarzyskich”, bêd¹ca parodi¹ „Trêdowatej” Heleny Mniszkówny, uka-
za³a siê wprawdzie w roku 1922, czyli na trzy lata przed moim urodzeniem, ale
przeczyta³em j¹, maj¹c 12 lat, czyli oko³o 1937 roku. A to dlatego, ¿e piêkna pani
bibliotekarka w czytelni w podwórzu na Wileñskiej, która nosi³a opaskê na jednym
oku, jakby tu powiedzieæ, przymyka³a oko na ró¿ne zakazy i wypo¿ycza³a mi lek-
turê dla doros³ych. Teraz zaœ w PIW’ie, czyli w Pañstwowym Instytucie Wydawni-
czym ukaza³a siê ksi¹¿ka-pere³ka pt. „Magdalena, córka Kossaka – Wspomnienia
o Magdalenie Samozwaniec”, w opracowaniu Rafa³a Podrazy. Kossakowie to wiado-
mo dynastia, a TEN Kossak to Wojciech, malarz znakomity (1856-1942). Pani Mag-
dalena zaœ, która nie lubi³a ujawniaæ swego wieku, zmar³a w 1972 roku. 

W ksi¹¿ce chyba po raz pierwszy opisana jest wielka tragedia rodziny Magdale-
ny Samozwaniec – to, nota bene, pseudonim, wymyœlony dla niej z okazji publika-
cji „Na ustach grzechu...”. ale przyjêty jako nazwisko po wsze czasy. Jak wynika ze
wspomnieñ osób cytowanych w ksi¹¿ce, jej córka z pierwszego ma³¿eñstwa Teresa,
wysz³a za m¹¿ za hrabiego Henryka Zyberk-Platera, który w czasie okupacji kola-
borowa³ z Niemcami. Oboje mieli pracowaæ jako zarz¹dcy w posiad³oœciach czy re-
zydencji Göringa, a ona mia³a byæ nawet tam pokojówk¹. W chwili szczeroœci, Ma-
dzia (tak j¹ nazywali przyjaciele) powiedzia³a siostrze swojego drugiego mê¿a, ¿e
Zyberk-Plater „wykorzysta³ informacje uzyskane od Teresy, wobec czego  Niemcy
osadzili na Pawiaku jej kuzynkê, Zofiê Kossak-Szczuck¹ (pisarkê katolick¹ czynn¹
w podziemiu), która tylko cudem ocala³a. Sprawa wysz³a na jaw, i po wojnie Hen-
ryk i Teresa musieli uciekaæ z kraju”. A tymczasem sama Madzia pracowa³a dla
podziemia. Po wojnie zerwa³a z córk¹ wszelkie kontakty. Tu móg³ oddzia³ywaæ czyn-
nik dodatkowy. Pani Ma³gorzata Darowska-Pulit, dla której Madzia by³a cioci¹, opo-
wiada: „Sympati¹ Teresy Starzewskiej (córki Magdaleny) by³ Zygmunt Niewidowski.
Kiedy wiêc przyszed³ on do Magdaleny, by prosiæ o rêkê jej córki...z miejsca zako-
cha³ siê w niedosz³ej teœciowej. Odbicie, bo chyba tak mo¿na to nazwaæ narzeczone-
go spowodowa³o seriê awantur, zakoñczon¹ straszliw¹ k³ótni¹ i wyrzuceniem córki
z domu”. Œlub Magdaleny i Zygmunta odby³ siê zaraz po wojnie i by³o to dobre ma³-
¿eñstwo, mimo, ¿e on by³ od niej o 20 lat m³odszy. 

Magdalena Samozwaniec by³a p³odn¹ pisark¹ i towarzysk¹ dusz¹ Warszawy.
Ksi¹¿ka PIW’u jest pe³na jej anegdot i anegdot o niej. Na przyk³ad Stefania Gro-
dzieñska pisze, ¿e kiedyœ w latach 1970., mia³a z ni¹ wieczór autorski. Ktoœ z sali
zapyta³ Madziê o jak¹œ ksi¹¿kê. Ona odpowiedzia³a: „Ta ksi¹¿ka to wielkie nic – ot
po prostu dupa”. M³odzie¿y siê to strasznie spodoba³o, ale pewna pani podesz³a do
pani Magdaleny i bardzo poruszona powiedzia³a, ¿e „takie s³owo nie licuje ani z pa-
ni twórczoœci¹ ani pochodzeniem”. Pani Magdalena odpowiedzia³ spokojnie: „Myœlê,
¿e Ÿle mnie pani ocenia. Raczej proszê, by w przysz³oœci ocenia³a mnie pani przez
pryzmat s³owa ‘dupa', ni¿ mojego pochodzenia czy tego, ¿e jestem dam¹. Moja dro-
ga, i to na ‘d’, i to na ‘d’”. 

Pani Magdalena umia³a byæ k¹œliwa. Zawsze jednak z klas¹. Po s³ynnej podró¿y
w 1957 roku do Azji premiera Cyrankiewicza z ¿on¹ Nin¹ Andrycz, zreszt¹ jej przy-
jació³k¹, zrobi³a coœ, co w 36 lat póŸniej w mojej ksi¹¿ce pt. „Weso³a spowiedŸ” opi-
sa³em tak: „Z podró¿y z Cyrankiewiczem do Azji pisa³em du¿o i czêœæ moich kore-
spondencji mia³a charakter ‘towarzyski’. Wobec czego Magdalena Samozwaniec
stworzy³a dla „Szpilek” ich parodie, w których wystêpowa³em jako ‘redaktor Bia³a-
rek’. Cenzura jednak, ze wzglêdu na osobê Cyrankiewicza, nie zezwoli³a na druko-
wanie tych parodii. A szkoda. Czyta³em je póŸniej w szpaltach i choæ pani Magdale-
na nie zostawi³a na mnie suchej nitki, by³y one bardzo dowcipne, takie, które wy-
wo³uj¹ nie tylko intelektualny uœmiech, ale œmiech pe³n¹ gêb¹”.                             

Zygmunt Broniarek

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

Zapraszamy
na spotkanie z

pos³em RP Jaros³awem Sellinem
Sekretarzem Stanu

w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na temat:

„Media wobec w³adzy”
Spotkanie odbêdzie siê 19 czerwca o godz. 19.00

w dolnej sali Domu Parafialnego
przy Koœciele p.w. Najczystszego Serca Maryi Panny,

ul. Ch³opickiego 2 (Plac Szembeka)

Ma³gorzata Za³êcka                                       dr Artur Górski
Radna Rady m.st. Warszawy Pose³ na Sejm RP
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REKLAMA REKLAMA

PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.

Warszawa, ul. Klonowa 16
(przy pl. Unii Lubelskiej)

(szko³y przeniesione z ul. Noakowskiego, 
Nowowiejskiej, Wiktorskiej i Górnoœl¹skiej)

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

Kurs przygotowawczy do matury
organizowanej w styczniu i maju 2008
wed³ug „starego i nowego programu”
(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
� Jêzyki obce
Zajêcia we wszystkich szko³ach odbywaj¹ siê

w co drug¹ sobotê (12.30-21.00) 
i niedzielê (8.00-15.00)

Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00

UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Technikum Ekonomicznego 

dla doros³ych zaocznie
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

ORGANIZUJEMY KURSY:
ksiêgowoœci komputerowej,
komputerowe, sekretarek,

jêzyków obcych, 
przygotowawcze do egzaminów

dojrza³oœci.
Realizujemy zlecenia firm,
banków, spó³ek w zakresie

szkolenia pracowników.

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE 

(kurs roczny)

Spo³em WSS
Praga Po³udnie

REALIZUJEMY KARTY KARTY KLIENTA SPO£EM Z 3% RABATEM,
KARTY P£ATNICZE oraz BONY SODEXHO

Sieæ VIA – zap³ata za domowe rachunki 
oraz do³adowania telefonów

zaprasza do zmodernizowanego pawilonu
przy ul. Ochoczej 34

Ca³kowicie odmieniony pawilon zapewnia dogodne
warunki zakupów.

Bogaty asortyment artyku³ów spo¿ywczych, nabia³u, 
wêdlin i miêsa oraz mro¿onek eksponowany jest

w nowoczesnych urz¹dzeniach ch³odniczych i rega³ach.
W dniach 14.06–27.06 br.

zapraszamy do zakupów wielu towarów
po cenach promocyjnych!

Zapraszamy: � od pon. do pi¹tku w godz. 600-2000

� w soboty 7.00-15.00
Dla klientów dostêpny jest PARKING.

FRYZJER
Damsko−Dziecięcy

Zawsze Tanio!!!
Zapraszamy

Pon.-pt. 10.00-18.00; 
Sob. 9.00-14.00

ul. Ostrobramska 116
(róg Budrysów)

tel. 022 813−63−49

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych ��
�� challange �� turnieje
www.tenis-olszynka.pl

JU¯ PRZYJMUJEMY ZAPISY 
NA KARNETY NA SEZON LETNI!

A N T E N Y
� CYFRA+, Cyfrowy Polsat, N-ka
� Promocja dekoder Polsatu za 99 z³ 

i 35 z³/m-c
� Satelity bez op³at 650 programów

w tym 15 polskich (Polonia, TRWAM)
� Anteny TV – naziemne

Sprzeda¿, monta¿, 
naprawa, gwarancja!

„LEMAG” W-wa ul. Br. Czecha 29
tel. 022 815-47-25; 0501-123-566

www.lemag.TVSAT.waw.pl

Jak to mo¿liwe, ¿e nie-
zbyt bogat¹ dzielnicê staæ na
zaproszenie gwiazdy tej kla-
sy? – zastanawiali siê mie-
szkañcy Rembertowa. – Bo-
ney M przyjecha³o do Polski
na koncert w Lublinie – wy-
jaœni³a naszej redakcji Kry-
styna Pucha³a dyrektor Do-
mu Kultury „Rembertów”. –
Wykorzystaliœmy tê wizytê,
zgraliœmy termin i uda³o siê!
Oczywiœcie, gdybyœmy chcie-
li zaprosiæ zespó³ specjalnie
na nasz, darmowy koncert,
nigdy nie by³oby nas na to
staæ. ¯eby zaj¹æ miejsce przy
samej scenie mieszkañcy
przychodzili kilka godzin
wczeœniej. – By³am wcze-
œniej, bo to nie lada gratka.
To muzyka mojej m³odoœci –
wyznaje Irka z Kawêczyna. –
Przyda³am siê, bo pomog³am
przy rozstawianiu namiotu
chroni¹cego sprzêt nag³a-
œniaj¹cy. Czu³am siê jak cz³o-
nek ekipy Boney M. Oczeku-
j¹c na gwiazdê wieczoru nie
mo¿na siê by³o nudziæ. 

Dzieci by³y zabawiane
przez „Kulfona i ¯abê Moni-
kê”, a wszystkich w œwi¹-
teczny nastrój wprowadza³y
takie grupy, jak Kapela Pra-
ska, zespó³ Thomas, czy ka-
baret Klika. Jednak widaæ
by³o, ¿e publicznoœæ czeka
na Boney M. Szaleñstwo za-
czê³o siê od pierwszego
utworu. Co piosenka, to
przebój. – Fantastyczna pu-
blika – Mark Martin, lider

zespo³u nie kry³ zadowole-
nia w rozmowie z „Mie-
szkañcem” – I jakie piêkne
dziewczyny... Œwietnie zna-
cie nasze utwory. Zapytany,
który ze szlagierów grupy
jest jego ulubionym wyzna³,
¿e „Rivers of Babylon”
i znakomicie odparowa³ py-
tanie: – A twój ulubiony?
Wysz³o na to, ¿e ten sam. 
– Chocia¿, æwieræ wieku te-
mu, wola³em „Rasputina” –
przyzna³ siê dziennikarz
„Mieszkañca”. Mark wyka-
za³ siê znajomoœci¹ historii:
– Ale pewnie to wynika³o
z kontekstu politycznego...
To prawda. Czasy siê zmie-
ni³y, ale show, jaki daje ze-
spó³ porywa tak samo. Gru-

pa bisowa³a dwukrotnie,
a do koñcowego „Rasputi-
na” zaprosi³a na scenê kilko-
ro rembertowskich dzieci.
Mieczys³aw Golónka, bur-
mistrz dzielnicy, i przedsta-

wiciele rady Rembertowa
podziêkowali za koncert
czerwonymi ró¿ami. 

PóŸnym wieczorem wi-
dzów czeka³a jeszcze jedna
atrakcja: wystêp dziewczêce-
go duetu Tatuash. – Grupa
jest bardzo znana na po³udniu
Polski – wyjaœnia³ jeden
z rembertowskich samorz¹-
dowców i prosz¹c o anonimo-
woœæ doda³: – To œliczne, m³o-
de dziewczyny. A jak siê ru-
szaj¹ na scenie...! A co do ru-
chu, to trzeba przyznaæ, ¿e ob-
sada tegorocznego Œwiêta
Rembertowa, by³y znakomi-
tym ruchem ze strony organi-
zatorów – Domu Kultury
„Rembertów” i urzêdu dziel-
nicy. Adam Rosiński

Rembertów szalał z Boney M
W minion¹ sobotê, w czasie Œwiêta Rem-
bertowa, przed urzêdem dzielnicy wyst¹pi-
³a prawdziwa gwiazda œwiatowej muzyki –
grupa Boney M. Publicznoœæ szala³a w ryt-
mach znanych przebojów.

RADNI 
O KLAPKACH
I GUMIAKACH

Rajcy Pragi Po³udnie uchwalili li-
stê 64. inwestycji, które maj¹
byæ zrealizowane do 2012 r.
Choæ data zbie¿na jest z Euro, to
niestety inwestycje niewiele ma-
j¹ wspólnego z mistrzostwami.

Mistrzostwa odbêd¹ siê na Kamionku, a ra-
dni spierali siê, czy wiêcej inwestowaæ na Saskiej
Kêpie, czy na Grochowie Pó³nocnym. – W pierw-
szych, najwa¿niejszych 32.
inwestycjach nie ma ¿adnej
ulicy na Saskiej Kêpie, a jest
18 ulic z Grochowa Pó³noc-
nego – oburza³a siê Miros³a-
wa Terlecka (PiS). Radnej
odpowiada³ Bart³omiej
Wichniarz (LiD): – Na Sa-
skiej Kêpie s¹ ulice, a na
Goc³awku drogi gruntowe
i piach! Radna Terlecka ri-
postowa³a: - Zwyciêzców,
Zakopiañsk¹, Berezyñsk¹
w czasie deszczu p³ynie rze-
ka! Zapraszam pana na spa-
cer tylko... proszê zabraæ
klapki! Radny Wichniarz nie
traci³ rezonu: - Ja zapra-
szam na spacer po Grocho-
wie Pó³nocnym. Tylko pro-
szê wzi¹æ... kalosze. Potrze-
by inwestycyjne w ka¿dej
czêœci Pragi Po³udnie s¹
olbrzymie. Jednak trudno nie oprzeæ siê wra¿e-
niu, ¿e niektóre osiedla s¹ preferowane, a o in-
nych przygotowuj¹cy wykaz inwestycji Zarz¹d
Dzielnicy po prostu zapomnia³. Z dokumentów
wynika, ¿e z 64. inwestycji tylko jedna dotyczy
Przyczó³ka Grochowskiego (budowa ulicy No-
wopoligonowej, na której skorzystaj¹ g³ównie
mieszkañcy... Grochowa i Goc³awia). 

Podobnie, choæ bardziej kontrowersyjnie, jest
z Kamionkiem. Zaplanowano budowê ul. Miê-
dzynarodowej (od al. Waszyngtona do kana³-

ku), budowê boiska pi³karskiego na Bulwarze
Stanis³awa Augusta oraz „posadowienie ³awki
o d³ugoœci ponad 153 mb w alejce parkowej”.
Mieszkañcy obawiaj¹ siê, ¿e wiod¹cy „doni-
k¹d” fragment ul. Miêdzynarodowej bêdzie po-
wrotem do starej koncepcji przebiegu Trasy Ty-
si¹clecia. Kontrowersyjna jest budowa na zielo-
nych b³oniach tartanowego, ogrodzonego boi-
ska pi³karskiego. Obecnej funkcjonuje tam
„dzikie” boisko, na którym trenuj¹ pi³karze KS
Drukarz, ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e ca³y teren po-
miêdzy Parkiem Skaryszewskim, a Osiedlem
Waszyngtona jest wpisanym do rejestru zabyt-
kiem. – Myœlê, ¿e nasze plany bêd¹ ulega³y
zmianom – powiedzia³ w czasie sesji wicebur-
mistrz Marek Karpowicz (PO) – tak, aby przed
Euro Praga Po³udnie sta³a siê jedn¹ z najatrak-
cyjniejszych dzielnic Warszawy. Oby. 

Po obradach w urzêdzie w³adze dzielnicy ru-
szy³y autokarem na sesjê objazdow¹ (na zdjê-

ciu). - Wizytujemy miejsca, w których prowa-
dzone s¹ inwestycje i te, które wymagaj¹ doin-
westowania – wyjaœni³ przewodnicz¹cy rady,
Marcin Kluœ (PO). Odwiedzono m.in. Osiedle
Dudziarska, Park Znicza, jeziorko Balaton, ba-
sen przy Kwatery G³ównej i teren pod budowê
filii Centrum Promocji Kultury na Saskiej Kê-
pie. Poniewa¿ basen przy Kwatery G³ównej je-
szcze nie jest nape³niony wod¹, to radnym nie
przyda³y siê ani klapki, ani kalosze. Ani tym
bardziej p³etwy.                                          ar

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 
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REKLAMA REKLAMA

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

US£UGI BUDOWLANE
EKODOM

Oferujemy:
�� tynki gipsowe
�� tynki tradycyjne
�� posadzki
�� prace wykoñczeniowe

* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT

tel./fax 022 673-40-44;
kom. 602-108-646

Ju¿ zainteresuj siê

Trwa nabór kandydatów na
nowy rok studiów w Wy¿szej
Szkole Mened¿erskiej przy
Kawêczyñskiej 36. Zaintere-
sowanie jest du¿e, bo w tej
uczelni nie ma egzaminów
wstêpnych. Obowi¹zuje kolej-
noœæ zg³oszeñ osób posiada-
j¹cych œwiadectwo maturalne
(nie jest wa¿ne, czy wed³ug re-
gulaminu starej, czy nowej
matury). Wczeœniejszy kontakt
z uczelni¹ oznacza te¿ wiêk-

sz¹ szansê uzyskania niedro-
giego miejsca w Domu Stu-
denta.

Przychodz¹ wiêc osoby ju¿
zdecydowane na podjêcie stu-

diów, ci którzy chc¹ zasiêgn¹æ
informacji o formalnoœciach
zwi¹zanych z uzyskaniem sta-
tusu studenta, jak i osoby pra-
gn¹ce zobaczyæ uczelniê. 

A jest na co patrzeæ...

Tego nie widaæ „od frontu”,
czyli od ulicy Kawêczyñskiej.
Stara czêœæ kampusu w „sta-
rym stylu” nie jest tak repre-
zentacyjna jak oddany do
u¿ytku przed dwoma laty
„kampus XXI w.”, który zoba-

czyæ mo¿na g³ównie od strony
uczelnianego dziedziñca. 

Trzy przeszklone budynki
w kszta³cie „kr¹¿owników”, sa-
la widowiskowo-koncertowa,

basen, hala sportowa, bibliote-
ka, Klub Studencki, si³ownia,
a tak¿e dom studenta. Wszy-
stko to w jednym kwartale, bez
pokonywania wielkich war-
szawskich przestrzeni i biega-
nia na zajêcia miêdzy dzielni-
cami. A sprawy w Dziekanacie
mo¿na za³atwiæ podczas prze-
rw miêdzy zajêciami... 

Nowa czêœæ kampusu uzy-
ska³a certyfikat i tytu³ „Edu-In-
westor Roku”, jako najlepsza
inwestycja w uczelniach nie-
publicznych.

Co mo¿na studiowaæ

Wy¿sza Szko³a Mened¿er-
ska w Warszawie prawie

ka¿dego roku rozszerza
swoj¹ propozycjê edukacyj-
n¹ oraz szczebel uzyskiwa-
nego wykszta³cenia. Zaczy-
na³o siê skromnie od studiów
licencjackich na kierunku Za-
rz¹dzanie i marketing. Dzi-
siaj kierunek ten prowadzi

ju¿ studia magisterskie,
a Wydzia³ Mened¿erski wy-
st¹pi³ o prawo nadawania
stopnia naukowego doktora.
Poza tym mo¿na tu ukoñ-
czyæ studia na kierunkach:
Prawo, Administracja, Infor-
matyka, Zarz¹dzanie i in¿y-
nieria produkcji, Pedagogika,
Stosunki miêdzynarodowe,
Europeistyka. Wnioski

o utworzenie kolejnych kie-
runków studiów s¹ rozpatry-
wane przez Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wy¿szego.
Pozytywn¹ opiniê tego resor-
tu otrzyma³ wniosek dotycz¹-
cy utworzenia kierunku Pie-
lêgniarstwo. 

Wy¿sza Szko³a Mened¿er-
ska w Warszawie kolejny raz
uzyska³a certyfikat „Wiary-
godna Szko³a”. Jest laurea-
tem „Z³otego Or³a Mazowiec-
kiego Biznesu”, posiada cer-
tyfikat „Solidna Firma” i wiele
innych certyfikatów jakoœci.

Za ile?

Panuje opinia, ¿e studia
w uczelni niepublicznej s¹ tyl-
ko dla bogaczy. Otó¿ Wy¿sza
Szko³a Mened¿erska w War-
szawie ju¿ w chwili tworzenia
mia³a w swym za³o¿eniu, ¿e
bêd¹ mog³y uczyæ siê tutaj
osoby z rodzin niezamo¿-

nych. Czesne wyliczone zo-
sta³o jako jedno z naj-
ni¿szych w Polsce. Obecnie
w zale¿noœci od kierunku stu-
diów i ich trybu (dzienne, wie-
czorowe, zaoczne) za se-
mestr nauki p³aci siê od 1200
– 2100 z³. 

Studenci (bez wzglêdu na
tryb studiów) mog¹ uzyskaæ
stypendia socjalne, mieszka-
niowe i ¿ywieniowe (decydu-
j¹ dochody na osobê w rodzi-
nie), a tak¿e stypendia nau-
kowe (dla osi¹gaj¹cych naj-
lepsze wyniki w nauce), spo-
rtowe i artystyczne (dla osi¹-
gaj¹cych dobre wyniki
w sporcie i sukcesy w dzia-
³alnoœci artystycznej). 

Nie masz czasu przyjechaæ
do Wy¿szej Szko³y Mene-
d¿erskiej w Warszawie (tram-
waje 7, 13)? WejdŸ na stronê
internetow¹: http://www.ka-
weczynska.pl 
AS 2007 (ALF)

Wy¿sza Szko³a Mened¿erska w Warszawie
03-772 Warszawa ul. Kawêczyñska 36

tel (0-22) 59-00-730, fax (0-22) 59-00-713 
e-mail: rekrutacja@mac.edu.pl

http://www.kaweczynska.pl 

22 czerwca 1995 r. Minister Edukacji Narodowej podj¹³ 
decyzjê o wpisaniu do rejestru szkó³ wy¿szych Wy¿szej
Szko³y Mened¿erskiej w Warszawie. By³a to 60. uczelnia
niepubliczna w kraju. Dzisiaj przy Kawêczyñskiej 36 
studiuje ok. 12 tys. osób, a dyplomy magistrów, in¿ynierów
i licencjatów zdoby³o tu ok. 17 tys. absolwentów. 

Przyjazna uczelnia z tradycjami

ZOBACZ, PODEJMIJ STUDIA



Centralny Oœrodek Sportu
poinformowa³, ¿e zg³oszono
w Suplemencie do Dzien-
nika Urzêdowego UE
konkurs na opracowa-
nie koncepcji urbani-
styczno-architekto-
nicznej zagospodaro-
wania obecnego Stadio-
nu X-lecia z przeznaczeniem
na budowê Narodowego Cen-
trum Sportu w Warszawie. Ter-
min sk³adania wniosków o do-
puszczenie do konkursu up³ywa
26 czerwca br. 


 
 

24 maja w budynku Metropo-

litan przy pl. Pi³sudskiego
odby³a siê konferencja poœwiê-
cona Globalnemu Raportowi
Korupcji sporz¹dzonemu przez
miêdzynarodow¹ organizacjê
Transparency International.

Równolegle raport ten zosta³
opublikowany i podany do wia-
domoœci w Londynie .

W tym roku poœwiêcony jest
on g³ównie s¹downictwu
i zwraca uwagê na powa¿ny
problem, jakim jest korupcja
sêdziów i zagro¿enie postulatu
niezawis³oœci, którego prze-
strzeganie jest jednym z podsta-
wowych warunków istnienia
demokracji i funkcjonowania
spo³eczeñstwa obywatelskiego.

W raporcie przestawione zo-
sta³y sposoby zapobiegania te-
go typu zjawiskom, m.in. wpro-
wadzenie odpowiednich me-

chanizmów kontroli, rejestro-
wanie przebiegu posiedzeñ s¹-
dowych czy wokandy w Inter-
necie.


 
 

27 maja w Klubie Kultury

„Zastów” odby³a siê z okazji
Dnia Matki, Ojca i Dziecka
„Kapeluszowa Biesiada”. Dla
swoich kochanych rodziców
wyst¹pi³y dzieci z wszystkich
sekcji dzia³aj¹cych w klubie.

„Skrzaty” i „Plastusie” przebra-
ne za majowe kwiaty zaœpiewa-
³y piosenki, recytowa³y wier-
szyki i z³o¿y³y ¿yczenia rodzi-
com. Swój talent zaprezento-
wa³y dzieci z sekcji nauki gry
na keyboardzie i gitarze, ju-jit-
su. Najwa¿niejszym jednak
konkursem by³ ten na niezwy-
k³e nakrycie g³owy. 


 
 

W Œrodowiskowym Hufcu

Pracy nr 7-9 realizowany jest
projekt „18-24 – Czas na samo-
dzielnoœæ”. M³odzie¿ w wieku

18-24 lat, posiadaj¹ca wy-
kszta³cenie gimnazjalne, absol-
wenci liceów ogólnokszta³c¹-
cych, którzy nie z³o¿yli egza-
minu dojrza³oœci maj¹ szansê
na bezp³atne uzupe³nienie wy-
kszta³cenia i zdobycie zawodu.

Bli¿sze informacje mo¿na
uzyskaæ w siedzibie ŒHP 7-9
przy ul. Kickiego 5 lub pod nr
telefonu 022  813-05-71.


 
 

Znani fotografowie, mi³oœni-

cy sztuki, zagraniczni goœcie,
hobbyœci oraz czytelnicy „Mie-
szkañca” przywitali 1 czerwca
w Pa³acu Kultury i Nauki wy-
stawê prac nagrodzonych

w presti¿owym konkursie
World Press Photo. Spoœród
prawie 80 tysiêcy zg³oszeñ,
nades³anych przez 4460 profe-
sjonalnych fotografów, miêdzy-
narodowe jury wybra³o najcie-
kawsze prace. Nagrodê G³ówn¹
2007 zdoby³ Spencer Platt
z USA. Ogl¹daj¹cych by³o tak

wielu, ¿e na salê wpuszczano
partiami, co kilka minut. Warto!

Wystawa czynna od 9.00-
21.00 do 30 czerwca br.


 
 

W œrodê 13 czerw-

ca w urzêdzie dzielni-
cy Warszawa Wawer

przy ul. ¯egañskiej
odby³a siê VIII sesja Rady

Dzielnicy poœwiêcona w g³ów-
nej mierze Wieloletniemu Pla-
nowi Inwestycyjnemu Wawra
na lata 2008-2012.  


 
 

1 czerwca w Zespole Szkó³

Nr 12 im. Olimpijczyków Pol-
skich po raz pi¹ty zapalono
znicz olimpijski inauguruj¹cy
szkolne igrzyska. Uczniowie

zaprezentowali swoje umiejêt-
noœci sportowe w wielu dyscy-
plinach, które wzbudzi³y za-
chwyt publicznoœci.


 
 

Legitymacje PKP ze zni¿k¹

37% wydawane bêd¹ w lipcu
br. raz w tygodniu w ponie-
dzia³ki w godz. 10.00-13.00
w siedzibie NSZZ Emerytów
i Rencistów„Solidarnoœæ” przy
ul. Grochowskiej 259 A (wej-
œcie od ul. Miêdzyborskiej
115A). 

(ab) (jkg) (agab)
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 11

POZIOMO: 1-A czarne w kominie. 1-J mê¿czyzna zawodowo
gotuj¹cy. 2-E przetwór owocowy. 3-A nosze. 3-G zajezdnia
stra¿acka. 4-E grzyb truj¹cy. 4-L miasto na trasie Siedlce-Ra-
dzyñ Podlaski. 5-G krok w tañcu, talia. 6-A marzenie, z³udze-
nie, urojenie. 6-K ba³kañska wódka ze œliwek. 7-B przynêta.
7-G ptak przy studni. 8-D wada szkliwa ceramicznego. 
8-J gra planszowa. 9-F rzeka w Gruzji. 10-A konkurencja spo-
rtowa. 10-H imiê mêskie. 11-A przeszukiwanie policyjne. 
12-H nauka o jêzyku. 13-A administrator. 14-J powa¿anie,
szacunek. 15-E dawniej gorliwiec. 16-A uzdrowisko w Niem-
czech.16-J drzewo owocowe, smaczliwka.
PIONOWO: A-1 bardzo silny wiatr morski. A-10 gruba, nie-
przemakalna tkanina. B-6 konkurencja w podnoszeniu ciê¿a-
rów. C-1 metoda rozdzielenia substancji. C-10 dr¹¿enie ska³
wiruj¹c¹ wod¹. D-6 rêczne narzêdzie do wyci¹gania gwoŸdzi.
E-1 Thomas (1847-1931), wynalazca amerykañski. E-11 miej-
sce po³¹czenia elementów. F-8 fason, model. G-1 zarzucenie
auta na zakrêcie. H-2 kres, koniec celu podró¿y. H-7 powab,
czar. H-12 lokum dla samochodu. I-3 przyrz¹d elektroniki

kwantowej. I-9 bóstwo staroarabskie w postaci or³a lub soko-
³a. J-1 szyk samolotów. J-7 awizo. J-2 g³ówna têtnica. K-5 ka-
wa³ki drzewa na opa³. L-1 najszybsza odmiana galopu. L-8
miasto w pobli¿u Gdyni. £-4 rzeka, uchodzi do kana³u Bristol-
skiego (Anglia). £-12 tuman, nieinteligentny. M-1 kana³ nawa-
dniaj¹cy. N-8 roœlina warzywna. O-1 œwiat pozagrobowy. 
O-12 powództwo, skarga. opr. A. Kemski
Rozwi¹zanie nale¿y przes³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 1/07:”Nowy rok pogodny zbiór bê-
dzie dorodny”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. El¿bieta Fl¹drzyñska
z ul. Garwoliñskiej. Wa¿ne do 22 czerwca br.
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

Twoje plany zawodowe i finansowe maj¹ du¿e
szanse na realizacjê, i to we wszystkich punk-
tach. Nie bój siê mówiæ otwarcie o swoich za-
strze¿eniach, nie staraj siê nikomu przypodobaæ.
Poczujesz du¿y przyp³yw si³ witalnych, a st¹d ju¿
blisko do nierozwa¿nych kroków i niezdrowego
trybu ¿ycia. Poznasz now¹ osobê, która mo¿e
okazaæ siê czymœ wiêcej ni¿ tylko znajomoœci¹.
Nie zaprzepaœæ takiej szansy…

�� BYK 22.04-21.05
Nadchodz¹ korzystne zmiany, teraz uzyskasz
dawno oczekiwany awans lub podwy¿kê. Jeœli
dochodzisz swoich spraw w urzêdach, to mo¿esz
liczyæ na korzystne dla siebie werdykty. Daj z sie-
bie wszystko, dzia³aj aktywnie, aby nie straciæ po-
jawiaj¹cych siê nowych mo¿liwoœci. 
Ca³y czas mo¿esz liczyæ na swoich najbli¿szych
i przyjació³. Dobre samopoczucie zapewni ci
uprawianie sportu i codzienny jogging lub spacer. 

 BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Wiele spraw przestanie byæ owianych tajemnic¹,
nie martw siê, wyjdzie ci to na lepsze. To dobry
czas by odnowiæ nowe znajomoœci, wyjœæ do lu-
dzi. Zmieñ swoje ¿ycie, ulepsz, staraj siê wpro-
wadziæ nowe rozwi¹zania. Nie przywi¹zuj zbyt-
niej wagi do drobnych niepowodzeñ, zw³aszcza,
jeœli nie s¹ zale¿ne od ciebie. Ustal plan dzia³ania
i postêpuj dok³adnie wed³ug niego.

�� RAK 22.06-22.07
Powoli rozwi¹¿esz dotychczasowe problemy.
Twój partner swoj¹ postaw¹ po raz kolejny po-
twierdzi, jak bardzo jest ci oddany. W sprawach
zawodowych wyka¿ siê wiêksz¹ elastycznoœci¹,
rozwa¿ wszystkie za i przeciw zanim podejmiesz
decyzjê.W³aœnie tego oczekuj¹ od ciebie wszyscy.
Masz miêkkie serce, ale nie powinieneœ kierowaæ
siê sentymentem. Zdrowy rozs¹dek i twarda kal-
kulacja to twoi najlepsi doradcy.

�� LEW 23.07-23.08
Kierujesz siê intuicj¹ i nie s³uchasz tzw. „dobrych
rad”. W najbli¿szym czasie dokonasz w³aœciwe-
go wyboru, zw³aszcza, jeœli zamierzasz teraz do-
konaæ jakiejœ wiêkszej transakcji finansowej. Tu-
taj odkryjesz w sobie nowe talenty. Musisz za-
dbaæ o swoj¹ kondycjê, bo wtedy te plany bêd¹
mia³y wiêksz¹ szansê na pe³n¹ realizacjê. I cho-
cia¿ S³oñce, to twoja planeta opiekuñcza,
w upalne dni unikaj nadmiaru jego promieni i pij
du¿o wody. 

�� PANNA 24.08-23.09
¯ycie wniesie teraz sporo energii w twoje dzia³a-
nia. Jest szansa, ¿e pojawi siê coœ nowego i sty-
muluj¹cego pozytywnie. Bêdzie to doœæ nieocze-
kiwane, ale i bardzo przyjemne. Przytomnie wy-
korzystaj nadarzaj¹c¹ siê szansê. Jeœli jesteœ sa-
motny, warto poszukaæ bratniej duszy tam, gdzie

s³ychaæ gwar i weso³¹ muzykê, wiêc nie siedŸ
w domu.

�� WAGA 24.09-23.10
W najbli¿szym czasie odniesiesz sukces zawo-
dowy, w ¿yciu osobistym te¿ prze¿ywasz same
pozytywne chwile. Los bêdzie ci sprzyja³, zw³a-
szcza, ¿e bardzo du¿¹ rolê odegra tutaj twój wro-
dzony wdziêk osobisty, wykorzystaj, zatem dobr¹
passê i ciesz siê urokami ¿ycia. Uwa¿aj tylko na
drodze, nawet bêd¹c pasa¿erem. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Twoja sytuacja materialna ulegnie widocznej po-
prawie. Czeka ciê szansa, której nie mo¿esz za-
przepaœciæ. Zmienisz swoje podejœcie do obo-
wi¹zków i dostrze¿esz nowe mo¿liwoœci. Bê-
dziesz mia³ wiêksze pole do dzia³ania w spra-
wach zawodowych. Pomo¿esz szefom rozstrzy-
gn¹æ trudny problem lub zapobiegniesz b³êdowi,
który wszystkich móg³by drogo kosztowaæ.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Zarobione pieni¹dze przeznacz na przyjemnoœci.
W mi³oœci bêdziesz odwa¿ny i bezpoœredni. Za-
pragniesz, aby partner mia³ dla ciebie wiêcej cza-
su i stara³ siê zaspokoiæ twoje potrzeby. Mo¿e
w³aœnie teraz jest najlepszy moment na powie-
dzenie sakramentalnego tak?

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Postanowisz ¿yæ chwil¹ i przestaniesz gromadziæ
pieni¹dze na koncie dla samego ich posiadania.
Mi³oœæ, która siê pojawi w twoim ¿yciu kompletnie
ciê zaœlepi. Ale oprócz pieniêdzy odkryjesz du¿o
innych atrakcji dnia codziennego. W czasie
czerwcowej ulewy wystawisz g³owê pod rynnê,
a potem boso przebiegniesz siê po trawniku. La-
tem na nowo odkryjesz urok wêdrówek po gór-
skich zboczach, a jesieni¹ magiê dzikiej pustej
pla¿y…

�� WODNIK 21.01-19.02
Praca nie bêdzie tak istotna jak do tej pory. Ten
rok bêdzie odcinaniem kuponów. Nawet nikt nie
zauwa¿y, ¿e siê nie przemêczasz. Czêsto dzia-
³asz impulsywnie i nie myœlisz o skutkach swoje-
go postêpowania. Masz ju¿ doœæ szalonych noc-
nych eskapad i weekendowych imprez. Zatêsk-
nisz za stabilizacj¹ i urokami domowego ¿ycia.
Jak d³ugo wytrwasz w swym postanowieniu, zale-
¿y tylko od ciebie.

�� RYBY 20.02-20.03
W nadchodzacych dniach niech ciê nie przera¿a-
j¹ biurokratyczne procedury. Pamiêtaj, ¿e warto
czasem trochê siê pomêczyæ. Byæ mo¿e odwa-
¿ysz siê i w koñcu postawisz na rozwój w³asnego
biznesu? Masz do tego niew¹tpliwy talent, a na
dodatek gwiazdy ci sprzyjaj¹. Nie bêdziesz mia³
zbyt wielu powodów do narzekañ na zdrowie, ani
w sprawach uczuciowych.

Merlin
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Zaproszenia dla mieszkańców
� Koœció³ Konkatedralny Matki Bo¿ej Zwyciêskiej ul. Grochow-
ska 365 – 15.06. godz. 19.00 - Koncert w wykonaniu Chóru Claudio
Monteverdi z W³och oraz Konkatedralnego Chóru Kamionek.
� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Grochowska 274
(wejœcie od ul. Kamionkowskiej) – Sala widowiskowa – 16.06. godz.
12.00 – Koncert w wykonaniu uczniów Prywatnej Szko³y Muzycznej
w Józefowie; 17.06. godz. 17.00 - Koncert Laureatów XII Warszawskie-
go Konkursu „Mikrofon 2007”. Wspó³organizator: Wydzia³ Kultury dla
Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy, Warszawskie Studio Arty-
styczne; 18.06. godz. 18.00 – W wiosennym nastroju – koncert pieœni
i arii w wykonaniu Lucyny Zbroziñskiej (mezzosopran) i Micha³a Za-
wadzkiego (fortepian). 21.06. godz. 18.00 – Wernisa¿ wystawy prac
uczestników warsztatów plastycznych dzia³aj¹cych w CPK pod kierun-
kiem artysty-plastyka Lidii W³odarskiej-Zdzieszyñskiej. 22.06. godz.
18.00 – Wobec Lata – wieczór autorski Zofii Borkowskiej-Uzdowskiej.
Fotografie i wiersze – Pawe³ Borkowski. Ilustracje muzyczne autorstwa
Czes³awa Uzdowskiego – Aleksander £ukowski. Prowadzenie – Jan
Zdzis³aw Brudnicki. 25.06. godz. 18.00 – Od zw¹tpienia do nadziei – au-
torski wieczór m³odych: Jana Bocheñskiego, Agnieszki Dipis i grona
przyjació³ z Pragi. Prowadzenie – Jan Zdzis³aw Brudnicki.
�Muszla Koncertowa Park Skaryszewski im. I. J. Paderewskiego -
16 i 17.06.  – „Praska wyspa Skautów”. Zuchy i harcerze z dzielnic Pra-
ga Po³udnie, Rembertów, Wawer i Weso³a œwiêtowaæ bêd¹ stulecie
skautingu. Obóz rozstawiony bêdzie na wyspie w Parku Skaryszewskim
Organizator: ZHP; 16.06. godz. 19.00 – koncert w wykonaniu Chóru
Claudio Monteverdi z W³och oraz Konkatedralnego Chóru Kamionek;
17.06. godz. 18.00 – Powitanie Lata – koncert w wykonaniu Kwintetu
Instrumentów Dêtych Drewnianych Filharmonii £ódzkiej „Acceleran-
do”. W programie utwory Mozarta, Rossiniego, Czajkowskiego i inne.
23.06. godz. 22.00 – Letnie Kino Plenerowe – Cinema Paradiso w re¿y-
serii Giuseppe Tornatore. Organizator: Fundacja Rozwoju Sztuki Filmo-
wej; 24.06. godz. 17.00 - Œwiêto Warszawskiej Syrenki. 
�Hala Sportowa ul. Siennicka 40 – 17.06. godz. 11.00-15.00 Festyn
Sportowy w ramach kampanii „Zachowaj trzeŸwy umys³”. 
� Urz¹d Dzielnicy Rembertów al. gen. A. Chruœciela „Montera” 28
– 14.06. godz. 19.00 -„Koncert „gdybyœ chcia³a zostaæ na d³u¿ej godzi-
no mi³owania” – piosenki Marka Grechuty; 21.06. godz. 19.00 „A ja ra-
mionami w dó³ niebo odpycham” – piosenki Jacka Kaczmarskiego.
� Dom Kultury ,,Wygoda” ul. Koniecpolska 14 - 15.06. godz.
19.00-21.00 Spotkanie Warszawskiego Klubu Volkswagena Garbu-
sa;16.06 godz. 12.00-14.00 Przedstawienie dla dzieci pt.: ,,O Kocie
i Czarodziejskim Kruku”; 20.06. godz. 10.00-12.00 - Filmoteka dla
ka¿dego cz³owieka – film edukacyjny dla szko³y; 22.06. godz. 18.00-
21.00 - Zakoñczenie sezonu w programie: wrêczenie nagród XI Edy-
cji Konkursów ,,Wiosna 2007”, cyrkowe show na wakacje, karaoke,
turniej gier komputerowych, ognisko. Honorowy patronat nad konkur-
sami obj¹³ burmistrz Rembertowa Mieczys³aw Golónka. 
� Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorañskiego ul. Czer-
niakowska 178a - 19.06. godz. 18.00 - Promocja ksi¹¿ki Ma³gorzaty
Karoliny Piekarskiej pt. „Dzika”. Akcja dzieje siê na Saskiej Kêpie,
wiêc dla 3 pierwszych osób na has³o: „MIESZKANIEC” upominki!
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ANTYKI

Monety, banknoty, odznaczenia,
dokumenty Dom Aukcyjny wyce-
ni, kupi lub przyjmie na aukcje.
Tel. 022 407-02-20; 0506-025-125

AUTO−MOTO

� Kupiê samochód do 15 tys. z³. 
Tel. 0885-874-318

BIZNES

� Kredyty, po¿yczki. 
Tel. 0605-92-22-52

� Ubezpieczenia zdrowotne, me-
dyczne. Tel. 0605-92-22-52
� Zarz¹dzanie nieruchomoœciami –
licencja. Tel. 0605-92-22-52

KUPIĘ

�AAAA Antyki, meble, obrazy, ze-
gary, pocztówki, monety, znaczki. 
Tel. 022 610-33-84; 0601-235-118
�� AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz inne
przedmioty. Tel. 022 841-09-35; 

0501-050-948
� Monety, banknoty, odznaczenia.
Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 022 831-36-48
�� Znaczki, pocztówki, monety,
medale, banknoty, akcje. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948

SPRZEDAM

� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 0606-742-822
www.odkurzaczerainbow.pl

MEDYCZNE

�� Alkoholowe odtrucia, narkoty-
kowe, Esperal. Tanio. Gabinet,
dojazdy. Tel. 022 671-15-79, 

022 613-98-37
� Kardiolog, Medycyna Pracy, kie-
rowcy, analizy, EKG. 

Tel. 022 871-44-02
� Medyczna pielêgnacja stóp -
równie¿ diabetycy. 

Tel. 022 870-14-44
� Rzuæ palenie! 

Tel. 022 870-14-44
� Terapia psychologiczna i logope-
dyczna – pe³en zakres us³ug. 
Tel. 022 612-16-60; 0605-765-646

NAUKA

� Angielski. Tel. 0691-98-50-34
� Fizyka/matematyka, matury, do-
je¿d¿am, Dr. Tel. 0606-154-798
� Francuski – t³umaczenia umów,
faktur, kontraktów, instrukcji i wa-
runków technicznych, aktów cy-
wilnych, œlubów. Poœrednictwo
biur wykluczone. 
Tel. 022 815-44-91; 0601-35-18-64
� LO dla Doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Matematyka – 25 z³/60 minut.
Tel. 022 810-26-11; 0663-022-567 
� Niemiecki. Tel. 022 672-94-46; 

0698-19-48-48
� PRZYGOTUJ MÓZG NA NO-
WY ROK SZKOLNY! EEG-BIO-
FEEDBACK WAKACYJNA PRO-
MOCJA CENOWA. 

TEL. 022 815 27 82

� Szkolenia z zakresu BHP. 
Tel. 022 879-87-66

� Szko³a Policealna. 
Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/kupię

�� Pilnie plac na Grochowie, za-
budowany lub niezabudowany –
pod budownictwo wielorodzinne. 

Tel. 022 610-77-94; 
0501-10-37-92

� Mieszkanie 3-pokojowe, Gro-
chów, bezpoœrednio. 

Tel. 0696-056-438

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

� Kawalerka - po remoncie, ume-
blowana, widna kuchnia, ³azienka,
prysznic - od lipca, ul. Waszyngto-
na. Tel. 022 827-35-67 po 17.00 
� Poszukujê pomieszczenia lub
czêœci gara¿u na motor, okolice ul.
Terespolskiej. Tel. 0501-724-401

NIERUCHOMOŚCI/wynajmę

� Pomieszczenie u¿ytkowe 25
m kw. na gara¿ lub magazyn. Tel.
022 872-09-50

NIERUCHOMOŚCI/podnajmę

Gabinet – lekarzowi, psychologo-
wi, fizjoterapeucie - ul. Lucerny. 

Tel. 0602-673-311

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

� Mieszkanie 33 m kw. - na wiêk-
sze. Tel. 0698-95-97-32

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

�� Gara¿ przy ul. Chrzanowskie-
go – szybko. Tel. 0606-126-418 

DAM PRACĘ

� Agencja Ochrony Osób i Mienia
„Kobuz” sp.j. przyjmie do pracy
mê¿czyzn od 40 r. ¿ycia w górê,
kobiety – do 35 r. ¿ycia – od zaraz. 

Tel. kierownik 0696-518-491;
022 826-23-15

� Agencja Ochrony zatrudni mê¿-
czyzn. Zg³oszenia w godz. 9.00-
13.00 „Amra” ul. Sosnowskiego 1.

Tel. (022) 643-80-99 
� Agentów Ochrony zatrudnimy:
niekaralnoœæ – praca Warszawa. 

Tel. 0504-199-801; 0504-199-802
� Agencja Ochrony zatrudni ko-
biety i mê¿czyzn do ochrony na te-
renie Pragi i okolic. Stawki od
4,00-6,00 z³. netto. 

Tel. 022 853-05-05
�� DO WSPÓ£PRACY Z DO-
ŒWIADCZONYM ARCHITEK-
TEM – SUMIENNY, ZDYSCY-
PLINOWANY, BIEG£A ZNA-
JOMOŒÆ AC, KONIECZNY
KONTAKT INTERNETOWY. 

Tel. 0601-678-909
� Firma z bran¿y us³ug komunal-
nych zatrudni osobê na stanowisko:
operator ³adowarki. Tel. 022 750-
93-13
� Firma GM Records poszukuje
pracownika drukarni. Proszê prze-
s³aæ CV aplikacje@gmrecords.pl
� Fryzjerów, sta¿ystki do super ele-
ganckiego salonu Praga P³d. Œwiet-
ne warunki. Tel. 022 610-85-03
� Krawcowej – równie¿ emerytce.
Grochów. Tel. 022 870-01-01
� MANICURZYSTCE, FRY-
ZJERCE. Tel. 022 610-15-72
� Nivette ASO Opel i Chevrolet za-
trudni MECHANIKÓW SAMO-
CHODOWYCH. Od kandydatów
oczekujemy: ogólnej znajomoœci bu-
dowy samochodów Opel; kultury
osobistej i pozytywnego nastawienia
do ludzi; praca na podobnym stano-
wisku w ASO Opel bêdzie dodatko-
wym atutem.Oferty prosimy kiero-
waæ na adres e-mail: sekretariat@ni-
vette.pl lub osobiœcie ul. Lotnicza
3/5 (przy Ostrobramskiej) Warszawa  

� Opieka nad 2 dzieci, odbiór
z przedszkola i zajêcie siê domem. 

Tel. 0500-241-006; 
022 870-17-46 (po 20.00)

� Panie na poprawki krawieckie do
zak³adu i cha³upniczki. 

Tel. 0606-693-792; 0507-098-237
RAMKA
T³ocznia p³yt kompaktowych GM
Records poszukuje osób niepe³no-
sprawnych na stanowisko pracow-
nika produkcji. Miejsce pracy:
Warszawa-Wawer. Praca jest zmia-
nowa i polega na rêcznym pakowa-
niu p³yt CD i DVD w opakowania
kartonowe. Oferujemy umowê
o pracê, sta³e wynagrodzenie i do-
bre warunki pracy. Osoby zaintere-
sowane prosimy o kontakt: 022
872-13-75 w. 109.
�� Wielobran¿owe Przedsiêbior-

stwo „Warus” Sp. zo.o. - zatru-
dni pracowników na stanowiska
sprzedawca-kasjer w Supermar-
kecie „Warus” - Praga ul. Gre-
nadierów 11. Od kandydatów
oczekujemy doœwiadczenia za-
wodowego oraz CV. Zg³oszenia:
osobiœcie na adres j.w. lub 
telefonicznie: 022 662-64-35;
022 813-57-70
� Zatrudniê kierowcê – magazy-
niera, presera, m³odych do przyu-
czenia. Tel. 022 613-32-79; 

022 613-32-83
� Zatrudniê rencistê (nie emeryta),
mo¿e byæ do przyuczenia. 
Tel. 022 613-32-79; 022 613-32-83
RAMKA
� Zatrudnimy solidne, pracowite
osoby do pracy w charakterze
przedstawiciela instytucji finanso-
wej oraz hostessy. Nie wymagamy
doœwiadczenia na danym stanowi-
sku, oferujemy pracê w renomowa-
nej firmie, elastyczne godziny pra-
cy, b.dobre warunki. Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt: Tel. 022
871-62-24

PRAWNE

RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Konkurencyjne ceny ul. Gro-
chowska 306/308 lok. 29. Tel. 022
879-92-29; 0502-27-51-94
www.pietruk.eu 
�� Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we, porady. Wawer - Anin ul.
Ukoœna. Tel. 022 613-04-30; 

0603-807-481
� KANCELARIA – niedrogie po-
rady prawne – sprawy rodzinne,
spadkowe, lokalowe, nieruchomo-
œci, obs³uga firm – „Universam”
Grochów (nad bankiem). 

Tel. 022 810-00-61 - 66 w. 252; 
0509-959-444

�� KANCELARIA ADWOKAC-
KA – prawo cywilne, karne,
spadkowe, rodzinne – obs³uga.
Porady. Miêdzylesie ul. Dziêcieli-
ny 3 m 11, wtorek i czwartek
15.00-18.00. Tel. 022 815-31-80; 

0501-025-692

RÓŻNE

� Biuro Matrymonialne „Ty i Ja”.
Tel. 0502-879-561; 022 818-81-37
� Ch³odnicze urz¹dzenia - du¿e
komory i ma³e sklepowe. Monta¿,
naprawa. Tel. 0602-690-141
� Domy z bali. 

Tel. 0888-708-650

��KREDYTY - gotówkowe, hipo-
teczne i samochodowe, ubezpie-
czenia - komunikacyjne. NATIO-
NALE NEDERLANDEN. W-wa,
ul. Miñska 69, lok. 41. 

Tel. 022 870-27-83; 501 550 975
� Oddam drewno opa³owe. 

Tel. 0501-404-588
�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO I SO-
LIDNIE. Tel. 0500-336-607
RAMKA
Skup z³omu metali kolorowych.
Stary punkt – nowe ceny! Ul.
Kawcza 40. Tel. 0600-236-046

SPORT

� Si³ownia, sauna – najtaniej ul.
Podskarbiñska 7 B. 

Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

� AAA Sprz¹tanie wspólnot mie-
szkaniowych. Tel. 022 870-47-89
� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie nie-
ruchomoœciami. Tel. 022 380-32-03;

0607-838-608
� Alarmy, kamery, komputery, sie-
ci. Tel. 0501-123-967
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23, 

0609 105 940
� Anteny SAT TV, kamery – 24 h. 

Tel. 0602-396-976
�� Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 022 642-96-16
RAMKA
� Drzwi wejœciowe do domów
i mieszkañ (zni¿ki dla emerytów).
Tel. 022 649-44-77; 0602-271-
718; 0603-797-740
��Elektryczne. Tel. 022 615-58-13; 

0504-61-88-88
� Elektryczne (uprawnienia). 
Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
� Elektryczne – uprawnienia. 

Tel. 022 810-29-77
� Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 022 813-77-82; 0502-443-826
� FOCUS SERVICE - naprawa te-
lewizorów w domu klienta. 

Tel. 0603-40-90-20
�� Gaz, hydraulika – 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, uprawnienia gazowe. 
Tel. 022 610-72-31; 0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia,
przeróbki, naprawy. 
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
��Glazura, malowanie, tapetowa-
nie, hydraulika, elektryka, pane-
le, gwarancja – Firma G³owacki. 
Tel. 022 615-58-13, 0504 61 88 88
� Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 022 671-05-82
� Glazura, doœwiadczenie, rzetel-
noœæ. Tel. 022 612-59-98
� Glazura, hydraulika, elektryka. 

Tel. 0694-809-402
�� Hydrauliczne.
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
�Hydrauliczne, gazowe – osobiœcie.
Tel. 022 610-81-21; 0607-773-106
� Hydraulik. Tel. 022 815-66-60; 

0502-031-257
� Hydrauliczne, Wod.-Kan. Gaz.,
CO, Piece. Tel. 022 613-82-96; 

0696-321-228

� IRYGACJA - AUTOMATYCZ-
NE SYSTEMY NAWADNIANIA
OGRODÓW. PROJEKTY I SZYB-
KA REALIZACJA. 
Tel. 0602-44-64-84; 0602-367-348
� Kolorowa odzie¿ robocza – pro-
ducent. Obuwie, rêkawice, fartuchy,
odzie¿ dla gastronomii, odzie¿ dla
agencji ochrony. P.P.H.U. Pirat, ul.
Che³m¿yñska 158; 04 - 464 W-wa.

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

� Lodówki, pralki. 
Tel. 022 671-80-49; 601-361-830; 

604-910-643
� Lodówek naprawa. 
Tel. 022 842-97-06; 0602-272-464
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 
Tel. 022 612-01-95; 0510-711-163
�Malowanie, tapetowanie, panele.
Tel. 022 615-76-97; 0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
� Monta¿ zamków. 

Tel. 0663-571-774
�� Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagranicz-
nych, magnetowidów, urz¹dzeñ
elektronicznych. Gwarancja. 
Tel. 022 612-52-23; 0607 145 196
� Naprawa pralek i lodówek – ta-
nio. Tel. 022 644-23-12;

0697-120-312 
� Naprawa pralek. Emeryci i renci-
œci 50% taniej. Tel. 022 672-95-50
�� Naprawa sprzêtu AGD, drob-
ne remonty, rabat – emeryci, ren-
ciœci. Tel. 022 870-48-86
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 022 870-09-54
�� Przeprowadzki z pakowaniem,
tanio. Tel. 022 810-25-72; 

0501-190-127
RAMKA
�� Remonty (równie¿ komplekso-
we) – firmy i osoby prywatne. Ta-
nio – szybko – solidnie. Tel. 0507-
080-611
�� REMONTY, przeprowadzki. 

Tel. 0502-088-052
� Remonty mieszkañ. 

Tel. 0691-040-034
RAMKA
�� Sprzeda¿ i monta¿ okien. Ceny
producenta. Rachunki. Tanio, so-
lidnie, szybko. Tel. 0507-080-611
�� STOLARZ - wykona solidnie -
meble, zabudowy, kuchnie, szafy,
pawlacze i inne. 
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
�� Studnie. Tel. 022 789-33-89
�� Tapicerskie. Tel. 022 612-53-88
� Uk³adanie, cyklinowanie, lakie-
rowanie, renowacja starych pod³óg. 

Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, przek³ada-
nie, cyklinowanie, lakierowanie –
osobiœcie. Tel. 022 810-70-88; 

0609-542-545
� ¯aluzje, verticale, rolety - napra-
wy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i napra-
wy. Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, rolety
antyw³amaniowe – produkcja, na-
prawa. Tel. 022 610-23-83
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli. 
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163

ZDROWIE

�� NADZIEJA – OPIEKA,
PIELÊGNIARSTWO, REHABI-
LITACJA. Wszystko w domu pa-
cjenta. Tel. 022 815-30-66 (9-16); 

kom. (24 h) 0501-744-905

Monety, banknoty, odznaczenia,
dokumenty - Dom Aukcyjny wy-
ceni, kupi lub przyjmie na aukcje.
Tel. 022 407-02-20; 0506-025-125

T³ocznia p³yt kompaktowych GM
Records poszukuje osób niepe³-
nosprawnych na stanowisko pra-
cownika produkcji. Miejsce pra-
cy: Warszawa-Wawer. Praca jest
zmianowa i polega na rêcznym
pakowaniu p³yt CD i DVD
w opakowania kartonowe. Oferu-
jemy umowê o pracê, sta³e wyna-
grodzenie i dobre warunki pracy.
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt: 022 872-13-75 w. 109.

Skup z³omu metali kolorowych.
Stary punkt – nowe ceny! Ul.
Kawcza 40. Tel. 0600-236-046

Drzwi wejœciowe do domów
i mieszkañ (zni¿ki dla emerytów).
Tel. 022 649-44-77; 0602-271-718;

0603-797-740

Remonty (równie¿ komplekso-
we) – firmy i osoby prywatne.
Tanio – szybko – solidnie. 

Tel. 0507-080-611

Sprzeda¿ i monta¿ okien. Ceny
producenta. Rachunki. Tanio, so-
lidnie, szybko.  Tel. 0507-080-611

Zatrudnimy solidne, pracowite
osoby do pracy w charakterze
przedstawiciela instytucji finan-
sowej oraz hostessy. Nie wyma-
gamy doœwiadczenia na danym
stanowisku, oferujemy pracê
w renomowanej firmie, elastycz-
ne godziny pracy, b.dobre warun-
ki. Zainteresowanych prosimy
o kontakt: Tel. 022 871-62-24

Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Konkurencyjne ceny ul. Gro-
chowska 306/308 lok. 29. 
Tel. 022 879-92-29; 0502-27-51-94

www.pietruk.eu 
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

NIERUCHOMOŚCI

REKLAMA REKLAMA

Al. Stanów Zjednoczonych 72/314
� Prowadzenie ksi¹g handlowych
� KPiR, rycza³t
� PIT, CIT, VAT, ZUS
� Licencja MF
� Odbieranie dokumentów
� Konkurencyjne ceny
tel. 506-007-000; 509-335-889

BIURO RACHUNKOWE 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

Pub 

Nowy Baron
ul. ZAMIENIECKA 35
� Du¿y zielony ogród
� Grill do 23.00
� Czynne od 13.00 

do ostatniego klienta

C.H. Szembeka I piêtro, paw. 107 A

�� Upominki ��
�� Wystrój wnêtrz ��
�� Przyjmujemy w komis

garderobê ��

Pon.-pt. 1100-1800; sob. 1000-1400

Galeria Ali BABA
KOMIS

CENTRUM FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE
al. Waszyngtona 122, tel. 870-14-44

� Kosmetyka � Zabiegi tradycyjne, zabiegi od¿ywcze dla cer dojrza³ych…
oraz wiele innych

� Manicure, Tipsy� Medyczna Pielêgnacja Stóp
� Szybkie, bezpieczne i trwa³e opalanie ERGOLINE 600 TURBO – POWER

FRYZJERSTWO DAMSKIE, MÊSKIE, DZIECIÊCE
Pe³en zakres us³ug
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Pozwól sobie
na urodę!
Akcja, któr¹ rozpocz¹³ w maju salon
Milord przy ul. Kobielskiej 17 dla pañ
emerytek i rencistek robi furorê! Nic
dziwnego, bo zabiegi kosmetyczne,
pielêgnacyjne i fryzjerskie tu, w jed-
nym z najlepszych salonów Warsza-
wy, w oparciu o œwietne kosmetyki,
nowoczesny sprzêt i profesjonalny
personel tylko za po³owê czy jedn¹
trzeci¹ ceny to prawdziwa okazja! 

Od 50 do 70% taniej p³ac¹ w œrody pa-
nie dojrza³e, emerytki i rencistki za mnóst-
wo zabiegów w Milordzie na ul. Kobiel-
skiej 17.

Trwa³a za 60 z³, strzy¿enie za 30 z³, far-
ba za 60 z³, dwukolorowy baleja¿ za 80 z³,
a choæ wszystko to z czesaniem gratis
(samo czesanie 20 z³), to jeszcze nie
wszystko! 

– Nasza najstarsza klientka to pani po osiemdziesi¹tce – mówi kosmetyczka, pani
Asia. – To wspania³e widzieæ wielk¹ zmianê, jaka jest widoczna natychmiast i w wygl¹-
dzie i w samopoczuciu klientek po zabiegu.

Najwiêkszym prze¿yciem jest tu masa¿ twarzy: u³o¿ona wygodnie w fotelu, z cudownie
relaksuj¹c¹ muzyk¹ wokó³, odprê¿asz siê, zapominasz, rozluŸniasz... a potem jesteœ tak
rzeœka, pogodna i pe³na werwy!

Zabieg kosmetyczny 60 z³, manicure 20 z³, pedicure 35 z³, henna 12 z³, wosk na twarz
12 z³. Kiedy masz inwestowaæ w siebie, jak nie teraz?!

Informacje: tel 22 610 85 03  lub w ka¿dym salonie Milorda

REKLAMA REKLAMA

CATERING
ORGANIZUJEMY PRZYJÊCIA
� okolicznoœciowe � koktajle – lunch

� spotkania biznesowe
� szwedzki stó³ � przyjêcia dla grup
� dania i wyroby cukiernicze na wynos

ul. Lokalna 86
tel./fax 022 872−08−73

kom. 0602−138−605

Gabinet stomatologiczny
lek. stom. Alicji Surowieckiej

leczenie zachowawcze ❍❍ chirurgia ❍❍ protetyka 
❍❍ profilaktyka

Goc³aw-Iskra, 
ul. Brygady Poœcigowej 6 m. 99
od pon. do pt. w godz. 1600-2000

zapisy do 16 tel. 022 615 59 62
tel./fax 022 613 67 76

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31
�� Leczenie w znieczuleniu
�� Protetyka – protezy, korony,

mosty porcelanowe itd.
�� Chirurgia stomatologiczna
�� Laseroterapia – paradontoza
�� Wybielanie jednowizytowe
�� RTG na miejscu
ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

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

- Po latach kierowania poli-
cjantami w Rembertowie
przed panem nowe wyzwanie
- Wawer...

- Tak. Przez blisko 8 lat by-
³em komendantem w Rember-
towie, a z po³udniowoprask¹
policj¹ zwi¹zany jestem w³aœci-
wie „od zawsze”. Zreszt¹ na
Pradze, a konkretnie na Goc³a-
wiu mieszkam. Teraz przede
mn¹ Wawer, specyficzna dziel-
nica, bardzo rozleg³a, w³aœci-
wie bez zabudowy blokowej,
teren wiêc trudny do ogarniê-
cia, trzymania pod kontrol¹ sa-
mymi patrolami.

- Jaki wiêc ma Pan pomys³
na Wawer?

- Chcê przenieœæ doœwiadcze-
nia rembertowskie. Tam na-
prawdê uda³o siê nam blisko
wspó³pracowaæ ze spo³eczeñ-
stwem. Na przyk³ad organizo-
waliœmy spotkania podwórko-
we, podczas których mieszkañ-
cy, lokalne w³adze samorz¹do-
we przekazywa³y nam, stra¿y
miejskiej wszystkie niepokoj¹-
ce sygna³y dotycz¹ce zak³óca-
nia porz¹dku, zagro¿enia prze-
stêpczoœci¹ kryminaln¹ itp.
Wspó³pracowaliœmy ze szko³a-
mi, z samorz¹dem i to przynosi-
³o dobre efekty. Rembertów

uchodzi za stosunkowo spokoj-
n¹ dzielnicê. Wiêc wszystko, co
tam nam siê udawa³o, bêdê
chcia³ przenieœæ do Wawra.
A jak mówiê teren tu specyficz-
ny: rozlegle przestrzenie, do-
mki jednorodzinne, tak¿e bo-
gatszych w³aœcicieli. 

To prowokuje do specyficz-
nej przestêpczoœci: w³amañ,
kradzie¿y mienia, kradzie¿y
i w³amañ do aut. Ciê¿sze przy-
padki przestêpstw kryminal-
nych s¹ tu na szczêœcie rzadko-
œci¹, nastawiæ wiêc musimy siê
na zwalczanie tej dolegliwej
„masówki”. Bez wspó³pracy
z mieszkañcami trudno nam bê-

dzie osi¹gaæ znacz¹ce sukcesy.
Wiêc otwieramy siê na tê
wspó³pracê. Mamy ju¿ konkret-
ne propozycje, bêdziemy je do-
pracowywaæ, tak by po waka-
cjach program ruszy³ pe³n¹ pa-
r¹.

- Domyœlam siê, ¿e kluczo-
we zadanie odgrywaæ bêd¹
dzielnicowi.

- Tak. I prewencja kryminal-
na. Dzielnicowych mamy 18,
moim zdaniem wystarczaj¹c¹
iloœæ, chodzi o to, by przed
funkcjonariuszami postawiæ
konkretne, jasne zadania i je eg-
zekwowaæ. Jedna policjantka
ponadto zajmowaæ siê bêdzie
wy³¹cznie kontaktami i wspó³-
prac¹ z organizacjami samorz¹-
dowymi. Sygna³y od ludnoœci
chcemy przenosiæ na zadania
s³u¿b prewencji. Mam nadziejê,
¿e efekty naszego wspó³dzia³a-
nia bêd¹ na tyle widoczne dla
mieszkañców, ¿e zachêc¹ ich
do dalszej wspó³pracy. ¯e lu-
dzie przekonaj¹ siê, ¿e nie ma
¿adnego wyraŸnego powodu,
by biernie tolerowali istnienie
przestêpczych, kryminalnych
zachowañ. ¯e policja aktywnie
podchwyci ka¿dy sygna³, roz-
pracuje go, wyci¹gnie wnioski,
bêdzie przeciwdzia³aæ zagra¿a-
j¹cym bezpieczeñstwu mie-
szkañców czynom.

- Fajny prezent szykuje siê
dla wawerskich funkcjona-

riuszy na Dzieñ Policji 24 lip-
ca...

- Tak! Mniej wiêcej w tym
terminie bêdziemy mogli prze-
nieœæ siê do zupe³nie nowego
komisariatu na ulicê Mrówcz¹.
Bez przesady mogê powie-
dzieæ, ¿e bêdzie to jeden z naj-
nowoczeœniejszych komisaria-
tów w Polsce, ¿e bêdziemy mo-
gli prowadziæ politykê otwartej
dla kontaktów z mieszkañcami
placówki. 

Kapitalnie poprawi¹ siê na-
sze warunki socjalne: teraz
przecie¿ mieœcimy siê
w dwóch ciasnych budynecz-
kach, odleg³ych od siebie o 14
kilometrów. Jakie z tym siê
wi¹¿¹ k³opoty logistyczne to
tylko my wiemy... No wiêc od
koñca lipca bêdzie zupe³nie
inaczej i ten fakt traktujê sym-
bolicznie - jako naprawdê no-
wy etap naszego istnienia
w spo³ecznoœci Wawra... Mam
te¿ obietnicê pomocy ze stro-
ny komendanta rejonowego
i komendy sto³ecznej. Nas jest
tu tylko 110 funkcjonariuszy,
ale otrzymujemy wsparcie
w s³u¿bie prewencyjnej i pa-
trolowej. 

To wszystko musi przynieœæ
sukces, a jak mieszkañcy zoba-
cz¹, ¿e nie mamy zamiaru od-
puszczaæ przestêpcom, to nam
pomog¹. 

Rozmawiał: toms

Liczę na wsparcie mieszkańców
„Mieszkaniec” rozmawia z podinspektorem
Tomaszem Kurzejewskim, nowym komendan-
tem komisariatu w Wawrze.

Jedyneczka w „Ósemce”
Z czterech „Mieszkañcowych” dzielnic, tylko
jedna uczennica znalaz³a siê w grupie laure-
atów XIV edycji Samorz¹dowego Konkursu
Nastolatków „Oœmiu Wspania³ych”.

T¹ uczennic¹ jest Marta Boguszewska z rembertowskiej SP Nr
189. Marta wœród laureatów „Ósemeczki” (9–13 lat) znalaz³a siê
m.in. dziêki pracy w szkolnym samorz¹dzie, pomocy rówieœnikom,
zbiórce ksi¹¿ek dla niepe³nosprawnych dzieci z Bogatyni. Gala te-
gorocznego konkursu, organizowanego przez fundacjê Joanny Fabi-
siak „Œwiat na Tak”, odby³a siê 29. maja w Sali Kongresowej PKiN. 

Obsypanym srebrnym deszczem laureatom (na zdjêciu) nagrody
wrêczali m.in.: prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, prze-
wodnicz¹cy rady Warszawy Lech Jaworski i aktorka Alina Janowska.
Konkurs propaguje wœród m³odzie¿y szkolnej ideê wolontariatu.
Organizatorzy imprezy podkreœlali rolê, jak¹ w eliminacjach konkur-
su spe³niali burmistrzowie dzielnic. W finale wziêli udzia³: Mieczy-
s³aw Golónka (Rembertów), Jacek Duchnowski (Wawer), Edward
K³os (Weso³a) i wiceburmistrz Pragi Po³udnie, Jaros³aw Karcz. 

Choæ wœród laureatów mamy tylko rodzynkê, to nasi uczniowie
zostali zauwa¿eni przez jury konkursu. Wyró¿niona zosta³a dzia³al-
noœæ i postawa Ani Kachniarz z Wawra (XXV LO), Ani Lewandow-
skiej z Pragi Po³udnie (ZS Nr 5) oraz uczennic rembertowskich
szkó³ Pauliny Kostelnik (ZS Nr 76), Joanny Miszta ( LI LO), Darii
Zyœk i Justyny Skórki (SP Nr 217). ar

Niecodzienna wystawa
Adam Loret – którego
zas³ugi dla leœnictwa pol-
skiego okreœlane s¹
„ma³ym cudem gospodar-
czym” – jest postaci¹
niedocenion¹.

Aby wydobyæ jego sylwetkê z
mroków niepamiêci – polscy
leœnicy w goœcinnej galerii salonu
VW Sobies³aw Zasada przy ul.
Grochowskiej 163 zorganizowali
wystawê rzeŸb - artystycznych
wizji pomnika Adama Loreta. 

Komisarzem wystawy by³ nasz mieszkaniec, znakomity rysown-
ik i…leœnik Jacek Frankowski. Na zdjêciu od lewej: wiceburmistrz
Adam Grzegrzó³ka, dyrektor generalny Lasów Pañstwowych
Andrzej Matysiak i autor nagrodzonego projektu Mariusz Bia³ecki.
Wystawê mo¿na ogl¹daæ do koñca wrzeœnia br. (ab)

Dzieñ Dziecka „po japoñsku”
Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Falenicy by-
³y niezwyk³e. Na boisku pi³karskim miejscowego
klubu rozegrano Ogólnopolski Turniej Dzieci i M³o-
dzie¿y w Sumo. Impreza mia³a szczególny charak-
ter, gdy¿ w tym roku przypada 50 rocznica nawi¹-
zania stosunków dyplomatycznych z Japoni¹.

Od rana pada³ rzêsisty deszcz. Jednak z³e warunki atmosferycz-
ne nie odstraszy³y zawodników, którzy do Falenicy przyjechali nie-
mal z ca³ej Polski. Przezorni organizatorzy zadbali o du¿y namiot,
pod którym ustawiono matê. Wœród uczestników (najm³odsi mieli
8 lat) byli zarówno ch³opcy jak i dziewczêta. - Na co dzieñ æwiczê
zapasy, a ¿e obie dyscypliny s¹ trochê podobne, zaczê³am trenowaæ
sumo – mówi 17-letnia Magdalena WoŸniak. 

- Dziewczynom wydaje siê, ¿e to taki mêski sport. Jednak teraz
kobiety s¹ obecne prawie w ka¿dej dyscyplinie. A tu liczy siê przede
wszystkim szybkoœæ, spryt i sprawnoœæ fizyczna, a nie masa.

W trakcie zawodów odby³a siê ceremonia przekazania sprzêtu
sportowego o wartoœci 155 tys. z³, ufundowanego przez rz¹d Japo-
nii dla Polskiego Zwi¹zku Sumo. 

- Sumo rozwija siê w Polsce niezwykle dynamicznie. Bardzo ceniê
wk³ad Zwi¹zku w propagowanie tej dyscypliny oraz kultury japoñ-
skiej - powiedzia³ ambasador Japonii w Polsce Ryuichi Tanabe. 
- Mamy nadziejê, ¿e dziêki tej pomocy, Zwi¹zek odegra jeszcze wiêk-
sz¹ rolê w promowaniu sumo w Polsce i w Europie. Byæ mo¿e kie-
dyœ Rikishi, zawodnicy sumo z Polski bêd¹ wystêpowaæ w Japonii.

Patrz¹c na wolê walki i zaanga¿owanie naszych nastoletnich za-
wodników, mo¿emy byæ pewni, ¿e ¿yczenie ambasadora Kraju
Kwitn¹cej Wiœni wkrótce siê spe³ni. Piotr Bartoszewicz
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WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

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

NZOZ LECZNICA FUNDACJI ZDROWIENZOZ LECZNICA FUNDACJI 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

Z A P R A S Z A M Y
Panie w wieku 50-69 lat,

które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 
nie wykonywa³y mammografii lub

u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania
na raka piersi lub jajnika

(wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZ SKIEROWANIA
Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej 

i Chorób Okresu Przekwitania
ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od Londyñskiej)

03-924 Warszawa, tel. 022 672-78-57; 672-79-36

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

SKLEP INTERNETOWY
Artyku³y 

Ortopedyczne
Medyczne 

Rehabilitacyjne 
Pieluchomajtki itp.

Refundacja NFZ, PFRON i  PCPR

www.dadamed.pl

Zapraszamy doros³ych, m³odzie¿, dzieci!
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
� wybielanie zêbów � profilaktyka próchnicy dzieci

PROTETYKA
� mosty, korony porcelanowe

� protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe
ORTODONCJA

� aparaty sta³e i ruchome
CHIRURGIA

� trudne ekstrakcje („ósemki”) 
� usuniêcie torbieli (resekcje) � hemisekcje

IMPLANTY
NOWOŒÆ: profesjonalne czyszczenie zêbów 

z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.
Znieczulenia miejscowe.

Nowoczesny sprzêt i materia³y
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA

LECZNICZEGO.
Czynne codziennie: 9.00-20.00 Sobota: 9.00-15.00

Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Ul. KOMORSKA 42
Warszawa-Grochów

tel. 022 879-87-61
ZAPRASZA W CZERWCU NA BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU 

I DOBÓR APARATÓW S£UCHOWYCH OTICON 

UL. OSTRO£ÊCKA 4 GAB. 16 (W BUDYNKU PRZYCHODNI)
PONIEDZIA£EK, WTOREK: 10-14; ŒRODA, CZWARTEK: 1430-1830

TELEFON: 022 498 74 80

Aparat s³uchowy mo-
¿e otworzyæ drzwi do
œwiata dŸwiêków, któ-
re wydawa³y siê bez-
powrotnie utracone.
Byæ mo¿e d³ugo trwa-
³o zanim zniknê³y, ale
wystarczy niewiele
czasu, aby odkryæ je
na nowo. A korzyœci
jest wiele...

Æwiczenie mózgu
Niewiele osób jest w stanie od

razu przyzwyczaiæ siê do nowego
aparatu. S³yszenie to bardzo
skomplikowany proces, który za-
czyna siê w uchu ze-
wnêtrznym zbieraj¹cym
dŸwiêki, a koñczy
w mózgu, gdzie wszyst-
kie informacje s¹ prze-
chowywane, „odkodo-
wywane” i przetwarza-
ne na coœ, co jesteœmy
w stanie zrozumieæ.
W przypadku aparatu
s³uchowego, mózg reje-
struje tak wiele nowych
dŸwiêków, ¿e pocz¹tko-
wo przystosowanie mo-
¿e byæ bardzo mêcz¹ce.
To tak jak z æwiczeniem
miêœni, które d³ugo nie
by³y u¿ywane. Ale jak¹
ró¿nicê zauwa¿amy,
gdy wreszcie odzyska-
my utracon¹ si³ê! Na
pocz¹tku potrzeba cier-
pliwoœci. Nie minie
wiele czasu, gdy bêdzie mo¿na
wygodnie nosiæ aparat przez ca³y
dzieñ. Tak jak trener daje wska-
zówki podczas æwiczeñ na si³ow-
ni, tak specjalista audioprotetyk
mo¿e s³u¿yæ podobn¹ rad¹ w cza-
sie doboru i wizyt kontrolnych.
Mo¿e nam wyjaœniæ, czego mo¿e-
my siê spodziewaæ i co bêdziemy
odczuwaæ. Mo¿e te¿ skontakto-
waæ nowych u¿ytkowników
z ludŸmi, którzy ju¿ przeszli przez
podobne sytuacje. Istnieje prze-

cie¿ ca³a rzesza doœwiadczonych
u¿ytkowników!

Pomoc profesjonalisty
Specjaliœci audioprotetycy po-

siadaj¹ wysokie kwalifikacje i po-
trafi¹ przeprowadziæ nas przez
trudny proces akomodacji.
W wiêkszoœci przypadków s³ysze-
nie staje siê o wiele prostsze z apa-
ratem s³uchowym. Ale pe³ne ha³a-
su otoczenie mo¿e wci¹¿ stanowiæ
wyzwanie. Podczas kolejnych spo-
tkañ specjaliœci s³u¿¹ praktyczny-
mi radami, jak radziæ sobie w trud-
nych sytuacjach. Ponadto, je¿eli
jest taka koniecznoœæ, mog¹ do-
stroiæ aparat. Zazwyczaj potrzeba
niewiele czasu, aby ustawiæ aparat
tak, by dzia³a³ dobrze we wszyst-

kich sytuacjach, w których mo¿e
znaleŸæ siê u¿ytkownik w ci¹gu
dnia. Jeœli chodzi o dostrajanie, to
zawsze bêdzie istnia³a ró¿nica miê-
dzy tym, co mo¿na zmierzyæ elek-
tronicznie i tym, jak u¿ytkownik
odbiera to, co s³yszy. Im wiêcej in-
formacji mo¿e on dostarczyæ
o swoich odczuciach, tym lepsze
bêd¹ rezultaty. Do aparatów czêsto
do³¹czane s¹ „dzienniczki”, które
mog¹ okazaæ siê bardzo przydatne
przy zapisywaniu wydarzeñ i opi-

sywaniu wra¿eñ s³uchowych. Ta-
kie zapiski to œwietny punkt wyj-
œcia do kolejnych wizyt, podczas
których specjalista oceni postêpy,
a gdy trzeba wprowadzi poprawki.

S³yszenie w ha³asie
Nawet tym, którzy nie potrzebuj¹

aparatu, mo¿e byæ trudno s³yszeæ
w ha³asie. Rozmowy w restauracji
czy podczas meczu koszykówki,
a nawet próba dos³yszenia czegoœ
przy odkrêconym kranie, gdy osoba
mówi¹ca znajduje siê z ty³u, spra-
wiaj¹ trudnoœæ ka¿demu. U¿ytkow-
nik aparatu s³uchowego powinien
znaæ sposoby radzenia sobie w czê-
sto spotykanych ha³aœliwych sytua-
cjach, a wiêc: unikaæ stania blisko
Ÿród³a ha³asu – radia czy telewizora

nadaj¹cego w tle, uni-
kaæ rozmawiania
z ró¿nych pomie-
szczeñ; pamiêtaæ, ¿e
bezpoœredni kontakt
twarz¹ w twarz bar-
dzo u³atwia rozmowê
i ¿e s³uchanie w ha³a-
sie staje siê trudniej-
sze, gdy jesteœmy
zmêczeni.

Praktyka czyni
mistrza

Aparaty rejestruj¹
wiele dŸwiêków - jed-
ne chciane, inne nie-
chciane. Oddzielenie
szumu od rozmowy
na pocz¹tku mo¿e byæ
trudne, ale z ka¿dym
dniem bêdzie stawa³o
siê prostsze. Dwa do-

bre æwiczenia praktyczne to np.:
rozmawianie z kimœ znajomym na
zewn¹trz oraz wewn¹trz œrednio
g³oœnego miejsca typu restauracja
czy sklep. Przy codziennym prakty-
kowaniu widoczne postêpy mo¿na
osi¹gn¹æ w ci¹gu kilku tygodni.
A korzyœci jest wiele: bogatsze ¿y-
cie towarzyskie, wiêksza pewnoœæ
siebie i wiêcej energii, by cieszyæ
siê ¿yciem. Wnet równie¿ rodzina
i przyjaciele zauwa¿¹ ró¿nicê! 

AS 2007

Proces ponownego odkrywania dźwięków
Od czterech tygodni nic siê
nie zmienia – lekarze nadal
strajkuj¹. Od poniedzia³ku
medycy ze szpitala przy ul.
Banacha prowadz¹ strajk
w³oski. W £ódzkiem do prote-
stu przy³¹czy³o siê 50 szpita-
li. Buntowaæ siê zaczynaj¹
pielêgniarki. Kiedy koniec?

Na Mazowszu nadal strajkuje 30 szpitali,
w tym 14 z Warszawy. Dotychczas wypowiedze-
nia z pracy z³o¿y³o oko³o 70 proc. lekarzy
z trzech szpitali w Radomiu oraz lekarze ze szpi-
tali w Wyszkowie i w Kozienicach. Lekarze
w dalszym ci¹gu nie chc¹ ust¹piæ. – Nie zasz³o
nic, co uzasadnia³oby koniec naszego strajku –
mówi Krzysztof Bukiel, przewodnicz¹cy Ogól-
nopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy
(OZZL).

Strajkuje nadal niemal ca³a Polska. Jak poda-
je OZZL protestuje 226 placówek i z ka¿dym ty-
godniem do³¹czaj¹ nowe. W woj. œl¹skim straj-
kuje ju¿ 66 szpitali i ZOZ-ów. W woj. dolnoœl¹-
skim 15 szpitali na 70, w tym 5 w samym Wro-
c³awiu.

W poniedzia³ek strajkowa³y tak¿e przez dwie
godziny lubelskie i œwiêtokrzyskie pielêgniarki. 

W szpitalu przy ul. Banacha trwa strajk w³o-
ski. Na niektórych oddzia³ach, np. na chirurgii
pacjenci bêd¹ przyjmowani, badani i zatrzymy-
wani na obserwacji. Do tej pory oddzia³ dzia³a³
w systemie ostrody¿urowym, czyli niemal nie
pracowa³ wcale, bo przyjmowano jedynie pa-
cjentów z zagro¿eniem ¿ycia. Nie wykonywano
¿adnych operacji i zabiegów planowych. Nato-
miast lekarze w ramach protestu, nie wypisuj¹
nawet zwolnieñ na drukach ZUS-u.

W dalszym ci¹gu chodzi g³ównie o pieni¹-
dze. Uruchomienie finansowych rezerw NFZ,
wprowadzenie zerowego VAT-u na us³ugi me-
dyczne, sk³adka zdrowotna dla rolników i gwa-
rancje, ¿e bêdzie wiêcej pieniêdzy w ochronie
zdrowia – to postulaty lekarzy. Nadal chc¹ oni
miliarda z³otych na podwy¿ki jeszcze w tym
roku. 

– Jeœli damy miliard z³otych lekarzom, strac¹
na tym pacjenci, którzy bêd¹ d³u¿ej czekali w ko-
lejkach po porady – to odpowiedŸ NFZ.
Minister finansów, Zyta Gilowska tak¿e ucina
wszelkie spekulacje na temat podwy¿ek p³ac dla
lekarzy.  – Nie mo¿e byæ podwy¿ek z dwóch po-
wodów: pañstwa na to nie staæ, i dlatego, ¿e by-
³oby to zwi¹zane z groŸb¹ rozrzutnoœci – uwa¿a
Zyta Gilowska. Minister potwierdzi³a jednak, ¿e
w 2008 r. publicznych œrodków w systemie
ochrony zdrowia bêdzie o co najmniej 6 mld z³
wiêcej.

OZZL siê nie poddaje. Parê dni temu wezwa³
swoje oddzia³y regionalne i lekarzy, którzy je-
szcze tego nie zrobili, do ca³kowitego zabloko-
wania przekazu danych statystycznych do od-
dzia³ów NFZ. Zwi¹zek namawia tak¿e lekarzy
do sk³adania wypowiedzeñ z pracy i zak³adania
spó³ek. Czêœæ lekarzy ju¿ zastosowa³a siê do su-
gestii OZZL. - Moje wra¿enie jest takie, ¿e po-
woli dociera do rz¹dz¹cych œwiadomoœæ tego, i¿
sytuacja jest powa¿na – stwierdzi³ parê dni temu
Krzysztof Bukiel, podczas specjalnie zwo³anej
konferencji prasowej. Podkreœli³ tak¿e, ¿e pro-
pozycje przedstawione przez rz¹d nadal „nie s¹
satysfakcjonuj¹ce” dla lekarzy.

A czy ktoœ w tej sytuacji myœli o pacjentach?
Ci te¿ zaczynaj¹ siê niecierpliwiæ – odwo³ywa-
ne s¹ planowe operacje i zabiegi, nie ma normal-
nego dostêpu do lekarzy. Kiedy siê to skoñczy?
Kto pierwszy ust¹pi? 

Magda Marianek−Tenczyńska

WCIĄŻ PROTESTUJĄ
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� panele podłogowe 
� BARLINEK – deska podłogowa
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew. 
� parapety wew. i zew. i marmur włoski
� rozety, rolety
� karnisze, tralki, poręcze
� listwy drewniane, MDF i PCV
� listwy przypodłogowe

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

Zapłonął
olimpijski
znicz
W kartach historii tej sportowej imprezy za-
pisa³o siê prawie dwa tysi¹ce uczestników.
Siêgaj¹c po najwy¿sze laury wykazuj¹ siê
niezwyk³¹ wol¹ walki, a przede wszystkim
hartem ducha. Swoim kibicom dostarczaj¹
niezapomnianych wra¿eñ i emocji. 5 czerw-
ca po raz dziewi¹ty zap³on¹³ znicz Wawer-
skiej Olimpiady Sportowej Przedszkolaków.

Ju¿ ceremonia otwarcia by³a niezwykle okaza³a.
Najpierw przez ogródek przedszkola nr 85, niczym
przez olimpijski stadion, przemaszerowa³ kolorowy
korowód zawodników. Jeden z przedszkolaków
w imieniu wszystkich olimpijczyków z³o¿y³ uro-
czyst¹ przysiêgê. PóŸniej na maszt wci¹gniêto flagê
z piêcioma krêgami, wypuszczono go³êbie pokoju
i uroczyœcie zapalono znicz. Rozegrano dziesiêæ
konkurencji: bieg w workach, skakanka, rzut pi³¹ do
kosza, bieg po torze przeszkód, slalom na hulajno-
dze, rzut pi³eczk¹ tenisowa, skok w dal z miejsca,
bieg przez p³otki, rzut pi³k¹ lekarsk¹, bieg na czas. 

W tym przedszkolu Olimpiada odbywa siê od
dziewiêciu lat. Co roku jest ta sama tradycyjna
ceremonia otwarcia.

– To wspania³a zabawa, dzieci s¹ bardzo zado-
wolone, póŸniej dostaj¹ upominki, dyplomy, wiêc

zakoñczenie te¿ jest bardzo uroczyste - mówi
Krystyna Bu³aciñska, dyrektor przedszkola. -
Cieszê siê te¿, ¿e zaproszeni wspaniali goœcie tak
licznie przybyli na nasz¹ olimpiadê. I co najwa¿-
niejsze – dopisa³a nam pogoda. Rzeczywiœcie
pod bezchmurnym wawerskim niebem zgroma-
dzili siê znakomici polscy olimpijczycy, m.in.
Grzegorz Skrzecz i Erwina Ryœ – Ferens, a tak¿e
przedstawiciele w³adz miasta i dzielnicy.

Swego zdumienia nie ukrywa³ zastêpca burmi-
strza dzielnicy Wawer Marek Kociñski, któremu
przypad³ zaszczyt rozpoczêcia Olimpiady - Po

raz pierwszy mam okazjê uczestniczyæ w tym wy-
darzeniu. Jestem zachwycony, a nawet trochê
zszokowany, ¿e ta impreza ma taki rozmach.

Poczynaniom naszych przysz³ych mistrzów
przygl¹da³a siê tak¿e maskotka tegorocznej
Olimpiady, kolorowa papu¿ka o wdziêcznym
imieniu Wiktorek.

Piotr Bartoszewicz

25 LAT MINĘŁO
JAK JEDEN DZIEŃ
Dok³adnie 1 wrzeœnia 1982 roku próg bu-
dynku mieszcz¹cego siê przy ul. Umiñ-
skiego przekroczyli pierwsi uczniowie.
Dziœ, 25 lat póŸniej do tej samej szko³y nr
312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny przy-
prowadzaj¹ swoje dzieci. „Mamy ju¿ 25
lat!” - tak od 31 maja mog¹ mówiæ pra-
cownicy oraz uczniowie placówki. 

Patrz¹c z perspektywy ¿ycia cz³owieka æwieræ
wieku to du¿o, natomiast z punktu widzenia szko-
³y to dopiero pierwszy, ale bardzo istotny etap. To
jednak wystarczaj¹co d³ugi okres, aby  wiele osi¹-
gn¹æ. „Kolorowa szko³a”, bo tak mówi siê potocz-
nie na SP nr 312, jest jedn¹ z najlepszych na Pra-
dze Po³udnie. - Najbardziej cieszy mnie to, ¿e
szko³a wœród mieszkañców ma opiniê dobrej pla-
cówki, w której dziecko jest na pierwszym miejscu
- przyzna³a Ewa Bronowicka dyrektor szko³y. 

Uczniowie bior¹ udzia³ w ogólnopolskich, wo-
jewódzkich, warszawskich i dzielnicowych kon-
kursach przedmiotowych. Staj¹ siê czêsto ich lau-
reatami. Na terenie szko³y, co roku organizowane
s¹ liczne konkursy m.in.: jêzykowy konkurs En-

glish Ace, Alfik Humanistyczny, Kangur (kon-
kurs matematyczny) czy Dzielnicowy Konkurs
Ortograficzny klas III. Od kilku lat uczniowie
„Kolorowej szko³y” maj¹ najlepsze wyniki spo-
rtowe w dzielnicy. A Joanna Surowiec, nauczy-
cielka wychowania fizycznego zdoby³a tytu³ naj-
lepszego nauczyciela Pragi Po³udnie. Do tych
osi¹gniêæ nale¿y dodaæ artystyczne wystêpy
przed szerokim gronem - jase³ka w Kurii War-
szawsko-Praskiej, czy przedstawienie z okazji
Dnia Edukacji Narodowej wystawione dla Kura-
torium Oœwiaty. Zdecydowanie najwiêkszym
sukcesem jest przyjazna atmosfera, która spra-
wia, ¿e dzieci w szkole czuj¹ siê œwietnie. 

Obchody 25-lecia szko³y rozpoczê³o og³osze-
nie roku 2006/2007 rokiem Ewy Szelburg-Za-
rembiny. Uczniowie tworzyli prezentacje multi-
medialne, brali udzia³ w konkursach literackich
i plastycznych, dotycz¹cych twórczoœci patronki.
31 maja odby³a siê oficjalna uroczystoœæ jubile-
uszowa, która rozpoczê³a siê msz¹ w parafii Œw.
Partyka, na któr¹ przybyli m.in. burmistrz Pragi
Po³udnie Tomasz Kucharski, wiceburmistrz Jaro-
s³aw Karcz. Uczniowie wraz z nauczycielami
przygotowali i wystawili niezwyk³¹ akademiê.

- By³o wspaniale i wzruszaj¹co. Mam nadziejê,
¿e spotkamy siê za 25 lat, aby uczciæ kolejn¹
okr¹g³¹ rocznicê szko³y - tak po obejrzeniu pro-
gramu artystycznego powiedzia³ burmistrz To-
masz Kucharski. ewek

Ju¿ od 50 lat, w budynku
przy ulicy Bystrzyckiej 38
w Falenicy, s³ychaæ œpiew
oraz g³oœny œmiech rozba-
wionych dzieci. To tu pa-
daj¹ pierwsze nieœmia³e,
a czasem odwa¿ne pyta-
nia o otaczaj¹cy nas
œwiat. Przedszkole im.
Warszawskiej Syrenki ist-
nieje ju¿ pó³ wieku! 

Uroczyste obchody jubileuszu
50-lecia istnienia falenickiej pla-
cówki odby³y siê w Dzieñ Mat-
ki, czyli 26 maja. By³ to bardzo
wa¿ny dzieñ dla wszystkich pra-
cowników i wychowanków
przedszkola. - To niesamowite
wejœæ po tylu latach do tego bu-
dynku. Wszystko wydaje siê ta-
kie malutkie, zupe³nie odwrotnie
ni¿ kiedyœ- powiedzia³ Mie-
szkañcowi Tomek Wojda absol-
went przedszkola (aktualnie
uczêszczaj¹cy do gimnazjum). 

Jubileusz to doskona³a okazja
do podsumowañ, refleksji i wspo-
mnieñ. Przez pó³ wieku istnienia
placówka przy ul. Bystrzyckiej
przesz³a d³ug¹ drogê przemian
i rozwoju. - Pocz¹tki by³y trudne.
Budynek by³ prawie pusty i za-
niedbany. Wspólnymi si³ami - wy-
chowawcy i rodzice - staraliœmy

siê stworzyæ miejsce, które dzieci
by pokocha³y - przyzna³a pierw-
sza dyrektorka przedszkola Ja-
dwiga Kudybyn, dodaj¹c – I wy-
daje mi siê, ¿e nam siê uda³o.

Przedszkole mo¿e siê pochwa-
liæ licznymi osi¹gniêciami. Nie-
w¹tpliwie nale¿y zaliczyæ do
nich wszechstronne wychowanie
podopiecznych. „Studio Akord”
to zespó³ muzyczny za³o¿ony
z myœl¹ o rozwijaniu talentów
wokalnych dzieci. Od kilku lat
przedszkolaki nale¿¹ce do ze-
spo³u wystêpuj¹ na przegl¹dach
muzycznych. To „Warszawska
Syrenka” zorganizowa³a „Pierw-
sz¹ Wawersk¹ Olimpiadê Przed-
szkolaków”. W tym roku odby³a
siê ju¿ IX edycja tej imprezy
(patrz tekst obok). - Mieliœmy

przygodê z Kanad¹. Stworzyli-
œmy specjalne programy eduka-
cyjne upowszechniaj¹ce jêzyk
angielski. Zajêcia prowadzili ka-
nadyjscy nauczyciele – powie-
dzia³a obecna dyrektor przed-
szkola Krystyna Fija³kowska. 

Na uroczystoœci jubileuszowej
odby³ siê koncert, w którym obok
siebie wyst¹pi³y przedszkolaki
oraz absolwenci placówki. Œpie-
wali, tañczyli, a tak¿e grali na in-
strumentach. Tego dnia swoje
œwiêto obchodzi³ te¿ klon, który
w przedszkolnym ogrodzie roœnie
od 120 lat. Odby³o siê uroczyste
nadanie imienia i ods³oniêcie ta-
bliczki „Pomnik przyrody”. Jak
dowiedzia³ siê Mieszkaniec, to sa-
me dzieci wybra³y drzewu imiê
„Wars”. Ewa Wrzosek

W zdrowym ciele, zdrowy
duch – takie has³o by³o mo-
tywem przewodnim pikniku
zorganizowanego 26 maja
przez spo³ecznoœæ Szko³y
Podstawowej Nr 215 przy
ul. Kwatery G³ównej.

A piknik by³ bardzo widowi-
skowy. – To nie pierwsza impreza
tego typu w naszej szkole – wyja-
œnia dyrektor Ma³gorzata
Rydzewska. – Mamy do-
œwiadczenie, które zdoby-
liœmy przy organizacji
Pikniku Europejskiego,
czy pikniku pod has³em
„Piêkna Nasza Polska
Ca³a”. Przyszkolne
podwórko wype³nione
by³o kolorowymi stano-
wiskami klasowymi
i równie kolorowo ubra-
nymi uczniami. 

Szczególn¹ uwagê
przyk³adano do promocji zdro-
wej ¿ywnoœci i aktywnego trybu
¿ycia. By³y m.in. zawody sporto-
we, œcie¿ka zdrowia, wystêpy ta-
neczne, teatralne, muzyczne i po-
kazy judo. Mnogoœæ atrakcji po-

wodowa³a, ¿e nie mo¿na by³o siê
nudziæ. – Gdybyœmy chcieli wy-
korzystaæ wszystkie pomys³y nau-
czycieli, to piknik musia³by trwaæ
do rana... – œmieje siê pani dy-
rektor. Wa¿n¹ czêœci¹ imprezy
by³ sportowy Turniej Rodzinny.
Oprócz presti¿u, zwyciêska ro-
dzina otrzyma³a specjaln¹ nagro-
dê – rodzinny weekend w hotelu.
Rywalizacja by³a tak wyrówna-

na, ¿e zwyciê¿y³y... dwie rodziny
(z klasy 5a i 0). 

Nagrodzonych mia³o wy³oniæ
losowanie. Do wylosowania
zwyciêzców dyrekcja zaprosi³a

tradycyjn¹ „Sierotkê Marysiê”,
któr¹ by³ brodaty redaktor „Mie-
szkañca” Adam Rosiñski. Orga-
nizatorzy nie zgodzili siê na ugo-
dow¹ propozycjê redaktora, aby
na weekend pojecha³a mama
z jednej rodziny z tat¹ z drugiej...
Trzeba by³o losowaæ. Rodzina
klasy 5a niestety musi zostaæ
w domu, a szczêœliwcami okaza-
³a siê rodzina „zerówkowiczów”. 

Na weekend pojad¹
pañstwo Ostrowscy wraz
z Piotrusiem i Micha³-
kiem. – Trzeba by³o siê
wykazaæ zrêcznoœci¹
i opanowaniem, ale my
jesteœmy wysportowani –
podsumowa³ turniej tata,
Artur Ostrowski. – Po-
trzeba takich imprez, pik-
ników, które integruj¹ lo-
kalne spo³ecznoœci – po-
wiedzia³ Marcin Kluœ,
przewodnicz¹cy rady
Pragi Po³udnie, który ra-

zem z kieruj¹c¹ dzielnicow¹ ko-
misj¹ oœwiaty, Miros³aw¹ Terlec-
k¹, odwiedzili tego dnia przy-
szkolne podwórko przy Kwatery
G³ównej. Magda K

Z³ote gody „Warszawskiej Syrenki”

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

SPECJALIŒCI – odp³atnie:
DOROŒLI: DIABETOLOG �� CHIRURG NACZYNIOWY �� DERMATOLOG �� OKULISTA �� ORTOPEDA �� UROLOG �� LARYNGOLOG 

�� NEFROLOG – choroby nerek �� KARDIOLOG �� ALERGOLOG �� NEUROLOG �� GINEKOLODZY
DZIECI: ALERGOLOG �� LARYNGOLOG �� OKULISTA �� NEUROLOG �� GINEKOLOG �� DERMATOLOG

�� CHIRURG (badanie stawów biodrowych)
USG: BRZUCH, WÊZ£Y CH£ONNE, TARCZYCA, ŒLINIANKI, SUTKI, J¥DRA, OKO, STAWY BIODROWE NIEMOWL¥T

�� echo serca �� holtery – EKG i ciœnieniowy �� próby wysi³kowe �� doppler naczyniowy
�� badania cytologiczne �� kolposkopia  �� USG GINEKOLOGICZNE �� KTG (badanie têtna p³odu)

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO: (Interniœci, Pediatrzy) 
PRZYCHODNIA – tel. 022 87-99-209

Zapraszamy do poradni specjalistycznych: BEZP£ATNIE
OKULISTYCZNEJ �� LECZENIA JASKRY �� GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZEJ �� LECZENIA NIEP£ODNOŒCI

�� PATOLOGII CI¥¯Y �� KARDIOLOGICZNEJ 
�� NADCIŒNIENIA TÊTNICZEGO �� ELEKTROKARDIOGRAFICZNEJ (próby wysi³kowe)

�� STOMATOLOGICZNEJ – tel. 022 610-38-52
�� REHABILITACJI W OŒRODKU DZIENNYM – tel. 022 610-25-94
�� LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ 
�� FIZJOTERAPEUTYCZNE ZABIEGI AMBULATORYJNE

PROFILAKTYKA: Program wczesnego wykrywania zaka¿eñ HIV u kobiet w ci¹¿y �� rak szyjki macicy etap podstawowy
(cytologia) i pog³êbiony (kolposkopia) �� wczesna diagnostyka leczenia jaskry – etap I i II

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZA zaprasza!
Rejestracja tel. 022 879−92−09

Potem mo¿e byæ ju¿ tylko gorzej. Niewiele
kobiet przyznaje siê do tego, ¿e z powodu nie-
trzymania moczu musi nosiæ stale podpaski... S¹
wœród nich i eleganckie bizneswoman, i tryska-
j¹ce zdrowiem m³ode mamy, i panie znacznie
starsze czy ma³o aktywne. Problem nie omija te¿
aktorek, œpiewaczek czy osób ze œwiata polityki.
Choæ rozmawia siê o nim niechêtnie, ¿adna
z pañ nim dotkniêtych nigdy go nie polubi, nie
zaakceptuje, nie nauczy siê z nim ¿yæ, a w mia-
rê pogarszania siê sytuacji unosz¹cy siê wokó³
zapach moczu mo¿e staæ siê przykrym, dotkli-
wym problemem. 

– Gros kobiet po porodach, operacjach gine-
kologicznych, w okolicy menopauzy i po, skar¿y
siê na nietrzymanie moczu – mówi prof. Ewa
Dmoch-Gajzlerska, ginekolog-po³o¿nik. – Dla
wielu to udrêka, bardzo wstydliwy problem,
który powoduje powa¿ne kompleksy i którym
bardzo d³ugo nie dziel¹ siê z nikim. Niepotrzeb-
nie! Takim paniom przecie¿ mo¿na pomóc, a im
wczeœniej rozpoznamy dok³adnie przyczyny, tym wiêksze mo¿liwo-
œci wyboru œrodków dzia³ania i tym bli¿ej powrotu do normalnego
¿ycia.

W Centrum Medycznym „Ostrobramska” mo¿na z ca³ym zaufa-
niem powierzyæ ten delikatny k³opot specjalistom. Najpierw – ba-
danie urodynamiczne. Mo¿e na nie skierowaæ ginekolog, urolog
lub inny specjalista, je¿eli uzna jego zasadnoœæ. 

– Jest to jedno z badañ, opracowanych specjal-
nie dla kobiet – t³umaczy pani profesor. – O uro-
dynamice mówi siê w medycynie od ponad pó³-
wiecza, a najwa¿niejszym celem badania urody-
namicznego jest wyjaœnienie przyczyn zaburzeñ
oddawania moczu. Wybitni specjaliœci i autoryte-
ty medyczne staraj¹ siê pomóc i w diagnozowa-
niu, i w leczeniu nietrzymania moczu. To problem
powa¿ny, choæ niekiedy niedoceniany mimo, ¿e
diagnostyka i leczenie s¹ tematami wiod¹cymi na
niektórych kongresach uroginekologicznych.

Dzisiaj do badañ urodynamicznych s³u¿y
ultranowoczesna aparatura, która tu, w Centrum
Medycznym „Ostrobramska” jest pod opiek¹ dr
Anny Jab³onki do której wiedzy, kompetencji
i doœwiadczenia mo¿na mieæ pe³ne zaufanie. 

Badanie nie trwa d³ugo i nie wymaga specjal-
nych przygotowañ, poza aktualn¹ analiz¹ mo-
czu. Chodzi zarówno o badanie ogólne moczu
jak i posiew – musi byæ ja³owy by jakiekolwiek
infekcje, stany zapalne czy inne choroby nie za-

ciemnia³y obrazu i nie wp³ywa³y niekorzystnie na jakoœæ diagnozy
i ewentualne dalsze postêpowanie lecznicze.

Gdy pacjentka ma ju¿ diagnozê, lekarz wybiera dalsz¹ drogê po-
stêpowania. Czy bêdzie to leczenie farmakologiczne po³¹czone
z rehabilitacj¹, nieodzown¹ dla wzmocnienia pewnych grup miêœni,
czy te¿ istniej¹ wskazania do zabiegu operacyjnego, okreœla lekarz
bior¹c pod uwagê wiele parametrów.

Operacje i zabiegi chirurgiczne, stosowane w podobnych przy-
padkach, nie wymagaj¹ ani otwierania jamy brzusznej, ani te¿ d³u-
gotrwa³ego pobytu w szpitalu czy wy³¹czenia z normalnej aktyw-
noœci. Zale¿nie od przyjêtych rozwi¹zañ, jest to piêæ do czternastu
dni. Pani prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska jest zdania, ¿e im szybciej
podejmie siê leczenie, tym lepiej. Ka¿da pacjentka, wychodz¹c z jej
gabinetu, jest doskonale poinformowana o szczegó³ach leczenia
i w pe³ni wie, na co siê decyduje. Wybór jest prosty: albo dalej ¿yæ
z k³opotliw¹, trudn¹ do ukrycia przed otoczeniem przypad³oœci¹,
czuj¹c siê jak ktoœ „gorszej kategorii” zw³aszcza, gdy towarzyszy
nam przykry zapach moczu, albo zmobilizowaæ siê do dzia³ania.

Jeœli sytuacja pozwala na unikniêcie operacji, konieczna jest sy-
stematyczna gimnastyka i skrupulatne branie przepisanych leków.
Gdy to nie pomaga lub przyczyny nietrzymania moczu wskazuj¹,
¿e konieczna jest operacja, lekarz wybiera najkorzystniejszy w da-
nym przypadku rodzaj zabiegu. Korekcja chirurgiczna, zale¿nie od
powodów dolegliwoœci, to mo¿e byæ plastyka krocza albo na przy-
k³ad na³o¿enie specjalnej, nieinwazyjnej taœmy podtrzymuj¹cej pê-
cherz moczowy, gdy powodem nietrzymania jest obni¿enie siê pê-
cherza, co niepotrzebnie zwiêksza jego ruchomoœæ. 

– Nie ma co zwlekaæ – mówi z trosk¹ prof. Ewa Dmoch-Gajzler-
ska – a najlepiej nigdy, ale to nigdy po porodzie naturalnym lub ciê-
ciu cesarskim, a tak¿e operacjach ginekologicznych, nie zaniedby-
waæ fachowej rehabilitacji dla przywrócenia funkcji miêœni miedni-
cy i krocza sprzed porodu czy zabiegu. Mamy na miejscu znakomi-
ty zak³ad rehabilitacji, nasi specjaliœci zaplanuj¹ indywidualny ze-
staw æwiczeñ dla ka¿dej z pacjentek, dopasowuj¹c go do jej potrzeb
oraz do specjalnych zaleceñ jej lekarza, jeœli wska¿e on koniecz-
noœæ podjêcia specjalnych dzia³añ. Matki i babcie powinny pilno-
waæ m³ode mamy, ale te¿ same siebie, by wykorzystaæ wszelkie mo¿-
liwoœci, jakie daje profilaktyka i rehabilitacja nie dopuszczaj¹c do
powstania i zaawansowania nietrzymania moczu. Przyczyny nie-
trzymania mog¹ byæ ró¿ne, jednak olbrzymia iloœæ pacjentek mo-
g³aby unikn¹æ k³opotów pamiêtaj¹c o rehabilitacji, a gdy nietrzy-
manie siê pojawia, o natychmiastowej wizycie w dobrym gabinecie
lekarskim by skorzystaæ z pomocy doœwiadczonego specjalisty,
który œwietnie zna problem i umie pomóc. Nie warto traciæ ¿ycia na
skrêpowanie i wstyd, na unikanie ludzi i zamykanie siê w sobie.
Nietrzymanie moczu to rzeczywiœcie problem, ale problem, który
mo¿emy wspólnie rozwi¹zaæ tu, w Centrum Medycznym „Ostro-
bramska”– uœmiecha siê optymistycznie pani profesor – a rzeteln¹
podstaw¹ jest diagnoza, oparta na badaniu urodynamicznym.

A tak przy okazji – czy nie warto by zajrzeæ do ginekologa w³a-
œnie teraz, u progu lata?

KaJa

Nietrzymanie moczu to problem zw³aszcza kobiecy. Zaczyna siê zwykle niepozornie – ot,
przy kichniêciu czy nag³ym wysi³ku wycieka niekontrolowana kropelka moczu czy dwie,
zwil¿aj¹c nieco bieliznê. Zw³aszcza, gdy cz³owiek przeziêbiony lub chwilowo os³abiony.

prof. nadzw. dr hab. n. med. 
Ewa Dmoch-Gajzlerska

Centrum Medyczne Ostrobramska
MAGODENT:

Nietrzymanie moczu? Żaden wstyd!


