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Co z t¹ w³adz¹?
Zacz¹³em sezon ¿eglarski,

wiêc proszê mi wybaczyæ, ¿e
bêd¹ mi siê na klawiaturê cisnê-
³y porównania wodniackie.
Rz¹d chce Polskê zdecentrali-
zowaæ. S³usznie. Ogromna
wiêkszoœæ decyzji dotyczy
spraw lokalnych, powiatowych
lub wojewódzkich. Problem
w tym, ¿e kompetencje id¹
w dó³, a wykwalifikowane kadry
w górê. Czyli s¹ na kontrkursie,
najczêœciej równoleg³ym, ale
czasami i kolizyjnym.

Jaki do tej pory by³ idea³ ka-
riery polityka i urzêdnika? Naj-
pierw d³ubanina w gminie, po-
tem awans do powiatu, nastêp-
nie województwo, a¿ w koñcu
ho, ho, nawet do Sejmu, lub
rz¹du. Do jednostek samorz¹-
dowych zejd¹ wiêc kompeten-
cje i coraz wiêksze pieni¹dze
i spotkaj¹ siê z wytrenowan¹,
przyzwyczajon¹ do myœlenia
w ramach wytycznych p³yn¹-
cych z góry kadr¹. Nieszczê-
œcie gotowe. Polska nie bêdzie
ani centralna ani lokalna, lecz
zapêtlona.

Czy w takim razie nale¿y
wstrzymaæ reformy i wszystko
pozostawiæ w centralach? Broñ
Bo¿e. Tak to nigdy nie przekro-
czymy masy krytycznej. Mamy
czerwiec, ze szkó³ wysypuj¹ siê
w³aœnie absolwenci szkó³ zarz¹-
dzania, administracji, logistyki.
Nim zejd¹ w dó³ kompetencje,
ju¿ trzeba dla nich utworzyæ
etaty. Nie w organach central-
nych, lecz terenowych. I na-
tychmiast rozpoczynamy szko-
lenia. Punkt pierwszy nauki:
przepisy zosta³y stworzone, by
ludziom ¿y³o siê lepiej. Wszyst-
kim. O powrót polityków na
szczebel lokalny nie martwi³-
bym siê. Zawsze wracaj¹ tam,
gdzie jest realna w³adza.

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00
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Ju¿ w nowej siedzibie!
ul. Patriotów 208

tel./fax 022 610 01 80, tel. 022 615-78-13

MATERIAŁY BUDOWLANE
� mieszalnia tynków i farb
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy
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Znakomita Wesoła!
8 czerwca w Weso³ej odby³ siê kolejny
dzielnicowy piknik. Swoistym fenome-
nem jest, ¿e tak ma³a dzielnica potrafi
robiæ tak du¿e i dobre imprezy.

cccczzzzyyyyttttaaaajjjj     nnnnaaaa    ssssttttrrrr....     11111111

O nas artykuł
na ostatniej stronie

BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

LATO 2008!
pn.-pt. 1000-1800; sob. 930-1300

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1

(Saska Kêpa)
tel. 022 616-26-75/83
korona@koronatravel.com.pl
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

12-latkowie w kradzionym
samochodzie

W sobotnie popo³udnie po-
³udniowoprascy wywiadowcy
pe³ni¹cy s³u¿bê na terenie Go-
c³awia us³yszeli w radiostacji
komunikat dotycz¹cy kradzie-
¿y z w³amaniem do samocho-
du. Okaza³o siê, ¿e z ul. Na-
górskiego dwóch sprawców
ukrad³o seicento. Policjanci
ruszyli w teren, szybko namie-
rzyli poszukiwane auto. Na
ich widok z³odzieje opuœcili
samochód i zaczêli uciekaæ.
Wywiadowcy natychmiast
podjêli poœcig. Nie trwa³ on
zbyt d³ugo. Okaza³o siê, ¿e
z³odziejami s¹ dwaj...12 latko-
wie Gilbert P. i Adam L. Wy-
jaœnili, ¿e uruchomili samo-
chód przy pomocy kluczyków,
które ukradli z szafki depozy-
towej w centrum handlowym.
Ch³opcy okazali siê wycho-
wankami domu dziecka i po-
gotowia opiekuñczego. Po za-
trzymaniu trafili do placówek
opiekuñczych, gdzie bêd¹
oczekiwali na wyrok s¹du.

Ukrad³, ale z mi³oœci
Pewna kobieta, pracuj¹ca

w sklepie, zostawi³a na zaple-
czu telefon komórkowy, a ten
zgin¹³ jak kamfora. Zawiado-
mieni policjanci wszczêli do-
chodzenie, z pomoc¹ przyszed³
monitoring sklepowy. Po-
krzywdzona przejrza³a zapis
z kamer i tam odnalaz³a spraw-
cê kradzie¿y. Zna³a mê¿czyznê
jedynie z widzenia. Opisa³a po-
licjantom jego wygl¹d i kilka
znanych jej informacji na jego
temat. 20-letni Przemys³aw B.
trafi³ do policyjnego aresztu.

Wyjaœni³ powód, dla którego
dokona³ kradzie¿y. Z jego rela-
cji wynika³o, ¿e ekspedientka,
której ukrad³ telefon, bardzo siê
mu podoba³a. Od jakiegoœ cza-
su chcia³ siê z ni¹ umówiæ,
a zupe³nie nie wiedzia³ jak to
zrobiæ. T³umaczy³, ¿e w telefo-
nie odnalaz³by numer telefonu
do dziewczyny i kilka innych
informacji, np., czy ma ch³opa-
ka. Teraz przyjdzie mu stan¹æ

przed s¹dem, a grozi mu do 5
lat wiêzienia.

Zdewastowali 
blok mieszkalny

Kamil R. i Norbert A. wpa-
dli tu¿ po tym, jak powybijali
szyby w oknach i drzwiach
klatki schodowej w jednym
z bloków przy ul. Miêdzynaro-
dowej. Obaj s¹ doskonale zna-
ni policji. Osoby, które widzia-
³y ca³e zdarzenie opisa³y wy-
gl¹d sprawców i wskaza³y kie-
runek, w którym siê oddalili.
Mundurowi natychmiast wyru-
szyli w teren. Po kilku minu-
tach na skrzy¿owaniu ulic Wa-
szyngtona i Kinowej spostrze-
gli mê¿czyzn odpowiadaj¹-
cych posiadanym rysopisom.
Byli nietrzeŸwi, wdali siê
w bójkê z policjantami, zaczêli
kopaæ i uderzaæ w radiowóz,
policyjny samochód zosta³
uszkodzony... Kamil R.(lat 24)
i Norbert A. (24 lata) zostali
zatrzymani. W komendzie przy
ul. Grenadierów policjanci
zbadali stan ich trzeŸwoœci.
Kamil R. mia³ 2,2 promila,
a Norbert A. 1,6 promila alko-
holu we krwi. Mê¿czyŸni zo-
stali umieszczeni w izbie wy-
trzeŸwieñ.

Horror w poci¹gu
Najpierw wybi³ szybê w ja-

d¹cym poci¹gu, potem zacz¹³
groziæ pobiciem i pozbawie-
niem ¿ycia œwiadków tego zda-
rzenia, gdyby przysz³o im do
g³owy komukolwiek opowie-
dzieæ, co widzieli i s³yszeli. Po
wyjœciu agresora z poci¹gu, pa-
sa¿erowie zadzwonili jednak na
policjê. Wywiadowcy pojechali
w rejon dworca w Wawrze. Na
pobliskiej posesji znaleŸli 
20-letniego mê¿czyznê o ryso-
pisie odpowiadaj¹cym sprawcy.
Andrzej M. by³ wyraŸnie pod
wp³ywem alkoholu i grozi³ po-
licjantom, wyzywa³ ich i znie-
wa¿a³. W komisariacie w Waw-
rze, dok¹d przewieŸli go stró¿e
prawa badanie alkomatem wy-
kaza³o ponad 2,5 promila alko-
holu we krwi. toms

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu
Fundacji Paramedycznej w Pasay na Filipinach. Pocho-
dzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania
przechodzi z pokolenia na pokolenie, i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipinach.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na
wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³
godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne
manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz
tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi: nowotworowych, chorobach organów we-
wnêtrznych, prostacie, problemach hormonalnych, zapaleniu stawów, problemach i zmianach reumatycznych, cho-
robach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie, chorobie Parkinsona, parali¿u, problemach z kr¹¿eniem, cho-
robach kobiecych, bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg.

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach: 17, 19, 20, 22, 26, 29 VI.
Zapisy i informacje w godz. 14.00-22.00 pod numerami telefonu: 

(022) 679-22-47, 0605 324 865, 0605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Egzamin gimnazjalny z jêzyka angielskiego 
– przyjdŸ, pos³uchaj, dowiedz siê wiêcej.

Fabryka Uœmiechów 
Centrum Edukacji Dzieciêcej

zaprasza gimnazjalistów 
i ich rodziców na 

DZIEÑ OTWARTY
poœwiêcony egzaminowi z jêzyka angielskiego

W czasie spotkania dowiedz¹ siê Pañstwo wszystkie-
go o egzaminie, materia³ach, wymaganiach oraz kur-
sach, które pomog¹ zdaæ ten egzamin. Ka¿da osoba
uczestnicz¹ca w spotkaniu otrzyma próbki materia³ów
przygotowuj¹cych do egzaminu, a przy zapisach na
kurs podrêczniki gratis.

Zapraszamy w dniach:
14 czerwca (sobota) w godz. 10.00-13.00

10.00–10.30 – prezentacja egzaminu,
10.30–13.00 – konsultacje

17 czerwca (wtorek) w godzinach 17.30 – 20.00
17.30–18.00 – prezentacja egzaminu

18.00–20.00 – konsultacje
Zapraszamy i prosimy o potwierdzenie uczestnictwa 

w prezentacji:
Fabryka Uœmiechów, ul. Ch³opickiego 17/19, 

tel. 022 – 405-41-99 
lub e-mailem: szkola@fabrykausmiechow.pl
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dr Artur Górski
Pose³ na Sejm RP

oraz

Krzysztof Wysocki
radny dzielnicy Praga Po³udnie

zapraszaj¹ na spotkanie z

Beat¹ Kemp¹
Pos³em na Sejm RP,

cz³onkiem Komisji Œledczej do zbadania 
okolicznoœci tragicznej œmierci by³ej pos³anki

Barbary Blidy,
wiceministrem sprawiedliwoœci

w rz¹dzie Jaros³awa Kaczyñskiego
nt.

„Degradacja wymiaru sprawiedliwoœci”

Spotkanie odbêdzie siê w dniu 24.06 (wtorek) 
o godz. 18.00

w Klubie Kultury Goc³aw, ul. Abrahama 10 
(wejœcie od ul. Bora-Komorowskiego przy P³ywalni „Wodnik”)

dr Artur Górski, Pose³ na Sejm RP
i Wies³aw Janusz Lewandowski, 

radny dzielnicy Praga Po³udnie
zapraszaj¹ na wspólny dy¿ur 

do filii Biura Poselskiego, ul. Jarociñska 17, 
w dniu 23.06. w godz. 18.00-19.30. 
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W czerwcu rozstrzygniêto
konkurs na koncepcjê zagospo-
darowania fragmentu Kamionka
obejmuj¹cego b³onia Stadionu
Dziesiêciolecia. Tu powstanie
Narodowe Centrum Sportu,
które, parafrazuj¹c s³owa Nasze-
go Papie¿a, odmieni oblicze
Pragi. Tej Pragi. Takie s¹ za³o¿e-
nia i nadzieje, a parafraza sen-
tencji Jana Paw³a II jest w pe³ni
uzasadniona, gdy¿ lada moment
minie 25. rocznica mszy œwiêtej,
któr¹ Nasz Wielki Rodak cele-
browa³ w 1983 r. na Stadionie
Dziesiêciolecia.

Za kilka dni 17. czerwca
o godzinie 19.00 na p³ycie Sta-
dionu Dziesiêciolecia odbêdzie

siê uroczysta msza upamiêtnia-
j¹ca tamt¹ wizytê Jana Paw³a II
na Pradze Po³udnie.

Praski Manhattan?

Przy Stadionie Narodowym
powstanie m.in. wielofunkcyjna
hala sportowa (na 20 tys. wi-
dzów), centrum rozrywkowe.
Stanie du¿y hotel, centrum kon-
gresowo-konferencyjne i bêd¹
hale wystawowe oraz powierzch-
nie biurowe, dla handlu, us³ug.

Na rozstrzygniêcie konkursu Mi-
cha³ Borowski prezes spó³ki Na-
rodowe Centrum Sportu, który
jednoczeœnie by³ szefem jury za-
prosi³ m.in. przedstawicieli orga-
nizatorów konkursu ministra
sportu Miros³awa Drzewieckie-
go, prezydent Warszawy Hannê
Gronkiewicz-Waltz i Krzysztofa
Celiñskiego prezesa PKP Polskie
Koleje Liniowe (spó³ka jest w³a-
œcicielem czêœci terenu). 

– To bêdzie nowe centrum Pra-
gi – powiedzia³ minister Drze-
wiecki i zaznaczy³ – Zorganizo-
waliœmy konkurs wspólnie z w³a-
dzami stolicy i PKP, bo nie chcie-
liœmy narzucaæ Warszawie i war-
szawiakom, jak ma wygl¹daæ ta

przestrzeñ. To by³ najwiêkszy
konkurs architektoniczny w histo-
rii Warszawy. Prezydent Warsza-
wy mówi³a, ¿e chcia³a, aby sta-
dion powsta³ w tym miejscu i ¿e
cieszy siê, ¿e tak bêdzie. Przypo-
mnia³a równie¿, ¿e by³a zwi¹za-
na z tym rejonem. – Mieszka³am
co prawda na Pradze Po³udnie,
ale tutaj mamy granicê miêdzy
Prag¹ Pó³noc, a Prag¹ Po³u-
dnie. Od roku ju¿ przychodz¹ do
mnie inwestorzy, którzy chc¹ wy-
budowaæ halê sportow¹, czy wi-

dowiskow¹. Cieszê siê, ¿e nie s¹
to bardzo niskie budynki, ale nie
jest to te¿ co prawda Manha-
ttan... Praga musi byæ o¿ywiona
i ju¿ trochê jest o¿ywiona – tu
„Koneser”, tu „Fabryka Trzci-
ny” , a tu inne rzeczy...

Zwyciêska koncepcja

Wygra³a praca dwóch firm –
JEMS Architekci i Dawos dr.
Krzysztofa Domaradzkiego.
W ocenie jury zwyciêsk¹ pracê
cechuje pragmatyzm rozwi¹zañ
i wyró¿nia siê ona czyteln¹ kom-
pozycj¹ opart¹ o promenadê
równoleg³¹ do al. Zielenieckiej.
Promenada ta pozwoli na dogod-
ne skomunikowanie ul. Targo-
wej z rondem Waszyngtona i za-
pewni dostêp do obiektów NCS.
Plusami pracy by³o wykreowa-
nie du¿ego placu miejskiego
oraz wêz³a komunikacyjnego

bazuj¹cego g³ównie na transpor-
cie szynowym (kolej, metro,
tramwaj). intensywna zabudowa
(bez zbyt wielu wysokich obiek-
tów), zieleñ, która ma kompono-
waæ z Parkiem Skaryszewskim
oraz powi¹zanie terenu z Portem
Praskim. Praca ma te¿ manka-
menty. 

S¹d Konkursowy wyrazi³ za-
strze¿enia m.in. odnoœnie sposo-
bu ukszta³towania terenu pomiê-
dzy planowan¹ promenad¹, a al.
Zielenieck¹, planowanych par-

kingów, czy ciê¿kiego transportu
dostawczego. Nie od razu Naro-
dowe Centrum Sportu zbudowa-
no. Dlatego jednym z konkurso-
wych warunków by³a mo¿liwoœæ
etapowej realizacji inwestycji. 
– Za rok chcemy ju¿ wiedzieæ, kto
i co bêdzie tutaj budowa³ –
mówi³ prezes Borowski. W ci¹gu
czterech lat na pewno nie zosta-
nie zabudowane ca³e Narodowe
Centrum Sportu, ale maj¹ szansê
inwestycje prywatne (np. hotel).

Serce dla mieszkañców?

Mieszkañcy prawobrze¿nej
Warszawy bêd¹ mieli okazjê
kompleksowo oceniæ koncepcjê
Stadionu Narodowego, zagospo-
darowania okolicznych terenów
oraz brzegów Wis³y. Za dwa ty-
godnie, 26 czerwca, w dniu edy-
cji nastêpnego numeru „Mie-
szkañca”, w liceum im. gen. J.
Jasiñskiego przy ul. Grochow-
skiej zaplanowane jest otwarte
spotkanie, na którym zostan¹
przedstawione, omówione i pod-
dane dyskusji koncepcje doty-
cz¹ce ca³ego terenu pomiêdzy
Wis³¹, ul. Zamoyskiego, al. Zie-
lenieck¹ i al. ks. Poniatowskiego. 

Na gor¹co „Mieszkaniec” za-
pyta³ Czytelników jak oceniaj¹
proponowane zmiany tego tere-
nu. – To zbyt piêkne, aby siê ziœci-
³o! A jeszcze z planów wynika, ¿e
przy rondzie Waszyngtona ma byæ
kolejna  stacja metra – komentu-
je Krzysztof, student mieszkaj¹cy
przy ul. Grochowskiej. Wiêcej
optymizmu ma pan Henryk, mie-
szkaniec czynszówki przy ul. Tar-
gowej: - Super, ¿e powstanie taki
Manhattan, ale jak paskudnie
i biednie bêdzie wygl¹da³a przy
nim nasza zaniedbana kamieni-
ca... Czy miasto zainwestuje
w okoliczne budynki? Pani El¿-
bieta Kruszko, emerytowana nau-
czycielka mieszkaj¹ca przy ul.
Wersalskiej liczy na szansê dla
Saskiej Kêpy: – Mo¿e w koñcu
prezydent Warszawy spe³ni obiet-
nicê rewitalizacji ul. Francuskiej,
choæ potrzebna jest modernizacja
ca³ego ci¹gu Francuska, Paryska
i Wersalskiej. Adam Rosiński

Anatomicznie serce znajduje siê z lewej stro-
ny. A gdzie w takim razie mo¿e znajdowaæ siê
serce organizmu miejskiego, jakim jest pra-
wobrze¿na Warszawa? Takim sercem mo¿e
byæ Narodowe Centrum Sportu.

Zwyciêsk¹ koncepcjê ogl¹daj¹ minister Miros³aw Drzewiecki, prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz
i prezes spó³ki NCS Micha³ Borowski.
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WAKACYJNE WYPRAWY 
NA WSZYSTKIE 
KONTYNENTY

� W czasie deszczu dzieci siê nudz¹, ale w czasie wakacji w przedszkolu „Dzieci
Œwiata – Œwiat Dzieci” jest to niemo¿liwe. Ka¿da pogoda jest dobra, aby spêdziæ
w przedszkolu wyj¹tkowe wakacje.

� Dziêki WAKACYJNYM WYPRAWOM NA WSZYSTKIE KONTYNENTY dzieci odbê-
d¹ tajemnicze podró¿e w poszukiwaniu skarbów, pierzastego wê¿a czy Pomido-
rii Wielkiej. Nie bêdzie opuszczaæ ich odwaga a nowe wyzwania bêd¹ podejmo-
waæ z radoœci¹. Bêd¹ walczyæ z morskim ¿ywio³em, wcielaæ siê w traperów i pi-
ratów. Dzielnie rozbij¹ obozowiska z dala od ludzkich siedzib. Poznaj¹ uroki bu-
szu, sawanny, prerii, tajgi, d¿ungli czy pustyni. Bêd¹ odkrywaæ nowe l¹dy, pozna-
waæ zwierzêta, ptaki i roœlinnoœæ. 

� Zwyczaje ró¿nych narodów przybli¿¹ im osoby zamieszkuj¹ce ró¿ne kontynenty.
Dzieci doœwiadcz¹ smaków ró¿nych potraw, a niektóre z nich bêd¹ same przygo-
towywaæ.

� Wyprawy „Okiem Kangura”, „Pod pirack¹ flag¹” czy „Tropem Yeti” dostarcz¹ dzie-
ciom wyj¹tkowej zabawy i wiedzy o otaczaj¹cym nas œwiecie, umo¿liwi¹ dzieciom
poznanie i rozró¿nianie kontynentów, a ca³y œwiat stanie siê bliski i ciekawy. Spe³-
ni¹ siê dzieciêce marzenia, a nad ich przygodami zawsze bêdzie œwieciæ s³oñce. 

� Œw. Augustyn twierdzi³, ¿e „ Œwiat jest ksiêg¹, a cz³owiek, który nie podró¿uje
czyta tylko jedn¹ stronê”, a wiêc czas wyruszyæ w wakacyjn¹ dzieciêc¹ podró¿ do
zaczarowanego przedszkola „Dzieci Œwiata – Œwiat Dzieci” piêknie po³o¿onego
blisko Ciebie – wœród lasów i pagórków Anina. 

Pierwsza wyprawa
to wyprawa na wyspê
Zaczarowanego Przed-
szkola. Na wyspie jest
piêkna roœlinnoœæ: ma-
gnolie, azalie, rodo-
dendrony, sosny a w chwili obecnej urzeka wszystkich zapach kwitn¹cych akacji. 

Z gniazd za³o¿onych na starych dêbach i kasztanach przygl¹daj¹ siê synogarlice,
sroki i sójki. Wiewiórka Minka ju¿ zajê³a leszczynê, a koty Mafiozo i Pinezka zasia-
d³y na schodach przedszkola. Mi³o jest popatrzeæ jak dzieci wybieraj¹ siê na wypra-
wê na Archipelag Aninowego Przyl¹dka.

Mateuszek o blond czuprynie ma zawsze przy sobie koparkê lub inny sprzêt bu-
dowlany. Julcia o duszy artystycznej wykonuje prace plastyczne pe³ne niesamowitych
skojarzeñ np.  „Ka³u¿a pe³na motyli”. Iwonka z bajkowym s³ownictwem zaczaruje ka¿-
de dziecko, a przy tym upiecze piaskowe ciasteczka z marmolad¹. Staœ stoj¹c na bur-
cie statku obserwuje przez lunetê l¹dy i opowiada o zwierzêtach, o jakich siê jeszcze
nikomu nie œni³o. Natalka poprowadzi ka¿de dziecko w nieznane. Dziêki ciekawoœci
œwiata i ogromnej energii jest niezast¹piona dla innych. Micha³ ma wiele pomys³ów,
a w roli kapitana wypraw zawita do ka¿dego portu. Wszystkim wyprawom nada du-
cha przygody, bo jest pe³en ekspresji i fascynacji nowymi rzeczami. Niewa¿ne czy
zdobywamy nowe l¹dy, czy smocze jaskinie do wyprawy do³¹cza grono pamperso-
wych majtków, które zawsze jest chêtne do zabawy. Urzekaj¹ce jest to, ¿e pomimo
ró¿nic miêdzy sob¹, dzieci czuj¹ wiêŸ ze sob¹ i darz¹ siê ogromn¹ ¿yczliwoœci¹. 

CZEKAMY NA TWOJE DZIECKO
W Zaczarowanym Przedszkolu „Dzieci Œwiata – Œwiat Dzieci”
Warszawa Anin, ul. Odrodzenia 12A, tel. (022) 812-50-64 tel. kom. 0-692-117-811

Ca³odzienne wy¿ywienie, ³atwy dojazd, przyjazne godziny pracy.

www.dzieciswiata-swiatdzieci.pl AS 2008
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tel. (022) 812-65-38
0502-812-046

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
W³asna kaplica i ch³odnia

Warszawa, ul. ¯egañska 20

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

„REMUS”

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.
� ul. Grochowska 156

tel. 022 610-48-74; 022 610-49-11
� ul. Floriañska 12

tel. 022 619-19-56; 022 619-36-19
� ca³odobowo

tel. 022 836-69-16; 0608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWE

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 

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

C A Ł O D O B O W O

ZAK£AD 
POGRZEBOWY

ZAK£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

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 022 610−02−17

Pl. Szembeka 6
tel./fax 022 612−02−18
kom. 0602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

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

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

�� Pu³awska 26A
tel. 424−06−60; 0510 834 834

Montaż TV SAT POLSAT CYFROWY

CENTRUM PRANIA
Dywanów i Wyk³adzin
Twój dywan wymaga prania?
Jeden telefon i załatwione!

(022) 371-82-08; (022) 353-98-58
512-248-892; 500-110-238

� przyjedziemy po Twój dywan,
�wypierzemy w naszej specjalistycznej pralni,
� odwieziemy czysty, suchy i pachn¹cy!
www.centrumpraniadywanow.waw.pl

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

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

ul. Mycielskiego 20
tel. ((002222))  813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

�������
 !"��#� 
��$��"!��#%��&� '&��
�������������� �������� ����!���

"��#$�������%&��'���(
�����"�))(�*+!,+!,��-�

�+��,!��,��+

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

LOKALE FALENICA
DO WYNAJĘCIA
I piêtro: 8, 16, 30 i 50 m kw.

Wysoka suterena: 43 i 80 m kw.
Zg³oszenia tel.

022 872 98 58; 
0606 591 047

lub „SOP” ul. Frenkla 15

SM „Marysin Wawerski” w Warszawie ul. Begonii 9 og³asza 
przetarg nieograniczony na lokale mieszkalne z odzysku o statusie: 

wyodrêbniona w³asnoœæ.
1. ul. Korkowa 137C m 53, metra¿ - 37,50 m kw., III piêtro, 2 pokoje (do remontu) 

cena 245.700 z³.
2. ul. Korkowa 139/145 m 22, metra¿ - 37,50 m kw., II piêtro, 2 pokoje (do remontu)

cena 227,250 z³.
Oferty nale¿y sk³adaæ do 24.06.2008 r. do godz. 14.30 w siedzibie Spó³dzielni 

przy ul. Begonii 9 (pok. 4).
Informacje mo¿na uzyskaæ pod nr (022) 812-02-78 wew. 12, 25.  

Szanowna Redakcjo!
Zbiera³am siê d³ugo do na-

pisania tego listu, poniewa¿
wczeœniej mia³am cierpliwoœæ,
ale dzisiaj moja cierpliwoœæ
ju¿ siê skoñczy³a. PrzejdŸmy
do konkretów. Jestem mam¹
1,5 rocznej córki. Jak ka¿da
matka (samodzielnie wycho-
wuj¹ca) mam trochê trudniej,
poniewa¿ z braku zapewnienia
dziecku opieki muszê zabieraæ
je ze sob¹ praktycznie wszê-
dzie. Tak¿e do tych miejsc jak:
urz¹d gminy, poczta, s¹d – aby
za³atwiæ wiele ró¿nych spraw.
Córka (co w³aœciwe dla jej
wieku) wybiera siê ze mn¹
„w podró¿” w wózku.
W zwi¹zku z czym mowa tu bê-
dzie o podjazdach dla wózka
dzieciêcego.

Sytuacja nr 1
Wybieram siê na pocztê –

ul. Grochowska 246, kilka
schodków, podwójne drzwi –
trzeba pchn¹æ. Obie rêce
mam zajête trzymaniem wóz-
ka z dzieckiem (dziecko ok. 13
kg + ok. 8 kg wózek), kiedy
wózek wnoszê, drzwi otwie-
ram – popycham… po prostu
g³ow¹!!! Zgroza! Innym ra-
zem idê na pocztê (wnuczk¹
zaopiekuje siê babcia),
a przed wejœciem czeka Pani
w wózku inwalidzkim. Propo-
nujê pomoc. Pani na to, ¿e jest
dzwonek (w œcianie) i dzwoni,
bo pracownik poczty ma obo-
wi¹zek wyjœæ i na zewn¹trz
obs³u¿yæ petentkê. Wesz³am
na pocztê, mówi pani z okien-
ka, ¿e na zewn¹trz czeka oso-
ba niepe³nosprawna. Po ja-
kimœ czasie do tej Pani w wóz-
ku inwalidzkim wyszed³ pra-
cownik poczty i na zewn¹trz
za³atwi³ sprawê. Zgroza!
A dlaczego? Dlatego, ¿e gdy-
by by³o –20 stop. C, to wszy-
scy ludzie niepe³nosprawni
czekaliby tak na mrozie w ce-
lu za³atwienia swoich spraw
na poczcie? Owszem, sytuacja
hipotetyczna. Ale wejœcie
mo¿na przebudowaæ, aby s³u-
¿y³o ludziom. Aby drzwi sa-
moczynnie siê otwiera³y i by³y
pojedyncze, aby by³ podjazd
dla wózka dzieciêcego i inwa-

lidzkiego. Ja nie przyjmujê
wyt³umaczenia, ¿e w¹ski jest
chodnik. Bo na chodniku
przed poczt¹ zaparkowane s¹
samochody, a dla samocho-
dów jak powszechnie wiado-
mo jest parking (jak kogoœ
staæ na samochód to zrozu-
mia³e, ¿e staæ na parking).

Sytuacja Nr 2
Idê do urzêdu dzielnicy dla

Pragi Po³udnie przy ul. Gro-
chowskiej…wchodziæ nie
trzeba po schodach, ale tylko
przez g³ówne wejœcie. Wiêc..
podwójne drzwi – jedn¹ rêk¹
otwieram drzwi, drug¹ wpy-

cham wózek. Jedne drzwi siê
za mn¹ jeszcze nie zamknê³y,
bo muszê siê „gimnastyko-
waæ” jeszcze z tymi drugimi
– co przede mn¹ i wózkiem.
Uff… wesz³am. A tutaj kilka
wspania³ych schodów. Có¿…
wózek w rêce i pod górê.
Starsza pani mówi „oj dzi-

siejsze matki to silne kobie-
ty”. Uœmiecham siê ze smut-
kiem w oczach. Bo co mi po-
zosta³o. W tej dzielnicy przy-
da³yby siê pojedyncze drzwi,
ale za to samoczynnie otwie-
rane i podjazd dla wózka
dzieciêcego (dla inwalidzkie-
go jest). Inwalida swoj¹
drog¹ te¿ by siê „nagimna-
stykowa³” zanim pokona³by
podwójne drzwi w tym urzê-
dzie.

Sytuacja Nr 3
W tym przypadku komplet-

na „wtopa”. Idê do s¹du przy
ul. Terespolskiej. Super

gmach oddany do u¿ytku chy-
ba w 2006 roku. S¹ windy,
w ka¿dym pokoju przy ka¿dym
stanowisku komputer, jest
urz¹dzenie dla wózka inwa-
lidzkiego (aby móc zjechaæ do
szatni, czy do biura podaw-
czego). Ale nie ma zjazdu dla
wózka dzieciêcego. Wiêc co?

Wiêc wózek w rêce i na dó³
i do góry po schodach, powo-
lutku, ¿eby siê nie przechyliæ
i nie upaœæ z dzieckiem w wóz-
ku. A teraz, dlaczego to kom-
pletna „wtopa”? Dlatego, ¿e
w tym s¹dzie jest Wydzia³ Ro-
dzinny i Nieletnich i chocia¿-
by z tego jednego wzglêdu
Szanowny Prezes S¹du (b¹dŸ
osoba za to odpowiedzialna)
móg³by zadbaæ o to, aby wmu-
rowaæ kilka cegie³ w schody
prowadz¹ce do biura podaw-
czego i zrobiæ podjazd dla
wózka dzieciêcego.

Podsumowanie 
Droga Redakcjo, szanowni

Czytelnicy, ka¿da trudna sy-
tuacja w naszym ¿yciu jest
przemijaj¹ca. Dla mnie ozna-
cza to tyle, ¿e córka za jakiœ
czas wyroœnie z wózka. A za
kilkanaœcie lat te wszystkie
schody i drzwi bêdzie pokony-
wa³a z wiêksza gracj¹ ni¿ ja
po kilkunastu latach – bêd¹c
emerytk¹. Sens treœci w moim
liœcie jest taki, aby myœleæ
perspektywicznie, aby przy-
sz³e pokolenia mia³y l¿ej, le-
piej, ³atwiej. Bo nawet nie jest
stosowne pisaæ tutaj, ¿e ma-
my XXI wiek – epokê super-
technologii i techniki… A ze
zwyczajnym wejœciem do
urzêdu radzimy sobie… Prze-
milczê!!!

Redakcjo interweniujcie
w moim i przysz³ych matek
imieniu. I nie dajcie siê zwieœæ
pozornym brakiem funduszy –
t³umaczeniem urzêdników
w w/w trzech sytuacjach.

Proszê.
Zawiedziona mama

(dane do wiadomoœci redakcji)

Od redakcji
Publikuj¹c powy¿szy list

sygnalizujemy podobne pro-
blemy zg³aszane wczeœniej
przez naszych Czytelników.
Nie bêdziemy cytowaæ uch-
wa³, stanowisk programowych
uchwalanych przez w³adze sa-
morz¹dowe miasta, dzielnicy
oraz w³adz centralnych, które
mia³y byæ realizowane w tym
zakresie.

Oczekujemy od zaintereso-
wanych w³adz samorz¹do-
wych miasta i dzielnicy oraz
administratorów budynków na
konkretn¹ odpowiedŸ, któr¹
przeka¿emy naszym Czytelni-
kom. (ab) 

� Listy do redakcji � ŁAWECZKA, 
czyli aktor z ogrodem w tle

Karol Strasburger, Edyta Jungowska, Rafa³
Królikowski i Tomasz Sapryk oraz wielu in-
nych aktorów wyst¹pi³o w niedzielê 8 czerw-
ca w nietypowej roli. Pozowali do portretów,
których autorami s¹... dzieci.

Przed godzin¹ 11.00 ³aweczki na dziedziñcu Starej Poma-
rañczarni w £azienkach zajêli modele. Praca aktora to ruch sce-
niczny. Tym razem zastygli w bezruchu. Karol Strasburger bar-
dzo sobie chwali³ owo siedzenie i nicnierobienie. Podobnie po-
zostali. Czy obawiali siê tego, jak widz¹ ich m³odzi mistrzowie

pêdzla? Tomasz Sapryk przyzna³, ¿e jest „spokojny o talent pañ,
które siê mn¹ zajmuj¹. Mam nadziejê, ¿e dodadz¹ mi trochê
w³osów i uszlachetni¹ rysy twarzy” - doda³. Edyta Jungowska
jako jedyna mog³a œledziæ na bie¿¹co prace nad swoim portre-
tem. By³a pod wielkim wra¿eniem d³ugich rzês, jakie namalo-
wa³a portrecistka. „Rzêsy super, piêkne... Chcia³abym mieæ ta-
kie. Myœlê, ¿e artyœci czêsto maluj¹ nas na wyrost. To w sumie
bardzo fajne.” 

Plener malarski zorganizowano po raz trzeci. Wac³aw Sku-
dniewski - Prezes Stowarzyszenia Przyjació³ Dzieci Ulicy uwa-
¿a, ¿e to wspania³y pomys³: - Ide¹ akcji „£aweczka” jest budo-
wanie nowych miejsc dla dzieci biednych, zaniedbanych, wyma-
gaj¹cych opieki.

W ubieg³ych latach dochód z wystawionych na aukcje portre-
tów znanych osób namalowanych przez podopiecznych Ognisk
Dziadka Lisieckiego przeznaczono na zakup ³aweczki przed Po-
marañczarniê. St¹d tytu³ pleneru: „£aweczka”. W tym roku
wszystkie namalowane prace równie¿ zostan¹ wystawione na
aukcjê. Tym razem dochód z przedsiêwziêcia dofinansuje zajê-
cia artystyczne w Oœrodkach Ognisk i Klubów M³odzie¿owych
Dziadka Lisieckiego.

Małgorzata K. Piekarska

Mieszkañcy budynków Ostrobramska 128 i Miêdzy-
borska 48 alarmuj¹ i prosz¹ o interwencjê w sprawie
œmieci le¿¹cych obok chodnika przy wyjeŸdzie
z pobliskiego parkingu. Taka sytuacja trwa ju¿ od
trzech tygodni. W³adze samorz¹dowe, s³u¿by po-
rz¹dkowe, Stra¿ Miejska i Policja nie s¹ zaintereso-
wane usuniêciem œmieci, wœród których znajduj¹ siê
m.in. lekarstwa i strzykawki, twierdz¹ mieszkañcy,
którzy interweniowali w tych instytucjach. 

INTERWENCJA MIESZKAŃCA
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Dogadzanie sobie dzisiaj
uwa¿a siê za rzecz normaln¹.
I s³usznie, bo dlaczego mamy
wybieraæ dyskomfort, skoro
¿ycie proste, ³atwe i przyjem-
ne jest w zasiêgu rêki.

WeŸmy takie zakupy. Dzisiaj
niewiele osób ma czas i ochotê,
by wêdrowaæ osobno „do rze-
Ÿnika”, ale tego z drugiej ulicy,
bo ma œwie¿sze, do warzywnia-
ka a potem dalej, do piekarni
po pieczywo. Wybieramy albo
wersjê „bazar”, gdzie mamy
wszystko w jednym miejscu,
choæ w osobnych pawilonach,
albo te¿, oszczêdzaj¹c czas
i pieni¹dze, hipermarket.

Oko³o 10 tys. m kw. po-
wierzchni, obszerny wózek,
znana trasa – tu proszki do
prania, tam kie³basa, obok wa-
rzywa, obuwie, dalej ryby,
garnki, nabia³… Po to w³aœnie
wymyœlono hipermarkety, ¿eby

by³o wszystko w jednym miej-
scu, ¿eby mo¿na by³o kupowaæ
b³yskawicznie lub przeciwnie,
marudziæ i przebieraæ do woli.
Nawet ci, którym trudno ru-
szyæ siê na spacer, r¹czo bie-
gaj¹ tam i z powrotem po hek-
tarowej powierzchni. 

A ja czasem lubiê staroœwiec-
ko. Dlatego kupujê czêsto na

Szembeku (tu mam najbli¿ej).
Miêso wygl¹da tu jak miêso,
sflacza³a sa³ata jest natych-
miast zastêpowana œwie¿¹, kil-
ka piekarni oferuje œwie¿y chle-
bek w wielkiej rozmaitoœci cen
i smaków. Jest s³ynna pasman-
teria „ze wszystkim”, ksiêgar-
nie, meble i jubiler – czego ko-
biecie wiêcej trzeba do szczê-

œcia? Wiadomo, kosmetyków
i ciuchów, ale te s¹ tu równie¿.

A jednak… W tych wielkich,
anonimowych sklepiszczach jest
jakiœ magnes. Mo¿e anonimo-
woœæ? Nikt nie mówi poczciwie,
¿e „przecie¿ dopiero co kupo-
wa³am mas³o”, bo nikogo to nie
obchodzi. Nikt mi nie przypomi-
na, ¿e „dla pani to jak zawsze
szyneczka bez t³uszczu” i nie wy-
dziwia, ¿e dzisiaj mam ochotê
w³aœnie z t³uszczem. No i ta wy-
goda – wszystko jest pod rêk¹!

Sklepy wielkopowierzchnio-
we, ³¹cz¹ce w ofercie artyku³y
przemys³owe, spo¿ywcze i che-
miê gospodarcz¹, coraz czê-
œciej lokuj¹ siê te¿ w ma³ych
miasteczkach, które poczytuj¹
to sobie za pewn¹ nobilitacjê
i zaszczyt, bo oto zawita³ do
nich wielki œwiat.

Nawet ¿yj¹cy ze swojej na-
strojowej staroœwieckoœci Ka-
zimierz nad Wis³¹ nie opiera
siê pokusie, by zmieœciæ „czte-
ry w jednym”: pami¹tki, tele-
fon, wucet i parking, czyli to,
czego najczêœciej szukaj¹ tu-
ryœci. Czy Wam siê to podo-
ba? żu

Wszystko
pod rêk¹

Kobiecym okiem

F
ot
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- Dzieñ dobry, panie Kazimierzu! Eustachy Mordziak ju¿
dawno tak siê nie ucieszy³ siê na widok kolegi! Ale i nie dzi-
wota – nie widzieli siê dobre trzy tygodnie. – Co siê z panem
dzia³o, gdzie siê pan podziewa³, panie Kaziu kochany?

- I ja siê cieszê, ¿e pana widzê, panie Eustachy. A by³y
chwile, ¿e ju¿ w¹tpi³em. 

- Co pan mówi?!
- Rozchorowa³em siê ni z tego ni z owego. O moich

k³opotach z sercem pan wiesz, no to do tego przypl¹ta³o siê
jeszcze zapalenia p³uc. Krótko mówi¹c, panie Eustachy,
jeszcze jakieœ 50 lat temu, by³oby ju¿ po konsolacjach. 

- Gdzie pan le¿a³?
- Jak to gdzie, u nas, na Grochowie w Klinice Kardiologii.

Lekarze panie – prima sort. Zw³aszcza szefowa. Pielêgnia-
reczki – palce lizaæ. Tylko chorzy, niestety, do kitu. Jak zwa-
lony chorob¹, to le¿y, ani rêk¹, ani nog¹ nie ruszy. Jak ju¿
mo¿e ruszyæ, to od razu, panie, do kibla i papierocha za pa-
pierochem. Wal¹ w niego lekarstwa, t³umacz¹, jak komu do-
bremu, ¿e palenie go zabija, a stanie taki jeden figo-fago
i mówi: palê od trzydziestu oœmiu lat i bêdê pali³. 

- Na³óg, panie Kaziu, straszna rzecz.
- Wiesz pan, ¿e kobity nie lepsze. Razem z tymi ch³opami w

kiblu dyma ci¹gn¹. Jak w szkole na du¿ej przerwie. Doroœli
ludzie! Wiedz¹, ¿e im to szkodzi, a pal¹. 

- Mówiê panu – nie ma na to rady, trzeba byæ wyrozu-
mia³ym. 

- No to¿ by³em, choæ mnie akurat nikt nie przekona, ¿e nie
mo¿na tego pokonaæ. Jak by³em m³ody i przekonany, ¿e mnie
¿adna cholera nie ruszy, to pali³em, jak lokomotywa. Gdy jed-
nak poszed³em po rozum do g³owy, rzuci³em jednego dnia.
Jednego dnia! Wiêc ja sam wiem najlepiej, ¿e mo¿na. Patrzê
w tym momencie na pana panie Eustachy, bo i pan fajki z
gêby nie wyjmujesz.

- Nie dajê rady, panie Kaziu. Za s³aby widocznie jestem. Co
ja ju¿ nie robi³em: cukierki œlazowe, guma do ¿ucia anty-
nikotynowa, zwyk³a guma do ¿ucia - ni cholery. Ci¹gnie mnie
i ju¿. A jak jeszcze piwko wprowadzê, to nie ma si³y. Dziadek
pali³, ojciec pali³ - widaæ tak nam pisane.

- Pañskie ¿ycie, panie Eustachy, pañski wybór. Kiedyœ na
pewno coœ ludzie wymyœl¹ na te papierochy. Mo¿e nawet i na
raka, ale na razie palisz pan, to tak, jakbyœ pan gra³ w
rosyjsk¹ ruletkê – nie mo¿e siê dobrze skoñczyæ. Wyj¹tki, jak
to mówi¹, tylko potwierdzaj¹ regu³ê. Ale skoro mówimy ju¿,
¿e tak powiem, o tradycjach rodzinnych, to taki dowcip mi siê
przypomnia³: - Przychodzi facet do pubu, k³adzie 100 z³otych
na barze i mówi do barmana: - Nalej mi, bo zaraz padnê!
Dowiedzia³em siê dzisiaj, ¿e mój ojciec jest gejem. Za dwa
tygodnie ten sam facet przychodzi, k³adzie forsê i mówi: -
Nalej, bo zaraz padnê! Dowiedzia³em siê, ¿e mój brat jest
gejem. Po tygodniu facet znów przychodzi i bez s³owa k³adzie
100 z³otych na blacie. Barman pyta: - Czy jest ktoœ w twojej
rodzinie, kto sypia z kobietami? - Tak, moja ¿ona. W³aœnie siê
o tym dowiedzia³em. Nalej!                            

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Na³óg
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

REKLAMA REKLAMA

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

Zdrowie i si³y odzyskasz tylko w Krynicy-Zdroju!

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.zgoda−krynica.pl

na 14-dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne (dofinansowane z PFRON) w terminach: 
�� 25.07.2008 – 07.08.2008 w cenie 1288 z³ 
�� 09.08.2008 – 22.08.2008 w cenie 1330 z³
�� 25.08.2008 – 07.09.2008 w cenie 1274 z³

W cenie turnusu: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, 2 zabiegi
dziennie + gimnastyka, bogaty program kulturalny, ca³odobowa opieka medyczna. 

W pobli¿u pijalnie wód mineralnych, lodowisko, wyci¹gi narciarskie i inne atrakcje!!!
Ju¿ dziœ zadzwoñ i zapytaj o szczegó³y.

zaprasza

Do ulicy Otwockiej na Pradze Pó³noc „od zawsze” mia³em sentyment g³ównie
z dwóch powodów. Jako ministrant w „Starym koœció³ku” pod wezwaniem Matki
Boskiej Loretañskiej na ulicy Ratuszowej chodzi³em regularnie, co roku na Bo¿e
Cia³o z procesj¹ do koœcio³a Najœwiêtszego Serca Jezusowego zwanego popularnie
Bazylik¹ na Kawêczyñskiej. Adres g³osi³ wprawdzie „Kawêczyñska”, ale Bazylika
stoi przecie¿ frontem do Otwockiej.  To po pierwsze. Po drugie zaœ, zaraz po wy-
zwoleniu Pragi we wrzeœniu 1944 roku, w szkole na Otwockiej mieœci³a siê woj-
skowa jednostka ³¹cznoœci, gdzie robi³em nas³uch radiostacji zagranicznych, na
podstawie którego dostarcza³em depesz najpierw do „Biuletynu Praskiego”,
a póŸniej do „¯ycia Warszawy”. Teraz doszed³ powód trzeci – Fabryka Trzciny,
s³ynna z ró¿nych imprez. Jak ta z pokazem bielizny damskiej. Ale najpierw –
wspomnienia paryskie. 

Bêd¹c korespondentem prasowym w Pary¿u w latach 1959-60, dosta³em siê na
pokaz mody Elsy Schiapparelli (czytaj skiap-pa-REL-li), jednej z tych najwiêkszych
projektantek mody porównywalnej do Diora czy Armaniego. Pani Elsa zademon-
strowa³a m. in. kolekcjê damskiej bielizny, a w jej ramach majteczki wykoñczone
koronk¹ wykonan¹ ze sztucznych diamentów. Choæ pani Elsa by³a znana z ³¹czenia
ekscentrycznoœci z prostot¹, te akurat majteczki wywo³a³y na sali prawdziwy entu-
zjazm.. 

Sztuczne diamenty pani Elsy by³y integraln¹ czêœci¹ owych majteczek –
w dodatku ozdabia³y one najbardziej intymny element damskiej bielizny. Tym-
czasem kogutki i srebrne prêciki, tworz¹ce coœ w rodzaju koron znajdowa³y siê
na g³owach modelek prezentuj¹cych awangardow¹ bieliznê firmy Corin na
Wielkiej Gali wrêczenia nagród XI edycji konkursu Wybitny Polski Eksporter
zorganizowanej przez pismo „Rynki Zagraniczne” 9 maja w³aœnie w Fabryce
Trzciny. 

By³a to impreza imponuj¹ca. Frekwencja kolosalna – ponad 500 osób, ludzi m³o-
dych z niewielk¹ domieszk¹ piêædziesiêciolatków, ju¿ nie mówi¹c o paniach, wœród
których oczywiœcie ¿adnej domieszki nie by³o – by³a sama m³odoœæ. Podkreœliæ na-
le¿y wartkoœæ prezentacji Gali przez Annê Popek i Tomasza Mazura, redaktora na-
czelnego „Rynków Zagranicznych” – ogromny materia³ informacyjny o nagrodach
i firmach zosta³ przedstawiony sprawnie, kompetentnie i szybko. Pani Anna emano-
wa³a czarem, a pan Tomasz... tu powrót do bielizny. 

Z jego ust pad³a informacja, ¿e Corin odnios³a wielki sukces w Grecji. Tamtejsi –
uwaga! - mê¿czyŸni, bardziej jeszcze ni¿ kobiety – za¿yczyli sobie, ¿eby bielizna
dla pañ by³a w¹ska w talii a obfita w biuœcie. Corin ich gusta w pe³ni zadowoli³a.
I trzeba by³o widzieæ redaktora Tomasza, z jak¹ luboœci¹ trzyma³ w rêku ow¹ „mi-
seczkê” biustonosza rozmiaru G, kiedy o tym sukcesie mówi³. 

Czy jednak Corin nie wprowadza nowej mody? Tylko jedna modelka prezen-
towa³a model klasyczny: gorsecik, majteczki, paseczek i podwi¹zki przypiête do
poñczoszek. Poza tym zestawem by³y albo tylko biustonosze i majteczki; albo
biustonosze, paski, majteczki, podwi¹zki bez poñczoszek; albo biustonosze,  pa-
ski, majteczki, podwi¹zki, na które by³y zapiête poñczoszki; albo wreszcie biu-
stonosze, paski, majteczki, podwi¹zki, poñczoszki, ale trzymaj¹ce siê na udach
„same z siebie” z podwi¹zkami majtaj¹cymi siê beztrosko w powietrzu. W ka¿-
dym razie, jak stwierdzi³ redaktor Mazur, ten pokaz bielizny, „a zw³aszcza
atrakcyjne modelki, budzi³y podziw i by³y obiektami komentarzy zebranych na
sali goœci”. Komentarzy na najwy¿sze „C”. „C” oczywiœcie jak... Corin.              

Ale by³y te¿ inne komentarze, te, które dotyczy³y Fabryki Trzciny. A mianowicie
– ¿e to centrum kulturalno-promocyjne coraz bardziej przyczynia siê do wielkiego
dzie³a renowacji Pragi. Has³o Wiecha, g³osz¹ce, ¿e „Praga – to wiadomo – stolica”
nabiera coraz jaœniejszego blasku. Zygmunt Broniarek

Hurtownia Optyczna
H u r t - D e t a l

Okulary tylko
49,−*

oprawa + szk³a + robocizna

ul. Majdańska 7
tel. 022 612−00−03

*szczegó³y promocji w hurtowni

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

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

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

„Ma³y Bazarek”)

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 11, 18, 25.VI
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

� 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”

SKLEP MEBLOWY

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

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

WYKONUJE:
		 renowacjê wszystkich mebli 

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

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

³¹cznie z monta¿em karniszy
		 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
		 posiadamy wybór tkanin i transport

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

� 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
kom. 600 297 508, 600 813 785

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

CZYNNE: PN.-PT 9.00-19.00,
SOB. 9.00-14.00
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REKLAMA REKLAMA

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!
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OKNA PCVOKNA PCV


 Żaluzje

 Roletki

materiałowe

 Moskitiery

 Verticale
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MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

Sygn. Akt III K 65/08

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08 kwietnia 2008 r.

S¹d Rejonowy dla Warszawy Pragi Po³udnie w III Wydziale Karnym w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy ASR Anna Ostrowska
Protokolant Micha³ Oporski w
obecnoœci Prokuratora po rozpoznaniu
dnia 08.04.2008 r.
sprawy Tomasza Litwiñskiego, urodz. 25 sierpnia 1984 roku w Warszawie
syna Dariusza i Iwony z domu Szyszko oskar¿onego o to, ¿e:
w dniu 25 grudnia 2007 roku w Warszawie umyœlnie naruszy³ zasady bezpieczeñstwa w ruchu l¹dowym,
okreœlone w art. 45 ust.1 Ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602
z póŸniejszymi zmianami), w ten sposób, ¿ê znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci o zawartoœci alkoholu
w wydychanym powietrzu I – badanie 0,89 mg/l, II badanie 0,82 mg/l, III – badanie 0,70 mg/l kierowa³ sa-
mochodem m-ki Audi o nr rej. WF – 83118 tj. o czyn z art. 178a § 1 kk.

Orzeka
I. Oskar¿onego Tomasza Litwiñskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czy-

nu i za to na podstawie art. 178a § 1 KK wymierza mu karê grzywny w wysokoœci 60
(szeœædziesiêciu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki dziennej na kwotê 30
(trzydziestu) z³otych:

II. Na podstawie art. 63 § I KK na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskar¿onemu okres
rzeczywistego pozbawienia wolnoœci w sprawie w dniach 25 i 26 grudnia 2007 roku
i uznaje cztery stawki dzienne grzywny za uiszczone:

III. Na podstawie art. 42 § 2 KK i art. 43 § 1 KK orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym przez okres 2 (dwóch) lat.

IV. Na podstawie art. 63 § 2 KK na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia  wszelkich pojazdów
mechanicznych w ruchu l¹dowym zalicza oskar¿onemu okres zatrzymania prawa jazdy nr
01538/07/1465078 od dnia 25 grudnia 2007 roku do dnia 08 kwietnia 2008 roku;

V. Na podstawie art. 49 § 2 KK orzeka od oskar¿onego na rzecz Polskiego Czerwonego Krzy-
¿a ul. Mokotowska 14 00-950 Warszawa œwiadczenie pieniê¿ne w kwocie 500 (piêæset)
z³otych w terminie trzech miesiêcy od daty uprawomocnienia siê orzeczenia;

VI. Na podstawie art. 50 KK orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez publi-
kacjê w prasie lokalnej; Na podstawie art. 627 kpk zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skar-
bu Pañstwa koszty s¹dowe w kwocie 270 z³otych w tym 180 z³otych tytu³em op³aty.

Dla m³odzie¿y szkolnej ju¿ nied³ugo
zaczn¹ siê od dawna oczekiwane waka-
cje, a dla doros³ych czas urlopów. Roz-

poczynamy wiêc pakowanie walizek i ostatnie
przygotowania do wyjazdu. A jak to by³o daw-
niej, dok¹d wyje¿d¿ano, co ze sob¹ zabierano
i jak w ogóle wypoczywano?

Postaram siê pokrótce odpowiedzieæ na tak nie-
mal jednym tchem postawione pytania. Zapewne
z pewnym niedowierzaniem przyjmiemy fakt, i¿
jeszcze na pocz¹tku XX wieku znane nam dziel-
nice Warszawy, takie jak: Mokotów, Marymont,
M³ociny, Targówek czy Grochów stanowi³y miej-
sce wypoczynku naszych pradziadków. Wyje¿-
d¿a³o siê do nich nawet na d³u¿szy czas, na letni-
sko, dla nabrania si³. Najbardziej wysuniêty na
po³udnie Mokotów posiada³ jeszcze dodatkowy
walor, wyœmienite wody Ÿródlane. Odkrywc¹ ich
i za³o¿ycielem zdrojowiska by³ dr Ludwik Sau-

van, wprawdzie oryginalny Francuz, ale przyby³y
tutaj wprost z Wilna. Owe zdrojowisko
w Wierzbnie (czêœæ Mokotowa) przetrwa³o rap-
tem od schy³ku lat czterdziestych do lat szeœæ-
dziesi¹tych XIX wieku, prowadzone przez dr Ja-
na Mateckiego. 

Jednak pamiêæ o nim ca³kowicie nie zaginê³a,
a najd³u¿ej przetrwa³y po nim bij¹ce ze skarpy
mokotowskiej Ÿróde³ka oraz pe³ne uroku budynki:
miniaturowe dworki, wille i pa³acyki. W latach
1921-1944 dawne budowle wykorzystywa³o eks-
kluzywne gimnazjum i liceum mêskie W³adys³a-
wa Gi¿yckiego, prowadzone na mod³ê szwedzk¹
w tzw. systemie pawilonowym. Powsta³o ono
podczas trwania I wojny œwiatowej w 1916 roku
w Moskwie, sk¹d zosta³o ewakuowane do War-
szawy ju¿ po wybuchu rewolucji paŸdzierniko-
wej. Jednym z jego wybitnych absolwentów by³
m.in. poeta Konstanty Ildefons Ga³czyñski.

Po lewej stronie Wis³y, za Wilanowem le¿¹ Po-
wsin, Konstancin, Chylice i Skolimów, dawne let-
niska, a na prawym brzegu po³o¿one s¹; Wawer,
Anin, Otwock i Œwider, które te¿ na d³ugo sta³y siê
modnymi miejscami wypoczynku. Lasy iglaste,
czyste – woda i bujna, niczym nie ska¿ona przyro-
da stawa³y siê magnesem. Taki wyjazd odbyty tra-
s¹ kolejki w¹skotorowej by³ stokroæ tañszy od
podró¿y zagranicznej, kosztownej a przy tym wy-
magaj¹cej paszportu. Pakowano wiêc kufry, rza-
dziej walizy, bo te bardziej pasowa³y na trasy ko-
lejowe, czasem jeszcze jakieœ czêœci wyposa¿enia,
takie jak choæby ³ó¿ka, nawet szafki nocne i naj-
mowano powóz lub platformê i udawano siê na
wczeœniej wynajête letnisko, gdzie czeka³a przy-
gotowana cha³upa, willa czy dworek. Zwolennicy
pieszych wypraw zaopatrywali siê wczeœniej
w plecaki, jeszcze na pocz¹tku XX wieku nazywa-
ne z niemiecka rukzakami, b¹dŸ workami (zamie-
szczone obok zdjêcie reklamowe) i w termosy,
które d³ugo, bo do oko³o 1930 roku nazywano au-
rophanami lub flaszkami izolacyjnymi. 

Sprowadzane z Niemiec i z Anglii przez firmê
„Goldman i Edelman” w Warszawie, mo¿na je
by³o kupiæ w sklepie tej firmy przy ul. Widok 11. 

Na miejscu starano siê czynnie spêdzaæ czas
spaceruj¹c po okolicy lub obje¿d¿aj¹c j¹ wynajê-
tym powozem. Dzisiaj ju¿ zgo³a nieznane s¹ na-
zwy tych pojazdów konnych, chocia¿ utrzyma³y
siê one na terenie wiêkszoœci maj¹tków ziem-
skich do kresu ich istnienia w wyniku dekretów
nacjonalizacyjnych. Obecnie owe victorie, caby
(powozik dwuko³owy) dos dosy, landauery czy
doktorwageny mo¿emy jedynie ogl¹daæ w Mu-
zeum Powozów w Królewskich £azienkach.

Dodam do tego informacjê, i¿ wspó³czeœnie ce-
na takiego powoziku, wykonanego z drewna bu-
kowego, kszta³tuje siê w granicach od 3.500-
15.000 z³otych, niezbêdne jest jedynie posiadanie
przynajmniej jednego konia, a ten z kolei wyma-
ga stajni, a ów powozik wozowni...

Poeta Julian Eysmond, syn Franciszka, wybitne-
go malarza, w dowcipnym wierszu zatytu³owanym
„Letnisko”, tak oto na pocz¹tku lat dwudziestych
opisywa³ uroki wyjazdu i pobytu na wczasach:

„D³ugo stoisz w ogonku nim kolej nadchodzi,
¿e ci sprzedadz¹ bilet do Charona ³odzi,
t³ok, piski, wymyœlania. Ten i ów przeklêty
i potêpiony, w³azi ci ci¹gle na piêty...
Tej i owej znajomej pani – dobrodziejce
musisz g³oœno przypomnieæ, by sta³a w kolejce...

Lecz ³ódŸ ju¿ nat³oczona! PrzewoŸnik ci ka¿e,
Ojcu rodziny, topiæ twe cenne baga¿e...
Pakunki, pakuneczki, paczuszki, niestety –
wszystko poch³ania fala nie¿yczliwej Lety...
Czy¿ porównanie mo¿e byæ lepsze na œwiecie!
Tak, jak na letnisku – tracisz wszystko w lecie.

Przybywasz... miejsca wygl¹d przera¿a ciê brzyd-
ki...
wrzaskliwy Cerber-Burek szarpie ciê za ³ydki.
Pluton i Persefona ¿ywot wiod¹c s³odki,
dr¹ z piekielnych mieszkañców, jak poczciwe
kmiotki.
By smo³a nie zdro¿a³a – wypadek to rzadki,
a za zgrzytanie zêbów p³aci siê naddatki.

Gdy zaœ pragniesz w ciemnoœciach spocz¹æ odro-
binê,
czarty ci wyœpiewuj¹ nad uchem Titinê... 
W piekle siê letniskowe stosuje tortury:

gospodarz ka¿dy goœcia obdziera ze skóry.
A za piêt przypiekanie, wikt i opierunek
Kusy ca³kiem nie kusy daje ci rachunek...

Ten niezwykle dowcipny wiersz, mimo up³y-
wu wieku nic jakby nie straci³ ze swej wartoœci
oraz ostroœci spostrze¿eñ. Widocznie ludzie
w Polsce s¹ ci¹gle tacy sami, ale czy to dobrze
czy Ÿle oceni¹ ju¿ sami czytelnicy, bowiem sta-
bilizacja w tej kwestii nie napawa chyba opty-
mizmem...

Tadeusz Władysław Świątek

DAWNE LETNISKA
podwarszawskie 

ZAU£KI HISTORII

Powóz wype³niony baga¿ami z postawion¹ bu-
d¹, zaprzê¿ony w cztery konie. 

Fot. ze zbiorów T. W³. Œwi¹tka. z 1911 r.

Reklama aurophanów. 
Fot. „Œwiat” nr 29 z 1923 r.

Wypoczynek na ³onie natury. Fot. „Œwiat” nr 29 z 1923 r.
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OKNA � ROLETY
Szyba termoizolacyjna k=1,0

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

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

REKLAMA REKLAMA

ZAPRASZAMY 
PO ZAKUPY!

MIÊSA i WÊDLIN
oraz RYB

do sklepu przy ul. Korkowej 119/123
po modernizacji i wyposa¿eniu w nowoczesne

urz¹dzenia ch³odnicze

Sklep objêty patronatem renomowanej firmy 
„Stó³ Polski”

Szeroki wybór miês, wêdlin i ryb w niskich cenach

LICZNE PROMOCJE CENOWE
Dodatkowo oferujemy w sklepie:
� pieczywo,

� konserwy,

� przetwory
warzywno-miêsne,

� przyprawy,

� dodatki do potraw.
Godziny otwarcia sklepu:

poniedzia³ek-pi¹tek 8.00-19.00; sobota 7.00-14.00

PRZYJMUJEMY I REALIZUJEMY: KARTY P£ATNICZE,
KARTY KLIENTA SPO£EM, BONY SODEXHO

Coœ dla cia³a…

S³owacja nie ma dostêpu do morza.
Brak tu te¿ naturalnych wielkich jezior,
a jednak! Liptov to s³owackie centrum
sportów wodnych. S³owackie? Co ja plo-
tê! Europejskie! Tu – cztery kilometry od
Liptowskiego Mikulasza znajduje siê Ta-
tralandia. Jeden z najwiêkszych (stale roz-
budowywany) Aquaparków w Europie.
Czynny przez 365 dni w tygodniu przyci¹-
ga turystów z ca³ego œwiata, ale 90% zwie-
dzaj¹cych Tatralandiê stanowi¹… Polacy.
Có¿. U nas pró¿no szukaæ tak atrakcyjne-
go miejsca. Co jest w Tatralandii? 

Przede wszystkim baseny! Jest ich 14
z czego 11 stanowi¹ baseny termalne, a 3
kryte. Do basenów prowadzi 27 rur i zje¿-
d¿alni, których ³¹czna d³ugoœæ wynosi pra-
wie 2 kilometry. Woda w basenach termal-
nych ma œredni¹ temperaturê 38 stopni
Celsjusza. Myœlê, ¿e teraz nikogo nie dzi-
wi fakt, ¿e z rozmieszczonych na œwie¿ym
powietrzu basenów korzysta siê te¿ i zim¹.
Tatralandia to tak¿e kompleks 16 paro-
wych, wodnych i po³¹czonych z masa¿em
k¹pieli i saun. Mo¿na tu skorzystaæ z mu-
zykoterapii, aromaterapii i przede wszyst-
kim z hydroterapii i termoterapii. Oprócz
basenów nie brak tu kortów tenisowych,
sto³ów ping-pongowych, boisk do siat-
kówki, siatkówki pla¿owej oraz mini pi³ki
no¿nej, a tak¿e œciany wspinaczkowej
i œcie¿ki zdrowia. Pomyœlano te¿ o naj-
m³odszych. Na terenie Holliday Village
Tatralandia, gdzie na turystów czeka 155
bungalowów i apartamentów przygotowa-
no kilkanaœcie placów zabaw. 

O doros³ych pomyœlano w odleg³ej
o kilkanaœcie kilometrów Besenovej. Wy-
posa¿one w 8 basenów z wod¹ termaln¹
Termalne Spa zosta³o gruntownie odno-
wione. S¹ zje¿d¿alnie i œlizgawki oraz

placyk zabaw. A dla rodziców… zespó³
saun i pomieszczeñ inhalacyjnych (zio³o-
wa, rzymska, solna, miêtowa, fiñska). S¹
tu prysznice masuj¹ce, turecki masa¿ my-
dlany, jacuzzi i wiele innych atrakcji. Dla
mnie, osoby o s³abym kr¹¿eniu, najfaj-

niejsza jest specjalna œcie¿ka zdrowia po-
prawiaj¹ca ukrwienie stóp. Otó¿ trzeba
przejœæ boso po kamieniach umieszczo-
nych w basenikach z na przemian ciep³¹
i gor¹c¹ wod¹. Kilka kroków w baseniku
z lodowat¹ – zaledwie 5 stopni Celsjusza,
kilka z tak¹ powy¿ej 40. poprawê mo¿na
odczuæ niemal natychmiast. 

W Besenovej jest te¿ centrum relaksa-
cyjne, a w nim… szeroka oferta masa¿y,
fitness, limfodrena¿, terapia œwietlna,
ok³ady torfowe, a nawet manicure i pedi-
cure. Po wyjœciu z takiego miejsca ka¿da
kobieta poczuje siê piêknoœci¹. 

Trochê adrenaliny...

Dla tych, co lubi¹ dreszczyk emocji
S³owacja jest wymarzonym miejscem na

aktywny wypoczynek. Po pierwsze mo¿-
na pojeŸdziæ hulajnogami po drodze ja-
worowej. Po drugie wra¿eñ jak z Formu-
³y Pierwszej dostarczy udzia³ w szybkiej
jeŸdzie na trzyko³ówce. S¹ te¿ specjalne
trasy i drogi zjazdowe, w których wyko-
rzystywane jest nachylenie szczytów
Tatr. Jest te¿ coœ, co zaczyna pojawiaæ siê
i w Polsce. To tor bobslejowy. W miej-
scowoœci Palcina Helota znajduje siê
prawie kilometrowa, najbardziej strona
„horska bobova draha”, czyli górski tor
bobslejowy. Wreszcie coœ dla tych,

którzy lubi¹ byæ mokrzy i lubi¹ adrenali-
nê. Na Wagu (najwiêkszej rzece S³owa-
cji) przygotowano specjalny tor do raf-
tingu.  

Coœ dla ducha, 
czyli kontemplacja przyrody…

Niedaleko Liptowskiego Mikulasza
rozpoœciera siê Liptowska Mara – jeden
z najwiêkszych sztucznych zbiorników
wodnych na terenie S³owacji, zwany
S³owackim Morzem. Zbudowany na
prze³omie szeœædziesi¹tych i siedemdzie-
si¹tych lat zbiornik wodny ma po-
wierzchniê przesz³o dwudziestu dwóch
kilometrów kwadratowych. Spacer stat-
kiem po liptowskiej Marze to okazja do
opalenia siê i podziwiania widoków. Ce-

lem wodnych wêdrówek jest wie¿a ko-
œcio³a miejscowoœci Liptowska Mara,
która razem z jeszcze kilkoma osadami
zosta³a zalana podczas budowy zbiorni-
ka. Jedyn¹ zachowan¹ pozosta³oœci¹ po
miejscowoœci jest gotycki koœció³ek po-
³o¿ony w okolicy Havránok (na zdjêciu).
Najcenniejsze architektoniczne elementy
i dzie³a sztuki z koœció³ka zosta³y prze-
niesione do muzeum wsi liptowskiej
w Pribyline. 

S³owacja to przede wszystkim góry.
Nawet klimat, który panuje w S³owacji
meteorolodzy i klimatolodzy okreœlaj¹
mianem górskiego. Jedn¹ z piêkniej-
szych gór jest Jasna na terenie Demia-
nowa. To z niej rozpoœciera siê wspania-
³y widok na Tatry. Jednak prawdziw¹
per³¹ S³owacji s¹ jaskinie. Najwiêksza
z nich Demianowska Jaskinia Wolnoœci
to jedna z najwiêkszych udostêpnionych
zwiedzaj¹cym jaskiñ w Tatrach. Znaj-
duje siê po pó³nocnej stronie Ni¿nych
Tatr w Dolinie Demianowskiej. Do
zwiedzania przez turystów udostêpnio-
na jest trasa o d³ugoœci 1870 m. Jaskinia
wytworzona zosta³a w ciemnych wapie-
niach œrodkowego triasu przez wyp³u-
kanie wodami potoku podziemnej De-
mianówki.

Jaskinia jest bogata w formy krasowe
prawie ka¿dego rodzaju. Wystêpuj¹
w niej nacieki zabarwione na kolor ró¿o-
wy, ¿ó³ty, fioletowy, czerwony i bia³y od
zwi¹zków ¿elaza oraz zabarwienia ciem-
nozielone, siwe i czarne od zwi¹zków
manganu. Zwiedzenie jej to naprawdê
niezapomniane prze¿ycie, bo to co mo¿-
na w niej zobaczyæ jest jakby nie z tego
œwiata. 

Dlaczego warto odwiedziæ S³owacjê?
Tylko w tym kraju Polacy czuj¹ siê jak
w domu. Ceny s¹ dla nas przystêpne. Nie
ma bariery jêzykowej – bo œwietnie rozu-
miemy siê nawzajem, choæ ka¿dy mówi
w swoim jêzyku. A na dodatek mamy
niezwykle podobne poczucie humoru,
a to znacznie u³atwia miêdzyludzkie
kontakty. 

Małgorzata K. Piekarska

Wêdrówki „Mieszkañca”

SŁOWACJA, czyli z wizytą u przyjaciół 
Mówi¹ o sobie „Ma³y Wielki Kraj”. Wydawaæ siê to mo¿e
œmieszne dopóki ktoœ nie odwiedzi S³owacji. W jednym z naj-
mniejszych krajów Europy jest moc atrakcji dla turystów. Ja
zwiedza³am Liptov, po³o¿ony w ¯yliñskiej Krainie. Po³o¿ona
przy granicy z Polsk¹ kraina, w sk³ad której wchodz¹ wyso-
kie i niskie Tatry zadziwia bogactwem turystycznych ofert. 

TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

Warszawa
ul. Saska 8/91,  
tel./fax 617−31−66
ul. Rejowiecka 12, 
kom. 0501 733 468

MOJA POSESJA s.c.
ZARZ¥DZANIE

NIERUCHOMOŒCIAMI
DORADZTWO

dla Wspólnot Mieszkaniowych

tel. 0501-609-607; 514-383-546
tel./fax 022 33-22-758

m.posesja@wp.pl

Drogowe
decyzje
Wojewody

4 czerwca br. w Mazowiec-
kim Urzêdzie Wojewódzkim
w Warszawie przy Placu Ban-
kowy 3/5 odby³a siê konferencja
prasowa wojewody mazowiec-
kiego Jacka Koz³owskiego oraz
dyrektora Wojciecha D¹brow-
skiego z Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. 

Konferencjê poœwiêcono decy-
zjom wojewody mazowieckiego,
które dotycz¹ dostosowania drogi
krajowej nr 8 na odcinku Al. Pry-
masa Tysi¹clecia - ul. Pi³sudskie-
go w Markach do parametrów tra-
sy ekspresowej oraz budowy dro-
gi ekspresowej S-2 na odcinku od
wêz³a Lotnisko do wêz³a Pu³aw-
ska wraz z odcinkiem drogi eks-
presowej S79 (NS) ³¹cz¹cej wêze³
Lotnisko z wêz³em Marynarska.

Przedmiotem pierwszej inwe-
stycji jest rozbudowa drogi krajo-
wej nr 8 od Al. Prymasa Tysi¹c-
lecia do ul. Pi³sudskiego w Mar-
kach na d³ugoœci ok. 12 km.

Trasa z sieci¹ drogow¹ powi¹-
zana bêdzie poprzez nastêpuj¹ce
wêz³y:

- w. Prymasa Tysi¹clecia (za-
projektowany w ramach poprze-
dniego odcinka),

- zespó³ trzech wêz³ów z ulica-
mi: Pow¹zkowska, Broniewskie-
go i Marymonck¹, w. Wis³ostrada,

- zespó³ czterech wêz³ów z uli-
cami: Wis³ostrad¹, Modliñsk¹,
Marywilsk¹ i £abiszyñsk¹,

- w. G³êbocka (Nowo-Wincen-
tego),

- zespó³ trzech wêz³ów: z ulic¹
G³êbock¹ (Nowo-Wincentego) –
wêze³ IKEA – z ulic¹ Pi³sudskie-
go w Markach.

Przedmiotem drugiej inwestycji
jest budowa ok. 7,5 km drogi eks-
presowej S-2 na odcinku od wêz³a
Lotnisko do wêz³a Pu³awska wraz
z ³¹cznikiem lotniskowym do wê-
z³a Marynarska (S-79) i stanowi II
etap zadania inwestycyjnego. (ab)

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
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WWAARRSSZZAAWWAA−−WWAAWWEERR (dawniej CH Szembeka)
ul. Trakt Lubelski 410 (od ul. Płowieckiej)
tel./fax (+48 22) 613 12 63; kom. 0 601 877 650

CC..HH..  MMAAXXIIMMUUSS  HALA A/79A
Nadarzyn k/Warszawy

CC..HH..HH..  SSTTAADDIIOONN  
––  wejście od RONDA WASZYNGTONA

NNOOWWEE  WWZZOORRYY  ––  HHUURRTTOOWWEE  CCEENNYY!!!!!!

UU  NNAASS  NNAAJJTTAANNIIEEJJ!!

�� ZASŁONY
żakardowe    stylowe

�� ORGANZY
od 15,00 PLN za mb.

�� FIRANY 
��OBRUSY �� SERWETKI
�� TAŚMY�� FRĘDZLE
�� CHWOSTY

PRACOWNIA SZYCIA FIRAN
POPRAWKI KRAWIECKIE
tel. kom. 605 032 248

KARNISZE, ROLETY, ŻALUZJE
Montaż i sprzedaż

WIELKA WYPRZEDAŻ DEKORACJI ZAPRASZAMY! 

M³odoœæ w Rembertowie;
jedna z ulubionych zabaw: do-
mowy teatrzyk lalkowy. Jako
nastolatek z koleg¹ za³o¿y³
podobny teatrzyk dla przed-
szkoli. 27 lat w harcerstwie, by³
te¿ z-c¹ Komendanta Hufca
ZHP Warszawa Praga Po³udnie,
przez 10 lat - dyrektor biura Fe-
stiwalu Gwiazd w Miêdzyzdro-
jach. Re¿yser, aktor. Zastêpca
dyrektora Teatru Powszechne-
go; pomys³odawca i twórca tea-
tru Parabuch (wiele presti¿o-
wych nagród i wyró¿nieñ).
W uznaniu swej aktywnoœci
otrzyma³ m.in. Srebrny Krzy¿
Zas³ugi, Srebrn¹ Syrenkê,
odznakê Zas³u¿ony Dzia³acz
Kultury i Krzy¿ za Zas³ugi dla
ZHP. 

- Pana gabinet w Teatrze
Powszechnym nie pozostawia
w¹tpliwoœci, co do Pana hob-
by: ze wszystkich œcian patrzy
Tadeusz Koœciuszko…

- Jak pani widzi, jestem fanaty-
kiem zasz³oœci historycznych!
Koœciuszko jest moim idolem…
Zbieram pami¹tki i wizerunki
Koœciuszki. Im bardziej kiczo-
waty, tym lepszy, bo jego legen-
dê tworzy³ przecie¿ lud, nie ary-
stokracja. Podró¿owa³em jego
œladami: Mereczowszczyzna na
Bia³orusi, gdzie siê urodzi³, Solu-
ra w Szwajcarii, gdzie zmar³, So-
snowica. Tam Koœciuszko dosta³
s³ynnego kosza: „Nie dla wróbla
synogarlica, hetmanówna nie dla

szlachcica!” – us³ysza³ od ojca
wybranki. Wszystkie te miejsca
wydawa³y mi siê bliskie, jakbym
by³ u siebie. Dobrze, ¿e bêdzie

jego pomnik w Warszawie, mie-
œcie Insurekcji.

- Humanista, spo³ecznik,
ma Pan tyle pasji: teatr, opera,
historia.

- Mój kuzyn, ksi¹dz Augu-
styn Jakubisiak, te¿ by³ cz³owie-
kiem z pasj¹, podobnie jak mój
Ojciec. Gdy mia³em 13 lat, ro-
dzice osiedli w Rembertowie

i tak zacz¹³em byæ warszawia-
kiem. Niewysoki, pe³en kom-
pleksów, uros³em dopiero
w klasie maturalnej. Kole¿anka

z Rembertowa, która prowadzi-
³a dru¿ynê harcersk¹ z zaciê-
ciem artystycznym, wiedz¹c
o teatrzyku lalkowym, który za-
³o¿y³em wraz z koleg¹ ze szkol-
nej ³awy (dziœ patrzê na to
z pewnym rozbawieniem), po-
prosi³a mnie o pomoc. Tak zo-
sta³em harcerzem. Wycofa³em
siê, gdy wkroczy³a polityka, po-

wsta³y roz³amy – nie w tym
upatrywa³em sens harcerstwa.
Teatr? „Re¿yserowa³em” i „gra-
³em” ju¿ wtedy, gdy zak³adali-
œmy królestwo podwórkowe ze
skomplikowanym ceremonia-
³em, widowiskowym pasowa-
niem na rycerza… Ksi¹¿ki?
Mam ich oko³o 4 tysiêcy, nie-
mal œpiê na kartonach z ksi¹¿ka-
mi.

- Skoñczy³ Pan Technikum
£¹cznoœci?!

- Nie wiedzia³em, co chcê
w ¿yciu robiæ. Ojciec by³ wiel-

kim pragmatyst¹ i uwa¿a³, ¿e je-
œli pójdê do liceum, nadal nie
bêdê wiedzia³. Wybraliœmy
wiêc technikum. Do koñca mia-
³em poczucie, ¿e jestem tam tro-
chê jakby przypadkowo, jed-
nak¿e ceniê sobie, ¿e skoñczy-
³em szko³ê techniczn¹. Dziêki
temu umiem trzeŸwo patrzeæ na
niektóre problemy, choæ gdy-

bym skoñczy³ kierunek humani-
styczny, prostsza by³aby droga
do pewnych rzeczy. Ca³¹ wie-
dzê humanistyczn¹ pozna³em
samokszta³ceniowo. Sam nau-
czy³em siê francuskiego, odra-
bia³em braki lekturowe. Moje
¿ycie zawodowe bieg³o ró¿nymi
œcie¿kami – uciekaj¹c od woj-
ska studiowa³em na Politechni-
ce, potem zosta³em elektroni-
kiem w wagonowni PKP Szczê-
œliwice, zawêdrowa³em a¿ do
posady bibliotekarza w Mini-
sterstwie Komunikacji, w miê-
dzyczasie podejmuj¹c ró¿ne
próby znalezienia w³asnej drogi. 

Teraz od wielu lat teatr wy-
pe³nia moje ¿ycie, ten zawodo-
wy – Powszechny i teatry ama-
torskie, które nazywam mi³oœni-
czymi, bo skupiaj¹ mi³uj¹cych
teatr. 

- Czym w istocie jest Para-
buch, s³usznie uwa¿any za je-
den z najlepszych teatrów
amatorskich? Nigdy nie wi-
dzia³am takich t³umów na wi-
downi ¿adnego teatru. Jak na
premierze "Pierwszej lepszej"
Fredry. I te owacje na stoj¹co!

- Wzi¹³ siê z mojej potrzeby
zajmowania siê kultur¹. Zawsze
marzy³em, ¿e gdy bêdê na eme-
ryturze, zostanê bileterem w Te-
atrze Wielkim i bêdê móg³ s³u-
chaæ sobie oper za darmo! Moja
mi³oœæ do teatru – jak s¹dzê,
odwzajemniona – biegnie dwie-

ma drogami, zawodow¹
i amatorsk¹; jak czêsto po-

wiadam – nie wierzê w ¿ycie
pozateatralne! Amare znaczy
kochaæ, wiêc chêtniej nazywam
to nurtem mi³oœniczym, a nie
amatorskim. 

Wraz z grup¹ znajomych, za-
³o¿yliœmy teatr Parabuch
(free.art.pl/parabuch/). Æwieræ
wieku razem, blisko tysi¹c
przedstawieñ, oko³o 60 premier,

ponad 120 osób, które tworzy³y
zespó³ lub s¹ w nim nadal. 21
czerwca planujemy wyj¹tkowe
wydarzenie – „Odprawê pos³ów
greckich” Jana Kochanowskie-
go na deskach Teatru na Wodzie
w £azienkach Królewskich,
a na jesieni – obchody naszego
jubileuszu.

Dziœ to grupa przyjació³,
która gra mi³oœniczo w sali tea-
tralnej LXXII LO im. Jakuba
Jasiñskiego na ul. Grochow-
skiej. Równolegle prowadzê
szkolny teatr Paradox. Dziêki
przychylnoœci w³adz szko³y oba
teatry graj¹ na tej samej scenie;
m³odzie¿ graj¹ca w teatrze
szkolnym odnosi niema³e suk-
cesy, a Paradox jest wylêgarni¹
aktorów dla Parabucha.

Parabuch ma kilka zasad.
Nikt na nim nie zarabia, jeste-
œmy „théâtre société”, w krêgu
przyjació³. Nasza dewiza to ho-
racjañskie „ridentem dicere ve-
rum” - œmiej¹c siê mówiæ praw-
dê. Parabuch „urodzi³” kilkoro
dzieci, m.in. teatr „W pi¹tek
wieczorem” w Liceum im. Bo-
les³awa Prusa i Scenê 07 pod
skrzyd³ami Komendy G³ównej
Policji.

- Jest Pan mocno zwi¹zany
z Prag¹.

- To kolebka miejskoœci War-
szawy. Czy pani wie, ¿e jeste-
œmy na terenie najstarszej osady
nad Wis³¹ w tym rejonie? War-
szawy jeszcze nie by³o, a by³a
ju¿ osada Kamion – dok³adnie
tu, gdzie jest obecnie koœció³
i szko³a. Praga jest ubog¹ siostr¹
tamtej strony Wis³y, ale dzisiaj
mo¿e uk³adaæ swoj¹ miejskoœæ,
wyci¹gaj¹c wnioski z lewo-
brze¿nych b³êdów. Mam wra¿e-
nie, ¿e Stadion Narodowy jest
dla nas wielk¹ szans¹, ale nie je-
stem pewien, czy j¹ wykorzy-
stamy… eGo

Amare znaczy kochać
MIESZKAÑCY

Ryszard Jakubisiak – cz³owiek niezwyk³y, renesansowy, pasjonat teatru,
opery, historii, ksi¹¿ek. Jest niebywa³ym szczêœciarzem, poniewa¿ z tych
pasji utkane jest jego ¿ycie. Syn prof. dr hab. W³adys³awa Jakubisiaka, ku-
zyn ks. dr. Augustyna Jakubisiaka, filozofa, przyjaciela gen. Sikorskiego.

D A C H Y
sprzedaż – wykonawstwo

Warszawa-Rembertów
al. gen. A.Chruœciela 8

(przy dworcu PKP)

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

PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

REKLAMA REKLAMA
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Atrakcji by³o co nie-
miara. Dla ma³ych, œre-
dnich i du¿ych. Dla zdro-
wych i wysportowanych,
a tak¿e dla tych którym
zdrowie nie dopisuje. Cho-
cia¿by wymieniæ nale¿y za-
wody hippiczne, pokazy
Szwadronu Jazdy RP i ¿o³-
nierzy 1. Warszawskiej
Brygady Pancernej, Ro-
dzinny Festyn Prozdrowot-
ny, koncerty Maleo Reggae
Roccers oraz Budki Su-
flera. – Mamy tradycjê
w organizowaniu dobrych
festynów – Edward K³os
burmistrz Weso³ej, jak
przysta³o na prawdziwego
gospodarza, bochnem chle-
ba powita³ redakcjê „Mie-
szkañca”, medialnego pa-
trona imprezy. O tej trady-
cji œwiadczy³a równie¿ obe-

cnoœæ na pikniku poprze-
dniego burmistrza dzielni-
cy, obecnego wiceprezy-
denta Warszawy Jacka
Wojciechowicza. 

Organizatorami PIKNIKU
WESO£A 2008 by³a Rada
i Zarz¹d Dzielnicy Weso³a.
Wspó³organizatorami – sto-
³eczne Biuro Polityki Zdro-
wotnej, Stowarzyszenie
Szwadron Jazdy RP oraz 1.
Warszawska Brygada Pan-
cerna im. Tadeusza Koœciu-
szki. Du¿o by mo¿na pisaæ
o tym, jak dobrze bawili siê
mieszkañcy, którzy minion¹
niedzielê spêdzili na hipo-
dromie w Weso³ej. Jednak
tym razem – niech prze-
mówi¹ zdjêcia...   Magda K.

ZNAKOMITA WESOŁA!

zaprasza w lipcu na:
Przyspieszony kurs tańca towarzyskiego

dla początkujących
oraz Ladies Latino (zajęcia tylko dla Pań)

szczegóły na: www.olszewski−studio.pl
lub nr tel. 603−400−534

Universam Grochów

I piętro

„Świat złota”„Świat złota”
ul. Grochowska 207

Niepowtarzalne prezenty 
na koniec roku szkolnego!

DDuużżyy  wwyybbóórr  zzłłootteejj  ii  ssrreebbrrnneejj  bbiiżżuutteerriiii
OOffeerruujjeemmyy  aattrraakkccyyjjnnee  uuppuussttyy  cceennoowwee!!

WW  cciiąąggłłeejj  sspprrzzeeddaażżyy  nnoowwee  
nniieessppoottyykkaannee  wwzzoorryy  eekksskklluuzzyywwnnyycchh

wwyyrroobbóóww  zzee  zzłłoottaa  ––5500%%  !!!!!!
NNoowwee  wwzzoorryy  ppiieerrśścciioonnkkóóww  ((dduużżee  rroozzmmiiaarryy))!!
❤❤ NNOOWWAA  KKOOLLEEKKCCJJAA  OOBBRRĄĄCCZZEEKK  ❤❤

NNAAJJNNOOWWSSZZEE  WWZZOORRYY!!
ZAPRASZAMY 

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

K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

pn.- pt. 800-1800, sob. 900-1300

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

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

11110000 %%%%

PREZYDENT 
z mediami lokalnymi

W sto³ecznym Ratuszu Prezydent War-
szawy Hanna Gronkiewicz-Waltz spotka³a
siê z redaktorami naczelnymi i wydawca-
mi prasy lokalnej. Spotkanie mia³o cha-
rakter roboczy.

Pani Prezydent przedstawi³a najwa¿niejsze plany inwestycyj-
ne i dotycz¹ce infrastruktury miejskiej (ze szczególnym uwzglê-
dnieniem przygotowañ do pi³karskich mistrzostw Euro 2012).
Przedstawicieli mediów interesowa³y m.in. kwestie ewentual-
nych podwy¿ek wynagrodzeñ dla specjalistów zajmuj¹cych siê
inwestycjami, zwrotu nieruchomoœci prawowitym w³aœcicielom
i ich spadkobiercom oraz proces przekazywania dzielnicom
kompetencji, co jest podstaw¹ idei samorz¹dnoœci. Wa¿nym te-
matem by³a koniecznoœæ uchwalania planów zagospodarowania
(szczególnie na Pradze), tj. dokumentów, które precyzuj¹ co
i gdzie mo¿e zostaæ zbudowane. Nie oby³o siê bez omówienia
spraw bezpoœrednio zwi¹zanych z zawodow¹ dzia³alnoœci¹ go-
œci. Dyskutowano o polityce medialnej miasta i dzielnic oraz
o merytorycznym przygotowaniu i efektach pracy rzeczników
prasowych. Spotkania Prezydent Warszawy z przedstawicielami
mediów bêd¹ siê odbywa³y co pó³ roku. ar

Od lewej: Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Ewa
Tucholska red. naczelna „Nowej Gazety Praskiej”, Andrzej Ro-
giñski red. naczelny „Po³udnie G³os Mokotowa i Œródmieœcia”
i Wies³aw Nowosielski red. naczelny „Mieszkañca”.
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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

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

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

* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT

LASER
– trwa³e usuwanie ow³osienia
tttt aaaakkkkżżżżeeee     jjjj aaaassssnnnneeee     wwwwłłłł oooosssskkkk iiii !!!!
	 tr¹dzik 	 przebarwienia
	 foto odm³adzanie
	 Super Promocyjne Ceny! (do czerwca)

W¹sik – 80 z³ � Bikini – 180 z³
Salon Fryzjersko-Kosmetyczny
ul. Wspólna Droga 22 Tel. 022 610−55−78POWAB

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.

Czerwcow¹ imprezê
w szkole przy Siennickiej zor-
ganizowano ju¿ po raz czwar-
ty. Oczywiœcie goœcia honoro-
wego mistrza kolarskiego Ry-
szarda Szurkowskiego ze sta-
ro¿ytnymi gladiatorami ³¹czy
wola walki, rywalizacji, pasja
no i sama idea sportowych za-

wodów, która przecie¿ wywo-
dzi siê ze staro¿ytnoœci. Jak
przysta³o na oficjaln¹ uroczy-
stoœæ by³a najpierw czêœæ arty-
styczna (monta¿ s³owny w cie-
kawej, nawi¹zuj¹cej do staro-
¿ytnej Grecji scenografii),
a póŸniej rozgrywano ró¿nego
rodzaju sportowe konkurencje.

„Olimpiada Olimpijczyków”
jest okazj¹ do zaprezentowania
dorobku i sportowych osi¹-
gniêæ uczniów i absolwentów
Zespo³u Szkó³ Nr 12 sk³adaj¹-
cego siê z liceum ogólno-
kszta³c¹cego, technikum elek-
tronicznego i studium policeal-
nego. 

By³y wiêc pokazy akroba-
tyczne, tañców standardowych,
latynoamerykañskich i wystêp
zespo³u break-dance. – Fanta-
stycznym doœwiadczeniem jest
poznawanie naszej m³odzie¿y
z innej ni¿ zazwyczaj strony -
w czasie przygotowañ do im-
prezy – wyjawi³a „Mieszkañco-

wi” dyrektor placówki Liliana
Matysiak. Warto podkreœliæ, ¿e
szko³a nale¿y do najlepszych
w Warszawie w dyscyplinach
zespo³owych. W koszykówce,
siatkówce i pi³ce rêcznej. I tyl-
ko jeden obraz psu³ pozytywne
wra¿enia z imprezy – obraz
przyszkolnego boiska. A w³a-
œciwie czegoœ, co kiedyœ boi-
skiem by³o. Nie ma w¹tpliwo-
œci, ¿e w staro¿ytnej Grecji za-
wodnicy mieli lepsze pola do
treningu, ni¿ w XXI wieku, na
przyszkolnym terenie placów-

ki, która nosi imiê Olimpijczy-
ków Polskich. Najwy¿szy czas,
aby samorz¹d wybudowa³ boi-
sko przy Siennickiej. I aby
w przysz³orocznej „Olimpia-
dzie Olimpijczyków”, tak do-
bre dru¿yny mog³y siê zapre-
zentowaæ na œwie¿ym powie-
trzu. rosa

Od 2 czerwca obowi¹zuj¹ dro¿sze bilety komu-
nikacji miejskiej. Bilet stanowi dowód wniesienia
op³aty. Obywatel kupi³ bilet jednorazowy, przyj-
muj¹c w dobrej wierze, ¿e daje on prawo do us³u-
gi w cenie, jak¹ zap³aci³. Nabywca biletu sprze-
danego przez Zarz¹d Transportu Miejskiego za-
war³ umowê. Umowa obowi¹zuje. Sprzedaj¹cy,
zamierzaj¹c odst¹piæ od warunku umowy, powi-
nien tê umowê wypowiedzieæ i okreœliæ okres,
w którym bêdzie j¹ honorowa³ – w tym przypad-
ku – okres wykorzystania biletu.

Na stronie internetowej ZTM znajduje siê zda-
nie: „Dopuszcza siê korzystanie z biletów jedno-
razowych o nieaktualnej wartoœci nominalnej po-
przez ich skasowanie wraz z biletami uzupe³nia-

j¹cymi w celu uiszczenia op³aty zgodnej z now¹
taryf¹ przewozow¹, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez 6
miesiêcy od dnia jej wejœcia w ¿ycie”. Nie sposób
zgodziæ siê z takim zdaniem.

Osoby, które kupi³y bilety ZTM, maj¹ prawo
z nich korzystaæ. ZTM nie wypowiedzia³ bowiem
warunków umowy. Podwa¿enie wa¿noœci biletu
zakupionego przed podwy¿k¹ oznacza nie tylko
niedotrzymanie warunków zawartej umowy, ale
tak¿e podwa¿a zaufanie obywatela do Zarz¹du
Transportu Miejskiego jako przedstawiciela
podmiotu publicznego, jakim jest samorz¹d tery-
torialny. Uwa¿am, ¿e Kodeksu Cywilnego nie
mo¿e zmieniaæ ani Rada Warszawy ani Zarz¹d
Transportu Miejskiego. A. Rogiński

Miasto zmienia Kodeks Cywilny?

Kto sprzedaje i odbiera, 
ten siê w piekle poniewiera

Bicie monet, kucie
podków, wbijanie
æwieków, gra tere-
nowa to tylko nie-
które atrakcje przy-
gotowane przez Mu-
zeum Historii Polski
z okazji drugiego
ju¿ pikniku histo-
rycznego, który
odby³ siê w sobotê
7 czerwca w Parku
Rydza Œmig³ego.

Na pikniku móg³ zabawiæ
siê ka¿dy, bo oferta wystaw-
ców, wœród których by³a 40
muzeów z ca³ej Polski, by³a

niezwykle bogata. Wprawdzie
motywem przewodnim by³y
dzieje II Rzeczpospolitej jed-
nak nie mniejszym zaintereso-
waniem cieszy³a siê dawna hi-
storia. Muzeum Papiernictwa

z Dusznik Zdroju prezentowa³o
wyrób pojedynczych arkuszy
papieru czerpanego. Na stoisku
Muzeum Wsi Radomskiej mo¿-
na by³o... zabiæ æwieka.

By³o sporo stoisk, w których
mo¿na by³o zrobiæ sobie za-
bawne zdjêcie – np. jako ¿o³-
nierz polskiej piechoty czy pol-
ski marynarz. 

Piknik trwa³ do póŸnego wie-
czora. W specjalnym kinie
przygotowanym przez kana³
TVP Historia mo¿na by³o obej-
rzeæ filmy o Poli Negri i mar-
sza³ku Józefie Pi³sudskim. Na
scenie wystêpowali artyœci pre-
zentuj¹cy najmodniejsze szla-
giery dwudziestolecia. 

Mabro

Olimpiada Olimpijczyków
Czy mo¿na po³¹czyæ postaæ „Zacnego Mie-
szkañca” Ryszarda Szurkowskiego ze staro-
¿ytnymi gladiatorami? Mo¿na. W czasie
„Olimpiady Olimpijczyków” udowodnili to
uczniowie z ZS Nr 12 przy ul. Siennickiej 15. 

II Piknik Historyczny
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BEZP£ATNA, PUBLICZNA
SZKO£A DLA DOROS£YCH

CENTRUM KSZTA£CENIA
USTAWICZNEGO NR 5  

W WARSZAWIE 
prowadzi nabór do:

� GIMNAZJUM
� LICEUM

OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
� UZUPE£NIAJ¥CEGO

LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
� TECHNIKUM 

W ZAWODACH:
technik ekonomista,
mechanik budownictwa
� TECHNIKUM UZUPE£NIAJ¥CE

W ZAWODACH:
technik mechanik, 
handlowiec, kucharz
� ZASADNICZEJ SZKO£Y

ZAWODOWEJ W ZAWODACH:
sprzedawca oraz mechanik
pojazdów samochodowych
� SZKO£Y POLICEALNEJ 

W ZAWODACH:
technik organizacji reklamy,
urz¹dzeñ sanitarnych, 
administracji
Centrum kszta³ci w formie

stacjonarnej i zaocznej
ul. Miñska 1/5 

(w pobli¿u dworców Wschodniego
i Wileñskiego)

tel. 022 818 70 21

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

S³oneczna sobota 31 maja by-
³a œwietnym dniem na festyny
z okazji Dnia Dziecka. Znako-
mit¹ zabawê pod has³em „¯yj
zdrowo i kolorowo” zapewni³a
starszym i m³odszym Szko³a
Podstawowa 163 z ul. Osiec-
kiej – na szkolnym boisku ba-
wi³o siê oko³o 1200 osób (tak-
¿e doroœli!). Tu¿ obok zapar-
kowano ambulans, w którym
mo¿na by³o oddaæ krew. Ze-
brano blisko 20 litrów tego
cennego daru, ale nie by³ to
jedyny sukces imprezy.

Znaczn¹ czêœæ programu starannie przy-
gotowali uczniowie, nie zabrak³o licznych
konkurencji sportowych (m.in. Rodzinny

Turniej Sportowy dla dzieci i rodziców!), cie-
szy³ nowo otwarty plac zabaw, warsztaty
origami, plener malarski, pokazy aikido – to

tylko czêœæ atrakcji bardzo udanego pikniku,
który swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili przedsta-
wiciele w³adz Dzielnicy (wiceburmistrz
dzielnicy Praga Po³udnie - Adam Grzegrzó³-
ka oraz przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy –
Marcin Kluœ) i SM Ostrobramska, fundato-
rzy nagród i sponsorzy SP nr 163.

Nieco dalej, przy Wale Miedzeszyñskim
tu¿ nad Wis³¹, bawiono siê równie weso³o:
ponad 700 osób w cieniu wysokich, starych
drzew, wielka pla¿a do biegania i harców
a na trawie rozgoœci³y siê dmuchane zamki,
zje¿d¿alnie, narowisty, mechaniczny byk do
sprawdzania wytrzyma³oœci na zrzucanie.
M³odzie¿ w ¿ó³tych koszulkach organizo-
wa³a nieustanne turnieje i zabawy ruchowe,
grano, œpiewano, lecz atrakcj¹ dnia by³
spektakl teatru ulicy, wystawiony przez
„Scenê 07” si³ami aktorów i wolontariuszy
z Warszawy oraz Siedlec: „Paj¹k” o walce
dobra ze z³em. Znakomita, sugestywna in-
scenizacja, nagrodzona rzêsistymi brawami
nikogo nie pozostawi³a obojêtnym, a niejed-
na dzieciêca buzia rozkwit³a szczêœliwym
uœmiechem, gdy – jak w bajce – zwyciê¿y³o
dobro. Oby nie tylko w tym dniu! eGo

Zabawy z wiatrem
Przesz³o stu uczniów po³udniowopraskich
podstawówek wziê³o udzia³ w Miêdzyszkol-
nym Pokazie Modeli Lataj¹cych. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e Grochów mia³ swoj¹ mini-Góraszkê...

„Zabawy z wiatrem” nie ogranicza³y siê jedynie do modeli la-
taj¹cych. W koñcu wiatr jest obecny w wielu dziedzinach naszego
¿ycia. Przy ul. Paca, na terenie Szko³y Podstawowej Nr 72, naj-
pierw odby³a siê uroczysta parada, w czasie której uczniowie pre-
zentowali wykonane przez siebie modele latawców, rzutek i wiatra-
ków. By³y zabawy z chust¹ animacyjn¹, zabawy z rzutkami i pra-
wie naukowy quiz o zaszczytny tytu³ Mistrza Teorii Lotów. 

Kulminacyjnym punktem imprezy zorganizowanej przez gospo-
darzy i po³udniowopraski wydzia³ oœwiaty by³o wypuszczenie
w powietrze du¿ych kolorowych balonów z tarczami szkó³ bior¹-
cych udzia³ w pokazie. Gor¹ce powietrze unios³o balony wysoko
nad Grochów. Niech siê wiêc mieszkañcy nie zdziwi¹, gdy na
czyimœ balkonie wyl¹duje balon z napisem SP 255, SP 246, SP 215, 
SP 72, SP 141, SP 60 czy SP 120. Te szko³y po prostu... wypuœci³y
swoje balony. A gdzie one wyl¹duj¹, to ju¿ inna sprawa... ar

- Szko³a ma doœwiadczenie
w organizowaniu tego typu im-
prez. To ju¿ pi¹ta edycja pikni-
ku, wczeœniejsze by³y poœwiêco-
ne Unii Europejskiej i historii
szko³y - mówi dyrektor Ma³go-
rzata Rydzewska. – Zabawê
przygotowujemy prawie ca³y
rok: organizujemy konkursy,
malujemy dekoracje i uczymy
dzieci nowych piosenek, a wiêc
pod wzglêdem programowym
jesteœmy naprawdê nieŸli. Jedy-
ne czego siê baliœmy, to tego, ¿e
bêdzie la³o…

Pogoda jednak dopisa³a,
a iloœæ atrakcji sprawi³a, ¿e
wszyscy: mali i duzi, czuli siê
jakby obchodzili spóŸniony
dzieñ dziecka. Na tê imprezê

uczniowie przygotowali mini fe-
stiwal piosenki warszawskiej
(na zdjêciu), wystêpy kabareto-

we i taneczne, sami te¿ zrobili
stoiska poszczególnych dzielnic.
Mo¿na na nich by³o obejrzeæ
mini makietê dzielnicy Wola
i zdjêcia samolotów z Ochoty,
ale to stoisko z wielkim bane-

rem: „Praga najbli¿sz¹ sercu
dzielnic¹”, by³o najbardziej oku-
powane. Mo¿e za spraw¹ rozda-

wanych tam czekoladek Wedla?
Gêsto by³o te¿ w miejscu, przy
którym malowano dzieciom
twarze we flagê Polski. Rodzice
œmiali siê, ¿e nie pozwol¹ dzie-
ciom umyæ siê, a¿ do zakoñcze-
nia Euro i wygranej Polaków…
W miêdzyczasie wszyscy kibi-
cowali meczowi rodzice – dzie-
ci organizowanego na szkolnym
boisku. 

Rozgrywa³ siê tam te¿ Spo-
rtowy Turniej Rodzin. - Przy-
chodzê tu ju¿ od dwóch lat
i bardzo mi siê podoba. Na co
dzieñ brakuje czasu by tak bez-
trosko byæ ze swoim dzieckiem,
bawiæ siê i cieszyæ. Niestety
przy takich okazjach wychodzi
na wierzch kompletny brak
kondycji – mówi³, ci¹gle zzia-
jany, Artur Konefal ojciec dzie-
wiêcioletniej Ani. Zmêczeni
sportowymi zmaganiami rodzi-
ce odpoczywali przy muzyce
kapeli z ulicy Chmielnej i jedli
grillowan¹ kie³baskê, dzieci
zaœ z zapa³em wcina³y watê cu-
krow¹. I jak tu nie lubiæ War-
szawy? (NB)

Przyjemne z pożytecznym

WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ!
Przed Szko³¹ Podstawow¹ nr 215 przy Kwa-
tery G³ównej, w sobotê 7 czerwca zgromadzi-
³y siê t³umy. Przyczyn¹ nie by³ jednak strajk
nauczycieli, ale piknik dla rodziców i dzieci
pod has³em „Warszawa – moje miasto”. 

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

PRZYJMUJEMY ZAPISY 
NA KARNETY NA SEZON LETNI!
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Z A P R A S Z A M Y
Panie w wieku 50-69 lat,które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 

nie wykonywa³y mammografii lub
u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania
na raka piersi lub jajnika (wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZP£ATNE finansowane z NFZ
BEZ SKIEROWANIA

Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej 
i Chorób Okresu Przekwitania

ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od Londyñskiej)
03-924 Warszawa, tel. 022 672-78-57; 672-79-36

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

REKLAMA REKLAMA

Du¿ym zainteresowaniem wœród Klientów mojej kancelarii, ciesz¹ siê porady dotycz¹-
ce prawa spadkowego. W zwi¹zku z tym, w poni¿szym artykule przedstawiê zasady dzie-
dziczenia ustawowego, czyli dziedziczenia w przypadku, gdy spadkodawca nie sporz¹-
dzi³ testamentu. 

Jeden z moich klientów, Pan X, chcia³ ostatnio dowiedzieæ siê, na jak¹ czêœæ maj¹tku po zmar-
³ym ojcu (Panu Y), który nie pozostawi³ testamentu, mo¿e liczyæ. Pan Y by³ ¿onaty 
z Pani¹ Y, z któr¹ mieli 5 dzieci. Innych potomków Pan Y nie mia³. W krêgu osób uprawnionych do
dziedziczenia znaleŸli siê wiêc ¿ona spadkodawcy oraz 5 dzieci. Pan X s¹dzi³, ¿e 6 spadkobier-
ców dziedziczy w czêœciach równych, a wiêc jego udzia³ spadkowy wynosi 1/6 ca³oœci spadku. 

Pan X by³ jednak w b³êdzie, poniewa¿ w krêgu osób powo³anych do dziedziczenia jest rów-
nie¿ ma³¿onek spadkodawcy, którego udzia³, nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 1/4 ca³oœci spadku.
W zwi¹zku z tym, Pani Y, czyli ¿ona spadkodawcy, dziedziczy 1/4 ca³oœci spadku, natomiast
dzieci spadkodawcy dziedzicz¹ pozosta³¹ czêœæ, czyli 3/4 ca³oœci spadku, w czêœciach równych.
Dlatego te¿ Pan X otrzyma nie 1/6, a 3/20 ca³oœci spadku.

Natomiast, gdyby jedno z dzieci spadkodawcy nie do¿y³o otwarcia spadku, a pozostawi³oby
ono swoje dzieci, wówczas jego udzia³ spadkowy, przypada³by jego dzieciom, czyli wnukom
spadkodawcy, w czêœciach równych.

Abstrahuj¹c od tego konkretnego przypadku, mo¿liwa jest równie¿ sytuacja, w której spadkodawca
nie pozostawia dzieci ani dalszych zstêpnych, czyli wnuków lub prawnuków. W takim wypadku, do
dziedziczenia powo³ani s¹ ma³¿onek, rodzice i rodzeñstwo spadkodawcy. Je¿eli ma³¿onek dziedziczy
z zbiegu z w/w osobami, to jego udzia³ spadkowy nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 1/2 ca³oœci spadku.

Podstawa prawna: Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93)
art. 931. § 1. W pierwszej kolejnoœci powo³ane s¹ z ustawy do spadku dzieci spadkodaw-

cy oraz jego ma³¿onek; dziedzicz¹ oni w czêœciach równych. Jednak¿e czêœæ przypadaj¹ca ma³-
¿onkowi nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ jedna czwarta ca³oœci spadku. § 2. Je¿eli dziecko spadko-
dawcy nie do¿y³o otwarcia spadku, udzia³ spadkowy, który by mu przypada³, przypada jego dzie-
ciom w czêœciach równych. Przepis ten stosuje siê odpowiednio do dalszych zstêpnych. 

art. 932. § 1. W braku zstêpnych spadkodawcy powo³ani s¹ do spadku z ustawy jego ma³¿o-
nek, rodzice i rodzeñstwo. § 2. Udzia³ spadkowy ma³¿onka, który dziedziczy w zbiegu b¹dŸ z ro-
dzicami, b¹dŸ z rodzeñstwem, b¹dŸ z rodzicami i rodzeñstwem spadkodawcy, wynosi po³owê spad-

Kancelaria Doradztwa Prawnego 
Kalina Kisiel− Bartoszewicz, 

Warszawa, ul. Radzymińska 34 lok. 6 
(przedłużenie ul. Ząbkowskiej), tel. 500−020−048

§ PRAWNIK RADZI §

Obliczono, ¿e naj-
popu la rn i e j s ze
zwierzêta towarzy-
sz¹ce cz³owieko-
wi, którymi nie-
w¹tpliwie s¹ psy
przesypiaj¹ ponad
66% doby. W zasa-
dzie jednak samo
zjawisko snu u lu-
dzi, psów i kotów

niewiele siê ró¿ni. Podczas snu mo¿e-
my wyodrêbniæ jednak kilka jego faz.

Nie tylko my, ale i nasze zwierzêta cierpi¹
niejednokrotnie na zaburzenia snu, które wy-
wo³ane mog¹ byæ bardzo ró¿norakimi przy-
czynami. Najczêœciej u psów i kotów przyczy-
n¹ jest z³e pos³anie, które jest zbyt twarde lub
zbyt ma³e, b¹dŸ wadliwie ulokowane. Równie
czêst¹ przyczyn¹ z³ego snu szczególnie u star-
szych osobników s¹ bóle ró¿norakiego typu
np. bóle reumatyczne, bóle zwyrodnieniowe
krêgos³upa, czy stawów. Powinniœmy wów-
czas rozmasowaæ bol¹ce miejsca i podaæ zale-
cony przez lekarza weterynarii niesterydowy
lek przeciwzapalny i przeciwbólowy. U star-
szych zwierz¹t tak jak i u bardzo m³odych
przyczyn¹ z³ego spania mo¿e byæ potrzeba

czêstszego za³atwiania siê. Tote¿ zaplanujmy
ostatni spacer tu¿ przed spaniem. Przyczyn¹
nadmiernej aktywnoœci w nocy mo¿e byæ brak
wysi³ku fizycznego, tote¿ pamiêtajmy o tym,
¿e m³ode psy i te w sile wieku potrzebuj¹ tak-
¿e d³u¿szego wybiegania siê. Psy ze schorze-
niami kardiologicznymi cierpieæ mog¹ na noc-
ny kaszel sercowy, psy oty³e natomiast mog¹
cierpieæ na tzw. bezdech nocny, obydwa te
schorzenia wymagaj¹ leczenia farmakologicz-
nego. Bardzo prozaiczn¹ przyczyn¹ s¹ te¿ nie-
odpowiednie zachowania domowników,
którzy nie przejd¹ spokojnie obok œpi¹cego
psa, tylko musz¹ go pog³askaæ, wzbudzaj¹c go
tym samym ze snu i prowokuj¹c do aktywno-
œci. 

D³ugoœæ aktywnego snu psa uwarunkowana
jest bardzo wieloma czynnikami. Istotny jest

np. wiek zwierzêcia. W pocz¹tkowym okresie
swojego ¿ycia szczeniêta przesypiaj¹ wiêk-
szoœæ doby, budz¹c siê jedynie po to, aby siê
najeœæ i za³atwiæ potrzeby fizjologiczne. Do-
piero, kiedy wejd¹ w tzw. okres socjalizacji,
a jest to pomiêdzy 6 a 8 tygodniem ¿ycia wy-
d³u¿a siê ich okres czuwania. Okresy czuwania
stopniowo wyd³u¿aj¹ siê coraz bardziej, a¿ do
osi¹gniêcia przez zwierzê zakoñczenia wzro-
stu fizjologicznego. Praktycznie do ukoñcze-
nia 7 roku ¿ycia wiêkszoœæ psów potrzebuje
zaledwie 5-6 godzin snu, aby prawid³owo
funkcjonowaæ. Niestety 7-8 rok ¿ycia dla
wiêkszoœci psów to okres pierwszych oznak
starzenia siê. Mniej wiêcej od tego te¿ wieku
skraca siê okres aktywnoœci i zwiêksza iloœæ
zapotrzebowania na sen. Reasumuj¹c psy bar-
dzo m³ode i psy starsze potrzebuj¹ snu wiêcej
ni¿ psy w sile wieku tj. pomiêdzy 1 a 7 rokiem
¿ycia. Nie bez znaczenia s¹ tak¿e w³aœciwoœci
rasowe. Ogólnie wiadomo, ¿e psy ras du¿ych
chêtniej i d³u¿ej œpi¹ ni¿ psy ma³ych ras. Na
zapotrzebowanie snu ma równie¿ wp³yw status
zdrowotny i rozrodczy zwierzêcia. Psy schoro-
wane, suki w ci¹¿y potrzebuj¹ zwykle wiêcej
odpoczynku, jaki przynosi im sen. 

Obserwuj¹c œpi¹cego psa mo¿na doskonale
zorientowaæ siê, czy œni on o rzeczach przy-
krych, czy przyjemnych. Przebieranie ³apkami,

strzy¿enie uszami, szczêkanie zêbami, skomle-
nie to oznaka niezbyt dobrego snu. Pog³aszcz-
my delikatnie psa, on przebudziwszy siê bê-
dzie nam wdziêczny za wyratowanie z opresji.
Natomiast przebieranie ³apkami, chrapanie,
nawet poszczekiwanie to oznaka piêknego snu.
Pozwólmy mu œniæ dalej.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
Tajemniczy sen

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: 14.30-19.00 

(godz. wizyty najlepiej umówiæ telefonicznie)
sobota: 9.00-14.00

Bilety podro¿a³y. Nie, ¿eby nagle
i niespodziewanie. Ale – nie bez po-
wodów nazywanego „nadprezyden-
tem” - szefa Zarz¹du Transportu
Miejskiego Leszka Rutê fakt ten za-
skoczy³. Tak nieprzygotowanej pod-
wy¿ki jeszcze w Warszawie nie by³o.
Nowych kartoników brak u kierow-
ców, brak w kioskach, brak w skle-
pach. Podobno zawini³y „obiektywne
trudnoœci” w postaci kokluszu, grado-
bicia oraz zach³annoœci kioskarzy,
którzy uparli siê, ¿e za darmo biletów
Rucie sprzedawaæ nie bêd¹. A warsza-
wiacy? Na wszelki wypadek p³ac¹
wiêcej kombinuj¹c jak mog¹. Cieka-
we tylko jak d³ugo. 

* * *
Rozpoczyna siê sezon letniej So-

domy i Gomory czyli remontów ulic.
Mia³y byæ koordynowane. S¹ orga-
nizowane jak dawniej. Rekordem
jest ulica, któr¹ najpierw zamknie
SPEC, potem drogowcy, a na koniec
pewnie jeszcze gazownicy. Mie-
szkañcom pozostaje korzystanie

z tramwajów. O ile akurat uda im
siê kupiæ bilet. 

* * *
Stra¿ Miejska z uporem godnym lep-

szej sprawy prowadzi akcjê „Zefir” ma-
j¹c¹ wywiaæ ze stolicy ulicznych handla-
rzy. Kryptonim akcji jest nieprzypadko-
wy. Zefir jak ³atwo sprawdziæ w Wikipe-
dii to „bóstwo greckie, któremu przypi-
sywa³o siê ciep³y, wilgotny i ³agodny
wiatr zachodni, który latem och³adza³,
a wiosn¹ budzi³ do ¿ycia.”. I dok³adnie
tak samo jest z efektem dzia³añ Stra¿y.
Jak tylko mija 15.00 i Panowie Stra¿ni-
cy koñcz¹ pracê (zostaj¹ tylko ci,
którzy maj¹ s³u¿bê patrolow¹) handla-
rze budz¹ siê do ¿ycia. Szczególnie do-
k³adnie widaæ to na przystankach przy
Dworcu Centralnym. Kramów przyby-
wa z tygodnia na tydzieñ. I zawsze po
15. A mo¿e czas, by Pan Komendant
przeszed³ siê po tym rejonie popo³u-
dniowym spacerkiem. 

* * *
Jakby ju¿ Pan Komendant siê

przechadza³, to móg³by tak¿e –

przy okazji – zwróciæ uwagê na Ja-
œnie Wielmo¿nych Pañstwa Lumpów
(p³ci obojga), którzy wyj¹tkowo
upodobali sobie ³awki przystanków
Centralnego jako miejsce poobie-
dniej sjesty. Drzemi¹ nie niepokoje-
ni przez nikogo, bo stra¿ udaje, ¿e
nie widzi, SOK twierdzi, i¿ to ju¿ po-
za terenem dworca, policja utrzy-
muje, ¿e „od tego jest stra¿ miej-
ska”. Fajne jest ¿ycie kloszarda
w Warszawie.

* * *
Na koniec fotozagadka: Gdzie

w toalecie wisi taka piêkna kartka
i dlaczego w Urzêdzie Miasta Sto³ecz-

nego Warszawy nieopodal gabinetów
wiceprezydentów?

PODPATRYWACZ 



WARSZAWA

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80

ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353−42−50

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

Ale dzisiejsze rozwi¹zania
s¹ ma³e, w pe³ni zautomatyzo-
wane, dyskretne i bardzo sku-
teczne. Klub ludzi o „s³uchu
niekoniecznie idealnym” sku-
pia rzesze cz³onków i wiêk-
szoœæ z nich jest zadowolona
z tego, ¿e zdecydowa³a siê pod-
j¹æ dzia³anie.

Gdy ju¿ pogodz¹ siê z myœl¹
i przyzwyczaj¹ do noszenia
aparatu, czêsto zastanawiaj¹ siê
nad tym, jak dawali sobie radê
przedtem i dlaczego nie zrobili
tego wczeœniej.

Istnieje wiele przyczyn po-
woduj¹cych utratê s³uchu. Jed-
nak g³ówn¹ przyczyn¹ jest na-
turalny proces starzenia. Utrata

s³uchu czêsto postêpuje powoli,
latami, a¿ w koñcu trzeba coœ
z tym zrobiæ.

Czêsto powtarzane zdanie:
„S³yszê dobrze, po prostu nie
rozumiem co do mnie mówisz!”
nale¿y potraktowaæ jako pierw-
sze ostrze¿enie. Dopiero gdy
przyjaciele i bliscy sugeruj¹ ist-
nienie problemu, zaczynamy na
to zwracaæ uwagê. Trudno po-
godziæ siê z faktem, ¿e s³uch sta³
siê naszym s³abym punktem,
szczególnie gdy wszystko inne
jest w porz¹dku. Ale gdy ju¿ po-
radzimy sobie ze zdziwieniem
i frustracj¹, znajdziemy wiele
powodów, ¿e nale¿y coœ z tym
zrobiæ.

Im szybciej zaakceptujemy
swoj¹ utratê s³uchu, tym szyb-
ciej znajdziemy rozwi¹zanie.
Dzisiejsze aparaty s³uchowe s¹
bardzo zaawansowane i poma-
gaj¹ przywróciæ kontakt z oto-
czeniem. W œwiecie wspoma-
ganego s³yszenia mo¿na poczuæ
siê wygodnie i bezpiecznie,
a porozumiewanie z innymi
przestanie byæ ciê¿arem.

„W ostatnich latach obser-
wujemy zwiêkszone zaintereso-
wanie pacjentów naszymi us³u-
gami. Noszenie nowoczesnego,
miniaturowego aparatu s³ucho-
wego nie jest ju¿ krêpuj¹ce jak
10 czy 20 lat temu, a jako naj-
czêstsze przyczyny dyskomfortu
pacjenci wskazuj¹ trudnoœci
w komunikowaniu siê z rodzin¹
i znajomymi. Nowoczesne tech-
nologie nie ominê³y aparatów
s³uchowych, które wyposa¿one
s¹ w bardzo szybkie procesory

potrafi¹ce czyniæ z dŸwiêkiem
prawdziwe cuda” – mówi pani
Izabela Marczyk, dyplomowa-
ny audioprotetyk z firmy FO-
NIKON, która specjalizuje siê
w niesieniu pomocy osobom
niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ pro-
mocj¹ pracownicy gabinetów
audioprotetycznych firmy Fo-
nikon zapraszaj¹ wszystkich
zainteresowanych na bezp³at-
ne badanie s³uchu oraz kon-

sultacjê audioprotetyczn¹.
Istnieje mo¿liwoœæ skorzysta-
nia z refundacji NFZ i œrod-
ków PFRON. Osobom niepe³-
nosprawnym proponujemy
wizyty domowe. Z uwagi na
du¿e zainteresowanie naszy-
mi us³ugami prosimy o telefo-
niczne umawianie wizyt (ul.
Ostro³êcka 4, tel. 022 498 74
80; ul. Br. Czecha 39, tel. 022
353 42 50)

AS 2008

REKLAMA REKLAMA
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Zapraszamy doros³ych, m³odzie¿, dzieci!

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
� N O W O Œ Æ wybielanie zêbów lamp¹ w 45 min.

PROTETYKA
� mosty, korony porcelanowe

� protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe
ORTODONCJA

� aparaty sta³e i ruchome
CHIRURGIA

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

IMPLANTY
Profesjonalne czyszczenie zêbów

z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.
Znieczulenia miejscowe.

Nowoczesny sprzêt i materia³y
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA

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

Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Ul. KOMORSKA 42

Warszawa-Grochów

tel. 022 879-87-61

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

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

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31

�� Leczenie w znieczuleniu
�� Protetyka – protezy, korony,

mosty porcelanowe itd.
�� Chirurgia stomatologiczna
�� Laseroterapia – paradontoza
�� Wybielanie jednowizytowe
�� RTG na miejscu

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000  ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Południe, ul. Ostrołęcka 4, tel. 022 498−74−80

Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 022 353−42−50
Warszawa – Praga Pó³noc, ul. Brzeska 12, tel. 022 499-69-40
Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 022 353-06-20

Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 022 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 889 179 769 (po godz. 15-tej)

Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 022 862-99-90
Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 022 877-07-63

Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 022 499-66-30

Z tym artyku³em badanie s³uchu GRATIS
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!!!

Niedosłyszysz? Nie jesteś sam...
Czy wiesz, ¿e oko³o 500 milionów ludzi na ca³ym
œwiecie ma ubytek s³uchu? To jedno z najbardziej
powszechnych schorzeñ i jedno z najbardziej nie-
zrozumianych. Wielu ludzi uwa¿a, ¿e aparaty s³u-
chowe s¹ du¿e, uci¹¿liwe i niezbyt przydatne. 

UWAGA! Bezpłatne, finansowane z NFZ, profilaktyczne badania mammograficzne !!!
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 11

POZIOMO: 1-A staropolski ubiór mêski. 1-J krótka deska.
2-E auto z Niemiec. 3-A rejon ³owiecki. 3-G rêczny karabin
maszynowy. 4-E pierwiastek chem. (Zr). 4-L sygna³ przed
niebezpieczeñstwem. 5-G Tomasz (1796-1855), polski
poeta. 6-A utrata pamiêci. 6-K górny, trójk¹tny ¿agiel prze-
dni. 7-B g³os jelenia. 7-G staro¿.  Kraina w Azji Mniejszej.
8-D stos o okreœlonej iloœci drewna. 8-J œrodek do mycia
w³osów. 9-F gra nierozstrzygniêta. 10-A mityczny lotnik,
syn Dedala. 10-H tkanina ¿akardowa. 11-A postaæ z dra-
matu „Trzy siostry” A. Czechowa. 12-H chorobliwa sk³on-
noœæ do kradzie¿y. 13-A ko³ysanie na statku. 14-J kie³kuje
i roœnie. 15-E daw. papier urzêdowy, dokument. 16-A Anna,
popularna aktorka. 16-J stan zaburzenia psychicznego.
PIONOWO: A-1 zwierzê z d³ug¹ szyj¹. A-10 chód lub
bieg wielb³¹dów, ¿yraf. B-6 gatunek owada. C-1 ma³py
w¹skonose, g³ównie afrykañskie. C-10 wystêpowanie
cech pierwotnych. D-6 dodatkowo, osobno, specjalnie. 

E-1 cebulowa bylina ozdobna. E-11 okres siewu. F-8
od³amki betonu. G-1 czêœæ zewnêtrzna samochodu. H-2
Irena dla znajomych. H-7 willa – muzeum K. Szymanow-
skiego w Zakopanem. H-12 miasto w Rosji nad Wo³g¹.
I-3 gruba ga³¹Ÿ drzewa. I-9 gwiazda estrady. J-1 zwi¹zek
rodowy. J-7 rzeka w utworze Cz. Mi³osza. J-12 bia³y w ki-
nie. K-5 inaczej o malwie – kwiat. L-1 ranna godzina. L-8
aktor grywaj¹cy role kochanków. £-4 stop do lutowania.
£-12 odlanie przedmiotów z roztopionego surowca. M-1
miasto nad I³¿ank¹. N-8 sceniczny dramat muzyczny. 
O-1 odmiana koloru czerwonego.O-12 jezioro w Afryce. 

opr. A. Kemski
Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Roz-
wi¹zanie krzy¿ówki Nr 9/2008: „Mi³oœæ jest aromatem
wiosny”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa³a p. Anna
Majewska z ul. Ostrobramskiej. Wa¿ne do 20.06.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 tygodnie wymagaj¹ od ciebie spo-
koju i wiêkszej równowagi w podejmowaniu
decyzji nie tylko zawodowych. Zamiast pêdziæ
do przodu z klapkami na oczach, zacznij czê-
œciej zwracaæ uwagê na to, co jest urod¹ ¿ycia.
Dziêki takiej postawie twoje kontakty z otocze-
niem znacznie siê poprawi¹. Naprawdê warto
schowaæ ró¿ki i zacz¹æ spokojnie rozmawiaæ. 

�� BYK 22.04-21.05
Koniecznie sypiaj przy otwartym oknie, dotle-
niaj organizm i ciesz siê ka¿d¹ chwil¹. W naj-
bli¿szych dniach czeka ciê wiele interesuj¹-
cych spotkañ, mo¿esz wyjechaæ w ciekaw¹
podró¿. Teraz jest dobry czas na dokonanie
zmian, wa¿ne jest aby znaleŸæ siê we w³aœci-
wym czasie na w³aœciwym miejscu. Masz
szansê zab³ysn¹æ, pamiêtaj by dzieliæ siê swo-
im szczêœciem z tymi, którzy go maj¹ w ¿yciu
mniej ni¿ ty. 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Ten miesi¹c up³ynie ci pod znakiem odrabiania
zaleg³oœci i wykonywania wczeœniejszych zo-
bowi¹zañ. Mo¿e bêdziesz pisaæ pracê dyplo-
mow¹ lub sp³acaæ zaci¹gniêty d³ug? Jeœli lu-
bisz pomagaæ innym, mo¿esz  siê teraz za-
cz¹æ zajmowaæ prac¹ spo³eczn¹ lub dzia³alno-
œci¹ charytatywn¹. Warto spróbowaæ uczyæ siê
czegoœ nowego, jeœli masz zdolnoœci arty-
styczne, mo¿esz liczyæ na przyp³yw weny. 

�� RAK 22.06-22.07
£ap wszelkie okazje i wykorzystuj je do koñca,
zw³aszcza jeœli urodzi³eœ siê w pierwszej deka-
dzie znaku. Mo¿esz bez obaw podpisywaæ
umowy i zobowi¹zania, zawieraæ korzystne
transakcje. Czeka ciê wiele mi³ych chwil w to-
warzystwie Ryby, mo¿esz liczyæ na jej wspar-
cie i ¿yczliwoœæ. Zaskoczysz mile swojego
partnera, planuj¹c wakacyjny wyjazd w cieka-
we miejsce.   

�� LEW 23.07-23.08
Czeka ciê trochê zamieszania, wydatków
i spraw do za³atwienia na wczoraj, zw³aszcza
gdy w ostatnich tygodniach powsta³y jakieœ za-
leg³oœci. Z partnerem warto rozmawiaæ o nie-
porozumieniach wynikaj¹cych z ró¿nicy zdañ
w decyduj¹cych nieraz sprawach. Warto zain-
westowaæ gotówkê w unowoczeœnienie war-
sztatu pracy, ale ogranicz swój apetyt na zbyt-
ki, bo wydatki mog¹ ci siê wymkn¹æ spod kon-
troli.

�� PANNA 24.08-23.09
Mo¿e ci siê wydawaæ, ¿e krêcisz siê w kó³ko,
trudno ci siê skupiæ i wykrzesaæ trochê entu-
zjazmu, ale ten niewielki spadek formy nie bê-
dzie mia³ wp³ywu na twoje ¿ycie zawodowe
i osobiste. Pod koniec miesi¹ca mo¿esz liczyæ

na przyp³yw gotówki i warto wtedy siê trochê
zabawiæ...  

�� WAGA 24.09-23.10
Nie warto sobie zaprz¹taæ g³owy drobiazgami,
jedynie pod koniec miesi¹ca mo¿esz narzekaæ
na zdrowie. Ewentualne przykroœci zostan¹ ci
wynagrodzone jakimiœ mi³ymi, radosnymi
chwilami, a czyjaœ obecnoœæ wprawi ciê w zna-
komity nastrój. Humor na pewno poprawi¹ ci
zastrzyki finansowe pod postaci¹ premii lub
nagrody.  

�� SKORPION 24.10-23.11
Teraz jesteœ idealnym partnerem – czu³ym,
wra¿liwym i namiêtnym. Nie chce ci siê wpro-
wadzaæ ¿adnych rewolucyjnych zmian w swo-
im ¿yciu. Jest ci dobrze, tak jak jest. Na twojej
drodze pali siê zielone œwiat³o, a tylko od cie-
bie zale¿y czy dalej pojedziesz tempem rajdo-
wym czy spacerowym. Warto teraz m¹drze in-
westowaæ pieni¹dze lub sensownie ulokowaæ
oszczêdnoœci.  

�� STRZELEC 24.11-22.12
Nie przejmuj siê swoj¹ gorsz¹ form¹, bo gdy
tylko rzucisz siê w wir zajêæ, od razu lepiej siê
poczujesz. Czeka ciê satysfakcja z dobrze wy-
konanych obowi¹zków, mo¿esz zaprowadziæ
³ad i porz¹dek wokó³ siebie, podj¹æ wa¿ne de-
cyzje. Jeœli w twoim zwi¹zku ostatnio nie najle-
piej siê dzia³o, warto uzbroiæ siê w cierpliwoœæ
i jeszcze nie podejmowaæ wi¹¿¹cych decyzji.  

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
W tym miesi¹cu warto spêdziæ kilka chwil na
³onie natury, a jeœli pogoda bêdzie dopisywaæ
wybraæ siê na koncert, do teatru lub umówiæ na
randkê. Jeœli jednak nie trafi¹ ci siê ¿adne pro-
pozycje kulturalne lub towarzyskie, dobrze ci
zrobi tak¿e kilka godzin samotnoœci z dobr¹
ksi¹¿k¹ lub filmem.

�� WODNIK 21.01-19.02
W sta³ych zwi¹zkach bêdzie mi³o i serdecznie.
Lepiej bêdziesz rozumia³ partnera,  jego po-
trzeby i uczucia. Mo¿e warto powróciæ do na-
tury, ws³uchaæ siê we w³asny organizm, za-
cz¹æ uprawiaæ jogê lub przejœæ na dietê? Jed-
no jest pewne, twój organizm domaga siê do-
broczynnych zmian, a nadchodz¹ce lato bê-
dzie sprzyjaæ twoim planom. Ju¿ zacznij plano-
waæ wyjazd we dwoje w romantyczne miejsce. 

�� RYBY 20.02-20.03
Warto abyœ swoje si³y odpowiednio spo¿ytko-
wa³. S³oñce dodaje ci dobroczynnej energii,
a bujnie kwitn¹ca wokó³ przyroda zachêca do
dalszego dzia³ania. Mo¿esz zatêskniæ do wol-
noœci i bêdziesz chcia³ zerwaæ jakieœ uk³ady
osobiste lub zawodowe. Ale powstrzymaj siê
na razie od powa¿niejszych zmian, bo nie wyj-
d¹ ci one na dobre. Merlin

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

AAuuuuuu!!!!!!  DDrrzzaazzggaa!!  BBoolleessnnaa

sspprraawwaa..  JJaakk  ssoobbiiee  ppoorraaddzziićć

ww ttaakkiieejj  ssyyttuuaaccjjii??  

Gdy drzazga znajduje się

tuż pod skórą (lepiej ją widać,

gdy skórę zwilżymy), sprawa

jest prosta. Miejsce odkaża−

my spirytusem i usuwamy

drzazgę odkażoną igłą, najle−

piej jednorazówką do zastrzy−

ków. Ważne, by manewrując

igłą nie wpychać zadry jeszcze

głębiej. Miejsce po zadrze le−

piej zakleić plasterkiem z opa−

trunkiem.

W przypadku wbicia drzazgi

głębiej można posmarować

miejsce wkłucia maścią ichtio−

lową i nałożyć opatrunek. Po

kilku godzinach zadra przesu−

wa się do góry i jest o wiele ła−

twiejsza do wyjęcia sposobem

opisanym powyżej. Zamiast

maści ichtiolowej można nało−

żyć okład ze zmiażdżonych li−

ści aloesu, ale wówczas zadra

wolniej „podchodzi” pod skórę.

Gdy drzazga opiera się

próbom wysunięcia lub gdy

jest metalowa albo wbita wraz

z brudem, lepiej oddać sprawę

w fachowe ręce medyka lub

pielęgniarki. Podobnie, gdy

miejsce, z którego wyjęto za−

drę jest zaczerwienione, bole−

sne lub zaczyna ropieć.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
PPoożżyytteecczznnee  wwyynnaallaazzkkii  ––  zznnaa  jjee  kkaażżddyy  aallee  sskkąądd  ssiięę  wwzziięęłłyy??!!
� Kanapka – w wersji chleb – dodatki − chleb wynalazł ją niemal
300 lat temu John Montagu hrabia Sandwich, zapalony karciarz,
który nie znosił, gdy przekąski brudziły graczom palce, a karty od
tego stawały się lepkie! Tartinka, to też kanapka. W odróżnieniu od

sandwicza, który przypomina „kanapkę do szkoły” zawierającą wędliny, ser i dodatki
między dwoma plastrami chleba, tartinka to dodatki ułożone na jednej kromce.
� Termos – służy do przechowywania płynów lub pokarmów, które mają zachować tem−
peraturę inną, niż temperatura otoczenia – czasem wyższą, np. herbata, a czasem niż−
szą, np. lody. W końcu XIX w dwóch naukowców (d'Arsonval i Dewar), niezależnie od sie−
bie, wynalazło naczynie szklane z podwójnymi ściankami, między którymi znajdowała
się nie przewodząca ciepła próżnia. Przez kilkadziesiąt lat używano ich wyłącznie w la−
boratoriach, aż w 1925r. opatentowano i w ten sposób termos wkroczył do gospodarstw
domowych Współczesny termos, szklany z plastikiem lub metalowy, jest również oparty
na tej samej zasadzie: próżni miedzy dwiema ściankami i dobrego izolatora jako korka.

CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Co najchêtniej jemy w upa³y? Coœ lekkiego
i w dodatku – ¿eby siê szybko przygotowywa³o!
Oto kilka propozycji na letni stó³.

✓✓ Ch³odniki: Ró¿owy, buraczany – robi siê go szybko,
w trakcie gotowania pozosta³ych sk³adników: pêczek botwiny
umyæ, buraczki pokroiæ drobno lub zetrzeæ na tarce, wrzuciæ do
1/4 litra osolonego wrz¹tku. Natychmiast poszatkowaæ resztê
botwiny, dodaæ. Po 10 minutach zdj¹æ z gazu, sch³odziæ. Gdy zimne, dodaæ 1/2 litra
gêstej maœlanki lub kefiru, wsypaæ pokrojony pêczek dymki, pêczek kopru, startego
na grubej tarce œwie¿ego ogórka i 2-3 grubo siekane jajka na twardo. Wstawiæ do lo-
dówki na oko³o 1 godzinê. Przed podaniem zamieszaæ. 

✓✓ Pomarañczowy, pomidorowy – litr soku pomidorowego zmieszaæ z dwoma nie-
wielkimi z¹bkami posiekanego i utartego z sol¹ czosnku. Dodaæ paprykê mielon¹
s³odk¹ i ostr¹, mo¿e jeszcze nieco soli, kilka kropelek Tabasco i mi¹¿sz (bez pestek
i skórki) z 4-5 bardzo dojrza³ych, lecz jêdrnych pomidorów. Oziêbiæ. Podawaæ po oko-
³o 2 godzinach z gor¹cymi grzankami z plastrów bu³ki, posmarowanych mas³em czo-
snkowym i zapieczonych na rumiano. Ch³odnik przed podaniem mo¿na ozdobiæ kle-
ksem œmietany lub posypaæ drobno siekanym szczypiorkiem lub spor¹ ³y¿k¹ œwie-
¿ych liœci bazylii.

✓✓ Bia³y, po³udniowy: do litra dobrej, bardzo gêstej maœlanki lub kefiru dodaæ sól,
nieco bia³ego pieprzu, utarte dwa z¹bki czosnku i ³y¿eczkê mocnego chrzanu. Dodaæ
pokrojonego w kostkê, obranego ze skórki du¿ego, œwie¿ego ogórka i… 4 ³y¿ki p³at-
ków migda³owych. Wymieszaæ, oziêbiæ przez 2 godz. w lodówce. Podawaæ wymie-
szane, posypane odrobin¹ koperku.

✓✓ Z³ocisty, pieczeniowy: do 3/4 litra bardzo gêstej maœlanki lub kefiru dodaæ 1/4
litra intensywnego sosu spod pieczeni wo³owej lub wieprzowej (szynka, ³opatka).
Wa¿ne, by sos uprzednio odparowaæ, oziêbiæ i zdj¹æ z niego ca³¹ warstwê t³uszczu.
Przyprawiæ do smaku pieprzem i sol¹. Dodaæ 1/2 – 3/4 szklanki drobno siekanych
œwie¿ych zió³, a zw³aszcza tymianku, rozmarynu, bazylii, oregano. Oziêbiæ. Mo¿na
podawaæ z pieczonym filetem kurzym, pokrojonym w drobn¹ kostkê lub z twardym,
s³onym serem bia³ym, równie¿ w kostkê (polska feta nie bardzo siê nadaje). Do po-
gryzania – ma³e krakersy lub paluszki z francuskiego ciasta.  PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

1-B 5-K 6-B 14-M 10-N 6-N 13-B 8-D 1-O 3-A 4-L 4-E 15-H

2-G 7-C 9-J 12-L 10-C 5-I 11-E

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC

− Od pewnego czasu żyje nam się lepiej –
zapewnił w exposé polityk.

− To fajnie wam – pomyślał naród.
☺ ☺ ☺

− Chcemy tylko waszego dobra – powiedział polityk do
obywateli.

Zaniepokojeni obywatele ruszyli więc pospiesznie ukry−
wać swoje dobra w bezpiecznych miejscach.

☺ ☺ ☺
Mąż: Kochanie, jest piękne popołudnie, może wybierzemy

się na romantyczny spacer…
Żona: A nie mogłeś kupić sobie tego piwa po drodze

z pracy?!
☺ ☺ ☺

Pod rozwagę:
·Czy jest sprawiedliwość na tym świecie? Zawiesił się

komputer, a wszyscy walą w… klawiaturę.
·Nie da się ukryć, że z wiekiem wzrasta szansa na znale−

zienie dozgonnej miłości!
WWeessoołłyy  RRoommeekk



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11117777

Nowa linia metra mo¿e byæ
dwa razy dro¿sza ni¿ przewidy-
wano. Wszystkie trzy kon-
sorcja, które z³o¿y³y
oferty w przetargu na
wykonanie centralne-
go odcinka nowej linii
chc¹ wybudowaæ go za
oko³o 6 miliardów z³o-
tych. Miasto planowa³o prze-
znaczyæ na budowê znacznie
mniej. Odcinek centralny II li-
nii metra po³¹czy Rondo Da-
szyñskiego z Dworcem Wileñ-
skim. Na d³ugoœci ok. 6 km po-
wstanie siedem stacji: „Rondo
Daszyñskiego”, „Rondo ONZ”,
„Œwiêtokrzyska”, „Nowy
Œwiat”, „Powiœle”, „Stadion”
i „Dworzec Wileñski”. 

Konsorcjum, któremu prze-
wodzi niemiecka firma Alpine
Bau Deutschland AG, chce wy-
budowaæ odcinek centralny me-
tra za ok. 5,9 mld z³. Pe³nomoc-
nikiem drugiego konsorcjum
jest hiszpañska firma Dragados.
Konsorcjum wyceni³o inwesty-
cjê na ok. 6,2 mld z³. Trzecie,
któremu przewodzi Mostostal
Warszawa, chce wybudowaæ
odcinek za ok. 6 mld z³. 

� � �
PKP Polskie Linie Kolejowe

rozpoczê³y remont wiaduktu ko-
lejowego przy rondzie „¯aba”.
Utrudnienia czekaj¹ warszawia-
ków w najbli¿szy weekend, 14-
15 czerwca. Wtedy wy³¹czony
zostanie ruch tramwajowy na
ul.11 Listopada, bo kolejarze bê-
d¹ budowali po³¹czenie toru tym-
czasowego z torowiskiem na
ul.11 Listopada. Od poniedzia³ku
16 czerwca zamkniêty zostanie
przejazd pod wiaduktem nad 11
Listopada („stara ¿aba”), a tram-
waje rozpoczn¹ kursowanie po
torze tymczasowym, w³¹czona
do ruchu zostanie te¿ jezdnia
tymczasowa. Tak bêdzie do 15
paŸdziernika. Mapka z organiza-
cj¹ ruchu podczas remontu:
http://prasowy.um.warsza-
wa.pl/rondo_zaba/

� � �
25 maja w Warszawie odby³o

siê I Krajowe Zgromadzenie Pol-
skiej Lewicy. Podczas trwaj¹cego
zgromadzenia przyjêto szereg
uchwa³ i stanowisko dotycz¹ce
m.in. za³o¿eñ programowych roz-
woju przedsiêbiorczoœci, ochrony
lokatorów, likwidacji podatku do-
chodowego od emerytów i renci-
stów oraz podwy¿ki dla nauczy-
cieli. Przewodnicz¹cym Polskiej
Lewicy zosta³ wybrany Leszek
Miller, a sekretarzem generalnym
Jacek Zdrojewski.

� � �
Kilka tysiêcy warszawiaków

kibicowa³o 8 czerwca polskiej

dru¿ynie ogl¹daj¹c mecz na te-
lebimie ustawionym na Pod-
zamczu. Przed meczem na sce-
nie wystêpowa³ zespó³ Perfect.

Koncert oraz wspólne ogl¹da-
nie meczu zorganizowano
z okazji „Dni Œródmieœcia”. 

� � �
Spo³eczne protesty w sprawie

burzenia kamienicy przy
Chmielnej. Ponad stuletni dom
nie zosta³ wpisany do rejestru
zabytków, ulica nie jest równie¿
objêta ochron¹ konserwatora. 

Pod gruzowiskiem historycz-
nej kamienicy - szcz¹tki mar-
murowych schodów, kute balu-
strady, ozdobne plafony. Ka-
mienicê próbowali ratowaæ
obroñcy zabytków. We wrze-
œniu ubieg³ego roku do woje-
wódzkiego konserwatora trafi³
wniosek o wpis Chmielnej 25
do rejestru zabytków. Nic siê
jednak nie wydarzy³o, wiêc
obroñcy kamienicy zapowie-
dzieli z³o¿enie doniesienia do
prokuratury. Konserwator t³u-
maczy, ¿e trwaj¹ prace nad wpi-
saniem do rejestru ca³ej ulicy.
Wp³ynê³y te¿ skargi do Powia-
towego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. 

� � �
W sobotê 31 maja w Warsza-

wie obradowa³ IV Kongres So-
juszu Lewicy Demokratycznej
na którym dokonano wyboru
nowego przewodnicz¹cego par-
tii. Zosta³ nim dotychczasowy
sekretarz generalny Grzegorz
Napieralski. Nowym sekreta-
rzem generalnym Sojuszu zo-
sta³ wybrany Marek Nawrot.

� � �
W zwi¹zku z bardzo nisk¹

wilgotnoœci¹ œció³ki leœnej po-
woduj¹c¹ wysoki stan zagro¿e-
nia po¿arowego w lasach na te-
renie Warszawy i okolic wpro-

wadzono zakaz wstêpu - poin-
formowa³ sto³eczny urz¹d mia-
sta. Zakaz obowi¹zuje od 4
czerwca „do odwo³ania”. Zakaz
obowi¹zuje tak¿e na terenie la-
sów Nadleœnictwa Celestynów.
Wprowadzono tam trzeci - naj-
wy¿szy stopieñ zagro¿enia po-
¿arowego. Nie mo¿na wcho-
dziæ tak¿e do lasów po³o¿onych
na terenie nastêpuj¹cych miast
i gmin: Józefów, Otwock, Kar-
czew, Wi¹zowna, Celestynów,
Osieck, Sobienie Jeziory i Pila-
wa. Lasy w Warszawie zajmuj¹
oko³o 7,25 tys. ha, co stanowi
oko³o 15 proc. powierzchni
miasta. Rozmieszczone s¹ one
g³ównie na obrze¿ach miasta,
w 27 kompleksach.  

� � �
Ponad trzystu maluchów z 10

wawerskich przedszkoli oraz
goœcinnie z przedszkoli z ¯oli-
borza i Pragi Po³udnie wziê³o
udzia³ w X Olimpiadzie Przed-
szkoli w Wawrze. Sportowe
zmagania odbywa³y siê 5
czerwca w Przedszkolu nr 85
„Leœny Zak¹tek” przy ul. ¯e-
gañskiej. Dzieciom kibicowa³y
w³adze samorz¹dowe i oœwiato-
we Wawra, a tak¿e sportowcy,
olimpijczycy polscy oraz orga-

nizatorka pierwszej Olimpia-
dy dyr. Krystyna Fija³kowska
z Przedszkola Nr 110 im. War-
szawskiej Syrenki oraz dyr.
Przedszkola Nr 85 w Miêdzyle-
siu Krystyna Bu³aciñska, go-
spodyni nastêpnych dziewiêciu
Olimpiad.

� � �
Ceny ropy s¹ coraz wy¿sze

i dlatego w wakacje do War-
szawy dotr¹ pierwsze autobusy

testowe je¿d¿¹ce na etanolu -
nazywanym paliwem przysz³o-

œci. Pojazdy na etanol z po-
wodzeniem je¿d¿¹ obe-

cnie po S³upsku. Za-
rz¹d Miejskich Zak³a-
dów Autobusowych

chce sprawdziæ jak po-
jazdy zachowaj¹ siê

w warunkach warszawskich.
Miejscy urzêdnicy od lat obie-
cuj¹ wprowadzenie proekolo-
gicznych paliw, które maj¹
zmniejszyæ emisjê szkodli-
wych spalin. Dotychczas po te-
stach sprawa zakupu proekolo-
gicznych pojazdów trafia³a do
szuflady. Tym razem MZA
chce kupiæ 30 takich poja-
zdów. Zdaniem specjalistów
etanol, zwany te¿ biopaliwem
mo¿na wykorzystywaæ do star-
szych modeli autobusów, z sil-
nikami diesla.W przypadku
awarii nie wymagaj¹ kosztow-
nej naprawy. 

� � �
W czerwcu w Ogrodzie Bota-

nicznym PAN w Powsinie war-
to zobaczyæ byliny: bodziszki,
kwitn¹ce na kolor niebieski,
ró¿owy, bia³y i czerwony, wiele
gatunków goŸdzików oraz cha-
bry i maki, penstemony i wiele

innych. Rozpoczyna kwitnienie
du¿a kolekcja tawu³ek, kwiaty
tych roœlin ró¿ni¹ siê miêdzy
sob¹ wysokoœci¹ i budow¹
kwiatostanu mog¹ byæ bia³e,
czerwone i ró¿owe, w ró¿nych
odcieniach. Kwitn¹ lilie, w pe³-
ni kwitnienia jest czosnek
ozdobny. Koniecznie trzeba
zajrzeæ do ogrodu ró¿anego,
gdy¿ teraz przypada pe³nia
kwitnienia tych piêknych kwia-
tów. Na powierzchni ok. 1800
m kw. znajduje siê ponad 400
gatunków i odmian ró¿,
w szklarni zaœ kwitn¹ odmiany
fuksji, datur i oleandrów oraz
bugenwille, tak¿e wiele gatun-
ków roœlin sukulentowych oraz
kokornaki – roœliny posiadaj¹ce
bardzo oryginalne kwiaty pu-
³apkowe.

� � �
Zakoñczy³a siê przebudowa

œwiate³ na skrzy¿owaniu Al. Je-
rozolimskich z Emilii Plater.
Nowa sygnalizacja ma popra-

wiæ bezpieczeñstwo w tym
miejscu. Skrzy¿owanie cieszy-
³o siê z³¹ s³aw¹ - do wypadków
i kolizji dochodzi³o tam niemal
codziennie. Samochody, które
skrêca³y w lewo wje¿d¿a³y na
torowisko blokuj¹c ruch lub po-
woduj¹c niebezpieczne sytua-

cje. Dziêki nowym œwiat³om
wypadków bêdzie mniej -
oprócz nowych masztów i le-
piej widocznych sygnalizato-
rów zainstalowano tak¿e osob-
ne œwiat³a do skrêtu z Al. Jero-
zolimskich w lewo. 

(ab) (mkp)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA
Zaproszenia dla mieszkańców

�� Klub Kultury „Goc³aw” – Filia CPK ul. Abrahama 10
(wejœcie od ul. Bora-Komorowskiego) – 15.06. godz. 12.00
–„W œwiecie magii ILUZJI iluzji” – fantastyczna zabawa dla
dzieci i m³odzie¿y w wykonaniu aktora, magika, iluzjonisty To-
masza Bieliñskiego. Bilety w cenie 5 z³; 16.06. godz. 19.00
–Wieczór muzyczny pt. „QUE SERA SERA” - przeboje œwiata
w wykonaniu artystów Operetki Warszawskiej i Teatru Roma
17.06. godz. 19.00 – wspomnienie o Irenie Sendlerowej - multi-
medialne forum historyczne. Prowadzenie Krzysztof Wysocki.
Wspó³organizator Centrum Edukacji Kruk. 18.06. godz. 18.00 –
„Cztery pory roku w pejza¿u Mazowsza” – wystawa pokonkur-
sowa Dzielnicowego Przegl¹du Plastycznego.17.06. godz. 19.00
– „Witajcie wakacje” – koncert w wykonaniu m³odzie¿y uczest-
nicz¹cej w zajêciach klubowych – prowadzenie Ludmi³a Pie-
chowska; 23.06. godz.19.00 – „OD J.S. BACHA DO A. PIAZ-
ZOLLI” – koncert muzyki popularnej w wykonaniu znakomitego
duetu akordeonowego: Dariusza Œwinogi i Grzegorza Toporow-
skiego; 23.06. – 18.07. godz. 7.30 – 17.00 – AKCJA „LATO
W MIEŒCIE”- atrakcyjne zajêcia sportowe i artystyczne oraz
wspania³e wycieczki poza Warszawê dla dzieci i m³odzie¿y. 
�� Dziedziniec Urzêdu Dzielnicy Rembertów al. gen. A. Chru-
œciela „Montera” 28 – 15.06. godz. 14.00-22.00 – Œwiêto Rem-
bertowa 2008”. Prowadzenie Tomasz Stockinger, godz. 14.15
wystêp zespo³u rockowego „Rezonans”, godz. 15.15 wystêp ka-
baretowy dla dzieci „twistem”; godz. 16.30 wystêp „Kapeli Pra-
skiej”; godz. 17.30 wystêp kabaretu „DNO”, godz. 19.00 koncert
„Caribbean Girls”; godz. 20.15 koncert gwiazdy Andrzej Piasecz-
ny „Piasek” z zespo³em. Organizator Dom Kultury „Rembertów”.
�� Sala kolumnowa ratusza w Rembertowie, I piêtro al. gen.
A. Chruœciela „Montera” 28 Wiosenne koncerty kameralne -
18.06. godz.19.00 - O ¿ywocie ludzkim. Fraszki i pieœni Jana Ko-
chanowskiego i Miko³aja Reja oraz muzyka polskiego renesansu.
Wykonawcy: Anna Miko³ajczyk - sopran, Andrzej Ferenc - aktor,
Zespó³ Ars Nova; 25.06.godz.19.00 - Historia pewnej podró¿y -
piosenki Marka Grechuty. Wstêp wolny. 
�� Dom Kultury ,,Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – 18.06.
godz.10.00-12.00 Filmoteka dla ka¿dego cz³owieka - film eduka-
cyjny dla przedszkolaków; 20.06. godz. 18.00-20.00 Ognisko na
zakoñczenie sezonu: wrêczenie nagród XII Edycji Konkursów
„Wiosna 2008”, interaktywne przedstawienie dla dzieci w plenerze
z szantami i piratami pt.: „Korsarz”, wspólne œpiewanie - karaoke
i inne atrakcje; 25.06.godz.17.30-18.30 Dy¿ur dzielnicowego dla
mieszkañców Wygody i Kawêczyna; 28.06. godz. 16.00-21.00
Spotkanie Klubu Seniora DK Wygoda ,,Powitanie lata”i Rember-
towskiej Akademii Seniora „Zakoñczenie roku akademickiego”
Impreza plenerowa – ognisko, pieczenie kie³basy, wspólna zaba-
wa, œpiewanie. Wspó³organizator Urz¹d Dzielnicy Rembertów;
��Dom Kultury „Praga” ul. D¹browszczaków 2 – 16.06. godz.
17.30 Prelekcja i pokaz slajdów na temat „Tajemnice ¿ycia
i œmierci Edwarda Rydza-Œmig³ego”;17.06. godz. 18.00 Praskie
spotkania z Gwiazd¹ - Barbara Wrzesiñska, gospodarz wieczoru
Jerzy WoŸniak; 18.06. godz. 18.00 -„Praskie wieczory jazzo-
we”„Piosenka jest dobra na wszystko”.
�� £azienki Królewskie – 15.06. godz. 11.00-21.00 – Mazo-
wieckie Klimaty - dni Mazowsza w Warszawie. Atrakcj¹ progra-
mu bêdzie koncert transkrypcji utworów kurpiowskich, dokona-
nych przez W³odzimierza Nahornego, w wykonaniu oryginalnej
kapeli kurpiowskiej, wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca „Mazowsze”,
koncert orkiestry Camerata Folklorica oraz ciesz¹ce siê nie-
zmiennym powodzeniem warsztaty edukacji regionalnej. 
�� InfoGaleria ul. Z¹bkowska 36 - „Pozdrowienia z...” wystawa
obrazów Anny Owsiany, czynna do 31 lipca br.

Rozmowa z Zofi¹ Filip dyrektor
Szko³y Podstawowej Nr 279 im.
Batalionów AK „Gustaw” i „Har-
naœ” przy ul. Cyrklowej 1.

- Gratulujê! „Rzeczpospolita” og³osi³a ran-
king sto³ecznych podstawówek. Wyniki testów
kompetencji przed gimnazjum mówi¹, ¿e Wa-
sza szko³a jest najlepsza w prawobrze¿nej
Warszawie!

- Nieskromnie dodam, ¿e wœród wszystkich pu-
blicznych sto³ecznych szkó³ zajmujemy trzecie
miejsce. Potwierdzaj¹ to wyniki Okrêgowej Ko-
misji Egzaminacyjnej.

- Odrzuæmy skromnoœæ – sukcesami nale¿y
siê chwaliæ. Tym bardziej, ¿e zmienia siê œwia-
domoœæ rodziców, którzy ju¿ nie zapisuj¹ dzie-
ci do najbli¿szej szko³y, ale szukaj¹ placówek
dobrych, z sukcesami, zapewniaj¹cych dobry
start w gimnazjum. Ten znakomity wynik nie
jest przypadkowy?

- Nie. Wreszcie po trzech latach osi¹gnêliœmy za-
mierzony cel. To ciê¿ka, systematyczna praca ca³ego
naszego nauczycielskiego grona. Mamy te¿ indywi-
dualne pomys³y na polepszenie efektów nauki
uczniów. To wszystko odnosi tak rewelacyjny skutek.

- Dobrze zdaæ test to jedno, a ma Pani sygna³y,
jak absolwenci szko³y radz¹ sobie w gimnazjum?

- Dzieci z szóstych klas, które od nas wychodz¹
z tzw. czerwonym paskiem utrzymuj¹ ten czer-
wony pasek, w pierwszej klasie gimnazjum.

- Brawo! W tak dobrym przygotowaniu
uczniów zapewne pomagaj¹ ma³o liczne klasy?

- Tak. Mamy klasy dwudziestodwu-, dwudzie-
stocztero osobowe. To wp³ywa na spokojniejsz¹
pracê i u³atwia indywidualne podejœcie do ka¿de-
go ucznia.

- Z zewn¹trz szko³a jest niepozorna. Widaæ
potrzebê remontu elewacji. Du¿y, w pozytyw-
nym znaczeniu, kontrast jest po przekroczeniu
progu...

- Prawda? W œrodku szko³a jest odnowiona, ko-
lorowa, przyjazna dzieciom. Wyremontowaliœmy
klasy, salê gimnastyczn¹, dach placówki...

- ...a wasi uczniowie wykazali siê du¿¹ samo-
dzielnoœci¹ i uzyskali, choæ wczeœniej nie by³o
to planowane, od w³adz samorz¹dowych wielo-
funkcyjne boisko. Mimo tego przyda³oby siê
zaplecze sportowe z prawdziwego zdarzenia.
Tym bardziej, ¿e za kilka lat wzd³u¿ pobliskiej
ulicy Jana Nowaka-Jeziorañskiego powstan¹
olbrzymie osiedla, dla których zapleczem
oœwiatowym bêdzie w³aœnie Wasza szko³a...

- Zaplecze sportowe jest konieczne, a na przy-
jêcie uczniów jesteœmy ju¿ przygotowani. Mamy
takie mo¿liwoœci. Mo¿emy na przyk³ad prowa-
dziæ trzy zerówki i cztery klasy pierwsze,

a w chwili obecnej mamy dzieci na jedn¹ zerów-
kê i dwie klasy pierwsze...

- Wynika z tego, ¿e mo¿na jeszcze do Was
zapisywaæ dzieci?

- Oczywiœcie. A¿ do pierwszego wrzeœnia.
- To rzadka sytuacja, ¿e s¹ wolne miejsca

w szkole najlepszej nie tylko na Pradze Po³u-
dnie. A jak Wasi uczniowie wypadaj¹ w miê-
dzyszkolnych konkursach?

- No có¿, wyniki mówi¹ same za siebie... Prak-
tycznie od czterech lat we wszystkich dzielnico-
wych konkursach zajmujemy pierwsze, drugie,
a z rzadka trzecie miejsca.

- Z waszej internetowej strony  dowiedzia-
³em siê, ¿e macie bardzo szerok¹ ofertê zajêæ
pozalekcyjnych...

- Tak. Prowadzimy kó³ka matematyczne, polo-
nistyczne, plastyczne, ekologiczne, teatralne, in-
formatyczne, SKS, korektywy, zajêcia wyrów-
nawcze. Prowadzimy ró¿nego rodzaju przedmio-
towe konsultacje. Mamy znakomity chór...

- No i od roku w³asn¹ formacjê taneczn¹,
któr¹ prowadzi Piotr Galiñski z popularnego
programu „Taniec z Gwiazdami”.

- Tak, tañcz¹ w niej nasi uczniowie w dwóch
grupach m³odszej i starszej.

- To s¹ drogie zajêcia?
- Finansowo s¹ dostêpne dla wszystkich rodzin.

Piotr Galiñski wynajmuje u nas pomieszczenia i tu-
taj æwiczy jego mistrzowska formacja „Kamion
Dance”, dlatego nasi uczniowie uiszczaj¹ jedynie
op³atê dla trenerów. Prócz tañca mamy w szkole za-
jêcia karate, czy dodatkow¹ naukê jêzyka angiel-
skiego i francuskiego. W³aœnie niedawno nasze
dzieci wróci³y z tygodniowego wyjazdu do Francji. 

- Chodz¹ s³uchy, ¿e na terenie Waszej szko³y
bêdzie zlokalizowane jedyne w dzielnicy mia-
steczko ruchu drogowego...?

- Te¿ takie sygna³y docieraj¹ do nas. To by³aby
bardzo po¿yteczna inicjatywa w³adz samorz¹do-
wych. Bezpieczeñstwo dzieci w ruchu drogowym
jest niezmiernie wa¿ne. Nasi uczniowie nie maj¹
problemów z bezpieczeñstwem komunikacyj-
nym, gdy¿ szko³a po³o¿ona jest doœæ kameralnie,
osiedlowo. Nie ma tutaj niebezpiecznych ulic.
Zreszt¹ zapraszam na Cyrklow¹ 1. Mo¿na spraw-
dziæ samemu. I zajrzeæ do naszej szko³y. Zapra-
szam.
AS 2008 Notowała Ada M.

Najlepsza z podstawówek!
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Niedzielny spacer Bul-
warem Stanis³awa Augusta
móg³ tragicznie zakoñczyæ siê

dla jednego z grochowskich
ma³¿eñstw. – Ta dziewczyna
po prostu centralnie wjecha³a
w mojego mê¿a. Si³a uderze-
nia by³a tak du¿a, ¿e go
odrzuci³o, a nie nale¿y do
u³omków! – relacjonowa³a
pani Gosia, ¿ona poszkodo-
wanego pana Waldemara, gdy
ten bez ruchu le¿a³ na trawni-
ku. Sprawczyni wypadku,
czternastolatka, równie¿ by³a
przera¿ona. – Stara³am siê
zrobiæ manewr wymijaj¹cy,
ale nie wysz³o... – t³umaczy³a
przepe³nionym win¹ g³osem.
Objawy ofiary wskazywa³y
na bardzo powa¿ne uszkodze-
nie krêgos³upa. Po przyjeŸ-
dzie pogotowia pan
Waldemar zosta³ usztywniony
i przewieziony do szpitala. –
Oby tylko tata nie zosta³ spa-
rali¿owany... – bardzo dener-
wowa³ siê syn poszkodowa-
nego ma³¿eñstwa, który przy-
jecha³ na miejsce wypadku. 
– Przecie¿ gdyby ta dziewczy-
na wjecha³a w ma³e dziecko,
to by zabi³a! Specjalistyczne
badania na szczêœcie nie wy-
kaza³y uszkodzenia krêgos³u-
pa, ale nie wiadomo, czy tak
silne uderzenie, jakiego do-
zna³ pan Waldemar, nie pozo-
stanie bez wp³ywu na jego
stan zdrowia i sprawnoœæ. 
– Ten wypadek to kolejny do-
wód na to, ¿e trzeba oddzielaæ
ruch rowerowy od pieszego.

Budowa dróg rowerowych to
nie luksus i fanaberia. To
kwestia bezpieczeñstwa – nie
tylko samych rowerzystów,
ale i pieszych. Dlatego wspól-
nie z organizacjami rowerzy-
stów zabiegamy o budowê no-
wych œcie¿ek rowerowych –
zdarzenie komentuje dla
„Mieszkañca” wiceburmistrz
Pragi Po³udnie Adam Grze-
grzó³ka. 

Rafa³ Konieczny z Praskiej
Grupy Rowerowej potwier-
dza s³owa wiceburmistrza: 
– Od d³ugiego czasu rozma-
wiamy o wybudowaniu bez-
piecznej infrastruktury rowe-
rowej. Dbamy o bezpieczeñ-
stwo. Naszym rowerzystom
rozdajemy „odblaski”, a na-
sze comiesiêczne grupowe
przejazdy ulicami zabezpie-
cza ratownik rowerowy. Mi-
mo, ¿e do zdarzenia dosz³o
na spacerowej alejce to poli-
cja zakwalifikowa³a je jako
wypadek w ruchu drogo-
wym. Budowa œcie¿ek rowe-
rowych jest koniecznoœci¹,
ale przyda³oby siê ¿eby pa-
trole stra¿y miejskiej i policji
zwraca³y wiêksz¹ uwagê na
pêdz¹cych rowerzystów. – S¹
miejsca, takie jak parki, gdzie
ró¿ne rodzaje rekreacji mu-
sz¹ ze sob¹ wspó³istnieæ –
dodaje wiceburmistrz Grze-
grzó³ka. – Jednak jazda re-
kreacyjna to nie wyœcig. Tam,
gdzie s¹ piesi, konieczna jest
szczególna ostro¿noœæ i pod-
wójna dawka zdrowego roz-
s¹dku.

Magda K.
Dane osób zosta³y zmienione.

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

Rowerzystka mogła zabić
Do nietypowego wypadku dosz³o na Bulwa-
rze Stanis³awa Augusta. Rowerzystka zde-
rzy³a siê ze spaceruj¹cym mê¿czyzn¹. Ude-
rzenie by³o tak silne, ¿e musia³o interwenio-
waæ pogotowie i policja.
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KUPIĘ

�� AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz in-
ne przedmioty. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, obrazy, meble, zegary
oraz inne przedmioty. 
Tel. 022 610-33-84; 0601-235-118
� Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18.

Tel. 022 831-36-48
� Monety – Banknoty – Papiery
Wartoœciowe. Wycena i Kupno.
Tel. 022 407-02-20; 0506-025-125
�� Znaczki, pocztówki, monety,
medale, banknoty, akcje. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948

AUTO−MOTO

� Autoalarmy, centralne zamki,
elektryczne szyby, naprawa,
monta¿. Tel. 022 615-81-50

SPRZEDAM

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

www.odkurzaczerainbow.pl

MEDYCZNE

�� Alkoholowe odtrucia, narko-
tykowe, Esperal. Tanio. Gabi-
net, dojazdy. Tel. 022 671-15-79,

022 613-98-37
�� Masa¿ z dojazdem do klien-
ta. Tel. 0502-444-916

NAUKA

� Francuski, rosyjski – t³umacze-
nia umów, faktur, kontraktów, in-
strukcji i warunków technicz-
nych, aktów cywilnych, œlubów.
Poœrednictwo biur wykluczone.
Tel. 022 815-44-91; 0601-35-18-64
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
�Matematyka. Tel. 607-163-744
� Poœrednictwo i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami – studia pody-
plomowe. Tel. 022 879-87-66
�� Prawo Jazdy – szkolenie tel.
022 499-34-82 www.abcosk.pl
Grochów ul. Tarnowiecka 54/17
� Szkolenia BHP. 

Tel. 022 879-87-66
� Szko³a Policealna. 

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Bezpoœrednio kupiê plac na
Grochowie zabudowany lub nie-
zabudowany – pod budownictwo
wielorodzinne. Pilne! 
Tel. 022 610-77-94; 0501-103-792

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Gara¿ przy ul. Marsa (muro-
wany, na terenie ogrodzonym). 

Tel. 0502-811-363

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Mieszkanie Kobielska, 44
m kw. Tel. 511-917-131 

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

� Mieszkanie kwaterunek 30
m kw. na wiêksze mo¿e byæ za-
d³u¿one. Bezpoœrednio. 

Tel. 0506-900-820 
(po godz. 14.00)

DAM PRACĘ

�Agencja Ochrony zatrudni mê¿-
czyzn. Zg³oszenia ul. Oskara So-
snowskiego 1. Tel. 022 643-80-99 

w godz. 9.00-13.00
�� Agencja ochrony poszukuje
od zaraz do pracy mê¿czyzn
w wieku 40-60 lat. Bardzo do-
godne warunki pracy i p³acy.
Tel. 0696-518-491; 0605-730-180
� Firma z bran¿y us³ug komunal-
nych zatrudni osobê na stanowi-
sko: pomocnik kierowcy/sorto-
wacz. Tel. 022 750-93-13
� Firma z bran¿y us³ug komunal-
nych zatrudni osobê na stanowi-
sko: pracownik administracyjny
z prawem jazdy. 

Tel. 022 750-93-13
� Firma kosmetyczna zatrudni
HANDLOWCA. Wymagania:
prawo jazdy, dyspozycyjnoœæ,
predyspozycje do nawi¹zywania
kontaktów klientami, rzetelnoœæ. 

Tel.603-922-944 
� Firma kosmetyczna zatrudni
pracownika FIZYCZNO-MA-
GAZYNOWEGO. Wymagania:
mile widziana osoba – tzw. „Z³o-
ta R¹czka”, rzetelna. 

Tel. 603-922-944
RAMKA
GRAFIK KOMPUTEROWY
doœwiadczenie w poligrafii. Zna-
jomoœæ: Quark, Corel, Photo-
shop. CV przesy³aæ na: grafik-
cv@wp.pl
� Kobiety/mê¿czyzn do monta¿u
kabli elektrycznych (lutowanie,
zaciskanie koñcówek, usuwanie
izolacji itp.). Praca w Marysinie

Wawerskim (okolice P³owiec-
kiej/Kajki, autobusy: 115, 125,
525). Zapewniamy: przeszkolenie,
pracê na pe³en etat (8 godzin),
umowê o pracê, wynagrodzenie
1400 netto (nadgodziny p³atne eks-
tra). Kontakt: 022 872 12 00 lub 
e-mail: rekrutacja@domar.waw.pl
� Krawcowej ul. Targowa 16. 

Tel. 022 618-02-55
� Szukam opiekunki do roczne-
go ch³opca. Dzielnica Wawer, ca-
³y etat, osoby odpowiedzialnej,
z doœwiadczeniem, kochaj¹cej
dzieci, pogodnej i bez na³ogów.
Kontakt: 695-130-504
�� Opiekunki do chorych, sio-
stry PCK, pielêgniarki zatru-
dniê. Tel. 022 815-30-62
� T³ocznia p³yt kompaktowych
GM Records poszukuje kandyda-
tów do przyuczenia na stanowi-
sko: OPERATOR T£OCZNI
Miejsce pracy: Warszawa Wawer.
Praca w systemie 4-zmianowym,
równie¿ w weekendy. Oferuje-
my: umowê o pracê, sta³e wyna-
grodzenie plus premiê. Prosimy
przes³aæ CV na adres:  rekrutac-
ja.tlocznia@gmrecords.pl lub po-
czt¹ tradycyjn¹: GM Records
Marek Grela, ul. Heliotropów
45/53, 04-796 Warszawa
� Sprz¹tanie domu – z doœwiad-
czeniem, jeden raz w tygodniu,
przy ul.Trakt Lubelski. 

Tel. 0500-11-95-94
RAMKA
� Ulotki. Tel. 0-790-552-588
www.roznoszenieulotek.pl
��UNIWERSUM zatrudni pra-
cowników na parkingach strze-
¿onych. Tel. 0-600-930-327
� Zatrudniê preserów, tak¿e oso-
by niepe³nosprawne. 
Tel. 022 613-32-79; 0600-082-205
� Zatrudniê PRESERA lub
M£ODEGO DO PRZYUCZE-
NIA. Tel. 022 613-32-79
� Zatrudniê kierowcê kategorii
B, C na sk³adzie materia³ów bu-
dowlanych. 
Tel. 022 795-13-35; 0602-189-663 

SZUKAM PRACY

� Emerytka poszukuje pracy
w handlu w niepe³nym wymia-
rze. Tel. 0506-119-210
� Jako pomoc domowa lub zaj-
mê siê starsz¹ osob¹. 
Tel. 022 353-32-30; 0510-408-302
� Pomoc domowa – warunki do
uzgodnienia, preferowane okoli-
ce Wawra, Falenicy, Radoœci. 
Tel. 022 353-16-38; 022 394-40-91

PRAWNE

� Kancelaria Prawna, przystêpne
ceny, szeroki zakres us³ug. Czyn-
na codziennie oprócz czwartków,
ul.Grochowska 207 (Universam
nad bankiem), tel. 0509-959-444, 

(022) 810-00-61 w. 252 
�� Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukoœna.
Tel. 022 613-04-30; 0603-807-481
�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne, kar-
ne, spadkowe, rodzinne –obs³u-
ga. Porady. Miêdzylesie ul.
Dziêcieliny 3 m 11, wtorek
i czwartek 15.00-18.00. 
Tel. 022 815-31-80; 0501-025-692
RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Konkurencyjne ceny ul. Gro-
chowska 306/308 lok. 29. Tel.
022 879-92-29; 0502-27-51-94;
www.pietruk.eu 

RÓŻNE

� Biuro Rachunkowe, pe³en za-
kres us³ug + BHP. Ul. Tarnowiec-
ka 74 od Grochowskiej. 

Tel. 601-177-247
� Ksiêgowoœæ ma³ych i œrednich
firm, osobiœcie poprowadzê,
¿yczliwie pomogê, cierpliwie
wyjaœniê. Tel. 022 810-83-60; 

0606-763-006
�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE. Tel. 0500-336-607
RAMKA
Skup z³omu metali kolorowych.
Stary punkt – nowe ceny! Ul.
Kawcza 40. Tel. 0600-236-046

SPORT

� Si³ownia, sauna Podskarbiñska
7 B – najtaniej! 

Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 
Tel. 022 380-32-03; 0607-838-608
�� ALKO PRZEPROWADZKI
i meblowozy. 1 z³/km. 

Tel. 0512-139-430
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zacho-
dnie. Naprawa. 
Tel. 022 612-95-23, 0609 105 940
� Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka, Promocja dekoder Polsatu
za 99 z³, 1 m-c gratis i 37,90

z³/m-c, satelity bez op³at 700 pro-
gramów w tym 17 polskich (Po-
lonia, TRWAM), anteny TV – na-
ziemne. Sprzeda¿, monta¿, na-
prawa, gwarancja!  
Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566 

www.lemag.tvsat.waw.pl
��Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

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

Tel. 022 642-96-16
� Domofony – naprawa, monta¿,
instalacje elektryczne, pralki. 
Tel. 0601-93-68-05; 022 612-92-70
�� Elektryczne. 
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
� Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
� Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 022 813-77-82; 0502-443-826
� Elektryk – awarie, instalacje,
odbiory, przy³¹cza, upr. bud. 
Tel. 022 783-80-40; 502-155-055
� FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta. 

Tel. 0603-40-90-20
��GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia gazowe.
Tel. 022 610-18-53; 0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
�� Glazura, malowanie, tapeto-
wanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 428-35-53, 

0504 61 88 88
� Glazura - remonty. 

Tel. 0694-809-402
� Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 022 671-05-82
�� Hydrauliczne. 
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� Hydrauliczne, Wod.-Kan.
Gaz., CO, piece, filtry. 
Tel. 022 613-82-96; 0696-321-228
� Hydrauliczne i inne remonto-
we. Tel. 0662-037-118 (po 15.00)
�� Hydrauliczne, inst.CO., Inst.
Wod.-Kan., przeróbki. 

Tel. 0516-508-397
RAMKA
�� KLIMATYZACJA – domy,
biura, sklepy. Tel. 0601-345-135
��Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 

Tel. 022 428-35-53; 
0504-61-88-88

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

510-711-163
� Malowanie, tapetowanie, re-
monty. Tel. 022 612-21-74; 

0501-028-073
� MALOWANIE, GLAZURA
I INNE. Tel. 0504-242-103
��Malarz Gipsiarz z du¿ym do-
œwiadczeniem wykonuje solidne
remonty. Tel. 880-846-705; 

884-151-187
�� Nadruki na odzie¿y i gad¿e-
tach. Ul. Patriotów 237. 

Tel. 022 615-34-28; 
515-68-58-68

�� Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów, urz¹-
dzeñ elektronicznych. Gwaran-
cja. Tel. 022 612-52-23; 

0607 145 196

�� Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej. 
Tel. 022 672-95-50; 503-846-135
� Naprawa – pralki, lodówki –
tanio! Tel. 022 644-23-12; 

0697-120-312 
�� Naprawa telewizorów
u klienta. Dojazd gratis. 

Tel. 671-94-53; 0692-420-605

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD (bez lodówek),
z³om w ka¿dej postaci, makula-
turê, st³uczkê. W³asny trans-
port. Sprz¹tanie piwnic. Tel.
022 499-20-62 
�� ODKURZANIE CENTRAL-
NE. Tel. 0601-345-135
� Pielêgnacja ogrodów, koszenie
trawników. Tel. 0 888 906 138
� Pralki, lodówki. 

Tel. 0601-361-830; 0604-910-
643; 022 671-80-49

� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 022 870-09-54
�� PRANIE dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki meblowej i samo-
chodowej. Profesjonalnie. Do-
jazd gratis. Tel. 022 619-40-13; 

0502-928-147
� Przy³¹cza wod.-kan. 

Tel. 0606-743-873 
�� Reklama, szyldy, kasetony,
neony. Ul. Patriotów 237. 
Tel. 022 615-34-28; 515-68-58-68
�� REMONTY. 

Tel. 0504-242-103
�� STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie, sza-
fy, pawlacze i inne. 
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
�� Stolarstwo, lakiernictwo. Me-
ble na wymiar, kuchenne, biuro-
we, szafy wnêkowe, garderoby itp.
Ciêcie p³yt. Tel. 0694-94-99-49; 

022 619-52-76
� Stolarstwo – meble na wymiar,
kuchnie. Tel. 0888-785-778
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771 
� Uk³adanie parkietów, przek³a-
danie, cyklinowanie, lakierowanie
– 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, role-
ty antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 022 610-23-83
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli. 
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163

ZIELARSTWO

� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53
D obok Agencji op³at – Zielar-
stwo – pe³ny asortyment, profe-
sjonalne porady. 

Tel. 0602-648-813

ZWIERZĘTA – PSY

RAMKA
�� Studio Psich Fryzur – strzy-
¿enie i k¹piele psów. Ul.Grena-
dierów 9. Tel. 0504-172-010

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

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

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 

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

Tel. 0600-236-046

KLIMATYZACJA – domy,
biura, sklepy. Tel. 0601-345-135

GRAFIK KOMPUTEROWY
doœwiadczenie w poligrafii.
Znajomoœæ: Quark, Corel, Pho-
toshop. CV przesy³aæ na: 

grafik-cv@wp.pl

Ulotki. Tel. 0-790-552-588
www.roznoszenieulotek.pl

Studio Psich Fryzur – strzy¿e-
nie i k¹piele psów. Ul.Grena-
dierów 9. Tel. 0504-172-010
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