
STACJA KONTROLI POJAZDÓW
WWWW EEEE SSSS OOOO ŁŁŁŁ AAAA −−−− ZZZZ IIII EEEE LLLL OOOO NNNN AAAA
�� bbaaddaanniiaa  rreejjeessttrraaccyyjjnnee  ppoojjaazzddóóww  ddoo  33,,55  tt  DDMMCC  ii  ppoojjaazzddóóww  zz  iinnssttaallaaccjjąą  ggaazzoowwąą
�� rreegguullaaccjjaa  zzbbiieeżżnnoośśccii  ii  ggeeoommeettrriiaa  kkóółł

ul. Wspólna 49 oobbookk  BBoommiissuu
tel. 773−52−97; 773−97−29 Z a p r a s z a m y :  

pon. – pt. w godz. 800-2000

sobota w godz. 800-1600

�� KK UU PP NN OO
�� SSPPRRZZEEDDAA¯̄
�� WWYYNNAAJJEEMM
�� KKRREEDDYYTTYY

ul. Grochowska 173/175
(róg ul. Majdañskiej)

tel. 870-65-77, 870-65-81
870-70-77, 810-35-95,

www.krawczyk.pl
NIERUCHOMOŒCI

LICENCJA NR 2455

WESOŁA PRAGAREMBERTÓW WAWERDENTAMEDICA
uull..  AAbbrraahhaammaa  22
WW−−wwaa  GGooccłłaaww

667711−−3311−−3322;;
667733−−8899−−0011��

� ssttoommaattoollooggiiaa
� iimmppllaannttyy
� pprrootteettyykkaa
� oorrttooddoonnccjjaa
� cchhiirruurrggiiaa
� RRTTGG

ppoonn..−−pptt..  99..0000−−2211..0000,,  ssoobb..  99..0000−−1177..0000

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

� 667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

ABUD
MIESZALNIA

TYNKÓW I FARB
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy
ul. Patriotów 208 tel. 022 615−78−13
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ul. Rejowiecka 12, 
kom. 0501 733 468
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Ojej, jak bêdzie
piêknie

Jak Polak musi, to zrobi. I to jak
zrobi! Dobrze, szybko, trwale, przy
okazji wnosz¹c kilka patentów do
œwiatowych technologii. Sam bra-
³em udzia³ w kilku przedsiêwziê-
ciach, które straszliwie siê œlima-
czy³y, choæ w³aœciwie bez przerwy
coœ robiliœmy. I wtedy pojawia³ siê
Szef i rzuca³ krótk¹ pi³kê: panowie,
za trzy tygodnie produkt ma byæ
na rynku. Choæby siê pali³o i wali-
³o. W dwa tygodnie byliœmy goto-
wi, a wszystkie problemy, nieroz-
strzygniête miesi¹cami nagle cu-
downie znika³y za firmamentem.

Teraz ten „szef” powie: 2012
i ani godziny póŸniej. Warszawa
ma wygl¹daæ jak stolica z praw-
dziwego zdarzenia i ma mieæ in-
frastrukturê jak Pan Bóg przyka-
za³. Do widzenia, meldujcie o wy-
konaniu zadania. To ja ju¿ teraz
mogê powiedzieæ, ¿e w po³owie
2011 roku ju¿ wszystko bêdzie
gotowe, œwiat pokiwa g³ow¹ i po-
wie, ach ta polska husaria...

Ktoœ zapyta, dlaczego musi nad
nami wisieæ widmo sromoty, klêski,
¿ebyœmy siê wziêli do roboty. Dla-
czego taki Niemiec albo inny Au-
striak, bez zrywów, spokojnie
wszystko zrobi, a Polakowi po-
trzebna jest nieprzespana noc
strachu, by od rana przez ca³y
dzieñ zrobi³ to, co Saksoñczyk bê-
dzie d³uba³ przez tydzieñ. Odpo-
wiadam - nie wiem. Ten typ tak ma. 

Ba³kañczyk ma jeszcze gorzej -
jego nawet termin nie postawi do
pionu. My wiêc plasujemy siê
gdzieœ w œrodku Europy, czyli to
mo¿e od po³o¿enia geograficzne-
go zale¿y? Niewa¿ne. Ja siê bar-
dzo, ale to bardzo cieszê, ¿e za
piêæ lat bêdê mieszka³ w mieœcie,
które awansuje cywilizacyjnie
o dwa poziomy. To za pomyœlnoœæ
w³adz miasta! Oby nie mia³y ba³-
kañskiej duszy...

Tomasz Szymański

Ka¿dy wie, ¿e w maju pachnie Saska Kêpa, ale my
pierwsi zdradzamy kiedy bêdzie pachnia³a najmoc-
niej. W tym roku najintensywniej Saska Kêpa za-
pachnie 19 maja. 
Tego dnia o godzinie 14, ju¿ drugi rok z rzêdu, ulica Francuska zmieni siê

w wielki bulwar z prawdziwego zdarzenia. Pe³en sztuki, muzyki, artystów,
gwaru, atrakcji i ludzi, którym blisk¹ by³a Agnieszka Osiecka. Mieszkañcom
Pragi Po³udnie poetka by³a szczególnie bliska. 

Dlatego uhonorowali j¹ przyznawanym przez nasz¹ redakcjê tytu³em „Za-
cnej Mieszkanki”, a my objêliœmy patronatem medialnym „Œwiêto Saskiej
Kêpy”, na które wszystkich zapraszamy. Kulminacyjnym punktem imprezy
bêdzie ods³oniêcie rzeŸby Agnieszki Osieckiej. 
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Przed prawobrze¿n¹ Warszaw¹ pojawi³a
siê olbrzymia szansa na gwa³towny roz-
wój. Czy ta szansa zostanie wykorzystana
zale¿y teraz od polityków pañstwowych
i samorz¹dowych. A wygraæ mo¿emy tylko
wtedy, jeœli ONI zagraj¹ w jednej dru¿ynie.

Jaskó³ka 1

Ostatni numer „Mieszkañca” zamknêliœmy przed historyczn¹
decyzj¹ UEFA. Z publikacji dotycz¹cej EURO 2012 warto
przypomnieæ dwa w¹tki. Pierwszy, w którym Andrzej Supron
mówi³ o obietnicy w³adz Warszawy, ¿e do koñca kwietnia mia-
sto przygotuje wszelk¹ dokumentacjê umo¿liwiaj¹c¹ podjêcie
prac nad budow¹ Narodowego Centrum Sportu i drugi w¹tek,
deklaracjê rz¹du, z³o¿on¹ ustami radnej Pragi Po³udnie, rzecz-
niczki ministra sportu, Katarzyny Doraczyñskiej, ¿e bez wzglê-
du na decyzjê UEFA rz¹d zbuduje Stadion Narodowy. I tu s¹
pierwsze jaskó³ki. 
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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

C A Ł O D O B O W O

<<GOC£AW>>
Agencja Ubezpieczeniowa

V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

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

t e l .  6 7 3 - 2 9 - 9 6
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US£UGI POGRZEBOWE

„LARGO”„LARGO”
A. Jankowski

ul .  Panieńska 4ul .  Panieńska 4
(przy USC Praga P³n.)

tel. ca³odobowy 022 618-47-72
0602 176 362

Ch³odnia Grochów - bezp³atnie

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

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

�� pami¹tki 
na I Komuniê Œwiêt¹

�� obrazy olejne
�� pomoce szkolne
�� literatura piêkna

Gdy udawa³ siê na pobliski
przystanek autobusowy zosta³
zaatakowany no¿em przez
awanturuj¹cego siê podczas im-
prezy 31-letniego S³awomira
G. Rana brzucha by³a tak rozle-
g³a, ¿e Tomasz P. zmar³. Rano
policjanci zatrzymali sprawcê
zabójstwa i w jego mieszkaniu
odnaleŸli nó¿, którym pchn¹³
Tomasza G. 

Po kilku godzinach od zda-
rzenia w krwi mia³ jeszcze 1,3
promila alkoholu i choæ przy-
zna³ siê od razu do zabójstwa,
nie by³ w stanie wyjaœniæ, dla-
czego to zrobi³.

* * *
Po pó³nocy po³udniowopra-

scy policjanci zostali wezwani
do jednego z mieszkañ przy uli-
cy Ostrobramskiej - do awantu-
ruj¹cych siê biesiadników. Za-
stali tam trzech mê¿czyzn
i dwie kobiety, a z ich zachowa-
nia wynika³o, ¿e mogli za¿ywaæ
narkotyki i piæ alkohol. Okaza³o
siê te¿, ¿e policjanci przyjechali
w sam¹ porê - jeden z mê¿czyzn
mia³ groŸn¹ ranê k³ut¹ na ple-
cach - chwilê przed ich przyby-
ciem zosta³ pchniêty no¿em. 

Wezwane pogotowie natych-
miast odwioz³o go do szpitala.
Pobie¿ne przeszukanie mieszka-
nia nie da³o rezultatów, wezwa-
no psa specjalizuj¹cego siê
w wykrywaniu narkotyków.
„Specjalista” znalaz³ w lokalu

amfetaminê, a... pod oknami
mieszkania jeszcze dwie torebki
tego narkotyku. Wszyscy uczest-
nicy imprezy zostali zatrzymani.

* * * 
Wywiadowcy z praskiej ko-

mendy zatrzymali 18-letniego
Roberta I., który w okolicach
Ronda Waszyngtona usi³owa³
sprzedaæ kobiecie 20 gram am-
fetaminy. Nie wiedzia³, ¿e jest
obserwowany, bo wczeœniej po-
licjantom jego zachowanie wy-
da³o siê podejrzane. Podczas
zatrzymania próbowa³ ucieczki,
ale szybko zosta³ zatrzymany
i obezw³adniony.

* * *
Na drogach Warszawy i Ma-

zowsza, od 27 kwietnia, dosz³o do
prawie 70 wypadków, w których
zginê³o 8 osób, ponad 90 zosta³o
rannych. Policja zatrzyma³a 250
pijanych kierowców. 

- Najwiêkszy ruch by³ w nie-
dzielê 6 maja, gdy¿ wiele osób
na sam koniec od³o¿y³o powroty
do domu. Mimo to by³ to jeden
z najbezpieczniejszych dni mi-
nionego weekendu - dosz³o do
108 wypadków, w których zginê-
³o siedem osób, a 183 zosta³y
ranne – powiedzia³ Marcin
Szyndler z Biura Prasowego
Komendy G³ównej. - W sumie
mo¿emy powiedzieæ, ¿e te 10 dni
by³o jednymi z najbezpieczniej-
szych w historii polskiej motory-
zacji – podkreœli³. toms

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Do tragicznego zdarzenia w czasie tzw. d³ugiego
weekendu dosz³o w Weso³ej.  Podczas wieczornej
imprezy w jednym z mieszkañ dosz³o do wymiany
zdañ pomiêdzy uczestnikami zabawy. Utarczki
s³owne przekszta³ci³y siê w awanturê, po której 
22-letni Tomasz P. postanowi³ opuœciæ lokal. 

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

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/
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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”)

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38
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� 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

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

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 9 i 23.05
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

Wicepremier Zyta Gilowska natychmiast poinformowa³a o wy-
gospodarowaniu z bud¿etu pañstwa miliarda z³otych na budowê
stadionu, a prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz przed-
stawi³a warunki i zasady zagospodarowania terenu obecnego Jar-
marku Europa. W tym miejscu powstanie kompleks sk³adaj¹cy siê
m.in. z wielofunkcyjnego stadionu, basenu z aqua parkiem, hali wi-
dowiskowo-sportowej, centrum biznesowego oraz odkrytych boisk
do pi³ki no¿nej i hokeja na trawie.

Jaskó³ka 2

– Co to za pomys³, ¿eby komitetem organizacyjnym EURO 2012
kierowa³ premier?! – burzy³ siê w rozmowie z „Mieszkañcem” re-
daktor dzia³u sportu jednego z ogólnopolskich dzienników. – Bec-
kenbauer, Platini... na czele komitetów zawsze stawa³ nie polityk,
ale ktoœ mocno zwi¹zany z pi³k¹... ¯artobliwie mo¿na powiedzieæ,
¿e premier Jaros³aw Kaczyñski jest od lat zwi¹zany z pi³k¹. Z po-
s³em Marianem Pi³k¹. Ale mówi¹c serio – czy¿ jest w Polsce oso-
ba lepiej wyposa¿ona od premiera w narzêdzia prawne i decyzyjne,
których trzeba bêdzie u¿yæ, aby rzeczywiœcie mistrzostwa mog³y
siê u nas odbyæ? Wa¿ne, ¿e do komitetu Jaros³aw Kaczyñski zapro-
si³ prezydentów miast, w których maj¹ byæ rozgrywane mecze.
W tym prezydent Warszawy Hannê Gronkiewicz-Waltz.

Jaskó³ka 3

Dobry przyk³ad wspó³dzia³ania pop³yn¹³ od po³udniowopra-
skich samorz¹dowców. Zarówno radni PO, PiS, jak i Lewicy i De-
mokratów sygnowali razem z Zarz¹dem Dzielnicy oœwiadczenie,
w którym zobowi¹zuj¹ siê „pokazaæ Europie i Œwiatu, ¿e „Polak

potrafi”. Wykazuj¹ siê te¿ zrozumieniem zagro¿eñ i uci¹¿liwoœci,
jakie mieszkañcom przynios¹ przygotowania do EURO 2012. Ra-
da Dzielnicy przyjê³a tak¿e Stanowisko, w którym oczekuje m.in.
takich inwestycji, jak przebudowy Ronda Wiatraczna, rewitaliza-
cji Saskiej Kêpy i Kamionka, przebudowy i doinwestowania KS
Drukarz, przebudowy i adaptacji „okolic Dworca Wschodniego,
który powinien byæ kluczowym wêz³em Metra Warszawskiego na
Pradze”.

W zwi¹zku z mistrzostwami Rada Warszawy zapowiedzia³a 10 maja
utworzenie specjalnej komisji doraŸnej. Ciekawe, czy w jej prezydium
zasi¹d¹ przedstawiciele ka¿dego z klubów i czy bêd¹ to reprezentanci
Pragi Po³udnie, dzielnicy na której EURO odciœnie najwiêksze piêtno.

Czyni¹ wiosnê

Jedna jaskó³ka wiosny nie czyni, ale ju¿ kilka mo¿e byæ jej
zwiastunem. Tylko, czy inwestycyjna wiosna zawita na wszyst-
kie prawobrze¿ne dzielnice Warszawy? Z tym mo¿e byæ gorzej,
gdy¿ niedawno og³oszony konkurs na projekt II linii metra, za-
k³ada, ¿e kluczow¹ stacj¹ ma byæ... Dworzec Wileñski. Praga Po-
³udnie znowu przegrywa z ho³ubion¹ i pieszczon¹ przez kolejne
w³adze Prag¹ Pó³noc. A przed wyborami nikt nie mia³ w¹tpliwo-
œci, ¿e komunikacyjnym sercem Pragi jest Rondo Wiatraczna
i tutaj powinna znaleŸæ siê kluczowa stacja II linii metra. Stacja
przy Dworcu Wschodnim – propozycja Rady Pragi Po³udnie zda-
je siê godziæ obydwa warianty. Ale czy jest do zrealizowania? -
w¹tpliwe, skoro w czasie ca³kiem niedawnej konferencji, z oka-
zji stu dni urzêdowania, omawiaj¹c swoje dokonania i plany, pa-
ni prezydent ani razu nie wymieni³a nazwy Pragi Po³udnie, Waw-
ra, Weso³ej, Rembertowa... Pewne jest, ¿e abyœmy my, mieszkañ-
cy prawobrze¿nej Warszawy wygrali na EURO 2012 potrzeba
nie tylko wspó³dzia³ania rz¹du ze sto³ecznym samorz¹dem, ale
tak¿e silnego, wspólnego dzia³ania naszych samorz¹dowców.
Ponad partyjnymi podzia³ami.

Adam Rosiński
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Œwiêto Saskiej Kêpy roz-
pocznie parada automobi-
li. 19 maja ok. godz. 14.00
auta wjad¹ z Ronda Wa-
szyngtona w ul. Francusk¹
i dotr¹ do ul. Obroñców.

W tym miejscu zostanie
ods³oniêta rzeŸba poœwiêco-
na Agnieszce Osieckiej.
Ods³oniêciu bêd¹ towarzy-
szy³y wygrywane na tr¹bce
takty „Ma³goœki”. RzeŸba,

autorstwa Dariusza Kowal-
skiego, przedstawia poetkê
przy kawiarnianym stoliku.
Mo¿na przysi¹œæ siê do
Agnieszki. – Mo¿e czêœæ jej
geniuszu sp³ynie na tych,
którzy siê  przysi¹d¹? – za-
stanawia³a siê w ubieg³ym
roku Agata Passent,  córka
poetki. Udekorowan¹ ul.
Francusk¹ bêd¹ siê przecha-
dzaæ sobowtóry gen. de

Gaulle’a, Edith Piaf, Mauri-
ca Chevalier. 

Zagraj¹ akordeoniœci. Zo-
stanie zbudowana ulicz-
na kawiarnia po³¹czona
z estrad¹ (Ma³a Scena „La
Boheme”), na której recitale
piosenki francuskiej zapre-
zentuj¹ znani aktorzy,
a przeboje Agnieszki Osiec-
kiej wykona Chór Kameral-
ny UW Collegium Musi-

cum. G³ówna scena nazwa-
na „Moulin Rouge” zwieñ-
czona bêdzie replik¹ pary-
skiego symbolu rozrywki –
wiatraka. Tutaj, o godz.
20.00, odbêdzie siê koncert
galowy. 

Wyst¹pi¹ gwiazdy pol-
skiej sceny (m.in.: Micha³
Bajor, Olga Boñczyk, Miro-
s³aw Baka, Jacek Boñczyk,
Katarzyna D¹browska). Dla
najm³odszych uczestników
Œwiêta Saskiej Kêpy bêdzie
wydzielony placyk zabaw.

ar

FIESTA SASKIEJ KĘPY

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!

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

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

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

Atlas �� Ceresit �� Gipsy 
Materia³y sypkie i izolacyjne 

(papa, styropian, we³na)
Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy
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� 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

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

„Ach, jak przyjemnie, ko³y-
saæ siê wœród fal, gdy szumi,
szumi woda…”, a wokó³ uwija-
j¹ siê tabuny komarów, meszek,
kleszczy i wszelkiego paskudz-
twa które trudno polubiæ! 

Rok ten ma byæ wyj¹tkowy,
jeœli chodzi o plagê owadów.
Dziêki nadzwyczaj lekkiej zimie
nie mia³y problemów z prze-
trwaniem, a teraz - musz¹ jeœæ,
by ¿yæ! O pladze kleszczy wie-
dz¹ ju¿ a¿ nadto dobrze w³aœci-
ciele psów, uwaga na ma³e
dzieci w parkach i na placach
zabaw! Kleszcze lubi¹ skryæ siê
w trawie i czyhaæ na cieplutk¹,
têtni¹c¹ œwie¿¹ krwi¹ ofiarê.
Trudno, nie lubiê tych kleszczy
i ju¿!

Kleszcz jest malutki, niepo-
zorny, z siln¹, potê¿n¹ paszcz¹,
któr¹ wgryza siê w swojego ¿y-

wiciela i wysysa z niego krew,
pêczniej¹c przy tym do sporych
rozmiarów, jak na tak ma³e pa-
skudztwo. Zabieg bezbolesny,
bo kleszcz umie znieczuliæ ofia-
rê tak, by nie czu³a gdy siê
w ni¹ wczepia.

Natura siê powtarza! Nie
trzeba daleko szukaæ, by wypa-

trzeæ osobnika, który
niepozorny, skro-
mniutki, umiejêtnie
„znieczuli” ofiarê,
wyssie z niej energiê
i si³y, ¿e o pieni¹-
dzach nie wspomnê
by potem, syty i na-
pchany, odpaœæ od
¿ywiciela i poszukaæ
sobie kolejnego! 

Takiego „kle-
szcza”, s³odkiego ni-
czym kotek, spotka³a
na swojej drodze
pewna samotna pani.
Nareszcie ktoœ siê na
niej pozna³! Da³a
„wikt i opierunek”,
przygarnê³a pod
dach. Musztrowa³a
dalsz¹ rodzinê, by

nie kraka³a, ¿e nic z tego nie bê-
dzie. Harowa³a za dwoje i na
dwoje bo pan, niestety, chwilo-
wo by³ bez pracy. Przezimowa³,
dosta³ porz¹dne, nowe ubrania,
z wiosn¹ twarzowo siê opali³.
A potem brykn¹³ do innej.

Nic w tym nadzwyczajnego.
Do roli „kleszczy” niektórzy

s¹ przyuczani od maleñkoœci -
wyssaæ ile siê da, ze starych,
a potem ruszyæ w œwiat!
A oni? E, jakoœ sobie poradz¹!
Irlandia, Stany - ¿ycie stoi
otworem! W najlepszej wierze
nieszczêœni rodzice wbijali
przed laty do g³owy, ¿e pie-
ni¹dz rzecz najwa¿niejsza, ¿e
„bierz co swoje”, ¿e od ¿ycia
nale¿y ci siê wiêcej… Efekt -
murowany!

Kiedy patrzê na tych, którzy
nami rz¹dz¹, te¿ przychodzi mi
na myœl kleszcz, niestety. Znie-
czuleni czu³ymi obietnicami,
g³osowaliœmy ka¿dy wedle w³a-
snego sumienia. Nie bola³o!
A teraz - dawaj krew! Wiêcej
i wiêcej! Palcem pokazywaæ
nie bêdê, ale nie mogê siê po-
godziæ z tym, ¿e nie jest lepiej
(a wierzy³am!), nie jest czyœciej
(a mia³o byæ!), posz³a gdzieœ
sobie ta godnoœæ z szacunkiem
pod pach¹…

I nie os³adza mi tych myœli
nawet wizja nadchodz¹cych
polsko - ukraiñskich mistrzostw
pi³karskich…

żu

Jaki s³odki
kotek!

Kobiecym okiem

F
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- S³ysza³eœ pan o bombie w Realu? Pan Kazimierz G³ówka spoj-
rza³ uwa¿nie w oczy pana Eustachego Mordziaka, znanego w oko-
licach placu Szembeka i Goc³awka bywalca miejscowych salonów
parkowo-bazarowych.

- Jaka, bomba, panie Kazieñku? Prawdziwa, nie daj Bo¿e?
- Na szczêœcie nie, ale skutki by³y prawdziwe, a mog³y byæ tra-

giczne.
- Jak zwykle nie wiem, o co chodzi, dopóki mi pan bli¿ej nie ob-

jaœnisz. 
- W Realu przy pêtli na Goc³awku by³ alarm z powodu bomby.

Ktoœ da³ znaæ, ¿e jest pod³o¿ona. 
Pan Eustachy a¿ wypieków dosta³ z wra¿enia. - Ja ciê krêcê!

Prawdziwa?
- Okaza³o siê, ¿e to lipa, ale na pocz¹tku nie by³o wiadomo.

Przez g³oœniki poinformowano klientów, których by³o jak zwykle
pe³no, ¿eby wychodzili.

- A wiesz pan, na moje oko ludzi tam jest teraz mniej ni¿ wtedy,
gdy obecny niemiecki Real by³ jeszcze francuskim Geantem. 

– Fakt. Ludzie mówi¹, ¿e zrobi³o siê dro¿ej, no i w ogóle jest
inaczej, oceni³ krótko pan Kazimierz. 

- Podobno nowego personelu nabrali, co on wiecznie siê miê-
dzy sob¹ k³óci, co który ma robiæ… Co mnie obchodz¹ ich fochy?
Czy u nas na bazarze ktoœ panu g³owê, panie Kazieñsku zawraca
problemem warunków pracy? 

- Co racja, to racja, ale mo¿e siê dotr¹. W ka¿dem razie, wra-
caj¹c do bomby, to nie bardzo im z ni¹ posz³o. 

- Nie strasz mnie pan, panie Kaziu, bo wiêcej moja noga tam
nie postanie.

- Ja nie straszê, mówiê tylko jak by³o. Jeszcze z wyjœciem ze
sklepu, jak ciê mogê. Komunikaty by³y spokojne, nie by³o paniki.
Ale ju¿ z wyjazdem z parkingu - kompletny chaos. Nikt nad niczym
nie panowa³. Te ciecie parkingowe kompletnie potraci³y g³owy.
Ka¿den jeden kierowca wyje¿d¿a³ jak chcia³, przez co w try miga
korek zrobi³ siê niemo¿ebny. W sklepie wiêc ludzi nie by³o, ale do-
oko³a ci¿ba by³a niemo¿ebna i jakby coœ pierdyk³o, to ¿adna
urwana wybuchem blacha, ¿aden kawa³ek dachu czy œciany, ani
jedna buda, czy ³awka, nie by³yby niecelne. Strach pomyœleæ, co
dzia³oby siê z sumieniem architekta, co to zaprojektowa³ i urzê-
dników z gminy, którzy wydali pozwolenie na budowê wielkiego
sklepu bez mo¿liwoœci szybkiego wyjazdu z parkingów. O tych cie-
ciach nie mówmy, bo ich trzeba od rêki wywaliæ za kompletny
brak inicjatywy.

- No to nie wiem, kiedy tam pójdê jeszcze raz. 
- Pan mo¿esz iœæ, ale jeœli mia³by pan ma³oletnie dzieci, to nie

radzi³bym ich oddawaæ pod opiekê sklepowego przedszkola.
- A to z jakiego znowu powodu?
- Ano z takiego, ¿e w czasie tego alarmu, najgorzej zachowa³a

siê baba, co siê dzieæmi klientów mia³a opiekowaæ. Gdy g³oszono
ewakuacjê zostawi³a je. Po prostu. Masz pan dzieci?

- Ja nie, ale siostra ma. Mówiê panu, panie Kazieñku, tê moj¹
siostrzenicê, to bez chleba mo¿na zjeœæ. 

- No to wyobraŸ pan sobie swoj¹ siostrzenicê, jak bez mamy, zo-
stawiona przez „pani¹”, stoi w tem ogródku sama i widzi ucieka-
j¹cych ludzi. 

- No, powiem panu, ¿e gdybym tak¹ babê dorwa³, to chyba nie
odpowiada³bym za siebie.

- No, widzisz pan … Dro¿ej ni¿ by³o, niewychowany personel
pomocniczy, parkingi i drogi dojazdowo-odjazdowe nie daj¹ce
szans na szybk¹ ewakuacjê, bezmózgowi parkingowi i kretynka
przedszkolanka… Sporo, jak na taki europejski sklep.

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Bomba

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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27 maja 2007 roku 

„Majówka na Bajkowej”
Coroczny festyn wiosenny 

w Zespole Szkó³ nr 70 na Bajkowej, w Radoœci
Serdecznie zapraszamy przedsiêbiorców i handlowców 

do prezentacji swoich firm na stoiskach i udzia³u w zabawie
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

Szczegó³owe informacje pod nr tel. 022 615-73-43
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Niekiedy drobiazgi œwiadcz¹ o jakimœ bardzo wa¿nym wydarzeniu lepiej, ni¿
naukowe na jego temat rozprawy. Przyk³adem tego mo¿e byæ uwaga, zawarta
w ksi¹¿ce Jadwigi Czajki, która trafi³a do moich r¹k od autorki, poprzez Irenê Pa-
szkiewicz, instruktorkê i dru¿ynow¹ Hufca ZHP (Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego)
Praga Nowa oraz moj¹ siostrê Mariê Broniarek. Na marginesie dodam, ¿e nazwisko
panieñskie Czajka nosi³a nasza mama, Marianna, ale nie w wyniku pokrewieñstwa
z autork¹ ksi¹¿ki. Pani Jadwiga jest harcmistrzem, a przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹
i w czasie okupacji by³a sztandarow¹ i w ogóle „spiritus movens” 13. Warszawskiej
Dru¿yny Harcerskiej (W¯DH) przy Pañstwowym ¯eñskim Gimnazjum i Liceum im.
Marii Sk³odowskiej-Curie na Pradze. W 1934 roku dyrektork¹ tej szko³y mianowa-
no dr Jadwigê Zanow¹, która energicznie i z wielkim poœwiêceniem kierowa³a pla-
cówk¹ a¿ do emerytury w latach tysi¹c dziewiêæset piêædziesi¹tych. Ksi¹¿ka Jadwi-
gi Czajki nosi tytu³ „Historia 13 W¯DH: 1933–1964”. 

Có¿ wiêc jest tym „drobiazgiem”, od którego rozpocz¹³em niniejsz¹ opowieœæ?
Gdy w 1939 roku rozpoczê³a siê w Warszawie okupacja niemiecka, dyrektor Zano-
wa zorganizowa³a tajne komplety. Druhna Nata (Natalia Nekraszowa), która nimi
kierowa³a, powiedzia³a, ¿e wobec zagro¿eñ ze strony hitlerowców dla kultury pol-
skiej, jedn¹ z form walki z wrogiem staje siê nasza nauka – trzeba j¹ kontynuo-
waæ. „Zapewne wtedy – pisze Jadwiga – podjê³am decyzjê: nie opuszczê ani jednej
lekcji”. I tu ciekawostka. „Na szczêœcie – ci¹gnie autorka – mimo nêdznego wy¿y-
wienia i prawie nieopalanego zimnego mieszkania – skoñczy³y siê moje doroczne
anginy. Po prostu nie chorowa³am”. Najwidoczniej – jej system zdrowotny wyczu³,
¿e anginy musz¹ znikn¹æ w obliczu wojennych wyzwañ. 

Losy 13. W¯DH ró¿nie siê w czasie okupacji uk³ada³y.  W lecie 1940 roku harcer-
ki urz¹dzi³y pó³kolonie (tylko dzienne, póŸnym popo³udniem dzieci wraca³y do do-
mu). Równie¿ teren, na którym pó³kolonie siê odbywa³y, by³ wynikiem wojennego
paradoksu, stanowi³ go bowiem...Ogród Zoologiczny na Pradze. „W czasie oblê¿e-
nia Warszawy – pisze Jadwiga - czêœæ zwierz¹t zosta³a pozabijana ze wzglêdów
bezpieczeñstwa (drapie¿niki), a czêœæ po prostu zjedzona przez g³oduj¹c¹ ludnoœæ.
Teren ZOO sta³ pusty i zachêcaj¹cy do zabaw, a czêsto i do konkretnych upraw. Wiel-
ka enklawa zieleni prawie w œrodku miasta. Do celów pó³kolonialnych teren ten
nadawa³ siê znakomicie. Zreszt¹ nie mia³yœmy ¿adnego wyboru... Ko³o po³udnia
chodziliœmy grupami na zupki do RGO (Rady G³ównej Opiekuñczej) przy ulicy Ja-
gielloñskiej”. RGO by³a polsk¹ organizacj¹ pomocy spo³ecznej, na której dzia³alnoœæ
w czasie okupacji Niemcy wyrazili zgodê. Mo¿e dlatego, ¿e w czasie I wojny œwiato-
wej, RGO tak¿e dzia³a³a na tych terenach. 

Niemcy – w ramach ogólnego planu niszczenia polskiego szkolnictwa – dokony-
wali ró¿nych zawirowañ. Na przyk³ad w roku szkolnym 1940-41 zgodzili siê na
otwarcie szkó³, które absolwentkom II i III klas gimnazjów przedwojennych umo¿li-
wi³yby zdobycie ma³ej matury. „Przekonano Niemców - pisze Jadwiga Czajka -  ¿e
bêd¹ potrzebni urzêdnicy na poczcie czy na kolei. Pani Zanowa otrzyma³a pozwo-
lenie na zorganizowanie takiej szko³y w nieczynnym Instytucie Weterynarii na Gro-
chowie. Po po³udniu zainstalowa³a siê tam mêska szko³a im. W³adys³awa IV (czyli
„moja w³asna”). Dzia³a³a ona pod nazw¹ Pañstwowe Kursy Przygotowawcze Do
Szkó³ Zawodowych nr. 8, co oznacza³o, ¿e uda³o siê zachowaæ nasz przedwojenny
numer gimnazjum - „ósemkê”.

By stworzyæ atmosferê normalnoœci, w szkole pani Zanowej zdo³ano zorganizo-
waæ przed ma³¹ matur¹ wyk³ady profesora Bohdana Suchodolskiego z socjologii
i kilka koncertów fortepianowych. „Z wykonawców – pisze Jadwiga – najlepiej za-
pamiêta³am W³adys³awa Kêdrê”. Nic dziwnego – dodam od siebie – By³ bardzo
przystojny. 

Oto garœæ codziennych szczegó³ów z okupacyjnych prze¿yæ 13. W¯DH, która w hi-
storii Pragi zapisa³a piêkn¹ kartê.    Zygmunt Broniarek 

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET
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OKNA PCVOKNA PCV

	 Żaluzje
	 Roletki

materiałowe
	 Moskitiery
	 Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

* 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

TAPICER TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05
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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

OKNA
Szyba termoizolacyjna k=1,0

Ciepła ramka �� Czterostopniowy uchył
�� Rolety �� ¯aluzje �� Verticale

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

RATY! 

WWWWIIIIOOOOSSSSEEEENNNNNNNNYYYY
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ZAJĘCIA DLA DZIECI 
OD 2 DO 12 LAT

�� Integracja Sensoryczna
�� Psycholog
�� Logopeda
�� Zajêcia Miniprzedszkolne

ul. Lucerny 117, 
022 812 76 62

www.radosnemaluchy.pl

D A C H Y
sprzedaż – wykonawstwo

Warszawa-Rembertów
al. gen. A.Chruœciela 8

(przy dworcu PKP)

tel./fax 673−44−24
kom. 0602−215−778
www.dachbud.waw.pl

SKLEP

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

SIEMENS

„O KUCHNIA!”

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

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

OKNA – PARAPETY

Nowym komendantem Stra-
¿y Miejskiej zosta³ 19 kwietnia
br. Zbigniew Leszczyñski.
Jest absolwentem kie-
runku Administracji
w Zakresie Bezpie-
czeñstwa Pañstwa
w Wy¿szej Szkole Po-
licyjnej w Szczytnie.
W czerwcu 2006 r. z wzoro-
w¹ opini¹ zakoñczy³ s³u¿bê
w Biurze Ochrony Rz¹du,
gdzie pracowa³ od 1987 r.
W czasie 19-letniej pracy odpo-
wiada³ m.in. za osobist¹ ochro-
nê papie¿a Jana Paw³a II, pia-
stowa³ równie¿ funkcjê szefa
ochrony prezesa NBP. 


 
 

23 kwietnia, po oœmiu mie-

si¹cach wytê¿onej pracy wy-
chowawców, uczniów i rodzi-
ców z Zespo³u Szkó³ Nr 91
przy ul. Weterynaryjnej, odby³o
siê uroczyste otwarcie „Eko-

gródka”. Inicjatywa powsta³a w
wyniku udzia³u placówki
w programie „Zielony Certyfi-
kat”, który przyznawany jest
przez Fundacjê Oœrodka Edu-
kacji Ekologicznej.

- Chodzi³o nam o stworzenie
jakiegoœ miejsca, które by³oby
miejscem edukacji, spotkañ,
wypoczynku dla dzieci, a jedno-
czeœnie nauk¹, jak dbaæ o roœli-
ny, jak za³o¿yæ taki zielony
ogródek - mówi Beata Domañ-
ska, dyrektor szko³y.

„Ekogródek” jest jednym
z elementów, dziêki któremu
szko³a zosta³a zakwalifikowana
do ekologicznego programu.

Od wielu lat segregowane s¹
tam œmieci, w ka¿dej z sal znaj-
duj¹ siê specjalnie przygotowa-
ne do tego celu kosze. 


 
 

21 kwietnia br. dyrektor, nau-

czyciele i uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 140 zaprosili
rodziców i przyjació³ szko³y na
uroczystoœæ zatytu³owan¹ „Cu-
dze chwalicie, swego nie zna-
cie”. Szkolna grupa wokalno-
teatralna zaprezentowa³a barw-
ny i pe³en humoru spektakl
„Piêkna nasza Polska ca³a”,
podczas którego uczniowie
wcielili siê w... uczniów na nie-
codziennej lekcji geografii. Wi-
dzowie „wêdrowali” wraz
z m³odymi artystami wzd³u¿

Wis³y, od gór a¿ do morza i go-
r¹co oklaskiwali tañce regional-
ne i piosenki wykonywane
przez dzieci. Prezentowano
i degustowano potrawy regio-
nalne, przygotowane przez ro-
dziców i ich pociechy. Dzieci
wyrabia³y ciasto na stolnicy, ry-
sowa³y wêglem, przybija³y
podkowê. 


 
 

22 kwietnia do Klubu Kultury

„Zastów” przy ul. Lucerny zawi-
ta³ „Czerwony Kapturek”. Wszy-
stko za spraw¹ m³odych lalkarzy,
którzy pod bacznym artystycz-
nym okiem swoich instruktorów
i nauczycieli wziêli udzia³ w kon-
kursie „Kukie³ka 2007” na po-
staæ z bajki o Czerwonym Kap-

turku. Radosne twarze, gor¹ce
oklaski œwiadczy³y o tym, ¿e
przedstawienie bardzo siê podo-
ba³o widowni. Jury nagrodzi³o
i wyró¿ni³o 46 kukie³ek. 


 
 

Jak nas poinformowa³a

w imieniu Zarz¹du Oddzia³u
ZNP Warszawa Praga Po³udnie,
Rembertów, Wawer, Weso³a -
prezes Zofia Idzikowska od 7
maja br. Zwi¹zek Nauczyciel-
stwa Polskiego og³osi³ Pogoto-
wie Strajkowe. Dzia³ania Zwi¹z-
ku polegaj¹ m.in. na oflagowa-
niu placówek oœwiatowych, wy-
wieszeniu plakatów informuj¹-
cych o ¿¹daniach Zwi¹zku, orga-
nizowaniu spotkañ informacyj-
nych, rozmów z samorz¹dami
i rodzicami.  


 
 

W sobotê i niedzielê 12 i 13

maja odbêdzie siê przy ul.
Floriañskiej - Jarmark

Floriañski, na który
zapraszaj¹ abp S³a-
woj Leszek G³ódŸ

i Duszpasterstwo Œro-
dowisk Twórczych

i Sportu Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej. Impreza rozpocz-
nie siê o godz. 9.00 i bêdzie pe³-
na atrakcji. Oprócz stoisk i kier-
maszy, prezentacji sprzêtu stra-
¿ackiego i policyjnego, konkur-
sów, odbêd¹ siê wystêpy zespo-
³ów, orkiestr i kapel podwórko-
wych, wystawy rzeŸby i malar-
stwa, spotkania z zaproszonymi
goœæmi pochodz¹cymi z Pragi. 


 
 

Ponad 800 osób wystartowa-

³o w trzecim wyœcigu z cyklu
Mazovia MTB Marathon, który
3 maja odby³ siê w Warszawie
na terenie lotniska Bemowo

i Puszczy Kampinoskiej. Ucze-
stnicy rywalizowali na a¿
trzech ró¿nych dystansach: 15
km (hobby), 54 km (mega) oraz
85 km (giga).  


 
 

Z powodu wypadku Cli-

ve`a Harrisa odwo³ane zosta³o
spotkanie z Uzdrowicielem 21
kwietnia br. Najbli¿sze spotka-
nie z Chorymi odbêdzie siê
w sobotê 12 maja o godz.
10.00, wyj¹tkowo w Zespole
Szkó³ Nr 84 ul. Zwyciêzców
44 (przy skrzy¿owaniu z ul.
Miêdzynarodow¹). 

(ab) (florenty)
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REKLAMA REKLAMA

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 

Zaproszenia dla mieszkańców
� Cafe Maska (dawny Cafe Su³tan) ul. Obroñców 12 A – 18.05.
od godz. 18.00 – Koncert z okazji 50-lecia kawiarni. Wyst¹pi m.in.
lider zespo³u „2+1”. Wstêp wolny.
� Budynek COS (hol) ul. Zieleniecka 1 - 13 maja i 10 czerwca br.
godz. 10.00 – Turnieje Tenisa Sto³owego Amatorów organizowane
przez DAMIS i TKKF „Stadion”. Zapisy przyjmowane s¹ od godz.
9.30. Tel. kontaktowy Zygmunt Krasiñski 022 666-95-68.
� Koœció³ Parafialny pw. Œw. Patryka ul. Rechniewskiego 14 -
13.05. godz. 18.00 - Dzieñ  Papiesko-Fatimski – przedstawienie mu-
zyczno-literackie przygotowane przez scholê dzieciêc¹ „Koniczyn-
ki” dzia³aj¹c¹ przy parafii p.w. Œw. Patryka i dzieci z osiedla Goc³aw.
�Muszla Koncertowa Park Skaryszewski im I. J.Paderewskiego
- 27.05. godz. 18.00 „Koncert na Dzieñ Matki”. 
� Sala Widowiskowa CPK ul. Grochowska 274 – 10.05. godz.19.00
– Wernisa¿ wystawy malarstwa Rafaela Slekenova (Kazachstan).
11.05. godz.18.00 – Wiosenne nastroje – koncert operetkowy w wyko-
naniu zespo³u wokalnego Belcanto. W programie - arie, duety operet-
kowe, pieœni rozrywkowe o tematyce mi³osnej.13.05. godz.11.00 –
Baœñ z Madagaskaru - bajka dla dzieci w wykonaniu Teatru Koliber.
Bilety w cenie 3 z³. 14.05. godz.18.00 – Klub  Klezmera. Na wieczór
muzyczny zaprasza Janusz Mirecki. 17.05. godz.18.00 – Jedna Euro-
pa – wiele kultur. Spektakl pod tytu³em „Terminal” w wykonaniu dzie-
ci dzia³aj¹cych przy Klubie „Relax”. 18.05. godz.18.00 – Wielcy ro-
mantycy i klasycy iberoamerykañscy - recital fortepianowy Michio
Nishihara Toro. 21.05. godz.18.00 – Z cyklu Nasze Gwiazdy – autor-
ski program Janusza Horodniczego poœwiêcony Mirze Zimiñskiej
(MAZOWSZE) i Stanis³awowi Hadynie (ŒL¥SK).
� Dom Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8-10 31.05.
w godz. 14.00-20.00 - Wystawa sekcji plastycznej DK „Rembertów”
pt. „Kwiaty, Kwiatki i kwiatuszki”; 13.05.  godz. 18.00 - Rembertow-
ski Maraton Filmowy w programie:„Harry Potter i Kamieñ filozoficz-
ny”,„Harry Potter i Komnata tajemnic”; 15 i 16.05. godz. 19.00 - Po-
premierowe spektakle „Miesi¹c miodowy czyli wszystko gra” w wy-
konaniu Teatru „FOYER” DK „Rembertów”; 18.05. godz. 18.45 -
Program poetycko-muzyczny o Janie Pawle II w wykonaniu Teatru
„FOYER” DK „Rembertów” (w koœciele œw. Ojca Rafa³a Kalinow-
skiego ul. Czerwonych Beretów 3).
�Oœrodek Kultury Weso³a ul. Starzyñskiego 21 – 12.05. godz. 15
– Konkurs fortepianowy “Na cztery rêce”; 16.05. godz. 18.00 – kon-
cert Sceny Kameralnej Filharmoni Narodowej, Zespó³ Muzyki Lu-
dowej Kapela „Pies szczeka”; Oddzia³ Oœrodka Kultury w Starej
Mi³osnej ul. Jana Paw³a II 25 -19.05. godz. 8.30 – Zlot Cyklistów.
� Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 – 16.05. godz.
17.30 „Grecja”- spotkanie z Arturem Chmielewskim, podró¿nikiem.
� Klub Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 - 11.05. godz.
10.00 – 14.00 - konkurs wokalno – instrumentalny ,,Wiosna 2007”;
18.05. godz. 10.00 - Konkurs taneczny ,,Wiosna 2007”; godz. 19.00-
21.00 - Spotkanie Warszawskiego Klubu Volkswagena Garbusa;
godz. 18.00 - Spotkanie klubu seniora.  Program poetycko muzycz-
ny na podstawie poezji Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej pt.:
,,Poca³unki”; 19.05. godz. 12.00 Przedstawienie dla dzieci pt.:
,,O Kocie i ¿ywej wodzie”; 20.05.godz. 19.00 - uroczysty Koncert
w 87 rocznicê urodzin Jana Paw³a II   pt.: ,,Papie¿ jest waszym g³o-
sem” – koœció³ parafialny pw. œw. Wac³awa ul.Korkowa 27.               
� Praska Wiosna Muzyczna - Koœció³ pw. Matki Bo¿ej z Lourdes
ul. Wileñska 69 - 13.05. godz. 13.30 III Koncert.

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



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    5555

Bajkowa radoœæ w... Radoœci
„Jest tu mi³o, kolorowo, tak rodzinnie i bajkowo...” S³owa hymnu
przedszkola nr 107 w Warszawie Radoœci, w pe³ni oddaj¹ urok tego
miejsca. 19 kwietnia mali wychowankowie odœpiewali go podczas Ju-
bileuszu 50-lecia przedszkola. Uroczystoœæ by³a tak¿e okazj¹ do nada-
nia placówce nowej nazwy: „Bajkowe Przedszkole”.

Jak siê okazuje nazwa ta nie jest bezpodstawna. Przedszkole dok³ada wielu starañ, aby ju¿ od naj-
m³odszych lat, kiedy kszta³towane s¹ postawy i oceny moralne, wprowadzaæ dzieci w œwiat bajek i ba-
œni. Krasnoludki, Smerfy, Jaœ i Ma³gosia, Kot w butach, Kubuœ Puchatek i Muminki, to nazwy szeœciu
grup, w których przebywaj¹ przedszkolaki.

- Bajkowe przedszkole, w bajkowym œwiecie wieku przedszkolnego, niech trwa, bo to najpiêkniejszy
czas - mówi Barbara Haczyñska (na zdjêciu), od ponad dwudziestu lat dyrektor przedszkola. – Mam
szczêœcie, ¿e los rzuci³ mnie w te
strony i do tej placówki, gdzie
razem prze¿ywaliœmy wiele
wspania³ych chwil, choæby trzy-
dziesto-, czterdziesto-, a teraz
piêædziesiêciolecie.

W Z³otym Jubileuszu uczest-
niczyli przedstawiciele kultury
i oœwiaty, a tak¿e w³adze dziel-
nicy Wawer. - Tak siê z³o¿y³o, ¿e
mia³em przyjemnoœæ przez wiele
lat wspó³pracowaæ w tej dzielni-
cy z placówkami oœwiaty i z tym
przedszkolem - mówi Mazo-
wiecki Wicekurator Oœwiaty Je-
rzy Berta. – W ka¿dej placówce
oœwiatowej potrzeba du¿o serca
i wyrozumia³oœci, a zw³aszcza w przedszkolu. „ Dobroæ serca, niczym s³oñce, daje ¿ycie” i w tym przed-
szkolu tak siê dzieje.

O niezwyk³¹, rodzinn¹ atmosferê „zadbali” aktualni i byli wychowawcy, rodzice, z których wielu
uczêszcza³o do tego przedszkola i wielu przyjació³. 

- Tutaj panuje typowo serdeczna, rodzinna atmosfera. £¹czy nas to, ¿e pracujemy razem tak d³ugo.
Mamy wspólne problemy, wspólne troski – mówi Teresa Czajkowska, kierownik administracji przed-
szkola. - Cieszymy siê tym, co zdobywamy, dzielimy siê tym wszystkim i mo¿e to ogólnie sprzyja temu
rodzinnemu klimatowi. Myœlê, ¿e goœcie poczuli tê atmosferê.

Wiele radoœci dostarczy³o wszystkim przedstawienie „Kopciuszek” w wykonaniu dzieci. M³o-
dzi aktorzy zaprezentowali siê bardzo profesjonalnie i widowiskowo. Niew¹tpliwie teatr, muzyka
i taniec zajmuj¹ szczególne miejsce w „Bajkowym Przedszkolu”. Placówka stara siê popularyzo-
waæ tego rodzaju aktywnoœæ najm³odszych, organizuj¹c „Przegl¹d twórczoœci artystycznej przed-
szkolaków”.

Uroczystoœæ uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ cz³onkowie Impresariatu Sobowtórów w Polsce, którego
cz³onkiem, jako Violetta Villas, jest Pani Dyrektor. Wœród goœci mo¿na by³o zatem zobaczyæ miêdzy
innymi: Liz Taylor, Rowana Atkinsona, Chucka Norrisa i Grzegorza Halamê, który dodatkowo rozba-
wi³ wszystkich naœladuj¹c g³osy znanych polskich polityków i aktorów. 

Piotr Bartoszewicz

Tematem poranka z poezj¹
by³o „Powitanie wiosny”. Na
scenie obok siebie wyst¹pi³a
m³odzie¿ teatru „W pi¹tek wie-
czorem” z XXXV LO im. Bole-
s³awa Prusa oraz soliœci 
z Zespo³u Pañstwowych Szkó³
Muzycznych nr I im. E. M³y-
narskiego. 

Wiosna, ach to Ty!
Jak mo¿na by³o siê przeko-

naæ, nie tylko pierwszy dzieñ
wiosny jest odpowiednim mo-
mentem, aby móc przywitaæ tê
najprzyjemniejsz¹ z pór roku.
Tradycyjnego topienia marzan-
ny, nie by³o. Za to m³odzi akto-
rzy z teatru „W pi¹tek wieczo-
rem” wyst¹pili, z czterema,
krótkimi, nagrodzonymi grom-
kimi brawami przedstawienia-
mi. Ich temat oscylowa³ w lek-
kiej, wiosennej atmosferze. Po-

jawi³a siê pani Wiosna, bóbr,
sowa, ¿aby i wiele innych baj-
kowych zwierz¹t. - Wystêpuje-
my g³ównie na przegl¹dach tea-
tralnych. Rzadziej w domach
kultury. Ale jak zawsze, i tu po-
jawia³a siê ma³a trema i podob-
nie jak podczas innych wyst¹-
pieñ po pierwszych wypowie-
dzianych kwestiach zniknê³a –
powiedzia³a Mieszkañcowi
Aleksandra Pajewska, która
gra³a Sowê, a jej kole¿anka Ka-
rolina Kosmola doda³a - Mieli-
œmy kilka, nieuniknionych, ma-
³ych wpadek, ale w sumie wy-
sz³o dobrze.

Bo przecie¿ muzyka
³agodzi obyczaje 

Integralnym elementem im-
prezy by³y wystêpy m³odych
muzyków. Zwiewne melodie

gra³o piêcioro solistów,
uczniów warszawskiej szko³y
muzycznej. Pos³uchaæ mo¿na
by³o dŸwiêków skrzypiec, wio-
lonczeli oraz fortepianu. Pu-
blicznoœci tak bardzo podoba³y
siê grane melodie, ¿e oprócz
g³oœnych braw, na sali s³ychaæ
by³o, równie g³oœne, okrzyki
Brawo! Brawo!

Wszystko co dobre,
szybko siê koñczy 

Po niespe³na godzinie pora-
nek z poezj¹ dobieg³ koñca. 
– Podoba³o mi siê. Szczególnie
czêœæ artystyczna- te krótkie
przedstawienia – skomentowa³
z uœmiechem Miko³aj jeden
z widzów. To by³a ju¿ druga
edycja spotkania z poezj¹
w Centrum Promocji Kultury.
– Podczas pierwszej by³y wy-
g³aszane wiersze, w tym roku
wystawiliœmy parê bajek, a co
bêdzie za rok? Pomyœlimy –
podsumowa³a imprezê jej
wspó³organizatorka Irena Re-
gina Œwiêtochowska. 

Ewa Wrzosek

AA nnaa  PPrraaddzzee  ––  wwiioosseennnniiee,,
mmuuzzyycczznniiee,,  ppooeettyycckkoo  

Liryka dla dzieci jest tak samo dobra jak dla
doros³ych. Tylko trochê lepsza. A wiosnê
mo¿na witaæ nie tylko 21 marca. To w³aœnie
udowodni³a m³odzie¿, która 25 kwietnia wy-
st¹pi³a w Centrum Promocji Kultury w dziel-
nicy Praga-Po³udnie. 

W Rembertowie padł rekord
ZnaleŸæ siê w Ksiêdze Rekordów Guinnessa to prawdziwy zaszczyt. Taka
szansa stanê³a przed Rembertowem.

To tutaj, na ul. Che³m¿yñskiej, zosta³ pobity rekord w najkrótszej odleg³oœci pomiêdzy przystankami
tych samych autobusów. Przystanek „Oraczy” od przystanku „Gontarska” dzieli jedynie 40 metrów.
Przejœcie tej drogi zajmuje kilkadziesi¹t sekund, zaœ jej przejechanie autobusem, nawet pospiesznym, co
najmniej dwa razy d³u¿ej. Na obydwu przystankach staj¹ autobusy tych samych linii: 143, 145, 345 i 605. 

Sytuacja oczywiœcie jest czasowa i wynika z przebudowy zatok przystankowych, niemniej trudno siê
pozbyæ wra¿enia, ¿e ktoœ nie do koñca przemyœla³ lokalizacjê przystanków. Bo sensu w tym nie ma
¿adnego. Ale rekord zosta³ pobity. Rekord bezmyœlnoœci. ar

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

LUKAS Bank specjalizuje siê
w kompleksowej obs³udze klientów
indywidualnych i osób prowadz¹-

cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
W ofercie banku klienci znajd¹
atrakcyjne konta osobiste dopaso-
wane do swoich potrzeb, w ramach
których mog¹ skorzystaæ z kart p³at-
niczych czy atrakcyjnej po¿yczki
w koncie. LUKAS Bank ma te¿ cie-
kawe propozycje dla osób zaintere-
sowanych oszczêdzaniem – wysoko

oprocentowane lokaty, fundusze in-
westycyjne, czy ubezpieczenie,
z którego zysk jest zwolniony z po-
datku. Oferta LUKAS Banku to tak-
¿e atrakcyjny pakiet produktów kre-
dytowych: kredyt mieszkaniowy,
gotówkowy czy samochodowy.
W nowo otwartej placówce mo¿na
skorzystaæ tak¿e z szerokiej oferty
kart kredytowych dostêpnych dla
ka¿dego. 

Coraz szersza oferta sprawia, ¿e
LUKAS Bank ma ciekawe propozy-
cje dla ka¿dego klienta. Dziêki po-
szerzaniu oferty i minimalizowaniu
formalnoœci, LUKAS jest w stanie
sprostaæ ich zmieniaj¹cym siê po-
trzebom finansowym. LUKAS
Bank prowadzi ponad 700 tys. ra-
chunków bankowych dla klientów
indywidualnych, a z oferty kredyto-
wej LUKAS Banku skorzysta³o ju¿
prawie 6 milionów kredytobiorców.
W ten sposób bank pracuje dla
klientów ju¿ od 15 lat.

Nowa placówka LUKAS Banku
zaprasza wszystkich zainteresowa-
nych. Przy kawie doradcy bankowi
przedstawi¹ szczegó³y oferty i od-
powiedz¹ na pytania. AS 2007

LUKAS Bank rozdaje prezenty
W³aœnie rozpoczê³a dzia³alnoœæ nowa placówka LUKAS
Banku w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych 72.
Na otwarcie bank przygotowa³ interesuj¹c¹ propozycjê. 

Al. St. Zjednoczonych 72 
czynne od pon.−pt. 8.00−19.00; sob. 8.00−15.00
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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.

�� Strzy¿enie – 15 z³. 
�� Modelowanie + strzy¿enie

od 25 z³.
�� Farba, baleyage, trwa³a 

od 40 z³.
�� Manicure – 15 z³, 

tipsy – 50 z³.

US£UGI FRYZJERSKIE
pon.-wt., pt.-sob. 
w godz. 1030-1800

al. Waszyngtona 67
tel. 022 870−43−73

605−610−202

Centrum TCentrum Technikechnik
FryzjerskichFryzjerskich

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

uull..  GGaarriibbaallddiieeggoo  44,,  II  ppiięęttrroo
wweejjśścciiee  oodd  AAll..  SSttaannóóww  ZZjjeeddnnoocczzoonnyycchh

tteell..  002222 887700  4444  5511  

- Ludzie wci¹¿ ogl¹daj¹
ka¿d¹ wydawan¹ z³otówkê -
mówi³y „Mieszkañcowi” kie-
rowniczki spo³emowskich skle-
pów. Konkurencja umacnia³a
siê, konsolidowa³a, ostro wal-
czy³a o klienta. Tej rywalizacji
„Spo³em” WSS Praga Po³udnie
nie przegra³a. Przeciwnie – od-
notowa³a wiêksze obroty ni¿
w poprzednim roku, niemal

w ca³oœci osi¹gaj¹c to, co zapla-
nowano sobie na 2006 rok. Wy-
nik finansowy by³ przy tym
o niebo lepszy - zrealizowano
142 proc. planu! Na majowe, do-
roczne zebranie przedstawicieli
spó³dzielni delegaci id¹ wiêc
w niez³ych nastrojach. Jak uda³o
siê osi¹gn¹æ te dobre wyniki
ekonomiczne? Wysokie obroty

uda³o siê uzyskaæ m.in. dziêki
zmianie struktury powierzchnio-
wej sklepów. Zrezygnowano
z prowadzenia dzia³alnoœci
w trzech ma³ych, trwale nieren-
townych placówkach, urucho-
miono w zamian za to nowe, du-
¿e sklepy: przy ulicy Samoloto-
wej i w Alei Dzieci Polskich.
Zmodernizowano kilka kolej-
nych sklepów - w tym przy ulicy

Szaserów i kolejny lokal w Alei
Dzieci Polskich. Dziêki tym
wszystkim dzia³aniom globalna
powierzchnia sklepowa bêd¹ca
we w³adaniu spó³dzielców po-
wiêkszy³a siê o blisko 500 me-
trów kwadratowych. 

Na wynik finansowy wp³yw
mia³o ograniczenie kosztów
i powiêkszenie przychodów po-

przez uzyskane rabaty i upusty
od dostawców, a tak¿e poprzez
poszerzenie oferty: w szerszym
zakresie umo¿liwiono klientom
regulowanie rachunków domo-
wych w kasach sklepów (us³ugê
tê prowadzi ju¿ 45 sklepów - o 6
wiêcej ni¿ przed rokiem), tyle
samo placówek oferuje mo¿li-
woœæ do³adowania kart telefo-
nów komórkowych. Powszech-
nym sta³o siê przyjmowanie
w kasach kart kredytowych.

W sklepach prowadzone by-
³y promocje cenowe, które za-
chêca³y klientów do zwiêkszo-
nych zakupów. Prowadzono
analizy zakupu i sprzeda¿y po-
szczególnego asortymentu to-
warów, sporz¹dzona zosta³a li-
sta kilkunastu najlepiej sprze-
daj¹cych siê towarów - we
wszystkich placówkach zapew-
niono ci¹g³¹ ich sprzeda¿. Po-
szerzono asortyment ciesz¹-
cych siê najwiêkszym popytem
u klientów produktów œwie-
¿ych oraz wprowadzono towa-
ry ekologiczne. Zobowi¹zano
kierowników placówek, by
szczególnie dbali o te produkty.
W sklepach, w których kula³a
sprzeda¿, wymieniono szefów.
Na szerok¹ skalê kontynuowa-
ne by³y szkolenia podnosz¹ce
kwalifikacje personelu. Koszty
zredukowano dziêki m.in.
zmianie taryf i abonamentów
korzystania z sieci telefonów
stacjonarnych, wybrano tañsz¹
firmê wywo¿¹c¹ odpady,
w niektórych sklepach zainsta-
lowano wodomierze, odsprze-
dano zbêdny sprzêt, prawo
wieczystego u¿ytkowania jed-
nego z gruntów itp.

„Spo³em” WSS Praga Po³u-
dnie jest jednym z wiêkszych
pracodawców w naszej dzielni-

cy, zatrudnia blisko 600 osób.
W ubieg³ym roku do pracy przy-
jêto 135 osób, umowê o pracê
rozwi¹zano ze 120 osobami.
Œrednia p³aca wzros³a o nieco
ponad 6 proc. W 2007 roku ma-
j¹ byæ kontynuowane te wszyst-
kie dzia³ania, które przynios³y
sukces w ubieg³ym roku: marke-
tingowe, mened¿erskie, ograni-
czaj¹ce koszty i poprawiaj¹ce
zyski. – Gruntownie zmoderni-
zowanych zostanie 6 kolejnych
placówek – mówi „Mieszkañco-
wi” prezes „Spo³em” WSS Pra-
ga Po³udnie Bogus³aw Ró¿ycki
(na zdjêciu). – Zmieni siê zasa-
dniczo wygl¹d sklepów, unowo-
czeœnione  bêdzie wyposa¿enie, 3
placówki zostan¹ skomputeryzo-
wane, w kilku kolejnych (nie li-
cz¹c tych poddawanych grun-
townemu remontowi) za³o¿ona
zostanie klimatyzacja. 

Krótko mówi¹c, dzia³aj¹c
wy³¹cznie w oparciu o œrodki
w³asne spó³dzielnia modernizu-
je siê, doprowadzaj¹c prowa-
dzone przez siebie sklepy do
poziomu XXI wieku, czyli... ta-
kiego, jakiego oczekuj¹ klienci.

Tomasz Szymański

Roztañczony Wawer
W sobotê, 21 kwietnia w hali sportowej przy
ul. Króla Maciusia, odby³ siê XI Wawerski
Przegl¹d Tañca Towarzyskiego i Nowocze-
snego. W imprezie wziê³o udzia³ 21 placówek,
zg³aszaj¹c ponad pó³ tysi¹ca uczestników! 

- Mamy tutaj czo³ówkê instruktorów. Uwa¿am, ¿e poziom tañ-
ca, je¿eli chodzi o taki przegl¹d regionalny, jest naprawdê rewela-
cyjny – mówi Andrzej Wojnarowski, jeden z sêdziów. – Dzieciaki
tañcz¹ œwietnie. Jest to na pewno licz¹ca siê impreza w stolicy.

Przegl¹d robi wra¿enie. Na wype³nionych po brzegi trybunach
zasiadaj¹ ca³e rodziny. Na parkiecie, przy ogromnym aplauzie ro-
dziców i kolegów, walca angielskiego i sambê tañcz¹ cztero i piê-
ciolatki. Starsze pary kibicuj¹ i wspominaj¹ swoje pierwsze tanecz-
ne kroki. - Prezentuj¹ siê bardzo fajnie, mi³o siê na nich patrzy –
mówi¹ Aneta i Wiktor, bardziej doœwiadczeni uczestnicy przegl¹du
– przecie¿ zaczynaliœmy podobnie jak oni, jeszcze w przedszkolu.

Przegl¹d przez lata nabiera³ rozmachu. W pierwszych edycjach
wystêpowa³y tylko pary taneczne, póŸniej dosz³y zespo³y. W tym
roku pierwszy raz zaprezentowali siê soliœci.

– To du¿a impreza, jednoczeœnie jedyna w swoim rodzaju. Dzieci
nie p³ac¹ wpisowego, ka¿dy dostaje dyplom uczestnika – mówi
Urszula Rola, dyrektor Klubu Kultury „Marysin”, która wraz ze
Stowarzyszeniem Forum M³odzie¿y Warszawy, wspó³organizuje
przegl¹d. – Wprawdzie zasady s¹ turniejowe, ale to nie jest wa¿ne.
Przede wszystkim chcemy pokazaæ nasze wawerskie dzieci, które
tañcz¹ ca³y rok. I dla nich jest ta impreza. 

Dziêki pozyskiwanym funduszom, owocem wspó³pracy organi-
zatorów przegl¹du s¹ tak¿e inne imprezy, takie jak: „Powitanie la-
ta” czy „Plener Malarski”. Stowarzyszenie skupia wokó³ siebie
m³odych ludzi, którzy chêtnie anga¿uj¹ siê we wszelkiego rodzaju
inicjatywy. Efekty widzieli wszyscy, którzy w sobotê odwiedzili
roztañczony Wawer. Piotr Bartoszewicz 
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Dobry rok „Społem” WSS Praga Południe
Poprawiaj¹ca siê sytuacja gospodarcza kraju
i odnotowany przez statystyków wzrost po-
pytu wewnêtrznego nie by³ w 2006 roku
szczególnie zauwa¿any przez za³ogi sklepów
„Spo³em” WSS Praga Po³udnie. 

� 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

SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

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

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

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

www.hazym.com.pl

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE

Sklep LUX „Spo³em” WSS w Miêdzylesiu przy Al. Dzieci Polskich
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PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.

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

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

Kurs przygotowawczy do matury
organizowanej w maju 2007
wed³ug „starego 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 (12.30-20.30) 
i niedzielê (8.00-14.00)

Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00

UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Liceum Ekonomicznego dla doros³ych

LO dla absolwentów szkó³ zasadniczych
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

(skrócony okres nauki)

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE 

(kurs roczny)

REKLAMA REKLAMA

PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

Metal−Market

KREDYT
GOTÓWKOWY

KONSOLIDACYJNY
do 6 tys. złotych

na dowód osobisty
Serocka 3
Wejœcie:

Grochowska 152
022 610 52 00

ZŁAP SWOJE PIENIĄDZE
sprawdŸ ile mo¿esz

zaoszczêdziæ
zmieñ swój kredyt na

Dobry Kredyt 
i p³aæ ni¿sz¹ ratê.

SprawdŸ – to nie kosztuje

zadzwoñ: 022 610 52 00
025 682 41 71

przyjdŸ: 
ul. Serocka 3  Warszawa
ul. D³uga 6     Garwolin

Spo³em WSS
Praga Po³udnie

zapraszamy do naszych 6-ciu 
sklepów ca³odobowych 

na terenie dzielnic: Praga Po³udnie,
Wawer, Rembertów, Weso³a

� nr 2 ul. Grochowska 207 (Universam)
� nr 27 ul. Gen. A. Chruœciela 25 (Rembertów)
� nr 33 al. Dzieci Polskich 17 (Wawer)
� nr 35 ul. P³owiecka 68 (Wawer)
� nr 36 ul. Trakt Lubelski 163 (Zerzeñ)
� nr 55 ul. I Praskiego Pu³ku 3 (Weso³a)

Zapraszamy o ka¿dej porze po szeroki
asortyment art. spo¿ywczych oraz 

art. przemys³owych codziennego zakupu.

Zapraszamy po zakupy NON-STOP!!!
REALIZUJEMY KARTY P£ATNICZE 

I KARTY KLIENTA SPO£EM, BONY SODEXHO
Sieæ VIA – zap³ata za domowe rachunki 

oraz do³adowania telefonów

SSkklleepp  JJuubbiilleerrsskkii
Centrum Handlowe „Szembeka” ul. Zamieniecka 90

I piêtro, pawilon 138; tel. 022 333-21-38

Oferuje:
� najni¿sze ceny medalików 

i ³añcuszków z³otych

PROMOCJA Z OKAZJI KOMUNII ŚW.
RABATY 30−40%!!!

Szeroki wybór najnowszej bi¿uterii po najni¿szych cenach
� Obr¹czki po 65 zł – 1 g
� Skup po 33 zł – 1 g

Przerób, naprawa, grawer, wymiana!
ZAPRASZAMY!!! 

Pod koniec kwietnia, na zaproszenie
Paw³a Piskorskiego, dziennikarze sto³ecz-
nych mediów zwiedzali siedzibê Parlamen-
tu Europejskiego w Strasburgu. Okres by³
bardzo gor¹cy. Na zewn¹trz temperatura
siêga³a 32 stopni, a w parlamencie wrza³o
w zwi¹zku z decyzj¹ Bronis³awa Geremka
o niepoddaniu siê ponownej lustracji. 

Francuzi wybierali prezydenta, eurodepu-
towani szykowali siê do przyjêcia rezolucji
potêpiaj¹cej homofobiê, a przed parlamen-
tem pikietowa³a Polka, która od kilku lat
usi³uje wyrwaæ swoj¹ córeczkê z r¹k francu-
skiego ojca homoseksualisty i pedofila... 

Po 20 godzinach jazdy autokarem urz¹-
dzenie GPS (zdobycz wspó³czesnej nawi-
gacji) doprowadzi³o nas prosto do celu. Po
drodze nie oby³o siê bez przygód - a to sty-
pa w przydro¿nej knajpie, a to awaria auto-
karowej toalety. Co wa¿ne, dziêki GPS
uniknêliœmy pomy³ki Franka Dolasa z kul-

towego filmu „Jak rozpêta³em drug¹ wojnê
œwiatow¹”, który z transportem byd³a za-
miast do Strasburga dotar³ do niemieckiego
Strasberga.

Opiekunem wycieczki pose³ P. Piskorski
uczyni³ Macieja Bia³eckiego, by³ego wice-
burmistrza Pragi Po³udnie. Obaj panowie,
zreszt¹ razem z innym by³ym wiceburmi-
strzem Pragi Po³udnie – S³awomirem Pota-
powiczem, po po¿egnaniu siê z szeregami
Platformy Obywatelskiej za³o¿yli Stowa-
rzyszenie Obywatele dla Warszawy.

Mieszkaliœmy w Colmar, niewielkim al-
zackim miasteczku, kilkadziesi¹t kilome-
trów od Strasburga. Niejeden raz by³o nam
dane rozkoszowaæ siê smakiem regional-
nych potraw i win w urokliwej restauracji
Meistermann. Warto wiedzieæ, ¿e Colmar
to miejsce, gdzie tworzy³ swojego czasu
rzeŸbiarz Bartholdi. Powszechnie znane
jest najwa¿niejsze dzie³o artysty – Statua
Wolnoœci podarowana przez Francuzów na-
rodowi amerykañskiemu. 

Paradoksalnie w Colmar, œredniowiecz-
nym miasteczku, Maciej Bia³ecki zacho-
wywa³ siê jak cz³owiek renesansu. Wyka-
zywa³ wielorakie zainteresowania. Z rów-
n¹ namiêtnoœci¹ szuka³ Muzeum Sztuki
Œredniowiecznej, co Letycji Bleger, mie-
szkanki Colmar, która w 2004 r. zosta³a
Miss Francji. Niestety, koronê odebrano jej
kilka miesiêcy póŸniej, za udzia³ w sesji

magazynu Playboy. By³emu wiceburmi-
strzowi uda³o siê obcowaæ jedynie ze sztu-
k¹ œredniowiecza...

Strasburg dla dziennikarzy jest miastem
mistycznym. To w³aœnie tutaj Gutenberg
pracowa³ nad wynalezieniem druku. Miasto
to szczególnie o¿ywa raz w miesi¹cu –
w czasie czterodniowych sesji plenarnych
Parlamentu Europejskiego. Wtedy to z Bru-
kseli kontenerami przyje¿d¿aj¹ do Strasbur-
ga unijne dokumenty, a wrêcz ca³e biura.
Miasto prze¿ywa najazd pos³ów i kilkunastu
tysiêcy urzêdników unijnych. Dla wielu
z nich prawdziwym odpoczynkiem po pracy
jest spacer po starówce. Po zwiedzeniu Par-
lamentu Europejskiego tras¹ nad licznymi
kana³ami, w cieniach potê¿nych œrednio-
wiecznych katedr i koœcio³ów, poœród têt-
ni¹cych ¿yciem kawiarenek i knajpek po-
prowadzi³ dziennikarzy pose³ Piskorski.
„Mieszkaniec” odkry³ tak¿e, ¿e Polskê z Al-
zacj¹ ³¹cz¹... bociany (na zdjêciu). 

Z t¹ ró¿nic¹, ¿e u nas setki tych charakte-
rystycznych ptaków mo¿na zobaczyæ w na-
turze, a w alzackim Strasburgu setkami plu-
szowych i drewnianych bocianów obwie-
szone s¹ kupieckie stragany. Niejeden
z dziennikarzy wróci³ do Polski z bia³o-
czerwon¹ skrzydlat¹ pami¹tk¹, za któr¹ za-
p³aci³ ¿ywymi euro. A podobno to nasz na-
ród s³ynie z ¿y³ki do interesów... 

Agata Ballaun, Adam Rosiński

Strasburg nam niestraszny
Co ³¹czy by³ego prezydenta
Warszawy, europos³a Paw³a
Piskorskiego z wynalazc¹
druku Johanem Gutenber-
giem i twórc¹ Statui Wolno-
œci Fryderykiem Augustem
Bartholdim? „Mieszkaniec”
odkry³, ¿e tropy wszystkich
trzech schodz¹ siê w Alzacji.

SUKCESY S¥ 
– PSYCHIATRA WYJECHA£ 

Okazuje siê, ¿e jednym g³osowaniem mo¿na wypowiedzieæ siê na temat dzia³alnoœci
4 osób. Do takiej kuriozalnej sytuacji doprowadzi³y przepisy ustawy i ubieg³oroczna
dzia³alnoœæ ówczesnej koalicji samorz¹dowej PiS/coœtamjeszcze. Przypomnijmy: w 2006
roku Prezydentami Warszawy byli: Lech Kaczyñski (krótko, ale demokratycznie), Miro-
s³aw Kochalski (niedemokratycznie, ale skutecznie), Kazimierz Marcinkiewicz (niedemo-
kratycznie, ale widowiskowo) i Hanna Gronkiewicz-Waltz (demokratycznie i przysz³o-
œciowo). Uchwalane przez Radê absolutorium dotyczy³o ca³ej czwórki – nic wiêc dziwne-
go, ¿e zarówno opozycje (dawna i dzisiejsza) jak i koalicje (dawna i dzisiejsza) g³osowa-
³y „za”. Wstrzyma³ siê tylko radny Golimont z SLD t³umacz¹c, ¿e „twarz ma jedn¹ i za
Kaczyñskim nie zag³osuje”. 

Bywaj¹ szybcy i szybsi. Tak¿e w czasie obrad Rady Warszawy. Do tej drugiej katego-
rii mo¿na z pewnoœci¹ zaliczyæ radnych PiS. Choæ o „d³ugim weekendzie” wiadomo by-
³o (b¹dŸmy dla opozycji ³askawi), co najmniej od 1 stycznia to na pomys³ zwrócenia siê
do Prezydent Warszawy o zwolnienie dzieci z op³at za korzystanie w tym czasie z ko-
munikacji, bilety wstêpu do muzeów i na baseny wpadli… 26 kwietnia. Dzieñ przed
rozpoczêciem wielodniowej laby. Wniosek upad³. Tym bardziej, i¿ proponowane przez
PiS dzia³ania nie le¿¹ w kompetencji Pani Prezydent, ale… radnych.

Do Ratusza – po czteroletniej nieobecnoœci – wróci³a Ewa Gawor. Ta uznawana za
najelegantsz¹ kobietê magistratu specjalistka od bezpieczeñstwa (prywatnie genera³owa
- ¿ona by³ego szefa Biura Ochrony Rz¹du) objê³a stanowisko sto³ecznego ministra spraw
wewnêtrznych. I z kopyta ruszy³a do roboty. Ju¿ na swojej pierwszej sesji Rady Warsza-
wy z³o¿y³a projekty m.in. uporz¹dkowania kwestii strasz¹cych na naszych ulicach i par-
kingach niczyich gruchotów. Miasto przejmie je i zutylizuje. Prawda, ¿e proste?! Uchwa-
³a przesz³a jednomyœlnie. Za dalsze sukcesy Pani Genera³owej trzymamy kciuki. 

Najwiêcej czasu zajê³o jednak radnym spieranie siê o legalnoœæ dzia³añ Pani Pre-
zydent i opozycji na Pradze. A ¿e o Pragê Pó³noc chodzi nic dziwnego, ¿e obrady za-
koñczono o pó³nocy przyjmuj¹c szereg uchwa³ uniewa¿niaj¹cych szereg uchwa³ pod-
jêtych przez radê dzielnicy. W zasadzie nie ma jednak o czym pisaæ, bowiem Pan Wo-
jewoda ju¿ podj¹³ szereg dzia³añ zmierzaj¹cych do uniewa¿nienia szeregu uchwa³
Rady Warszawy uniewa¿niaj¹cych szereg uchwa³ Rady Dzielnicy. Zainteresowanym
wyjaœniamy: wybitny psychiatra prof. Marek Balicki jeszcze przez tydzieñ jest poza
granicami Polski. Podpatrywacz

P.S. Importowany z Krakowa Sekretarz Miasta przygotowa³, a nieœwiadoma podstêpu
Pani Prezydent podpisa³a, nowy regulamin Urzêdu. Wœród wielu ciekawostek, które
mo¿na w nim znaleŸæ jest i przeniesienie zwierzchnictwa nad cmentarzami komunalny-
mi z pionów technicznych do… Biura Polityki Spo³ecznej. A nie lepiej by³oby do Polity-
ki Zdrowotnej? W ramach zagwarantowania kompleksowoœci us³ug: „od chwili poczêcia
do naturalnej œmierci”.
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OFERUJE WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM
usługi związane

z zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Spółdzielni 
w Warszawie przy ul. Kobielskiej 1, tel. 673−08−01.

REKLAMA REKLAMA

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 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).

WWIIEELLKKAA  MMAAJJÓÓWWKKAA
Œwiêto Konstytucji 3 Maja 
Przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza tradycyjnie
odby³y siê centralne obchody uroczystoœci
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uczestniczy³y w nich najwy¿sze w³adze pañstwowe z prezyden-
tem Lechem Kaczyñskim, korpus dyplomatyczny, oddzia³y Wojska
Polskiego, Policji i mieszkañcy Warszawy. 

Po zakoñczeniu oficjalnych uroczystoœci pododdzia³y wojskowe
i grupy rekonstrukcyjne w strojach z epoki przemaszerowa³y Kra-
kowskim Przedmieœciem na Plac Zamkowy, gdzie odtworzono in-
scenizacjê wydarzeñ z 3 maja 1807 r. – pierwszych obchodów rocz-
nicowych Konstytucji 3 Maja. Nadano m.in. znaki pu³kowe - sztan-
darom nowo formowanych polskich jednostek wojskowych cesarza
Napoleona Bonaparte. (ab)

Witaj Majowa Jutrzenko 
W kalendarzu ka¿dego Polaka s¹ daty, które po-
winno siê szczególnie zaakcentowaæ i uczciæ.
Bez w¹tpienia nale¿y do nich 3 Maja. Trzeba pa-
miêtaæ, ¿e pocz¹tek maja to nie tylko wyjazdy,
spotkanie ze znajomymi czy grillowanie. To
przede wszystkim wa¿ne œwiêta narodowe. 

Jak zawsze o obchodach œwiêta uchwalenia konstytucji pamiêtali
ksiê¿a oraz wierni z parafii Œw. Wac³awa mieszcz¹cej siê przy ul. Kor-
kowej. Tego dnia w koœciele odby³a siê uroczysta msza. Warto dodaæ,
¿e koœció³ Œw. Wac³awa jest nadal w budowie, a trzeciomajowe nabo-
¿eñstwo, by³o pierwszym tak wa¿nym odprawianym w œwi¹tyni. 

Tak wielkie œwiêto wymaga szczególnej oprawy. Obecni byli
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych Wawra i Rembertowa, kom-
batanci, a tak¿e delegacje z pobliskich szkó³ – podstawowych, gim-
nazjalnych i licealnych. Podczas mszy gra³a Orkiestra Dêta „Legen-
da” pod batut¹ Grzegorza Belniaka. Tu¿ po nabo¿eñstwie odby³ siê
krótki koncert zatytu³owany „Witaj majowa jutrzenko”. Ca³oœæ po-
prowadzi³a Laura £¹cz, aktorka Teatru Polskiego. Udzia³ wziê³a
orkiestra „Legenda” oraz dwoje solistów - Anna Lubañska solistka
Teatru Wielkiego i Witold ¯o³¹dkiewicz solista Opery Kameralnej.
Zgromadzonym w œwi¹tyni ludziom koncert bardzo siê podoba³. 
– Piêknie grali. To naprawdê wzruszaj¹ce uczestniczyæ w takiej cu-
downej uroczystoœci – powiedzia³a Mieszkañcowi jedna z parafianek. 

Chwilê po Mszy odby³a siê druga czêœæ uroczystoœci. Spod ko-
œcio³a prowadzeni przez poczet sztandarowy kombatantów wszy-
scy obecni przemaszerowali pod pomnik przy ul. P³owieckiej 77
oraz pod Krzy¿ Powstañczy mieszcz¹cy siê przy ul. P³owieckiej 83.
Tam delegacje kombatantów, wawerskich w³adz i szkó³ z³o¿yli
wieñce z bia³o - czerwonych kwiatów. 

Na zakoñczenie g³os zabra³ reprezentant Ko³a Kombatantów
Grochów mówi¹c – Dziêkujê wszystkim, którzy w ten wa¿ny dzieñ
poœwiêcili swój czas i zamiast odpoczywaæ postanowili z³o¿yæ ho³d
ludziom walcz¹cym i poleg³ym za nich. Doroœli œwieæcie m³odzie¿y
przyk³adem. Ewa Wrzosek

Koncert w Rembertowie 
W Rembertowie 216. rocznicê uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja uczczono koncertowo. 

W samo po³udnie w koœciele pw. Œw. £ucji Orkiestra Koncerto-
wa „VICTORIA” Parafii Matki Boskiej Zwyciêskiej zagra³a, a so-
liœci zaœpiewali utwory patriotyczne. Koncert zatytu³owany „Witaj
Majowa Jutrzenko” poprzedzi³a uroczysta Msza Œw. (ab)

Wiwat Polska!
Najwiêkszym problemem Polaków jest brak pozy-
tywnego myœlenia. Dlatego nawet w sprawach naj-
wy¿szej rangi stawiamy siê w drugiej linii. Ot, choæ-
by w kwestii Konstytucji 3 Maja. Akcentujemy, ¿e
by³a „drug¹ na œwiecie, zaraz po amerykañskiej”. 

B³¹d. Akcent winniœmy k³aœæ na to, ¿e by³a pierwsz¹ w Europie!
I mo¿na j¹ uznaæ za pierwszy krok ku zjednoczeniu Europy. Taki
by³ choæby wydŸwiêk wizyty przewodnicz¹cego Parlamentu Euro-
pejskiego Hansa-Gerta Potteringa w polskim parlamencie, w czasie
obchodów 216 rocznicy uchwalenia Ustawy Rz¹dowej. Musimy
pokazaæ œwiatu, ¿e na starym kontynencie potrafimy byæ liderami. 

I mamy swój niepodwa¿alny wk³ad w rozwój wspólnotowej my-
œli. A jednoczeœnie musimy dbaæ o tê tradycjê bardzo lokalnie, cze-
go dobrym przyk³adem by³ „Koncert Praski”, który w rocznicê
uchwalenia Konstytucji odby³ siê w Katedrze Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej, gdzie kilkaset osób ws³uchiwa³o siê w Bogurodzicê,
fragmenty Konstytucji i pieœni narodowo-patriotyczne. (ar)

Pic-Nic pod Pa³acem
Biuro Promocji Miasta zaprosi³o warszawiaków 1
Maja na imprezê plenerow¹ pod nazw¹ „Czerwo-
ny Pic-Nic”. Micha³ Ogórek, Jan Suzin, Krzysztof
Szewczyk, Henryk Go³êbiewski, Ryszard Szur-

kowski z humorem wprowadzili widzów w atmo-
sferê minionych lat (od roku 1950 do 1980). 

Marek Sierocki przypomnia³ muzykê tamtej epoki, a „pochód
pierwszomajowy” spaceruj¹cy wokó³ Pa³acu Kultury i Nauki zapra-
sza³ ludzi do udzia³u w zabawie. Modelki prezentowa³y stroje jakie
w czasach PRL nosi³y warszawianki, a mi³oœnicy motoryzacji  mo-
gli podziwiaæ: warszawê, syrenkê, fiata 125 oraz motocykle: junaka,
MZ, osê. Prowadz¹cy imprezê zaprezentowali i humorystycznie
skomentowali s³awne przedmioty z lat PRL: saturator, milicyjny
motocykl, autobus „ogórek”, misia z filmu „Miœ”, wyposa¿enie
sklepu i wiele drobnych przedmiotów codziennego u¿ytku. (ab)

Majowe egzaminy
W tym roku na Mazowszu do egzaminu matural-
nego, który rozpocz¹³ siê 4 maja przyst¹pi³o po-
nad 68 tys. uczniów. 

Pierwszy egzamin by³ z jêzyka ojczystego. Druga czêœæ, odwo³u-
j¹ca siê do kanonu literatury, obejmowa³a dwa tematy wypracowañ
do wyboru. Jeden dotyczy³ „Dziadów” Adama Mickiewicza, a dru-
gi „Przedwioœnia” i „Granicy”.

Ca³a tegoroczna matura sk³ada siê z czêœci pisemnej i ustnej. Do
zdania egzaminu dojrza³oœci potrzebne jest piêæ obowi¹zkowych
przedmiotów - jêzyk ojczysty, jêzyk obcy i trzy inne - wybrane
przez ucznia przedmioty. Zdana matura to minimum 30% punktów
z wszystkich testów. W tym roku obowi¹zuje jeszcze tak zwana
amnestia maturalna. Jeœli ktoœ nie zda jednego z piêciu przedmio-
tów, ale z pozosta³ych ma 30% punktów, to matura jest zaliczona.
Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ jednak, ¿e taka amnestia jest nie-
zgodna z ustaw¹ zasadnicz¹ i od nowego roku szkolnego przestanie
obowi¹zywaæ. 

Egzamin z jêzyka obcego to g³ównie egzamin z angielskiego.
Maturzyœci twierdz¹, ¿e to ³acina XXI wieku. Tak jak i maturê
z polskiego, tak i tê z jêzyka obcego mo¿na zdawaæ na dwóch po-
ziomach: podstawowym i rozszerzonym. Wszyscy maturzyœci mu-
sz¹ jeszcze zdaæ dwa obowi¹zkowe egzaminy ustne - z jêzyka pol-
skiego i jêzyka obcego nowo¿ytnego. oprac. MKP

FF A R B Y   A R B Y   
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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
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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
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 9

POZIOMO: 1-A huba lub muchomor. 1-J czêœæ opony. 2-E
myœl przewodnia. 3-A miasto obwodowe na Ukrainie. 3-G
t³um, gromada ludzi. 4-E odwrotna strona medalu. 4-L roœlina
pn¹ca. 5-G polski zespó³ rockowy. 6-A ziemne umocowanie
polowe. 6-K piero¿ki z owocowym nadzieniem. 7-B rzeka
w Libanie, Syrii i Turcji. 7-G stolica Jordanii. 8-D czynny wul-
kan na Mindanao (Filipiny). 8-J wykonywanie poleceñ. 9-F
ma³y pojazd zimowy na p³ozach. 10-A jeden ze zmys³ów. 
10-H w³adczyni cesarstwa. 11-A w rêku dziecka – to po¿ar.
12-H biuro administracyjne na uczelni. 13-A ok³ad na twarz.
14-J izbica, podpora. 15-E w pi³ce no¿nej, pilnowanie prze-
ciwnika. 16-A gatunek antylopy. 16-J krzepkoœæ, si³a.
PIONOWO: A-1 potocznie o Volkswagenie. A-10 gatunek wi-
na musuj¹cego. B-6 zamyœlenie. C-1 coœ zakrêconego. C-10
chustka na szyjê. D-6 piastunka do dzieci. E-1 marynarska
gra z patyczkami. E-11 zielona z trawka. F-8 regionalna na-
zwa koŸlarza czerwonego. G-1 stan zaburzenia psychiczne-
go. H-2 mieszkaniec Armenii. H-7 Tadeusz (1924-1992), re-
¿yser i aktor. H-12 ten, kto coœ daje. I-3 holenderski filozof
z Rotterdamu. I-9 rodzaj ¿aglowca. J-1 zwierzchnik, szef. J-7

œwiêty byk czczony w staro¿ytnym Egipcie. K-12 tkanina po-
œcielowa, u¿ywana na wsypy. K-5 „otwór” na œwiat. L-1 czêœæ
wyœcigu. L-8 nadaje tempo osadzie wioœlarskiej. £-4 ma³e
Aleksandry. £-12 archipelag na Atlantyku. M-1 narz¹d czucio-
wy. N-8 zimowe legowisko niedŸwiedzia. O-1 miasto portowe
na Litwie. O-12 kamienny nagrobek. 

opr. A. Kemski

Rozwi¹zanie nale¿y przes³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 24/06:”Cz³owiek bez odwagi staje siê
nagi”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Krystyna Brzezek
z ul. Frysztackiejj. Wa¿ne do 21 maja 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

Najbli¿sze dwa tygodnie bêd¹ dla ciebie promie-
niem wiosennego s³oñca, gwiazdy bêd¹ sprzyjaæ
twojej nowo poznanej mi³oœci. Jest to dobry czas
na zawieranie nowych znajomoœci. W pracy zor-
ganizuj sobie dobrze zajêcia i miej du¿o cierpli-
woœci do swoich prze³o¿onych. Zawsze chcesz
byæ na pierwszym miejscu, nie lubisz jak ktoœ za-
wraca ci niepotrzebnie g³owê. Popatrz na to z in-
nej perspektywy i zachowaj spokój. 

 BYK 22.04-21.05
Szukasz tego, co dla ciebie wa¿ne. I ju¿ nied³ugo
to znajdziesz. W ¿yciu codziennym lubisz domi-
nowaæ, lubisz te¿ od czasu do czasu pole-
niuchowaæ. Nie wykorzystuj chwili nieuwagi, tylko
bierz siê do roboty, samo siê nie zrobi to, co za-
planowa³eœ. Lubisz mieæ w szafie tylko markowe
ubrania, nosiæ tylko prawdziw¹ bi¿uteriê i u¿y-
wasz ekskluzywnych kosmetyków, dlatego ci¹gle
potrzebujesz kasy…

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Jesteœ osob¹ otwart¹ na nowe znajomoœci. Lu-
bisz pomagaæ innym, dobrze, ¿e to robisz, ponie-
wa¿ ludzie pomog¹ ci, gdy ty bêdziesz potrzebo-
wa³ pomocy. Nie anga¿uj siê w trudne sytuacje,
których sam nie bêdziesz potrafi³ rozwi¹zaæ. Daj
swojemu partnerowi trochê luzu, niech pójdzie
gdzieœ ze znajomymi, a ty sam siê zrelaksuj. Nie
przesadzaj tylko z u¿ywkami. Uwa¿aj te¿ na fa³-
szywych kolegów.

�� RAK 22.06-22.07
Prowadzisz niepoprawny tryb ¿ycia, pomyœl jak to
zmieniæ, bo mo¿e skoñczyæ siê to dla ciebie Ÿle.
Uwielbiasz, gdy ktoœ prawi ci komplementy, dba
o ciebie, traktuje ciê ciep³o. Ty te¿ nie zaniedbuj
swojej mi³oœci. Najwy¿szy czas ¿ebyœ zadba³
o swoj¹ kondycjê, latem nie bêdziesz siê wstydzi³
swojego cia³a. Gwiazdy sprzyjaj¹ twojemu szczê-
œciu, wiêc nie zaniedbaj tego. 

�� LEW 23.07-23.08
Najbli¿sze dni zapowiadaj¹ siê wspaniale, du¿e
osi¹gniêcia w nauce i sprawach sercowych.
Masz du¿o znajomych, ale gdy nadejd¹ trudne
chwile bêdziesz móg³ liczyæ na prawdziwego
przyjaciela. Masz tendencjê do manipulowania
ludŸmi i zawsze chcesz byæ w centrum uwagi.
Nie lubisz akceptowaæ zdania innych, twoje za-
wsze musi byæ na wierzchu. Wyluzuj i naucz siê
s³owa tolerancja. 

�� PANNA 24.08-23.09
Chcesz, ¿eby wszystko co robisz by³o perfekcyj-
ne. Nie lubisz jak coœ nie idzie po twojej myœli.  Za-
dbaj o now¹ znajomoœæ, bo mo¿e bêdzie z tego
coœ wiêcej ni¿ tylko przyjaŸñ. Twój portfel nie bê-
dzie mia³ dna, zdobêdziesz w ten sposób wielu
przyjació³, uwa¿aj jednak na to, co podpisujesz. 

�� WAGA 24.09-23.10
Twoje stroje nie s¹ jednakowe, zazwyczaj zale¿¹
one od nastroju. Jesteœ towarzyski, masz wielu
przyjació³, znajdŸ wœród nich swojego najlepsze-
go, na pewno wyjdzie ci to na dobre. Nie znosisz
przepychanek i pogoni na szczyty. Miewasz
gwa³towne reakcje, które nie podobaj¹ siê twoim
bliskim, ale jakoœ to wytrzymuj¹. Zmieñ swoje
podejœcie do nich.

�� SKORPION 24.10-23.11
Masz du¿e poczucie humoru. Z ka¿dej sytuacji
znajdziesz jakieœ sensowne wyjœcie. Nie lubisz
jak krêci siê wokó³ ciebie za du¿o osób. Nie op³a-
ca siê z tob¹ k³óciæ, bo wiadomo, ¿e siê przegra.
Nie pozwolisz skrzywdziæ swojego partnera za-
wsze bêdziesz go broniæ, nawet za cenê w³asnej
reputacji, czy utraty maj¹tku. Zastanów siê, czy
warto…

�� STRZELEC 24.11-22.12
Jesteœ wulkanem energii, wszêdzie ciê pe³no,
ruch jest ci potrzebny jak powietrze. Masz rozle-
g³e zainteresowania, jednak nie lubisz siê uczyæ.
Jesteœ dobrym przyjacielem, ³atwo zawierasz
znajomoœci, ale czasem lepiej uwa¿aæ. Jesteœ
strasznym ba³aganiarzem, zmieñ to. Brzydzisz
siê zdrad¹, jest to jedyna rzecz której nie potra-
fisz wybaczyæ.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Jesteœ uparty, ³atwo siê denerwujesz, zawsze
musisz postawiæ na swoim. Potrafisz byæ weso³y,
mi³y i lubisz wspominaæ dawne czasy. Czêsto siê-
gasz do ksi¹¿ek, sklejasz modele, jednym s³o-
wem znajdujesz sobie hobby, które poch³ania ciê
bez reszty. Zawsze jesteœ gustownie ubrany, mo-
dnie, ale nie krzykliwie. Twoja wielka mi³oœæ zbli-
¿a siê wielkimi krokami, wystarczy na ni¹ pocze-
kaæ. 

�� WODNIK 21.01-19.02
W zabawie idziesz na ca³oœæ, zw³aszcza gdy
przesadzisz z alkoholem, co mo¿e skoñczyæ
siê fatalnie dla twojego zwi¹zku. Potrafisz byæ
bardzo skryty i z min¹ pokerzysty znieœæ ka¿dy
cios. Nie boisz siê niczego, zrobisz wszystko
by osi¹gn¹æ zamierzony cel. W najbli¿szych
dniach czeka ciê niespodzianka – na szczêœcie
mi³a.

�� RYBY 20.02-20.03
W dyskusji pos³ugujesz siê czêsto argumentem,
„wiem, ¿e tak bêdzie”, co w niektórych wzbudza
dreszczyk emocji, a inni pow¹tpiewaj¹ w twoje
kompetencje. Twoje zalety zostan¹ zauwa¿one,
Neptun daje ci charyzmê. Masz œwietn¹ intuicjê.
Powinieneœ pracowaæ w mediach, bo kino, telewi-
zja i fotografia to dziedziny, w których jest ci pisa-
ny sukces. 

Mag
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Wiosenne opady de-
szczu, a co za tym
du¿a wilgotnoœæ, nie-
dostateczna iloœæ
promieni s³onecz-
nych, dodatnie tem-
peratury wyj¹tkowo
sprzyjaj¹ prze¿ywa-
niu w œrodowisku
chorobotwórczych
bakterii, wirusów,
a nawet paso¿ytów.

Tote¿ szczególnie w tym okresie obserwuje
siê nasilenie schorzeñ zwi¹zanych z zaka-
¿eniami uk³adu pokarmowego. Najczêœciej
dotyczy to psów z grupy tzw. „ciekaw-
skich”, które na spacerze interesuj¹ wszel-
kie resztki pochodzenia organicznego.

G³ównie s¹ to zatrucia na tle bakteryjnym (gron-
kowcowe, paciorkowcowe, a tak¿e salmomellozy,
kampylobakteriozy i kolibakteriozy), które mog¹
pocz¹tkowo przebiegaæ w sposób ostry, lecz nie-
jednokrotnie przybieraj¹ w póŸniejszym okresie
formê przewlek³¹. Niestety od pewnego czasu
w gabinetach weterynaryjnych spotyka siê coraz
wiêcej zaka¿eñ przewodu pokarmowego psów na
tle Clostridium dificile i Clostridium perfringens.

Choroba zaczyna siê zwykle nasilaj¹cymi siê wy-
miotami, a po kilku-, kilkunastu godzinach poja-
wiaj¹ siê ostre, tryskaj¹ce biegunki z silnym krwa-
wieniem. Nierzadko objawy s¹ niemal identyczne
z parwowiroz¹ o bardzo ostrym przebiegu.
W przypadku podejrzeñ tego typu zaka¿eñ, celo-
wym wydaje siê wykonanie badania mikrobiolo-
gicznego wymazu z odbytu, tzn. posiewu wraz
z antybiogramem na bakterie tlenowe i beztleno-
we. 

Jeœli natomiast jest to pies myœliwski lub ¿yj¹cy
w otoczeniu lasu i rozlewisk wody, musimy braæ
pod uwagê mo¿liwoœæ zara¿enia leptospiroz¹. Klu-
czow¹ rolê w szerzeniu siê choroby przypisuje siê
zaka¿onej wodzie. Szczególnie dotyczy to kana-
³ów, œcieków i stoj¹cych zbiorników wodnych (sta-
wy, jeziorka, podmok³e ³¹ki). Bezpoœrednim i naj-
czêstszym Ÿród³em zaka¿enia leptospirami jest
mocz chorych zwierz¹t, który dostaje siê do gleby,
nastêpnie do wody. Do zaka¿enia dochodzi po-
przez jamê ustn¹, b¹dŸ uszkodzon¹ skórê. Rzadziej
natomiast poprzez spojówki, b³onê œluzow¹ nosa
oraz inne naturalne otwory cia³a. Pocz¹tkowo poja-
wia siê gor¹czka, brak apetytu i osowia³oœæ.
Wkrótce dochodz¹ wymioty oraz biegunka. Mocz
na skutek krwiomoczu przybiera kolor brunatny. 

Dochodzi do ¿ó³taczki charakteryzuj¹cej siê sil-
nym za¿ó³ceniem spojówek i b³ony œluzowej jamy

ustnej, a w póŸniejszym okresie za¿ó³ceniem ca³ej
skóry. Postêpuj¹ce odwodnienie, gor¹czka i niewy-
dolnoœæ narz¹dów wewnêtrznych doprowadzaj¹ do
œpi¹czki, która zwykle koñczy siê œmierci¹ zwie-
rzêcia.

Wiosenna pogoda sprzyja tak¿e rozwojowi wiru-
sów, które s¹ doœæ odporne na warunki œrodowisko-
we. Przyk³adowo parwowirus jest odporny na dzia-
³anie alkoholu, eteru, chloroformu. W temp. poko-
jowej prze¿ywa ponad rok, zachowuj¹c zjadliwoœæ
i inwazyjnoœæ przez pierwsze 6 mies. W temp. 80
stopni potrafi³ prze¿yæ 30 min. W wysuszonym ka-
le wirus prze¿ywa³ ponad rok, nie trac¹c w³aœciwo-
œci chorobotwórczych. Mo¿e byæ tak¿e odporny na
wielokrotne zamra¿anie i odmra¿anie. 

Trudno jest uchwyciæ sezonowoœæ wystêpowa-
nia i nasilania choroby w ci¹gu roku. Jednak wiêk-
szoœæ przypadków klinicznych spotyka siê w okre-
sie wiosny i lata. 

Do naturalnego zaka¿enia dochodzi g³ównie przez
uk³ad pokarmowy (g³ównie poprzez kontakt z ka³em

chorych zwierz¹t). Objawy pojawiaj¹ siê nagle. Po-
cz¹tkowo s¹ to uporczywe, mêcz¹ce wymioty. Po
oko³o 24 godz. do³¹cza do nich silna biegunka, po-
cz¹tkowo szara, potem wiêcej ni¿ u 50% przypad-
ków krwawa. Zwierzêta, u których nie wyst¹pi³o
krwawienie maj¹ wiêksze szanse na prze¿ycie. Upo-
rczywe wymioty i biegunka w ci¹gu kilku godzin do-
prowadzaj¹ do krañcowego odwodnienia. Chore psy
wykazuj¹ silne os³abienie, le¿¹, nie reaguj¹ na oto-
czenie. Postêpuj¹ce odwodnienie organizmu objawia
siê utrat¹ elastycznoœci skóry, zmatowieniem i wypa-
daniem sierœci. Ga³ki oczne sprawiaj¹ wra¿enie za-
padniêtych, a rysy pyska ulegaj¹ zaostrzeniu. B³ony
œluzowe s¹ blade i bardziej suche.

Zasadniczym i pierwszym objawem choroby s¹
uporczywe, czêsto powtarzaj¹ce siê wymioty, po-
cz¹tkowo treœci¹ pokarmow¹, (co w³aœciciel bierze
za objawy niestrawnoœci). Nastêpnie zwierzêta wy-
miotuj¹ ¿ó³tym, ci¹gn¹cym siê œluzem, który jest
pozbawiony zapachu. Wreszcie po 6-24 godz. po-
jawia siê biegunka. Pocz¹tkowo szara, potem sza-
ro-¿ó³ta, która bardzo szybko przeistacza siê
w krwist¹, o bardzo specyficznym gnilnym zapa-
chu zhemolizowanej krwi.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
Wiosenny desant wirusowy

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
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KUPIĘ

� AAAA Antyki, meble, obra-
zy, zegary, monety, znaczki, po-
cztówki. Tel. 022 610-33-84; 

0601-235-118, 0669-154-951
�� AAA Antyki, meble, obra-
zy, zegary, platery, srebra
oraz inne przedmioty. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
�Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 022 831-36-48
�� Znaczki, pocztówki, mone-
ty, 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, na-
rkotykowe, Esperal. Tanio.
Gabinet, dojazdy. 
Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-37
� Medyczna pielêgnacja stóp -
równie¿ diabetycy. 

Tel. 022 870-14-44
� Rzuæ palenie! 

Tel. 022 870-14-44
� Terapia psychologiczna i lo-
gopedyczna – pe³en zakres
us³ug. Tel. 022 612-16-60; 

0605-765-646

NAUKA

� Angielski. 
Tel. 0691-98-50-34

� Fizyka/matematyka, matury,
doje¿d¿am, Dr. 

Tel. 0606-154-798
� Francuski – t³umaczenia
umów, faktur, kontraktów, in-
strukcji i warunków technicz-
nych, aktów cywilnych, œlu-
bów. Poœrednictwo biur wyklu-
czone. Tel. 022 815-44-91; 

0601-35-18-64
� Jêzyk rosyjski – skutecznie,
sympatycznie, nauka, t³uma-
czenia. W-wa Weso³a. 

Tel. 0504-69-79-18; 
www.rosyjski.blo.pl

� LO dla Doros³ych. 
Tel. 022 498-65-95

� Matematyka – 25 z³/60 mi-
nut. Tel. 022 810-26-11; 

0663-022-567 
� Reedukacje. 

Tel. 0501-327-290
� Szkolenia z zakresu BHP. 

Tel. 022 879-87-66
� Szko³a Policealna. Tel. 022
498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/podnajmę

Gabinet – lekarzowi, psycholo-
gowi, fizjoterapeucie - ul. Lu-
cerny. Tel. 0602-673-311

DAM PRACĘ

� Agencja Ochrony Osób
i Mienia „Kobuz” sp.j. przyj-
mie 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
� Agentów Ochrony zatrudni-
my: niekaralnoœæ – praca War-
szawa. Tel. 0504-199-801; 

0504-199-802
� Atena Security zatrudni do
ochrony obiektów na terenie
Pragi. Tel. 022 853-05-05

lub 601-287-431
� Ekspedientki/ów, kasjer-
ki/ów zatrudni sklep przy Tar-
nowieckiej. 

Informacje 022 740-01-90
� Firma z bran¿y us³ug komu-
nalnych zatrudni osobê na sta-
nowisko: operator ³adowarki. 

Tel. 022 750-93-13
� Firma z bran¿y us³ug komu-
nalnych zatrudni kierowców
z kat. C oraz C+E. 

Tel. 022 750-93-13
� Firma z bran¿y us³ug komu-
nalnych zatrudni osoby na sta-
nowisko pomocnik kierow-
cy/sortowacz. 

Tel. 022 750-93-13
� Firma przyjmie mê¿czyznê
do pracy przy monta¿u okien,
wymagane prawo jazdy i do-
œwiadczenie. 

Kontakt: tel. 0503-04-62-69
� Fryzjera mêskiego – w nie-
pe³nym wymiarze. 

Tel. 022 617-59-98
�� FRYZJERCE/FRYZJE-
ROWI. Tel. 0512-261-658
� Opiekunki do chorych, sio-
stry PCK, pielêgniarki zatru-
dniê. Tel. 022 815-30-62

RAMKA
T³ocznia p³yt kompaktowych
GM Records poszukuje osób
niepe³nosprawnych na stano-
wisko pracownika produkcji.
Miejsce pracy: Warszawa-Wa-
wer. Praca jest zmianowa i po-
lega na rêcznym pakowaniu
p³yt CD i DVD w opakowania
kartonowe. Oferujemy umowê
o pracê, sta³e wynagrodzenie
i dobre warunki pracy. Osoby
zainteresowane prosimy o kon-
takt: 022 872-13-75 w. 109.
� Zatrudnimy sprzedawcê (ko-
bietê) do sklepu spo¿ywczego
przy ul. Grochowskiej. Refe-
rencje. Tel. 0600-854-799 

PRAWNE

RAMKA

� Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. Konkurencyjne ceny
ul. Grochowska 306/308 lok.
29. Tel. 022 879-92-29; 0502-
27-51-94 www.pietruk.eu 
�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe, porady.
Wawer - Anin ul. Ukoœna. 
Tel. 022 613-04-30; 0603-807-481
� KANCELARIA – niedrogie
porady prawne – sprawy rodzin-
ne, spadkowe, lokalowe, nieru-
chomoœci, obs³uga firm – „Uni-
versam” Grochów (nad bankiem). 

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

�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne –
obs³uga. Porady. Miêdzylesie

ul. Dziêcieliny 3 m 11, wtorek
i czwartek 15.00-18.00. 

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

RÓŻNE

� Domy z bali. 
Tel. 0888-708-650

�� KREDYTY - gotówkowe,
hipoteczne i samochodowe,
ubezpieczenia - komunikacyj-
ne. NATIONALE NEDER-
LANDEN. W-wa, ul. Miñska
69, lok. 41. Tel. 022 870-27-83; 

501 550 975
� Kredyty, po¿yczki. 

Tel. 0605-92-22-52
� Oddam drewno opa³owe. 

Tel. 0501-404-588
�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE. Tel. 0500-336-607
RAMKA
Skup z³omu metali koloro-
wych. Stary punkt – nowe ce-
ny! Ul. Kawcza 40. Tel. 0600-
236-046
�Wró¿ka. Tel. 022 818-90-08
� Zarz¹dzanie nieruchomo-
œciami – licencja.

Tel. 0605-92-22-52

USŁUGI

� AAA Sprz¹tanie wspólnot
mieszkaniowych. 

Tel. 022 870-47-89
� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 
Tel. 022 380-32-03; 0607-838-608
� Alarmy, kamery, sieci kom-
puterowe. Tel. 0501-123-967
�� AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 
Tel. 022 612-95-23, 0609 105 940
�Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. 
Tel. 022 810-67-92; 0605-404-132
� Ch³odnicze urz¹dzenia - du¿e,
komory, ma³e sklepowe. Mon-
ta¿, naprawa. Tel. 0602-690-141  
� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 022 642-96-16
�� 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
� FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta. 

Tel. 0603-40-90-20
�� Gaz, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia gazo-
we. Tel. 022 610-72-31; 

0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744

�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 615-58-13, 

0504 61 88 88
� Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 022 671-05-82
� Glazura, doœwiadczenie, rze-
telnoœæ. Tel. 022 612-59-98
� G³adŸ, malowanie, panele. 

Tel. 0606-464-453
� Glazura, g³adŸ G-K, panele,
tapeta, hydraulika. Referencje.
Tel. 022 424-32-07; 0692-881-945 
�� Hydrauliczne. 

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

� Hydrauliczne, gazowe – oso-
biœcie. 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 - AUTOMA-
TYCZNE SYSTEMY NAWA-
DNIANIA OGRODÓW. PRO-
JEKTY I SZYBKA REALIZA-
CJA. Tel. 0602-44-64-84; 

0602-367-348
� Kolorowa odzie¿ robocza –
producent. Obuwie, rêkawice,
fartuchy, odzie¿ dla gastrono-
mii, 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; 

022 610-05-30; 0604-910-643
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 022 612-01-95; 
0510-711-163

� Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. 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 zagra-
nicznych, magnetowidów,
urz¹dzeñ elektronicznych.
Gwarancja. Tel. 022 612-52-23; 

0607 145 196
� Naprawa pralek i lodówek –
tanio. Tel. 022 644-23-12; 

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

Tel. 022 672-95-50
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD (bez lodówek)
z³om w ka¿dej postaci, maku-
laturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic.
Tel. 022 499-20-62 
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dy-
wanów, magiel. Zak³ad Pralni-
czy ul. Igañska 22. 

Tel. 022 870-09-54
� Pranie wyk³adzin, dywanów,
tapicerki. Tel. 0510-126-840
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. 
Tel. 022 810-25-72; 0501-190-127

RAMKA
�� Remonty (równie¿ komple-
ksowe) – firmy i osoby pry-
watne. Tanio – szybko – soli-
dnie. Tel. 0507-080-611
�� REMONTY, przeprowadz-
ki. Tel. 0502-088-052
� Remonty mieszkañ. 

Tel. 0691-040-034
RAMKA
Skup Karolkowa róg Wol-
skiej. Aktualna cena puszki
Al. 5 z³; 5,50��. Tel. 022 499-
20-62
�� Cena z innym towarem
� Sprz¹tanie – biura i Wspól-
noty Mieszkaniowe, ogrody.
Referencje. Tel. 0507-097-028
� Sprz¹tanie dla Wspólnot
Mieszkaniowych. 

Tel. 0504-152-598
� Sprz¹tanie biur. 

Tel. 0504-152-598
RAMKA
�� Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny producenta. Rachunki.
Tanio, solidnie, szybko. Tel.
0507-080-611
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, 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, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, prze-
k³adanie, cyklinowanie, lakie-
rowanie – osobiœcie. 

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

� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali.

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, ro-
lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa. 

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, RE-
HABILITACJA. Wszystko
w domu pacjenta. 

Tel. 022 815-30-66 (9-16);
kom. (24 h) 0501-744-905

� Sanatoria na Bia³orusi. 15
dni - 1.125 z³. 

Tel. 022 672-22-35

ZWIERZĘTA

�� W okolicy Anina, Wawra
zagin¹³ œredni, kremowo-ru-
dawy pies. Ma bielmo na 
prawym oku. Jest niewido-
my! NAGRODA! 

Tel. 0607-137-700; 
022-613-31-33

T³ocznia p³yt kompaktowych
GM Records poszukuje osób
niepe³nosprawnych na stano-
wisko pracownika produkcji.
Miejsce pracy: Warszawa-Wa-
wer. Praca jest zmianowa i po-
lega na rêcznym pakowaniu
p³yt CD i DVD w opakowania
kartonowe. Oferujemy umowê
o pracê, sta³e wynagrodzenie
i dobre warunki pracy. Osoby
zainteresowane prosimy o kon-
takt: 022 872-13-75 w. 109.

Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Konkurencyjne ceny ul.
Grochowska 306/308 lok. 29. 

Tel. 022 879-92-29; 
0502-27-51-94
www.pietruk.eu 

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD (bez lodówek)
z³om w ka¿dej postaci, ma-
kulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piw-
nic. Tel. 022 499-20-62 

Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny producenta. Rachun-
ki. Tanio, solidnie, szybko. 

Tel. 0507-080-611

Skup z³omu metali koloro-
wych. Stary punkt – nowe
ceny! Ul. Kawcza 40. 

Tel. 0600-236-046
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

NIERUCHOMOŚCI Remonty (równie¿ komple-
ksowe) – firmy i osoby pry-
watne. Tanio – szybko – soli-
dnie. Tel. 0507-080-611

Skup Karolkowa róg Wol-
skiej. Aktualna cena puszki
Al. 5 z³; 5,50*. 

Tel. 022 499-20-62
*Cena z innym towarem

REKLAMA REKLAMA

Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

i austriackie
� monta¿ karniszy, pomiary i projekty
� pokrowce na meble i narzuty
� du¿y wybór tkanin

ul. Igañska 2 lok. 6
tel. 022 810-24-73; 0503-679-679
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 1100-1800



REKLAMA REKLAMA

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 

�� 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

�� 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

ODWIEDŹ STOISKO 
„ŚWIAT ZŁOTA”
w „Universamie” Grochów na I piętrze

NOWA KOLEKCJA biżuterii z Włoch!!!
Nowe, CIEKAWE WZORY OBRĄCZEK!

Skup złota – konkurencyjne ceny!!!
Pr 585 – 30 zł za gram
Pr 750 – 37 zł za gram

� wymiana od 37 zł do 40 zł

WIOSENNA PROMOCJA 
na ZŁOTO od 10% do 50% 

i na SREBRO 20%
❤❤ pierścionki, komplety ❤❤ kolie, naturalne perły

– najtaniej w Warszawie!!!

❤❤ medaliki –30%
SPECJALNA 

PROMOCJA!!!
❤❤ łańcuszki, zegarki 

ORYGINALNE 
WZORY!


