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ul. Siennicka 3
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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

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14

BBBBIIIIUUUURRRROOOO    PPPPOOOODDDDRRRRÓÓÓÓŻŻŻŻYYYY

UUUUllll ....     ZZZZWWWWYYYYCCCCIIII ĘĘĘĘZZZZCCCCÓÓÓÓWWWW 44442222
TTTTeeee llll ....     666677772222 −−−− 55556666 −−−− 55558888 ,,,,     666677772222 −−−− 55556666 −−−− 66660000
e−mail: saskakepa@neckermann.pl
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NOWE INWESTYCJE!!!

KAMERALNE BUDYNKI
� ul. PROCHOWA 27  
� ul. WIARUSÓW 18

www.egrib.pl
Tel./fax 022 879−73−86
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ABUD
ul. Patriotów 208

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

MATERIAŁY BUDOWLANE
� mieszalnia tynków i farb
� systemy ociepleñ budynków
� cement, wapno, folie, papy
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy

TRANSPORT GRATIS!

A Warszawa?
Kiedy Polska - czyli g³ównie

Gdañsk i Kraków - œwiêtowa³a
20 rocznicê pierwszych wol-
nych wyborów z 4 czerwca
1989 roku, to sobie pomyœla-
³em: a gdzie Warszawa?

Bo przecie¿ czerwcowe wy-
bory by³y wynikiem kompromisu
osi¹gniêtego przy „Okr¹g³ym
Stole” w Warszawie w³aœnie.
Wiêc jak najbardziej by³a wów-
czas w centrum ¿ycia politycz-
nego kraju. Teraz w tych uro-
czystoœciach zosta³a sprowa-
dzona trochê na ubocze, choæ
imprezy by³y bardziej skrojone
na miarê zwyk³ego cz³owieka
ni¿ monumentalne spotkania
w Gdañsku i Krakowie.

Dlaczego tak siê sta³o?
Pewnie trochê z przesytu sto-
³ecznoœci¹ wszystkich ogól-
nokrajowych imprez, chêci¹
dotkniêcia historii w miej-
scach jednoznacznie kojarz¹-
cych siê z protestem lub ma-
j¹cych infrastrukturê odpowie-
dni¹ do przyjêcia wszystkich
goœci politycznej czêœci ob-
chodów. Nie boczê siê wiêc
na to, ale wyra¿am zdziwienie
brakiem upomnienia w³adz
miasta o proporcjonalny
udzia³ w historii.

Tomasz Szymański
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P O L E C A
� artykuły biurowe � szkolne
� ksero � pieczątki � wizytówki
� realizujemy zamówienia telefoniczne

(tusze, tonery i inne)

SPRZEDAŻ
MONTAŻ

„„PP AA T RT R YY K”K”

ul.Trakt Lubelski 1/3 I piętro tel./fax 022 893−81−69
czynne pon.−pt. 10.00−18.00
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� Nowy most ssssttttrrrr....     2222
� W Prusie 

o Francuskiej
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� S³odkie owoce
w Wawrze ssssttttrrrr.... 6666
�Olimpiada 

z nagrod¹ ssssttttrrrr.... 7777
� Szko³a im. 

Czes³awa Niemena
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�GroŸne kleszcze
ssssttttrrrr....    11111111

�Razem ze Spo³em
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Po raz kolejny spotykamy siê dziœ
z Jackiem Twarowskim, dyplomo-
wanym masa¿yst¹.  Wspó³praca
z kilkoma warszawskimi szpitalami
i bardzo liczne grono pacjentów to
najlepsza rekomendacja dla jego
uzdolnieñ. Ponad dziesiêcioletni
sta¿ pracy to œwiadectwo doœwiad-
czenia w walce z dolegliwoœciami
bólowymi. Dziœ porozmawiamy
o szyjnym odcinku krêgos³upa.

- Czy s¹ jakieœ charakterystyczne objawy
wskazuj¹ce na zwyrodnienia krêgów szyj-
nych?

- Choroba zwyrodnieniowa krêgos³upa szyj-
nego poza dolegliwoœciami ze strony karku mo-
¿e prowadziæ do os³abienia i zaburzeñ czucia
w obrêbie koñczyn górnych i dolnych, czasem
mo¿e nawet naœladowaæ choroby serca. Poja-
wiaj¹ siê bóle g³owy, umiejscowione w czêœci
potylicznej, które nasilaj¹ siê przy skrajnych
ustawieniach g³owy i mo¿e im  towarzyszyæ
sztywnoœæ karku. Czasem mog¹ przypominaæ
bóle migrenowe. Mog¹ siê pojawiaæ bóle twa-
rzy, zawroty g³owy, a nawet omdlenia. Ataki za-
wrotów g³owy powoduj¹ upoœledzenie przep³y-
wu krwi przez têtnice krêgowe. 

- Do jakich powik³añ mo¿e prowadziæ zwy-
rodnienie krêgów szyjnych?

- Powik³aniami s¹ w³aœnie równie¿ objawy,
o których mówi³em wczeœniej – bóle g³owy,
twarzy, uczucie duszenia w gardle, zawroty g³o-
wy, nudnoœci i omdlenia. Pojawiaj¹ siê dolegli-
woœci bólowe w obrêbie karku nasilaj¹ce siê
wskutek napiêæ, po wyziêbieniu organizmu, po
przeci¹¿eniach spowodowanych np. d³ug¹ jazd¹
samochodem. Dolegliwoœciom bólowym towa-
rzyszy zwykle ograniczenie ruchów. Dochodzi
do nadmiernego napiêcia miêœni i przeci¹¿anie
pozosta³ych struktur krêgos³upa. Pojawia siê
niezale¿ny od woli odruch przymusowego usta-
wienia szyi - g³owa jest wyraŸnie skrêcona w le-
wo lub w prawo. Innym powik³aniem jest rwa
ramienna, która objawia siê bólem i drêtwieniem
promieniuj¹cym do barku, ramienia i rêki.
Bólom towarzyszy os³abienie miêœni, czasem
nawet ich zaniki, co skutkuje mniejsz¹ pewno-
œci¹ chwytu, ograniczeniem sprawnoœci precy-
zyjnych ruchów palców lub utrat¹ kontroli nad
stawem ramiennym czy ³okciowym. Stosunko-
wo rzadkim, ale powa¿nym powik³aniem zwy-
rodnieñ krêgów szyjnych jest mielopatia szyjna,
która jest chorob¹ rdzenia krêgowego. Schorze-
nie pojawia siê, gdy centralna przepuklina kr¹¿-
ka uciska na rdzeñ. Zaczyna siê podstêpnie od
os³abienia, dr¿eñ lub skurczów w nogach. Dys-
funkcja mo¿e równie¿ obj¹æ koñczyny górne.
W zaawansowanej fazie choroby mog¹ nawet
wyst¹piæ trudnoœci w oddawaniu moczu. Mielo-
patia szyjna jest stanem na tyle powa¿nym, ¿e
stanowi wskazanie do pilnej operacji. 

- Jak leczyæ zwyrodnienia krêgów szyj-
nych?

- Nie ma jednej, uniwersalnej metody, wszyst-
ko zale¿y od rodzaju powik³ania zwyrodnieñ
krêgów szyjnych. W bólach karku stosuje poda-
wanie leków znosz¹cych nadmierne napiêcie
miêœniowe. Œrodki te ³¹czy siê zazwyczaj ze
standardowymi niesterydowymi lekami prze-
ciwzapalnymi. W leczeniu ostrego zespo³u bólo-
wego dobrze robi miejscowe stosowanie ciep³a i
spoczynkowa pozycja cia³a – na plecach, na
p³ask. Ogromn¹ ulgê przynosz¹ masa¿e 

Pos³uchajmy co mówi¹ pacjenci Jacka Twa-
rowskiego. – Od lat opiekujê siê moim niepe³-
nosprawnym dzieckiem. Wi¹¿e siê to z du¿ym
wysi³kiem fizycznym. DŸwigam, podnoszê, ale
te¿ ¿yjê w ci¹g³ym stresie. Zaczê³o siê od napiê-
cia miêœni karku i szyi. Stopniowo zaczê³am od-
czuwaæ bóle karku, drêtwienia r¹k, os³abienie
si³y miêœni. Masa¿e Jacka Twarowskiego posta-
wi³y mnie na nogi, a raczej przywróci³y spraw-
noœæ moim rêkom. Z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹
mogê poleciæ wszystkim – mówi Janina Zator-
ska. – Bywa³o, ¿e rwa ramienna wy³¹cza³a
mnie z ¿ycia na tygodnie. W koñcu wyl¹dowa-
³em w szpitalu. Leki dawa³y poprawê, ale na
krótko. Dopiero masa¿e Jacka Twarowskiego
sprawi³y, ¿e dolegliwoœæ jest coraz rzadsza,
a jeœli siê pojawia to szybko znika w³aœnie po
masa¿ach. Ten cz³owiek ma z³ote rêce – mówi
Andrzej Mi³kowski.

Rozmawiała E.G.

BARDZO WAŻNE KRĘGI SZYJNE

Ze szczegó³ami terapii mo¿na siê zapoznaæ na

stronie www.gabinet.strona.pl
Zapisy do gabinetu „Zdrowie” Jacka Twarowskiego

przy ul. Garwoliñskiej 7 lok. 79 

pod numerem telefonu 022 610 06 73.

Na konferencji prasowej
inicjuj¹cej budowê Prezydent m.
st. Warszawy Hanna Gronkie-
wicz-Waltz (na zdjêciu w œrod-
ku) zapowiedzia³a, ¿e wyst¹pi
do Rady Warszawy z wnioskiem
o nadanie Mostu Pó³nocnemu
imienia Jana Paw³a II.

Rozpoczêcie prac to moment,
na który przede wszystkim cze-
kali mieszkañcy Bia³o³êki, stoj¹-
cy dziœ w korkach na moœcie
Grota - Roweckiego i drogach
dojazdowych. Zmotoryzowani
otrzymaj¹ nowy wygodny prze-
jazd, rowerzyœci kolejn¹ trasê ro-
werow¹ (która przybli¿y ich do
Puszczy Kampinoskiej), a osoby
korzystaj¹ce z komunikacji pu-
blicznej szybki dojazd do metra
na M³ocinach. Prace zaplanowa-

ne na najbli¿sze miesi¹ce nie
spowoduj¹ utrudnieñ w ruchu.

W pierwszej kolejnoœci wyko-
nane zostan¹ roboty ziemne, po-
legaj¹ce na wzmocnieniu s³abo-
noœnego pod³o¿a kolumnami
¿wirowymi. Prace te bêd¹ reali-
zowane w rejonie planowanego

wêz³a Pu³kowa, a w drugiej po-
³owie czerwca rozpoczn¹ siê
wiercenia oraz badania geotech-
niczne po stronie wêz³a Modliñ-
ska. W po³owie lipca startuj¹ ro-
boty zwi¹zane z posadowieniem
przyczó³ków i podpór pod most.
Pierwsze zmiany w organizacji
ruchu planowane s¹ w sierpniu.

Przeprawa mostowa bêdzie
mia³a d³ugoœæ ok. 795 m. Kon-
strukcyjnie z³o¿¹ siê na ni¹ trzy
niezale¿ne obiekty in¿ynierskie

(oddzielny dla jezdni pó³noc-
nej, po³udniowej oraz trasy
tramwajowej wraz z ci¹giem
rowerowo-pieszym) o kon-
strukcji stalowej zespolonej,
posadowione na palach o œre-
dnicy 150 cm. Najd³u¿sze
z dziesiêciu przêse³ mostu, nur-
towe, bêdzie mia³o 160 m.
Dwie podpory mostu znajd¹ siê
w nurcie rzeki, pozosta³e bêd¹
czêœciowo na terenach zalewo-
wych. Nad podpor¹ nurtow¹
wysokoœæ konstrukcji wyniesie
ponad 9 metrów. 

W tym roku Zarz¹d Miej-
skich Inwestycji Drogowych

planuje podpisanie umowy na
budowê kolejnego odcinka tra-
sy - od wêz³a z ul. Pu³kow¹ do
wêz³a przesiadkowego „M³oci-
ny” (d³ugoœæ ok.1 km). W dru-
giej po³owie lipca poznamy
oferty na dokumentacjê projek-
tow¹ fragmentu trasy od ul. Mo-
dliñskiej do ul. P³ochociñskiej
(d³ugoœæ 4,1 km). Trasa Mostu
Pó³nocnego ma docelowo po³¹-
czyæ Trasê NS ze wschodni¹
obwodnic¹ Warszawy. (ab)

NOWY MOST
Budowa Mostu Pó³nocnego – wystarto-
wa³a. 3 czerwca rozpoczê³y siê prace nad
najwiêksz¹ w Polsce (wart¹ blisko miliard
z³otych) samorz¹dow¹ inwestycj¹. 

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Grozi³ no¿em taksówkarzowi
37-letni Micha³ Z. wpad³ na pomys³, ¿e poje-

dzie sobie taksówk¹ na ulicê Grenadierów. Za¿¹-
da³ od taksówkarza, by ten zawióz³ go pod wska-
zany adres, i powiedzia³, ¿e za kurs zap³aci poli-
cja. Gdy kierowca nie zgodzi³ siê, mê¿czyzna
wpad³ w sza³, wyci¹gn¹³ z kieszeni nó¿ kuchenny
i wymachuj¹c nim grozi³, ¿e zabije taksówkarza.
Potem uciek³, a taksówkarz zawiadomi³ policjan-
tów. Awanturnik zosta³ zatrzymany. Noc ju¿ spê-
dzi³ w areszcie.

WywieŸli do lasu i tam pobili
Kryminalni z Weso³ej w przeci¹gu niespe³na

doby ustalili sprawców pozbawienia wolnoœci
i pobicia trzech osób. W rêce policjantów wpadli
kolejno: 26-letnia Justyna D., 25-letni Tomasz R.,
23-letni Marcin J. i 35-letni Jaromir S. Zatrzyma-
na czwórka wywioz³a do lasu m³odych mê¿czyzn
i tam dotkliwie ich pobi³a. By³a to „nauczka” za
to, ¿e pewna dziewczyna  nie chodzi do szko³y,
zaczê³a wagarowaæ i zaniedbywaæ naukê.  Jeden
z pokrzywdzonych trafi³ z powa¿nymi obra¿enia-
mi do szpitala.

Wpad³ po 10 latach
Poszukiwany dwoma listami goñczymi 42-let-

ni Robert R. po 10 latach i 3 miesi¹cach wpad³
w rêce policji. Œcigany by³ za dokonanie rozboju
przy u¿yciu niebezpiecznego narzêdzia oraz za
to, ¿e nie wywi¹zywa³ siê z obowi¹zku alimenta-
cyjnego. Najbli¿szy czas spêdzi za kratkami.
Przez kilka lat ukrywa³ siê za granic¹. Ostatnio
uzna³, ¿e wszyscy ju¿ zapomnieli o jego winach
i nikt nie bêdzie go œciga³...

Okrada³ samochody
10 kradzie¿y z w³amaniem do ró¿nych aut

i jedno uszkodzenie samochodu. Oto, jakich czy-
nów dopuœci³ siê na przestrzeni zaledwie miesi¹-
ca na terenie Wawra zatrzymany przez tamtej-
szych policjantów 17-letni Tomasz F. Mê¿czyzna
nie dzia³a³ sam. Jego wspólnik wpad³ ju¿ w rêce
funkcjonariuszy z Bia³egostoku i równie¿ ponie-
sie odpowiedzialnoœæ za swoje czyny. Zatrzyma-
ni wybijali m³otkiem szyby w pojazdach i kradli
z nich wszystko, co tylko siê da³o. Ich ³upem pa-
da³y radia samochodowe i CB, urz¹dzenia GPS,
kasy fiskalne z taksówek, ale równie¿ cukierki,

gumy do ¿ucia, banda¿e, a nawet i prezerwatywy.
£¹czna wartoœæ strat zosta³a oszacowana na po-
nad 10 tysiêcy z³otych. 17-latek zosta³ objêty po-
licyjnym dozorem.

Przegra³ kasê szefa
Od pó³ roku mia³ ju¿ sta³¹ pracê, za któr¹ otrzy-

mywa³ wynagrodzenie, do tego s³u¿bowy samo-
chód. Wszystko to zaprzepaœci³ w przeci¹gu kilku
dni. Zatrzymany przez kryminalnych 23-letni Se-
bastian P. przyw³aszczy³ sobie 10 tysiêcy z³otych.
Zamiast rozliczaæ siê z pracodawc¹ z codziennych
utargów, przegra³ je w salonie gier. Mê¿czyzna
pracê ju¿ straci³, a teraz poniesie odpowiedzial-
noœæ karn¹ za pope³nione przestêpstwo.

I Straży Miejskiej

Z³omiarze w parowozowni
Dwóch mê¿czyzn i kobietê kradn¹cych metalo-

we przedmioty z terenu starej parowozowni przy
ul. Wileñskiej zatrzymali zawiadomieni przez

okolicznych mieszkañców w œrodê 3 czerwca
stra¿nicy miejscy. Kobieta zosta³a przy p³ocie
i obserwowa³a ulicê, a mê¿czyŸni weszli przez
dziurê w ogrodzeniu. Funkcjonariusze zauwa¿yli,
¿e obserwowani ci¹gn¹ d³ug¹ na 4 metry metalo-
w¹ sztabê, ujêli ich i wylegitymowali: Grzegorza
S., Ignacego W. i Magdalenê P. Ca³a trójka zosta-
³a przekazana policji. Teren parowozowni pozo-
staje pod nadzorem konserwatora zabytków.

toms

Nowe samochody
dla policji

O 113 samochodów wzbogac¹ siê komen-
dy powiatowe i miejskie policji z Mazowsza.
Wszystko to dziêki porozumieniom pomiêdzy
samorz¹dem województwa mazowieckiego,
Komendantem Sto³ecznym Policji oraz Mazo-

wieckim Komendantem Wojewódzkim Policji.
Na ten cel samorz¹d województwa mazowiec-
kiego przeznaczy³ 1 mln z³. 

35 samochodów osobowych, w tym 16
oznakowanych i 19 nieoznakowanych, trafi do
policjantów z powiatów z subregionu oko³o-
warszawskiego: piaseczyñskiego, otwockiego,
miñskiego, nowodworskiego, legionowskie-
go, pruszkowskiego, warszawskiego-zacho-
dniego oraz wo³omiñskiego. £¹czna kwota
dofinansowania pojazdów z bud¿etu woje-
wództwa mazowieckiego to 270 tys. z³. Pozo-

sta³e 73 samochody osobowe i 5 furgonów tra-
fi¹ do komend powiatowych i miejskich poli-
cji podleg³ych Mazowieckiemu Komendanto-
wi Wojewódzkiemu Policji. Na ten cel z bu-
d¿etu województwa mazowieckiego przezna-
czono 730 tys. z³. Jest to ju¿ kolejne tego typu
wsparcie dla mazowieckiej policji. W latach
2005-2008 samorz¹d województwa mazo-
wieckiego dofinansowa³ zakup 252 samocho-
dów, 8 motocykli i 8 ³odzi motorowych. Na
ten cel przeznaczono ³¹cznie ok. 6 mln z³o-
tych. (ab)



4444    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

REKLAMA REKLAMA

Okazuje siê, ¿e mam czekaæ
umówionego dnia w godz. 10
do 14. Ufff, cztery godziny
wyjête z dnia pracy? Nie mo-
gê sobie na to pozwoliæ! 

Gdy obs³uga wypisuje
dokumenty, zerkam i… zau-
wa¿am na ladzie numer tele-
fonu do tego kierowcy! Notu-
jê go i w wyznaczonym dniu
dzwoniê do niego, pytam, ko-

³o której, tak konkretnie,
przywiezie pralkê. Ten dziwi
siê, ¿e Real ka¿e czekaæ od
10.00, poniewa¿ o 10.00 to
on jest zawsze w odleg³ym
magazynie, by pobraæ towar,
zatem najwczeœniejsza mo¿li-
wa dostawa to po³udnie!
W to mi graj, przyje¿d¿a
o 13.00 (by³am kolejna na li-
œcie), kwitujê odbiór, ¿egnam

- z uœmiechem i w lepszym
nastroju. 

Nie zawsze niespodzianki
s¹ tak mi³e. Muszê zaparko-
waæ w zat³oczonej okolicy.
Raptem – jest! Otwarty wjazd
na parking z wolnymi miej-
scami! Trudno, zap³acê! Py-
tam pana, krêc¹cego siê przy
jednym z aut, ile to kosztuje.
„Nic!” mówi, po czym… wy-
chodzi z parkingu i zamyka na
k³ódkê bramê, zamykaj¹c
mnie i moje auto! Protestujê,
a on œmieje siê z³oœliwie. Byli
œwiadkowie, uwolni³a mnie
z parkingu – jak siê okaza³o
spo³ecznego – Stra¿ Miejska.
Czyli – przykro.

Nawet mój balkon jest pe-
³en niespodzianek: raz znaj-
dujê na nim niedopa³ki i ogry-
zek, innym - nó¿ do mas³a i 5
z³. Rekompensata, czy jak?

Szkoda, ¿e nie rekompen-
suje niczego wspomniany Re-
al, gdy z zakupionej sadzonki
pn¹czy wyrós³ mi jedynie
krzaczek… szczawiu.

Có¿! Bêdzie szczawiowa!
Bez jaj… żu

Kobiecym okiem

- Dobrze, kochanie. Masz racjê. Tak. Oczywiœcie za³atwiê.
Pa! Jakby co, jestem pod komórk¹… 

- Dzieñ dobry, panie Eustachy. A obro¿a nie za ciasna? Ka-
zimierz G³ówka z nieskrywan¹ ironi¹ patrzy³ na swojego ko-
legê, Eustachego Mordziaka, który z pietyzmem usi³owa³ ulo-
kowaæ telefon komórkowy w wisz¹cym u paska etui. 

- Jaka obro¿a, panie Kaziu, nie rozumiem?
- No bo na smyczy ju¿ pan chodzisz…
- A, o to panu chodzi. No, owszem, ka¿dy w³aœciciel tele-

fonu komórkowego godzi siê z niejakimi ograniczeniami.
Na przyk³ad ma ograniczone mo¿liwoœci dbania o mir do-
mowy. Kiedyœ cz³owiek jak chcia³, to by³ poza zasiêgiem do-
mowych radarów. Teraz – faktycznie, przechlapane. Prze-
cie¿ inne odg³osy wydaje knajpa, inne czytelnia publiczna.
Nie trzeba mieæ dobrego s³uchu, ¿eby wychwyciæ ró¿nice.
A kobity maj¹ wy³¹cznie dobry s³uch, wiêc o mir znacznie
trudniej. 

Z drugiej jednak strony taki telefon, to wielka wygoda. Pa-
miêtasz pan, jak siê do budki telefonicznej na Szembeku lata-
³o? A jak ju¿ pan dolecia³eœ, to albo kolejka od apteki do ko-
œcio³a, albo s³uchawka urwana. A druga budka na pêtli na
Goc³awku. Teraz – inne ¿ycie. Patrz pan, na naszym bazarze
ka¿dy ma. Ten zadzwoni po pomidory, tamten po truskawki,
bo mu akurat wysz³y, a o ten, tam, do kobity, czy mog¹ byæ ¿e-
berka, bo to wo³owe, jakieœ takie dziœ nie za bardzo wyglêd-
ne… Lux. Na dodatek wszystko za parê groszy. 

- Faktycznie, te¿ s³ysza³em, ¿e komórki bardzo ostatnio po-
tania³y. Kosztuj¹ ju¿ tyle, ile bilet na trasie do Wo³omina. Je-
den przejazd – jedna komórka. 

- Oj, czepiasz siê pan. Komórka to postêp i tyle. 
- Ja siê nie czepiam. Rozmawiamy tylko o tym, ¿e wszystko jest

wzglêdne. Zale¿y od punktu widzenia. Goœæ, który zaparkowa³
przy bazarze, jest zadowolony, za to ten, pod którego oknami sa-
mochód mu postawi³, ¿yczy mu nag³ej œmierci. Zaœ z punktu widze-
nia zarz¹dcy drogi wszystko jest OK – i zaparkowaæ mo¿na i, na
upartego, przejechaæ. Poza tym horror jest tylko w pi¹tki i soboty,
wiêc bez przesady. Z kolei mieszkañcy, którzy w pi¹tki i soboty nie
mog¹ wyjœæ z domu, ani otworzyæ okien, kln¹ w ¿ywy kamieñ, bo
dla nich to wcale nie jest OK. A zni¿ek w komornym za pi¹tkowo-
sobotni¹ mordêgê nikt im nie da. Nikt nawet nie pomyœli, ¿eby daæ. 

- No to niech postawi¹ parkometry. Wtedy na pewno czêœæ
tych pi¹tkowo-sobotnich kierowców przyjedzie tramwajem,
albo przyjdzie na piechte. 

- Ale czêœæ nadal bêdzie przyje¿d¿aæ swoimi limuzynami.
Jeœli musieliby p³aciæ, to mieliby prawo wymagaæ. Bêdzie siê
im nale¿a³o wiêcej ni¿ tylko kawa³ek koœlawego chodnika
przy koœlawym krawê¿niku. 

- Mo¿e i faktycznie, panie Kaziu, wszystko zale¿y od punk-
tu widzenia? 

- A ¿ebyœ pan wiedzia³. Jak w tem ma³¿eñstwie: m¹¿ dowie-
dzia³ siê, ¿e za 24 godziny umrze. Postanawia wzi¹æ jeszcze
z ¿ycia to, co najpiêkniejsze. Prosi ¿onê o seks, ona oczywi-
œcie siê zgadza. Potem jeszcze raz i jeszcze. Gdy po raz kolej-
ny j¹ obudzi³, zosta³o mu do ¿ycia cztery godziny.

- Kochanie, przytul siê do mnie.
- Przestañ, do cholery. W koñcu ja muszê rano wstaæ do ro-

boty, ty nie! Szaser

Co tam panie na Pradze...

Punkt widzenia

WWWWiiii eeee cccc hhhh ,,,,     SSSS tttt aaaa llll iiii nnnn
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Pierwszy numer „Expressu Wieczornego” po II wojnie œwiatowej ukaza³ siê w le-
wobrze¿nej Warszawie 25 maja 1946 roku i w tym piœmie zaczê³y siê ukazywaæ fe-
lietony Wiecha (Stefana Wiecheckiego). W jednym z nich Wiech napisa³, ¿e na uli-
cach Warszawy widziano „¿ywego Hitlera”. Dowód by³ mia¿d¿¹cy: przecie¿ po uli-
cach chodzi³ facet z w¹sikiem, w tyrolskim kapeluszu i w p³aszczu ubrudzonym far-
b¹. Na warszawskiej Pradze zaœ mówiono, ¿e Wiech musia³ siê zainspirowaæ dowci-
pami z tej dzielnicy, gdzie ¿ycie ju¿ kwit³o i gdzie w czasie okupacji powsta³y nowe
s³owa do znanej piosenki „Siekiera, motyka, pi³ka, graca//Niech pan g³owy nie za-
wraca”. G³osi³y one: „Siekiera, motyka, pi³ka, alasz// Przegra³ wojnê g³upi malarz
//Siekiera, motyka, pi³ka, sw¹d//Kiedy Niemcy pójd¹ st¹d”. 

Dla Wiecha, obecnoœæ Hitlera w Warszawie po jego samobójstwie z Ev¹ Braun
w bunkrze w Berlinie - to by³a czysta „licentia poetica”. Tymczasem okaza³o siê, ¿e
za pog³oskami na temat tego, i¿ Hitler ¿yje, sta³ Stalin. Wynika to bezspornie
z ksi¹¿ki Davida Stafforda, pisarza brytyjskiego, pt. „Ostatni rozdzia³ – 1945 –
Zwyciêstwo – Odwet – Wyzwolenie” (Wydawnictwo Magnum, Warszawa, 2009).

A wiêc, co pisze Stafford o œmierci Hitlera? Pisze, ¿e na pocz¹tku maja 1945 ro-
ku, po zidentyfikowaniu resztek jego uzêbienia, dowódcy Armii Czerwonej w Niem-
czech oœwiadczyli kategorycznie, i¿ Hitler zgin¹³. Identyfikacji dokona³a Kathe Heu-
sermann, asystentka osobistego dentysty Hitlera, dr Hugona Blaschke, któr¹ odkry-
³o w Berlinie NKWD, i któr¹ po identyfikacji uwiêzi³o. 

Wiemy, dlaczego. Po tych pierwszych, kategorycznych stwierdzeniach dowódców
Armii Czerwonej, ¿e Hitler zgin¹³, Stalin zmieni³ zdanie. Teraz potrzebny mu by³ Hi-
tler ¿ywy. Na pocz¹tku czerwca 1945 roku, marsza³ek ¯ukow oznajmi³ zdumionym
alianckim korespondentom w Berlinie, ¿e miejsce pobytu by³ego niemieckiego dyk-
tatora jest „nieznane”. Zdaniem ¯ukowa, Hitler i Eva Braun mogli w ostatniej chwi-
li zostaæ samolotem wywiezieni do Hiszpanii. W taki sposób na przyk³ad dosta³ siê
z Norwegii, gdzie jeszcze byli Niemcy,. do pañstwa genera³a Franco Leon Degrelle,
przywódca faszystów belgijskich. 

Ale ¯ukow to ¯ukow, to wprawdzie znakomity wojskowy i marsza³ek Zwi¹zku
Radzieckiego, ale jednak podw³adny Stalina. W razie jakiejœ wpadki na temat Hitle-
ra, Stalin zawsze móg³by powiedzieæ dobrodusznie Churchillowi czy Rooseveltowi
a póŸniej ich nastêpcom, ¿e ¯ukowa ponios³a fantazja wojskowa i ¿e Hitlera dlate-
go „o¿ywi³”. Ale okaza³o siê, ¿e Stalin sam, osobiœcie, zrêcznie k³ama³ w ¿ywe oczy
wysokim przedstawicielom Aliantów, i¿ Hitler wci¹¿ ¿yje. I tak, pod koniec maja
1945, oznajmi³ to osobistemu doradcy prezydenta Trumana, Harry’emu Hopkinso-
wi. Stalin powo³a³ siê na doniesienia, ¿e niemieckie okrêty podwodne wy³adowane
nazistowskim z³otem i kosztownoœciami odp³ynê³y do Japonii. Sugerowa³, ¿e Hitler
znajdowa³ siê na pok³adzie jednego z nich. Ca³a ta sprawa, zauwa¿y³, wygl¹da
„dziwnie”. W tym czasie trwa³a ju¿ sowiecka kampania dezinformacyjna. Dwa dni
po spotkaniu Stalina z Hopkinsem, pismo „Time” opublikowa³o artyku³ o ucieczce
Hitlera wagonikiem je¿d¿¹cym w Berlinie po szynach podziemnymi tunelami. Histo-
ria ta zosta³a redakcji podsuniêta przez sowieckich agentów. 

W Poczdamie Stalin popar³ te wszystkie zmyœlenia swoim autorytetem. Pierwsze-
go dnia obrad powiedzia³ podczas obiadu amerykañskiemu sekretarzowi stanu Ja-
mesowi F. Byrnesowi w obecnoœci Trumana, ¿e Hitler ¿yje i ¿e prawdopodobnie mie-
szka w Hiszpanii lub w Argentynie. Nawet hrabia Bernadotte by³ sk³onny wierzyæ
w te zmyœlenia. O to w³aœnie chodzi³o Stalinowi. Móg³ teraz bezkarnie oskar¿aæ za-
chodnich Aliantów o u³atwienie ucieczki Hitlerowi i dyskredytowaæ Zachód, odwra-
caj¹c uwagê od w³asnej kolaboracji z Niemcami w latach 1939-1941, która ogro-
mnie przyczyni³a siê do wybuchu wojny. Stalinowi udawa³o siê oszukiwaæ Aliantów,
poniewa¿ byli ³atwowierni, a on to wykorzystywa³ bez skrupu³ów.                          

Zygmunt Broniarek

Czasem niespodzianki s¹
bardzo przyjemne, a czasem –
niekoniecznie. 

Zapisujê siê na pilne ba-
danie oczu. Robi¹ je w nie-
licznych miejscach w Warsza-
wie. Pani mówi – „Najwcze-
œniej koniec sierpnia.” Roz-
pacz. Proszê, pytam, czy na
pewno nikt nie odwo³a³ zapisu
we wczeœniejszym terminie.
Pani opuszcza wzrok na swój
zeszyt, ja te¿ zerkam. Obie wi-
dzimy to samo – zamalowane
korektorem nazwisko kogoœ,
kto mia³ byæ jutro o 15.40. Pa-
ni dziwi siê: „O jej! Mam tu
wolny termin…”

Wielka radoœæ, podziêko-
wania (choæ niby za co?!),
rozstajemy siê z uœmiechem
i w lepszym nastroju.

Kupujê pralkê w Realu.
Zamawiam dostawê do domu.
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* 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

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 17.06, 1.07 i 22.07
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

¯ycie pe³ne
niespodzianek

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

www.krasphone.pl
�� CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
e−mail: sklep@krasphone.pl

DOBRA SZKO£A NAUKI JAZDY

WA L DI
Tel. 22/226 97 41
e−mail: lwaldi@o2.pl

Zajêcia:
�ANIN: XXVI LO ul. Alpejska 16
�REMBERTÓW ul. £yszkiewicza 39

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

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

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

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

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

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

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

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

Wêgiel �� Cement ��Wapno �� Ceg³y �� Atlas
Gazobeton bia³y �� P³yty gips.-karton. 
�� Ceresit �� Gipsy �� Kostka brukowa

Materia³y sypkie i izolacyjne 
(papa, styropian, we³na)

Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy

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 SEZON LETNI!

� Malowanie wewn¹trz
i zewn¹trz

� Elektryka, hydraulika
� Drzwi
� Adaptacja poddaszy
Sulejówek ul. Królewska 9

Tel. 022 783−28−03; 
880−231−127

BUDOWY �
	 REMONTY

dr Artur Górski
Pose³ na Sejm RP

i Komitet PiS Praga Po³udnie
zapraszaj¹ na prelekcjê Pana

Tadeusza Cymañskiego
Pos³a na Sejm RP, cz³onka Komisji Zdrowia
oraz Komisji Polityki Spo³ecznej i Rodziny

pt.

„Polityka rz¹du PO-PSL
wobec emerytów 

i rencistów”

Spotkanie odbêdzie siê w dniu 23.06.2009 r.
(wtorek) 

o godz. 18.00
w sali Zespo³u Szkó³ Nr 37. im. Agnieszki Osieckiej
na Pradze Po³udnie, Al. Stanów Zjednoczonych 24

dr Artur Górski
Pose³ na Sejm RP

zaprasza na swój dy¿ur poselski
na Pradze Po³udnie

w dniu 22.06.2009 r. (poniedzia³ek)
w filii Biura Poselskiego

ul. Jarociñska 17
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REKLAMA REKLAMA

Tak by³o przez wiele lat! Pierwszy przejazd ko-
lejki na trasie Jab³onna – Wawer odnotowano 4
stycznia 1901 roku. Sto³eczni przemys³owcy, dla
wygody w³asnego, jak byœmy dzisiaj powiedzieli,
biznesu, a tak¿e ku uciesze podsto³ecznych mie-
szkañców, zawi¹zali Spó³kê Udzia³ow¹ Budowy
Kolejki Jab³onna – Wawer. Ju¿ po dwóch latach
rozpoczêto uk³adanie torów, w kolejnym roku –
ruszy³a pierwsza lokomotywa z Jab³onnej,
a w nastêpnym prywatna ciuchcia jeŸdzi³a ju¿ re-
gularnie na ca³ej trasie. Na terenie Pragi stacje
by³y dwie, w tym jedna – Kamionek – w rogatce
ko³o Wedla.

Po zmiennych losach podczas II wojny œwiato-
wej kolejka ponownie rozpoczê³a regularne kurso-
wanie w 1945 r., zaœ ostatni, po¿egnalny przejazd
ulic¹ Grochowsk¹ – najstarsi to jeszcze pamiêtaj¹
– obserwowano 31 stycznia 1956 r. Kolejkê, doœæ
uci¹¿liw¹ dla mieszkañców, zast¹pi³y wygodniej-
sze tramwaje, tory kolejowe zdemontowano (u¿y-
to ich m.in. jako podpór wiaty na dworcu PKP
w Otwocku). 

Choæ Kolej Jab³onowska przesta³a istnieæ, po-
zosta³y stacyjne budynki. Z czasem jedne popada-
³y w ruinê, inne wykorzystano do nowych celów.
Jedn¹ z takich stacyjek by³ Wawer. Piêkny, zgrab-
ny budyneczek przechodzi³ ró¿ne koleje losu.
W stanie op³akanym, zdewastowany, rozszabro-
wany, zosta³ sprzedany przez ówczesnego w³aœci-
ciela – Gminê Wawer – na bardzo korzystnych

warunkach dobrze prosperuj¹cej Spó³dzielni Rze-
mieœlniczej „Spójnia-Wawer”.

Chêtnych nie by³o wielu, bowiem w tym czasie
obiekt by³ ju¿ objêty opiek¹ konserwatora zabyt-
ków a to oznacza, ¿e nowy w³aœciciel musia³ pod-

porz¹dkowaæ siê bardzo restrykcyjnym wymaga-
niom podczas remontu, dbaj¹c zarówno o „prze-
pisowy” dach, fasadê, jak te¿ zgodne z wymaga-
niami konserwatora wnêtrza. 

Spó³dzielnia podupad³a, budynek – przeciwnie,
kwit³! „Spójnia”, nie potrzebuj¹c ju¿ tyle miejsca
na swoje biura, przeznaczy³a go na wynajem.
Skorzysta³o na tym wiele rozmaitych firm (tak¿e,
od niedawna – biblioteka). Niestety, wraz z rozwo-
jem ekspansywnej „przedsiêbiorczoœci” na piêk-

nej bryle budyneczku pojawia³o siê coraz wiêcej
p³acht i szyldów reklamowych, „zdobi¹c” go
w sposób zgo³a inny, ni¿ wymarzy³ sobie konser-
wator…

Kolejna zmiana w³aœciciela rokuje dobrze. Dzia-
³aj¹ca na niewielk¹ obecnie skalê „Spójnia” posta-
nowi³a sprzedaæ budynek. Nowy w³aœciciel mie-
szka³ w Wawrze ponad æwieræ wieku, wraz z ¿on¹
prowadzi szacown¹, znan¹  firmê „Dom Pogrze-
bowy Gójscy s.c.”.

Maja i Marek Gójscy ca³e swoje ¿ycie zawodo-
we i prywatne spêdzili po tej stronie Wis³y; tu
siê urodzili, tu wychowali, tu podjêli trud dzia³a-

nia w nie³atwej, wymagaj¹cej taktu i wyczucia
bran¿y. 

Jak ka¿da zmiana, ta równie¿ wywo³a³a mnóst-
wo dyskusji i zamieszania. Dotychczasowi najem-
cy poczuli siê zagro¿eni, zw³aszcza biblioteka.
Mo¿na siê zastanawiaæ, dlaczego wynajêto jej lo-
kal wiedz¹c doskonale, ¿e budynek jest przezna-
czony do pilnej sprzeda¿y. Byæ mo¿e chodzi³o
o czasowe lokum – biblioteka straci³a poprzednio
u¿ytkowany lokal, rozgl¹da³a siê za nowym,

a skoro „na stacji” by³y wolne pokoje – czemu nie
przeczekaæ tu w³aœnie trudnego okresu?

Nowy w³aœciciel cieszy siê z nabytku. Jest pa-
sjonatem kolei, ma spore zbiory ciekawostek,
zwi¹zanych z histori¹ polskiego kolejnictwa,
a sam budynek stacji od zawsze darzy³ wielki sen-
tymentem. 

Co siê zmieni³o po zakupie? Przede wszystkim
– zdjêto ze œcian szpec¹ce reklamy, zas³aniaj¹ce
zgrabn¹ formê budynku i wybudowano dwa pylo-
ny reklamowe. Podpisano nowe umowy z najem-
cami, m.in. z firmami Biuro Nieruchomoœci, hur-
towni¹ Agram, ksiêgowoœci¹ Per-Saldo, ubezpie-
czeniami, serwisem komputerów czy zwi¹zan¹
z budownictwem firm¹ Bezet. Wolne lokale w³a-
œciciele chc¹ wynaj¹æ ludziom, którzy obok dzia-
³alnoœci gospodarczej, ceni¹ i szanuj¹ historiê.

Dziœ dawna stacyjka nosi nazwê „Per³a Kolei”
i nadal pe³ni funkcjê kameralnego biurowca. Pañ-
stwo Gójscy inwentaryzuj¹ wpisany do rejestru za-
bytków budynek, zastanawiaj¹ siê nad jego roz-
wa¿n¹ modernizacj¹ i zgodnym z wymaganiami
konserwatora zabytków remontem; zapewne doœæ
gruntownym – w latach 80/90 XX wieku remonto-
wano domy w standardach innych, ni¿ dzisiejsze;
inne te¿ by³y mo¿liwoœci materia³owe. Marek
Gójski otwarty na kontakty z ludŸmi, którym bliska
jest historia Wawra oraz z pasjonatami kolejnic-
twa, zaprasza do siebie – swoje biuro ma w Waw-
rze, przy ul. Widocznej 6, w budynku Per³a Kolei.

Z zainteresowaniem czekamy na dalsze dzia³a-
nia w kierunku przywrócenia piêknemu zabytkowi
nie tylko funkcjonalnoœci (zrobiono to w latach
89/90), liczymy na wiêcej. Na kolejn¹, kolejow¹
pere³kê, odrestaurowan¹ z pietyzmem i sercem.
Co wa¿ne – tym razem nie za pieni¹dze podatni-
ków, lecz prywatnego w³aœciciela, pasjonata
Wawra i kolei. (eg)

STACYJKA
Czy mo¿na to sobie wyobraziæ? Wzd³u¿ ca³ej Grochowskiej le¿¹ solidne tory
kolejki w¹skotorowej, a kilka razy dziennie przeje¿d¿a têdy poczciwa, bucha-
j¹ca par¹ ciuchcia na wêgiel, prawie jak w „Lokomotywie” Juliana Tuwima.

Przed laty... Dzisiaj!

Na pocz¹tku czerwca bur-
mistrz Tomasz Kucharski i rad-
na Miros³awa Terlecka zaprosili
mieszkañców do sali gimna-
stycznej liceum im. Boles³awa
Prusa, aby przedstawiæ projekt
rewitalizacji ulicy Francuskiej.
Na spotkanie przysz³o ok. 200
zainteresowanych tematem
mieszkañców. Choæ organizato-
rzy zaznaczyli w zaproszeniu,
¿e w „Prusie” zaprezentowany
bêdzie ostateczny projekt tej in-
westycji, to mieszkañcy raczej
nastawili siê i oczekiwali na
konsultacje. – To jak to? – pyta-
li roz¿aleni. – To nasze uwagi
i postulaty nie zostan¹ uwzglê-
dnione? To po co tu przyszli-
œmy? Przedstawiciel inwestora
Zarz¹du Miejskich Inwestycji
Drogowych kategorycznie
twierdzi³, ¿e w tym projekcie
nic ju¿ nie mo¿e byæ zmienione,
a radna Terlecka stara³a siê wy-
t³umaczyæ, ¿e celem spotkania
jest prezentacja, a nie konsulta-
cje. Konsultacje, jak siê póŸniej
okaza³o, by³y prowadzone
w ci¹gu ostatniego roku, ale
uczestniczyli w nich g³ównie
nie mieszkañcy, lecz przedsta-
wiciele sasko-kêpskich stowa-
rzyszeñ i lokalnego samorz¹du.

O potrzebie rewitalizacji uli-
cy Francuskiej mówi³o siê od
wielu lat. Szybk¹ realizacjê tej
inwestycji obieca³a nawet pre-
zydent Warszawy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, która w 2007 r.
odwiedzi³a ten rejon z okazji
„Œwiêta Saskiej Kêpy”. Jednak
od tamtego czasu w tym tema-
cie dzia³o siê niewiele. Teraz
jest szansa na zmianê. Gotowy
projekt zak³ada remont ul.
Francuskiej i ul. Paryskiej (na
odcinku od ronda Waszyngtona
do ul. Wersalskiej). Zostanie
m.in. wymieniona nawierzch-
nia ulicy i ci¹gów pieszych
(chodników). Jezdnia bêdzie
poszerzona z 9 do 11 metrów,
co ma umo¿liwiæ powstanie
trzeciego pasa ruchu przy
skrzy¿owaniach (bêd¹ tzw. le-
woskrêty). Przy przejœciach dla
pieszych powstan¹ „wysepki”

poprawiaj¹ce bezpieczeñstwo.
Nie bêdzie wycinki wiêkszych
drzew, które stanowi¹ o klima-
cie ulicy. Choæ w tej kwestii,
mimo zapewnieñ prezentuj¹-
cych projekt, mieszkañcy maj¹
odmienne zdanie: - Przy posze-
rzeniu jezdni zostan¹ uszkodzo-
ne korzenie starych lip i choæ
teraz drzewa siê oszczêdzi, to
i tak padn¹ za dwa, trzy lata! –
emocjonuj¹ca wypowiedŸ jed-
nej z mieszkanek zosta³a nagro-
dzona gromkimi brawami ze-
branych. Kontrowersji wokó³
projektu by³o oczywiœcie

znacznie wiêcej, ale by³y te¿
pytania bardzo konkretne. Mie-
szkañcy obawiaj¹ siê np. tego,
czy w czasie remontu bêd¹ mo-
gli dojechaæ do swoich posesji
i którêdy w czasie prac bêd¹
jeŸdzili przez Sask¹ Kêpê do
Centrum ludzie z Goc³awia?
Pytali, dlaczego wzd³u¿ Fran-
cuskiej nie bêdzie œcie¿ki rowe-
rowej i czy w³adze planuj¹
wspó³inwestowanie w remon-
tach stoj¹cych tu kamienic?
Jednak najpowa¿niejszym pro-
blemem okaza³a siê zmiana lo-
kalizacji przystanków autobu-
sowych. – Jaki jest sens prze-
noszenia przystanku z placu
Przymierza – pyta³a jedna
z mieszkanek (na zdjêciu).
– Gdzie znajduj¹ siê i punkty
handlowe i us³ugowe i apteka,

za ul. Zwyciêzców, gdzie jest
tylko kawiarenka? Przecie¿
przystanki s¹ dla ludzi, a ich lo-
kalizacja ma nam u³atwiæ ¿ycie!
Inni zebrani postulowali, ¿e
przystanek autobusowy powi-
nien znajdowaæ siê w pobli¿u
przechodz¹cej nad ul. Parysk¹
Trasy £azienkowskiej. 

Sprawa przystanków wzbu-
dzi³a bardzo du¿e emocje, tym
wiêksze, ¿e przedstawiciel
ZMID ponownie potwierdzi³,
¿e tu ju¿ nic nie da rady zmie-
niæ. „Mieszkaniec” zapyta³
rzecznika ZMID, co sta³o
u podstaw zmiany lokalizacji
przystanków autobusowych. 
– Lokalizacja jest zgodna
z przedstawionym nam stano-
wiskiem Zarz¹du Transportu

Miejskiego. Zgodnie z uzasa-
dnieniem ZTM, zmiana wynika
z potrzeby równomiernego roz-
mieszczenia przystanków (stre-
fy dojœcia) oraz stworzenia do-
godnego punktu przesiadkowe-
go w rejonie skrzy¿owania z ul.
Zwyciêzców – odpowiedzia³a
nam rzecznik Agata Choiñska.
Uzasadnienie ZTM wydaje siê
jednak ma³o logiczne, dlatego,
choæ teoretycznie „nic siê ju¿
nie da zrobiæ”, warto, aby urzê-
dnicy jeszcze raz pochylili siê
nad projektem i w sprawie
przystanków ws³uchali siê
w g³os mieszkañców i pasa¿e-
rów. - Pocz¹tek rewitalizacji ul.
Francuskiej planujemy ju¿
w lipcu tego roku. – dodaje
Agata Choiñska. – A prace po-
trwaj¹ ok. 10 miesiêcy. rosa

Bardzo gor¹co by³o na spotkaniu w sprawie re-
witalizacji ul. Francuskiej zorganizowanym w li-
ceum im. Boles³awa Prusa przez radn¹ Miros³a-
wê Terleck¹ i zarz¹d dzielnicy Praga Po³udnie.

W Prusie o Francuskiej Weekend z Sinfonia Varsovia
Orkiestra Sinfonia Varsovia zaprasza 13 i 14 czerwca do swojej nowej 
siedziby przy ulicy Grochowskiej 272. 

Na czerwcowy weekend zaplanowano wiele atrakcji, jak chocia¿by: 21 kameralnych koncertów mu-
zyków orkiestry Sinfonia Varsovia, spacer po Instytucie Weterynarii z varsavianist¹ Jaros³awem Zie-
liñskim, instalacje multimedialne przygotowane przez Studio Teatralne Ko³o wraz z aktorami sto³ecz-
nych scen w re¿yserii Igora Gorzkowskiego, instalacje interaktywne przygotowane przez Grupê Super-
market w re¿yserii Redbada Klynstry, muzyczne zabawki dla dzieci zaprojektowane przez m³odych de-
signerów z grupy Lampo, instalacje w parku zaprojektowane przez grupê Lapolka czy muzyczne filmy
w kinie Vivarium, m.in. archiwalne nagrania orkiestry Sinfonia Varsovia oraz filmy z tegorocznego
programu festiwalu Muzyczne ogrody 2009.

W niedzielê, 14 czerwca w samo po³udnie orkiestra Sinfonia Varsovia pod dyrekcj¹ Maestro Krzy-
sztofa Pendereckiego zagra koncert, w repertuarze którego znajdzie siê VII Symfonia A-dur op. 92 Lu-
dwika van Beethovena oraz Agnus Dei Krzysztofa Pendereckiego. Po koncercie odbêdzie siê spek-
takl Teatru Montownia. Wstêp na wszystkie wydarzenia jest wolny. (ab)
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04-238 Warszawa, ul. Szpacza 2
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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

OKNA � ROLETY
PROFIL 6−PROFIL 6−ciocio KOMOROWY KOMOROWY 

W CENIE 5−W CENIE 5−ciocio KOMOROWEGOKOMOROWEGO
Szyba termoizolacyjna k=1,0

�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

www.meble−wierzbowski.pl e−mail: meble@meble−wierzbowski.pl

SOSNA –  BRZOZA –  OLCHA –  DĄB
KOLONIALNE � STYLOWE � NOWOCZESNE

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.
ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel./fax 813 77 38, 0502 221 045

M E B L EM E B L E
Z LITEGO DREWNA

REKLAMA REKLAMA

FIRMA DCM POLSKA SPFIRMA DCM POLSKA SP. Z O.O.. Z O.O.
SULEJÓWEK UL. DROBIARSKA 56SULEJÓWEK UL. DROBIARSKA 56

ZZAAPPRRAASSZZAA  NNAA  WWYYPPRRZZEEDDAAŻŻ  
ZZAAPPAASSÓÓWW  MMAAGGAAZZYYNNOOWWYYCCHH  AAGGDD::

� SSZZTTUUĆĆCCEE  1100  ZZŁŁ � GGAARRNNKKII  OODD  66  ZZŁŁ
� DDZZBBAANNKKII  88  ZZŁŁ � KKUUBBKKII  OODD  11  ZZŁŁ
� ZZEESSTTAAWW  OOBBIIAADDOOWWYY  OODD  2222  ZZŁŁ

FIRMA CZYNNA OD PONIEDZIA£KU DO PI¥TKU W GODZ. 8.00-16.00

U NAS NAJTANIEJ!
❤ NOWE ORYGINALNE WZORY
OBRĄCZEK (grawer gratis) ❤

Ekskluzywna kolekcja 
PIERŚCIONKÓW!!!

Duże i małe rozmiary!
� NOWE WZORY BRYLANTÓW �
W ciągłej sprzedaży wyroby ze złota –50%
Duży wybór wyrobów ze srebra i bursztynu!

ZAPRASZAMY!
Universam Grochów

I piętro

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

Piêkny to wiek, którym
mo¿e siê poszczyciæ po³o¿ona
w Wawrze, w otulinie Mazo-
wieckiego Parku Krajobrazo-
wego, Szko³a Podstawowa
im.13 Dywizji Piechoty Strzel-
ców Kresowych. Z okazji jubi-
leuszu (5 czerwca) do sali gim-
nastycznej przy ul. Poezji przy-
by³o wielu wa¿nych i zwi¹za-
nych ze szko³¹ goœci. Wœród
nich by³ m.in. wikariusz gene-
ralny biskupa polowego ks. p³k
S³awomir ¯arski, który
uczniom przypomnia³ star¹ ma-
ksymê: - Nauka ma korzenie
gorzkie, ale owoce s³odkie! To
prawda, aczkolwiek mo¿na by³o
odnieœæ wra¿enie, ¿e w szkole
przy Poezji nawet korzenie nau-
ki maj¹ s³odkawy posmak, bo
przyjemnie siê uczy w dobrze
zorganizowanej i dobrze prowa-
dzonej placówce. A takiego
zdania byli zgromadzeni tego
dnia w szkole goœcie. I nie cho-

dzi³o tylko o wysok¹ jakoœæ na-
uczania, o rodzinny klimat,
który udaje siê placówce uzy-
skaæ, ale tak¿e o inwestycje po-
prawiaj¹ce warunki nauki czy
sportu. Ot, choæby o wybudo-
wan¹ niedawno, ale jeszcze nie
oddan¹ do u¿ytku przyszkoln¹
halê widowiskowo-sportow¹.

Choæ wg informacji „Mieszkañ-
ca” wcale nie jest powiedziane,
¿e uczniowie ze szko³y bêd¹
mogli w pe³ni korzystaæ z no-
wego obiektu, gdy¿ ponoæ Wa-
wer ma plany powo³ania dziel-
nicowego oœrodka sportu i re-
kreacji. To w³aœnie ten oœrodek,
a nie szko³a, ma administrowaæ
i zarz¹dzaæ hal¹. Szkoda, tym
bardziej, ¿e w miejsce oczeki-
wanego przez kieruj¹c¹ ju¿
szko³¹ od 20 lat dyrektor Zofiê
Jakubowsk¹, boiska sportowe-
go, które mog³oby powstaæ z ty-
³u hali sportowej, ma powstaæ
inwestycja wodoci¹gowa. 

W jubileuszu oczywiœcie
uczestniczyli liczni przedstawi-
ciele œrodowisk oœwiatowych,
samorz¹dowych, a tak¿e gospo-
darczych. Warto tutaj odnotowaæ
obecnoœæ na uroczystoœci by³y
dyrektorów i nauczycieli szko³y,
czy europos³a Andrzeja Wielo-
wieyskiego. Ale najwiêksza gru-

pê goœci stanowili absolwenci
SP Nr 76. Pocz¹wszy od tych
przedwojennych, do tych, którzy
ca³kiem niedawno opuœcili
szkolne ³awki. I to w³aœnie ab-
solwentów dyrektor Jakubowska
dopuœci³a do g³osu w czasie uro-
czystoœci. – Pamiêtam, ¿e przed
lekcjami wszyscy siê modliliœmy
– wspomina³a Halina Pêkacka,
która do tej szko³y chodzi³a
przed II wojn¹ œwiatow¹. Ale
czy w szkole by³a grzeczna, czy
nie – tego ju¿ najstarsza absol-
wentka nie pamiêta³a… O po-
wojennych czasach opowiadali
m³odsi absolwenci, jak prof. Ja-
cek Muszyñski ze Szpitala na
Banacha, czy redaktorzy Stefan
Szczepek i Jacek Korczak
Mleczko. A reprezentantka naj-
m³odszych pokoleñ Justyna Je-
dynak, sopranistka Filharmonii
Narodowej, prócz wspomnieñ
zademonstrowa³a pokaz swoich
wokalnych umiejêtnoœci. 

Bardzo ciep³o o szkole
i wspó³pracy z placówk¹ wypo-
wiadali siê obecni na jubileuszu
burmistrzowie z dawnych za-

rz¹dów Wawra (Wies³aw Do-
mañski i Jerzy Kulesza), a obe-
cne w³adze samorz¹dowe repre-
zentowa³a radna Warszawy Ewa
Masny i radni dzielnicy, którym
tego dnia przewodzi³ wiceprze-
wodnicz¹cy W³odzimierz Za-
lewski. – Szkoda, ¿e nie ma ni-
kogo z obecnego zarz¹du dziel-
nicy Wawer. Mo¿e taki jubileusz
jest za ma³y rang¹, aby tu
przyjœæ…- ironizowa³ szeptem
jeden z goœci. Faktycznie, ten

brak by³ widoczny, ale zapewne
burmistrzowie mieli w tym cza-
sie wa¿niejsze sprawy na swo-
ich urzêdowych g³owach. 

Specjalnymi goœæmi byli ¿o³-
nierze i kombatanci wœród
których znalaz³ siê pu³kownik
prof. Antoni Rogucki (na zdjê-
ciu powy¿ej) jeden z niewielu
jeszcze ¿yj¹cych ¿o³nierzy pa-
trona szko³y, czyli 13. Dywizji
Piechoty Strzelców Kresowych.
– Dziêkujemy, ¿e pan do nas
przyjecha³ z daleka – dziêkowa-
³a dyrektor Jakubowska. – Z da-
leka i z… dawna – ¿artobliwie
doda³ wiekowy pu³kownik,
którego nie opuszcza radoœæ ¿y-
cia i poczucie humoru.

Po oficjalnej czêœci uroczy-
stoœci uczniowie zaprezentowa-
li krótki program artystyczny.
Szczególn¹ uwagê zebranych
przyci¹ga³ pokaz koreañskiego
tañca, w którym dziewczêta
w regionalnych strojach mieni³y
siê wszelkimi kolorami. Jubile-
usz zakoñczy³ siê przygotowa-
nym przez œrodowisko szkolne
smacznym poczêstunkiem. ar

Wœród wielu czerwcowych szkolnych imprez, festynów i uroczy-
stoœci warto wspomnieæ szczególnie o jednej – zorganizowanej
w Falenicy z okazji jubileuszu 80-lecia SP Nr 76.

SŁODKIE OWOCE W WAWRZE



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    7777

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!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     WWWWIIII OOOOSSSSEEEENNNNNNNNYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV


 Żaluzje

 Roletki

materiałowe

 Moskitiery

 Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

No i po wyborach. Mówi¹c szczerze w chwili oddawania do druku tego nume-
ru Mieszkañca oficjalnych wyników jeszcze nie znamy, ale – powiedzmy sobie
szczerze – dla sto³ecznego Ratusza i tak nie maj¹ one wiêkszego znaczenia.
Sukcesem jest, i¿ do elekcji w ogóle dosz³o. Du¿a w tym zas³uga najbardziej
wp³ywowego cz³owieka w magistracie (choæ formalnie tylko wicedyrektora ga-
binetu Pani Prezydent) Jaros³awa JóŸwiaka. To na niego spad³a nie³atwa misja
uzupe³nienia kadrowych braków w obwodowych komisjach wyborczych. Okaza-
³o siê bowiem w ostatniej chwili, i¿ liczeniem g³osów zainteresowanie jest rów-
nie mierne jak g³osów oddawaniem. Uda³o siê! Wszystkie komisje ruszy³y. Nie
trzeba nawet by³o siêgaæ po wszystkie elementy przygotowanego przez JóŸwia-
ka planu awaryjnego!

Siêgniêto natomiast w Ratuszu po rz¹dowy „plan B” dla ratowania sto³ecz-
nych szpitali. Jak mo¿na siê by³o spodziewaæ, odpowiedzialny od zaledwie mie-
si¹ca za sprawy zdrowia wiceprezydent Jacek Wojciechowicz wzi¹³ byka za ro-
gi. Najpierw pogada³ z dyrektorami, potem szefami koalicyjnych ugrupowañ,
z dyrektork¹ mazowieckiego NFZ (to bodaj pierwsza wizyta dyrektor Misiñskiej
w Ratuszu od chwili objêcia obowi¹zków). I wszystko wskazuje na to, i¿ po pó³-
tora roku chocholego tañca z horrendum, znanym pod kryptonimem „Plan Ko-
chaniaka” lada chwila najbardziej zad³u¿one sto³eczne szpitale zyskaj¹ wspar-
cie i odd³u¿enie, przy równoczesnym usuniêcia ryzyka ich prywatyzacji. Czyli
dojdzie do tego, o co wszystkim – poza by³ym zwierzchnikiem s³u¿by zdrowia
– chodzi³o. 

Jednym z murowanych beneficjentów przygotowywanych przez Wojciecho-
wicza rozwi¹zañ bêdzie nasz s¹siad – Szpital Grochowski. Spe³nia wszystkie
okreœlone przez rz¹d kryteria, a w dodatku ma od niedawna dyrektora, który
– po latach posuchy – zdaje siê mieæ realny program na sprawne funkcjono-
wanie lecznicy. Gdy dodaæ do tego, i¿ pozostaje w doskona³ych stosunkach
z Marcinem Zakrzewskim, który po miesi¹cach ¿ycia w katakumbach znów
rozwija skrzyd³a w sto³ecznej polityce zdrowotnej, o wynik mo¿na byæ –
z grubsza – spokojnym. 

Spokojni jesteœmy tak¿e o losy jednego ze sto³ecznych domów starców, zwa-
nych szumnie Zak³adami Opiekuñczo-Leczniczymi. O zdrowie jego pensjonariu-
szy dba bowiem od pewnego czasu dr Robert K. Nie by³oby w tym pewnie ni-
czego, na co warto by³oby zwracaæ uwagê, bo dyrektorów medycznych w miej-
skich placówkach dostatek, gdyby nie fakt, i¿ pan doktor równoczeœnie pe³ni za-
szczytn¹ funkcjê szefa Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiêbiorstwa Us³ug Ko-
munalnych, czyli najwiêkszego na warszawskim rynku… zak³adu pogrzebowe-
go. Wszystkie pointy, które przychodz¹ nam w tym miejscu do g³owy s¹ zdecy-
dowanie nie nadaj¹ce siê do druku. W ka¿dym razie pensjonariuszom ZOL-u ¿y-
czymy zdrowia i spokoju. 

Spokoju nie ma natomiast dyrektor Biura Kultury, obdarowany na pocz¹tku
kadencji spadkiem po ekipie Lecha Kaczyñskiego w osobie zastêpczyni – pani
Barbary Naimskiej. Pañstwo s¹ – jak powiedzia³by niedawny mentor pani dy-
rektor – „z ró¿nych cywilizacji”, wiêc rozumiej¹ siê œrednio. Efekt? Co pewien
czas kolejna kompromitacja. Ostatni¹ by³o wycofanie z obrad Rady Warszawy
przygotowanego przez Naimsk¹ sk³adu rady Muzeum Historycznego. W sk³a-
dzie organu, który – w za³o¿eniu – mia³by doradzaæ szefowi placówki znaleŸli
siê g³ównie ludzie, którzy z prowadzeniem w³asnych muzeów maj¹ k³opoty.
Miejsce zarezerwowa³a dla siebie tak¿e pani Naimska. Zabrak³o go natomiast
dla szefa i twórcy najpopularniejszego sto³ecznego muzeum – Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego – Jana O³dakowskiego. PODPATRYWACZ

Doktor od pogrzebów

W pi¹tek 29 maja w ZS Nr 12 im.
Olimpijczyków Polskich przy ul. Siennic-
kiej 15 odby³a siê V Olimpiada „Olimpij-
czyków”. Impreza po³¹czona zosta³a z sym-
bolicznym otwarciem nowoczesnego szkol-
nego boiska. Symbolicznym, bo
tego dnia pogoda nie sprzyja³a
imprezom w plenerze, ale boi-
sko, zapewniamy, jest jak naj-
bardziej realne.  – Teraz mamy
warunki odpowiadaj¹ce imieniu
naszej szko³y – powiedzia³a
„Mieszkañcowi” nauczycielka
jêzyka rosyjskiego Halina Ga-
limska, która du¿¹ wagê przy-
k³ada do dba³oœci o kulturê
i kondycjê fizyczn¹ – Warto by
jeszcze doposa¿yæ nasz¹ si³ow-
niê i zapewniæ w³aœciw¹ ochro-
nê kompleksowi boisk. Widaæ,
¿e przed w³adzami dzielnicy,
które zdecydowa³y o budowie
boiska w tej szkole stoj¹ kolejne
zadania... I trzeba wierzyæ, ¿e te
zadania bêd¹ zrealizowane. Bo
silna wiara jest motorem sukce-
su. O tym w³aœnie mówi³ goœæ specjalny
imprezy Zenon Licznerski, dwukrotny
olimpijczyk w sztafecie 4 x 100 m (4. miej-
sce w Montrealu w 1976 r. i srebrny medal

w Moskwie 1980 r.): – Jak uprawiacie spo-
rt, to musicie wierzyæ, ¿e kiedyœ wyst¹picie
na olimpiadzie. A jak ju¿ bêdziecie na olim-
piadzie, to musicie wierzyæ, ¿e staniecie na
podium! W³aœnie tak¹ wiar¹ i determinacj¹

w „walce” o nowe boisko, co podkreœli³
obecny na imprezie burmistrz Pragi Po³u-
dnie Tomasz Kucharski, wykaza³a siê dy-
rektor placówki Liliana Matysiak. 

W czêœci artystycznej V Olimpiady
„Olimpijczyków” wyst¹pi³ m.in. mi-
strzowski duet w akrobatyce sportowej –
Damian Kaczmarek i Micha³ Nowosadko
(na zdjêciu). Damian, który jest tegorocz-
nym maturzyst¹, razem z Micha³em wy-
walczy³ w ostatnich latach mistrzostwo
Polski seniorów i wicemistrzostwo junio-
rów w akrobatyce sportowej. By³ te¿ wy-
stêp rewelacyjnej grupy break-dancu
OUT OF NORM. W jej sk³adzie tañczy
pierwszoklasista z Siennickiej Hubert Ko-

z³owski oraz tegoroczna matu-
rzystka Angelika Klimek. Po-
kaz tañca bardzo spodoba³ siê
publicznoœci. Tak samo, jak
wystêpy szkolnych chirliderek,
czy przedstawiona parodia
„Eurowizji”. W czêœci sporto-
wej rozegrano m.in. mecze pi³-
ki no¿nej i siatkówki, a tak¿e
rywalizowano w takich konku-
rencjach, jak rzuty lotk¹, wyci-
skanie sztangi, tenis sto³owy,
pompki, przeci¹ganie liny.
Sport u „Olimpijczyków” musi
byæ na wysokim poziomie.
I tak w³aœnie jest. Œwiadcz¹
o tym choæby wyniki uzyskane
w ubieg³ym roku szkolnym
w dzielnicowych zawodach.
Ch³opcy z ZS Nr 12 zwyciê¿y-
li w siatkówce, pi³ce rêcznej

i pi³ce no¿nej, a dru¿yny dziewcz¹t wy-
gra³y w koszykówce i pi³ce rêcznej oraz
zajê³y drugie miejsca w siatkówce i bie-
gach prze³ajowych. Magda K.

W programie znalaz³y siê
m.in. rodzinne konkursy pla-
styczne, pokaz tañców latynoa-
merykañskich formacji „Vor-
sow” w uk³adzie „Brasil”, za-
wody sportowe, konkursy pla-
styczne oraz aukcje prac
uczniów. Swoje wystêpy ta-
neczne zaprezentowali tak¿e
uczniowie, których przygoto-
wywali instruktorzy tañca z for-
macji Piotra Galiñskiego (juror
„Tañca z Gwiazdami”). Dla ³a-
suchów te¿ coœ by³o, chêtni
mogli kupiæ ciasta oraz p¹czki

przygotowane przez rodziców;
smakosze kuchni polskiej zaœ
zakosztowaæ chleba ze smal-
cem i ogórków ma³osolnych.
„Majówka na Cyrklowej” to
tak¿e œwietna okazja do spêdze-
nia czasu z rodzin¹ i ze znajo-
mymi. 

Podczas festynu nauczyciele
pochwalili siê bardzo dobrym
wynikiem koñcowego egzami-
nu szóstoklasistów, który wy-
niós³ 32,8 na 40 punktów (œre-
dnia dla Warszawy to 29,23
punktów).

Mali i aktywni sportowcy
pomimo brzydkiej, jak na ko-
niec maja pogody - czyli de-
szczu i wiatru, mogli sprawdziæ
swoj¹ kondycjê oraz si³ê fi-
zyczn¹ - przypiêci linami do
drzewa wspinali siê skrzynka
po skrzynce, dopóki ta siê nie
obsunê³a i nie spad³a. Mamy

równie¿ siê nie nudzi³y. Panie
chêtnie odwiedzia³y stoiska
gdzie sprzedawano w³asnorêcz-
nie zrobion¹ bi¿uteriê, pomalo-
wane gipsowe figurki oraz tor-
by, które mo¿na przeznaczyæ na
zakupy lub u¿ywaæ zamiast
szkolnych worków na buty. 

NJH

Mama, tata i ja
Pod takim has³em odby³ siê ju¿ czwarty fe-
styn rodzinny na terenie Szko³y Podstawowej
nr 279 przy ul. Cyrklowej 1. Prowadz¹cym im-
prezê by³ m.in. absolwent szko³y i m³ody po-
cz¹tkuj¹cy aktor – Adrian ¯uchewicz, znany
z serialu „M jak mi³oœæ”.

OLIMPIADA Z NAGRODĄ
Nieod³¹cznym atrybutem olimpijczyka jest walka. „Olimpijczy-
cy” ze szko³y przy ul. Siennickiej wywalczyli w tym roku... no-
we boisko. Wywalczyli pod wodz¹ dyrektor Liliany Matysiak.

� 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



Niczym FENIKS z popio³ów tak

JARMARK EUROPA
Powsta³, Jest, Têtni ¯yciem

Zarz¹d spó³ki Kupiec Warszawski
i Kupcy serdecznie zapraszaj¹

hurtowników i detalistów
na B³onia Stadionu X-lecia.

TANIE ZAKUPY
W SAMYM SERCU STOLICY!

7 DNI W TYGODNIU
od 3.00 do 15.00

Kupiec Warszawski Sp. z o.o

8888    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

REKLAMA REKLAMA

�����������

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

%�����'' �*'&+,&*!"�%���� �����,,*&!�,&�*!
��-������� �.���/%� �����������+

����%������������!
�&����0�����1�������

�� nr 2 ul. Grochowska 207 (Universam)
�� nr 27 ul. Gen. A. Chruœciela 25

(Rembertów)
�� nr 35 ul. P³owiecka 68 (Wawer)
�� nr 36 ul. Trakt Lubelski 163 (Zerzeñ)
�� nr 55 ul. I Praskiego Pu³ku 3 (Weso³a)

„SPO£EM” WSS PRAGA PO£UDNIE
ZAPRASZA do 5-ciu sklepów ca³odobowych
na terenie dzielnic: Praga Po³udnie, Wawer,
Rembertów, Weso³a tj.

Zapraszamy o ka¿dej porze po szeroki asortyment art. spo¿ywczych 
oraz art. przemys³owych codziennego zakupu:

Zapraszamy po zakupy NON-STOP!!!

Sieæ VIA – zap³ata za domowe rachunki oraz do³adowania telefonów
Przyjmujemy i realizujemy:  karty p³atnicze i Karty Klienta Spo³em, Bony Sodexho.

Ceramiczne cuda
W ró¿nego rodzaju cuda i cudeñka obfitowa-
³y „5 Warszawskie Spotkania Ceramiczne”,
które 30 maja odby³y siê przy ul. Podskarbiñ-
skiej, przed siedzib¹ nowego Centrum Pro-
mocji Kultury Pragi Po³udnie.

Na kilkudziesiêciu kramach i kramikach mo¿na by³o podziwiaæ i za-
kupiæ najprawdziwsze cuda ceramicznej sztuki. Pocz¹wszy od fantazyj-
nych w kszta³cie i kolorystyce naczyñ, poprzez bi¿uteriê, a koñcz¹c na fi-
gurkach i gad¿etach. – Tatusiu, kupmy coœ – nastoletnia Ola zachêca³a
swojego tatê do nabycia którejœ z figurek. Ale wybór by³ tak du¿y, ¿e trud-
no by³o siê zdecydowaæ. Na tradycyjne ju¿ Warszawskie Spotkania Cera-

miczne przyje¿d¿aj¹ artyœci z ca³ej Polski. - W tym roku byli nawet arty-
œci z Armenii, Ukrainy i Litwy – dodaje Dariusz Osiñski prezes Zwi¹zku
Ceramików Polskich. Impreza staje siê wydarzeniem kulturalnym. Daje
te¿ mo¿liwoœæ nietypowego i ciekawego spêdzenia czasu. Mo¿na np.
sprawdziæ siê w sztuce ceramiki – zasi¹œæ przy kole garncarskim i toczyæ,
albo lepiæ, wypalaæ, zdobiæ i malowaæ wytworzone w³asnorêcznie arcy-
dzie³a. A praca z glin¹, co potwierdza prowadz¹ca zajêcia dla dzieci i m³o-
dzie¿y Pracownia „Ceramikoma” przy ul. Saskiej nie tylko wyrabia
sprawnoœæ manualn¹ i rozwija wyobraŸniê, ale tak¿e pomaga w opanowa-
niu nadpobudliwoœci i stymuluje wra¿liwoœæ dotykow¹.  

Wœród wystawców mo¿na by³o odnaleŸæ inn¹ grupê zwi¹zan¹ z Pra-
g¹ Po³udnie – „KERAMOS”. To w niej tworzy (g³ównie gliniane misy
i fantazyjne zamki) radna Warszawy Magdalena Czerwosz, która o swo-
ich dzie³ach mówi poetycko: – Moje piêtrowe rozbudowane zamki to
œlady miast zasypanych i zapomnianych, na których przysiadaj¹ czasem
skrzydlate stwory pustyni. Smoczyce, a nawet smocze elfy przechadzaj¹
siê w eleganckich liœciastych spódnicach... Niestety, choæ artyœci pre-
zentowali w czasie Warszawskich Spotkañ Ceramicznych ró¿ne cuda
i cudeñka, to jednego cudu sprawiæ nie potrafili. Nie potrafili zapewniæ
dobrej pogody, ale to ju¿ nie ich wina. – To prawda – przyznaje prezes
Osiñski i podsumowuje imprezê. – Ale poza pogod¹ wszystko siê uda³o.
Nawet po raz pierwszy zorganizowaliœmy sympozjum pt. Tradycja
w polskiej ceramice wspó³czesnej. Miejsce przy CPK bardzo nam odpo-
wiada i myœlê, ¿e w przysz³ym roku ponownie siê tutaj spotkamy z mie-
szkañcami. „5 Warszawskie Spotkania Ceramiczne” honorowym patro-
natem obj¹³ burmistrz Pragi Po³udnie Tomasz Kucharski. Ada M.

Swiet³ana Parka, prowa-
dz¹ca zajêcia sekcji fortepiano-
wej, doskonale pamiêta pocz¹t-
ki placówki. - Oœrodek Kultury
powsta³ w du¿ym stopniu za
pieni¹dze mieszkañców, którzy
sk³adali siê na jego budowê,
kupuj¹c „cegie³ki”. Budowano

w stanie wojennym, trudno by³o
wtedy cokolwiek zdobyæ. Ktoœ
da³ jakieœ materia³y, kto inny
przywióz³ robotników i wspól-
nymi si³ami uda³o siê budynek
postawiæ. Dziœ korzystaj¹ z nie-
go jeszcze osoby, które poma-
ga³y przy budowie – opowiada
instruktorka muzyki.

Na przestrzeni æwieræwiecza
sam budynek niemal siê nie
zmieni³, natomiast profil dzia-
³alnoœci oœrodka zosta³ znacz-
nie poszerzony. - Zaczynaliœmy

od sekcji muzycznej i tanecznej,
potem przyby³y nowe, m.in. tea-
tralna, flamenco. Nasi podo-
pieczni zaczêli odnosiæ sukcesy,
z powodzeniem wystêpuj¹ pu-
blicznie. Ich postêpy sprawiaj¹,
¿e mogê czerpaæ wiele satysfak-
cji z tego co robiê, choæ tak na-

prawdê to bardzo skromna pra-
ca – mówi o swoich doœwiad-
czeniach Swiet³ana Parka.

Przyda³by siê piec
Ambicj¹ Edwarda Kalisza,

który w sierpniu ubieg³ego roku
zosta³ dyrektorem oœrodka, jest
takie rozszerzenie oferty pla-
cówki, aby ka¿dy móg³ w niej
znaleŸæ coœ dla siebie. 

- Chcê zorganizowaæ kursy
komputerowe dla osób star-
szych i dla uczniów z rodzin bê-

d¹cych w trudnej sytuacji mate-
rialnej, mam nadziejê, ¿e uda
siê rozpocz¹æ naukê od wrze-
œnia. Na ¿yczenie doros³ych
mieszkañców organizujemy co
dwa tygodnie wieczorki tanecz-
ne. Dzieci mog¹ korzystaæ
z sekcji tanecznych, wokalnych,

a tak¿e rozwijaæ swoje umiejêt-
noœci  podczas warsztatów pla-
stycznych, czy ceramicznych.
Pewnym problemem s¹ warunki
lokalowe. Ani w budynku przy
ul. Starzyñskiego, ani w naszej
filii przy ul. Pogodnej, nie ma
mo¿liwoœci wydzielenia w pe³ni
funkcjonalnych pracowni –
przyznaje dyrektor. - Mimo to
chcia³bym rozwin¹æ sekcjê ce-
ramiczn¹, która cieszy siê du-
¿ym zainteresowaniem. Przy-
da³by siê specjalny piec, bo te-

raz wozimy ceramikê do wypa-
lania. Mo¿e uda siê dobudowaæ
jeszcze jedno pomieszczenie
i zainstalowaæ takie urz¹dzenie
na miejscu – zdradza plany
Edward Kalisz.

Od Rosiewicza 
po filharmoników

Oœrodek Kultury przy ul. Sta-
rzyñskiego goœci³ przez 25 lat
swojej dzia³alnoœci wielu wspa-
nia³ych artystów. Pani Swiet³a-
nie w pamiêci utkwi³ cykl kon-
certów edukacyjnych w wyko-
naniu muzyków Filharmonii
Narodowej. - Gra³ te¿ wspania-
³y zespó³ muzyki barokowej,
koncertowa³a grupa Open
Folk, wielokrotnie wystêpowa³a
Hanka Bielicka – wspomina in-
struktorka. - Na Dzieñ Kobiet
by³ ostatnio Andrzej Rosiewicz.
Sala pêka³a w szwach, ludzie
s³uchali na stoj¹co – opowiada
dyrektor Kalisz. 

Niestety, rozmiary budowa-
nej æwieræ wieku temu sali wi-
dowiskowej równie¿ nie odpo-
wiadaj¹ dzisiejszym potrze-
bom. Dlatego wiêksze koncerty
odbywaj¹ siê na scenie plenero-
wej. 

I w³aœnie jako imprezê na
œwie¿ym powietrzu zaplanowa-
no obchody 25. urodzin oœrod-
ka,  zorganizowane pod koniec
maja. Niestety pogoda nie dopi-
sa³a i prezentacja dorobku sek-
cji i zespo³ów oœrodka odby³a
siê w strugach deszczu. Na
szczêœcie publicznoœæ nie za-
wiod³a – tyle ¿e zarówno naj-
m³odszych artystów, jak i do-
œwiadczonych wykonawców
widzowie oklaskiwali chwilami
spod parasoli.

Przemysław Bogusz

S³u¿y mieszkañcom od æwieræ wieku
Dzielnicowy Oœrodek Kultury w Weso³ej obchodzi w tym roku 25-lecie.
Goœci³ wiele gwiazd, ale przede wszystkim mieszkañcy dzielnicy mog¹
tu rozwijaæ swoje talenty i spêdzaæ czas w twórczy sposób.

Zespó³ PARTITA zaprezentowa³ wi¹zankê evergreenów.

PP
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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

S A N AS A N A TT O R I AO R I A
Jałta � Odessa � Truskawiec � Druskieniki

WYCIECZKI DOWYCIECZKI DO
Wilna � Lwowa � Sankt−Petersburga �Moskwy

ul. Smolna 40 (prawy parter)
BT ZY−GRO 00−375 Warszawa 

Tel. 022 828−20−50   Tel./fax. 022 828−20−60

WWWWWW.ZYGRO−SANA.ZYGRO−SANATTORIA.PLORIA.PL

ul. P³owiecka 68
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Kandydatów by³o wielu, bo
nauczyciele chcieli, aby zosta³
nim wybitny dramaturg William
Szekspir albo kompozytor Jo-

nasz Kofta. Jednak uczniowie
mieli swój „typ”. Zapragnêli,
aby patronem ich szko³y by³
Czes³aw Niemen i… uda³o siê. 

- Czes³awa Niemena wypro-
mowali uczniowie – powiedzia³a
dyrektor szko³y Anna Tkaczyk.
– Dla nich to postaæ z krwi i ko-
œci, a nie idea³ z piedesta³u. Po-
trafi¹ siê z nim identyfikowaæ. 

W uroczystoœci nadania
szkole imienia Czes³awa Nie-
mena oraz poœwiêceniu sztan-
daru wziê³a udzia³ rodzina pa-
trona. W pierwszym rzêdzie na

honorowym miejscu zasiad³a
Ma³gorzata Niemen, której to-
warzyszy³a córka Eleonora oraz
siostra artysty Jadwiga Wy-

drzycka-Bortkiewicz z mê¿em.
Nie zabrak³o delegacji z Zespo-
³u Szkó³ Muzycznych im. Cze-
s³awa Niemena we W³oc³awku.
Dzielnicê reprezentowa³ bur-
mistrz Tomasz Kucharski i wi-
ceburmistrz Jaros³aw Karcz. 

Uroczystoœci towarzyszy³
wystêp artystyczny uczniów
gimnazjum im. Czes³awa Nie-
mena. Program sk³adaj¹cy siê
z utworów Niemena, u³o¿ony
wed³ug scenariusza polonistki
Danuty Krzypkowskiej szlifo-
wali ponad dwa miesi¹ce.

Dla uczniów szko³y to du¿e
wydarzenie. Wreszcie do œlubo-
wania przyst¹pili z honorami,
bo przedstawiciele wszystkich
klas œlubowali przy sztandarze.
Ufundowany przez radê rodzi-
ców z jednej strony zawiera go-
d³o Polski i nazwê szko³y,
a z drugiej fragment najs³yn-
niejszego utworu Czes³awa

Niemena „Dziwny jest ten
œwiat”. 

- Jak patrzê na ten sztandar
to wiem, ¿e Czes³aw gdzieœ tam
jest, pewnie siê uœmiecha, puka
w g³owê i dziwi siê, ¿e jest na
sztandarze – powiedzia³a Ma³-
gorzata Niemen i nie kry³a
wzruszenia. 

„Lecz ludzi dobrej woli jest
wiêcej” œpiewa³ Czes³aw Nie-
men. Miejmy nadziejê, ¿e w³a-
œnie tacy bêd¹ opuszczaæ mury
szko³y, której jest patronem. 

Małgorzata K. Piekarska

Lecz ludzi dobrej woli
jest więcej…

To motto widoczne na sztandarze Gimna-
zjum nr 25 przy ulicy Zwyciêzców na Sa-
skiej Kêpie. 2 czerwca uroczyœcie nadano
mu imiê Czes³awa Niemena. Uczniowie sa-
mi wybrali patrona dla swojej szko³y. 

W szkole przy ul. Weteryna-
ryjnej, 2. czerwca, odnalaz³o
siê serce Pragi. Tej starej Pra-
gi. Pragi z klimatem.
Tego dnia wystarczy³o przekroczyæ szkolne

bramy, aby przenieœæ siê w ca³kiem niedawne
czasy Stacha, który by³ apaszem, morowego Fel-
ka Zdankiewicza, Czarnej Mañki, czy czteroko-
pytnej, bujaj¹cej siê Feli. Harmider w holu Szko-
³y Podstawowej Specjalnej Nr 240 by³ wiêkszy
ni¿ na „Szembeku”, czy „Ró¿ycu”. Szkolna kadra
poprzebiera³a siê za bazarowe przekupki, a czêœæ
rodziców uczniów paradowa³a w kraciastych ma-
rynarach i praskich czapeczkach. Hol przemieni³
siê w prawdziw¹ prask¹ uliczkê przy której sta³
fotoplastikon, stragan z warzywami, zak³ad ry-
marski i krawiecki, sk³ad tiulu, a nawet wytwór-
nia parasoli. G³oœno zapraszano na „warszafskie”

flaczki i ziemniaczanego kugla. Wicedyrektor
sto³ecznego biura edukacji Ewa Krawczyk po-
chyli³a siê nad ¿ywieniowym kot³em i ze œmie-
chem odczyta³a przyklejon¹ tam kartkê: „Pyzuf
brak”. – Na razie brak, ale pyzy bêd¹ na koniec
imprezy – zapewni³a, równie¿ ze œmiechem, jed-
na z nauczycielek. „Praskie klimaty” – pod takim
has³em w szkole odbywa³a siê impreza wieñcz¹-
ca potrójny, jak siê okaza³o, jubileusz. – Mija 50
lat od powstania pierwszej szko³y dla niepe³no-

sprawnych – mówi³a witaj¹c goœci dyrektor szko-
³y Beata Domañska – Mija 35 lat od utworzenia
naszej szko³y oraz, co dopiero wczoraj wyliczy-
³am, ten budynek, przy Weterynaryjnej 3, zosta³
zbudowany równo 55 lat temu. Z tych okazji
uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali
przedstawienie sk³adaj¹ce siê z praskich skeczów
i piosenek. Œwietny spektakl zacz¹³ siê wejœciem
ma³ego gazeciarza, który krzycz¹c „Kuuurier
Warszaw..!, Kuuurier Warszaw...!” wymachiwa³
ostatnim numerem... „Mieszkañca”. Ale z drugiej
strony, czy¿ jest obecnie bardziej praskie czasopi-
smo ni¿ nasze? Nie ma. Tak, jak nie ma bardziej
praskiej kapeli od... „Kapeli Praskiej”, która tego
dnia tak¿e koncertowa³a w szkole przy ul. Wete-
rynaryjnej. 

Zreszt¹, wspominaj¹c o kapeli, warto zazna-
czyæ, ¿e ten zespó³ niedawno obchodzi³ jubileusz
dwudziestolecia istnienia. I przez dwie dekady

z powodzeniem niesie radoœæ i krzewi praski fol-
klor i kulturê. A o tym, ¿e z powodzeniem, niech
œwiadczy choæby fakt, ¿e w maju „Kapela Pra-
ska” wygra³a w Przemyœlu Ogólnopolski Festi-
wal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Ja-
nickiego. – Œwietnie siê bawiliœmy przy wystêpie
kapeli – powiedzia³a „Mieszkañcowi” dyrektor
Domañska. I nic w tym dziwnego, bo przecie¿
i muzycy s¹ wysokich lotów i piosenki przez nich
œpiewane s¹ klimatyczne i swojskie. ar

Jubileusz w klimacie Pragi
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WARSZAWA

REKLAMA REKLAMA

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

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

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.

Uwaga nowy adres:
Ul. GROCHOWSKA 56

tel. 022 879 87 61
0696 472 557

LECZNICA
STOMATOLOGICZNO−PROTETYCZNA

istniejąca 22 lata, bez jednej reklamacji
ul. Grochowska 142 tel./fax 022 610−41−91

czynny pon.−pt. 9.00−20.00
w soboty po tel. uzgodnieniu
Wst¹p i przekonaj siê:

�� Ceny dostosowane do kryzysu
�� Porady i drobne zabiegi –

bezp³atnie
�� RTG na miejscu
Przyjemnoœæ w leczeniu uzêbienia

TYLKO U NAS!!! Zapraszamy!

W ostatnich latach w Pol-
sce lekarze rozpoznaj¹ rocznie
ok. 250 przypadków zachoro-
wañ na wirusowe zapalenie
mózgu przenoszone przez kle-
szcze. To stanowi 1/3 wszyst-
kich zachorowañ na tê chorobê.
Niemal 4 tys. osób cierpi co ro-
ku z powodu boreliozy.

Zatrwa¿aj¹ce dane?
Na kleszcze uwa¿aæ trzeba

ca³y rok, jednak prawd¹ jest, ¿e
w³aœnie wiosn¹ larwy kleszczy
wychodz¹ ze œció³ki i wtedy
jest ich najwiêcej. Kleszcze
wystêpuj¹ zw³aszcza w nie-
których regionach Polski, na
przyk³ad w warmiñsko-mazur-
skim, czy na SuwalszczyŸnie.
Ale to nie znaczy, ¿e np.
w Warszawie nie spotkamy za-
ka¿onego kleszcza. Kleszcze
bowiem wystêpuj¹ w lasach, na
polach, parkach, trawach -
w ka¿dym regionie naszego
kraju.

Najczêœciej spotykanym
i najpopularniejszym jest
kleszcz pospolity. Pajêczaki te
mo¿na spotkaæ w lasach mie-
szanych i liœciastych, na obrze-
¿ach lasów, na ³¹kach, pastwi-

skach, polanach. Najwy¿sz¹ ak-
tywnoœæ przejawiaj¹ wiosn¹
i jesieni¹, co jest zwi¹zane z ich
cyklem ¿yciowym. Natomiast

wilgotne lato i ³agodna zima
sprzyjaj¹ niezwyk³emu roz-
przestrzenianiu siê kleszczy.

Warto wspomnieæ, ¿e oprócz
„zwyk³ych” kleszczy, zwanych
twardymi, s¹ jeszcze tzw.
obrze¿ki - kleszcze miêkkie.
Ich ¿ywicielami s¹ ptaki: np.
go³êbie albo kury. Dlatego by-
tuj¹ w ich skupiskach: kurni-
kach lub go³êbnikach. Obrze¿ki
s¹ bardzo niebezpieczne. Gdy

wpijaj¹ siê w skórê, uwalniaj¹
toksynê, a ich uk³ucie mo¿e
spowodowaæ wiele groŸnych
nastêpstw: od bólu, œwi¹du, po
wstrz¹s, który w skrajnych
przypadkach mo¿e prowadziæ
nawet do œmierci. Podobieñ-
stwo obrze¿ków do zwyk³ych
kleszczy nie jest uderzaj¹ce. S¹
bardziej p³askie, maj¹ do pó³
centymetra wielkoœci.

Co jeœli odkryjemy na sobie
kleszcza? Przede wszystkim nie
panikujmy. Kleszcza trzeba po
prostu usun¹æ. Jeœli uda nam siê
to do 24 godzin od momentu
uk¹szenia, ryzyko, ¿e zostanie-
my zaka¿eni jest minimalne. Do
usuniêcia mo¿na u¿yæ pêsety lub
podwa¿yæ kleszcza ig³¹. W apte-
kach mo¿na ju¿ kupiæ specjalne
urz¹dzenia, które pomagaj¹ usu-
n¹æ kleszcza. Nale¿y jednak

uwa¿aæ, ¿eby tzw. g³ówka kle-
szcza nie pozosta³a w skórze. Po
wyjêciu kleszcza uk¹szone miej-
sce przemywamy spirytusem.
I co wa¿ne - absolutnie nie u¿y-
wajmy do usuniêcia kleszcza t³u-
szczu! To mo¿e tylko spowodo-
waæ wymioty kleszcza, a co za
tym idzie, zwiêkszyæ ryzyko za-
ka¿enia i chorób. Nie u¿ywajmy
te¿ spirytusu przed wyci¹gniê-
ciem kleszcza, bo da to taki sam
efekt, jak w przypadku mas³a
czy oliwy.

Sk¹d zagro¿enie po 
„spotkaniu z kleszczem”?

W œlinie kleszczy znajduj¹
siê ró¿ne substancje, które np.
wzmagaj¹ przep³yw krwi, roz-
szerzaj¹ naczynia krwionoœne
i znieczulaj¹ miejsce uk³ucia.
Po skoñczeniu ¿erowania
kleszcz sam usuwa narz¹dy gê-
bowe z cia³a ¿ywiciela. Mecha-
niczne, zbyt gwa³towne usuwa-
nie kleszczy mo¿e prowadziæ
do ich oderwania. 

Oczywiœcie nie ka¿dy kleszcz
jest zaka¿ony, ale my o tym nie
wiemy. I tak mo¿e nam groziæ
np. kleszczowe zapalenie
mózgu i opon mózgowych. Do
zaka¿enia dochodzi w wyniku
uk³ucia przez zaka¿onego kle-
szcza. Kleszczowe zapalenie
mózgu jest chorob¹ wirusow¹
atakuj¹c¹ oœrodkowy uk³ad ner-
wowy. Przebieg choroby mo¿e
byæ ³agodny, zakoñczony pe³-

nym powrotem do zdrowia, al-
bo ciê¿ki, z pozostawieniem
d³ugotrwa³ych lub trwa³ych na-
stêpstw, a nawet œmierci, co do-
tyka ok. 1 proc. chorych.

Przed kleszczowym zapale-
niem mózgu mo¿na siê ochro-
niæ stosuj¹c szczepionki.
W Polsce zarejestrowane s¹
szczepionki o wysokiej sku-
tecznoœci. S¹ trzy rodzaje tego
typu szczepionek. Pierwsz¹
szczepionkê przyjmujemy wio-
sn¹, po trzech miesi¹cach kolej-
n¹, a do roku trzeba przyj¹æ
trzeci¹, ostatni¹ dawkê. Szcze-
pienie przeciw kleszczowemu
zapaleniu mózgu figuruje
wœród szczepieñ zalecanych
przez G³ównego Inspektora Sa-
nitarnego, wiêc nie jest refun-
dowane. Koszt trzech dawek to
ok. 200 z³. O szczepionki mo¿-
na pytaæ u lekarza pierwszego
kontaktu, w poradniach szcze-
pieñ b¹dŸ w Wojewódzkich
Stacjach Sanitarno-Epidemio-
logicznych. W naszym kraju
szczepi siê wci¹¿ niestety zbyt
ma³o osób – ok. 1 proc. Dla po-
równania, w Austrii to 80 proc.

Niestety kleszcze mog¹ wy-
wo³aæ tak¿e boreliozê, a na t¹
chorobê nie mo¿na siê zaszcze-
piæ. Oko³o 15 proc. zaka¿onych
kleszczy to te z bakteri¹ wywo-
³uj¹c¹ boreliozê. Wtedy, po kil-
ku dniach lub tygodniach od
uk¹szenia przez zara¿onego
kleszcza wystêpuje zmiana

skórna zwana rumieniem wê-
druj¹cym. Najczêœciej to czer-
wona, powiêkszaj¹ca siê plama,
wokó³ miejsca uk¹szenia. Czê-
sto dochodz¹ do tego objawy
grypopodobne. Rumieñ co
prawda znika po kilku tygo-
dniach, gdy jest nieleczony, ale
faza chorobowa przechodzi
w przewlek³¹ trwaj¹c¹ przez
wiele lat i prowadzi do zmian
w wielu narz¹dach. Wystêpuj¹
objawy reumatologiczne, neu-
rologiczne, kardiologiczne.

Lena Piątek

GROŹNE KLESZCZE – SZCZEPIONKA POMOŻE?
By chroniæ siê 

przed kleszczami
nale¿y:

�� stosowaæ odpowiednie
ubrania: bluzy, kombinezo-
ny, obcis³e spodnie, kalo-
sze, skarpety,
�� mo¿na wierzchni¹ czêœæ
ubrania spryskaæ prepara-
tami odstraszaj¹cymi kle-
szcze, tzw. Repelenty,
�� przegl¹daæ ubranie po
zdjêciu, bo kleszcze nie
przyczepiaj¹ siê od razu do
cia³a,
�� obejrzeæ ca³e cia³o po
powrocie z lasu,
�� nie siadaæ pod krzakami
i na go³ej trawie,
�� nie wnosiæ do namiotów,
mieszkañ œwie¿o skoszonej
œció³ki, trawy.

Koniec wiosny, nied³ugo zacznie siê lato,
a wraz z nim sezon na kleszcze.  Specjaliœci
podkreœlaj¹ – by unikn¹æ groŸnych chorób,
które wywo³uj¹ kleszcze, warto siê zaszczepiæ,
ale przede wszystkim zadbaæ o profilaktykê. 
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MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

„„SSłłoońńccee!!  ŚŚwwiieeccii  nnaadd  nnaammii,,
ooggrrzzeewwaa  nnaasszzee  nnaaggiiee  cciiaałłaa
pprroommiieenniiaammii””  mmóówwii  ppiioosseennkkaa..
CCiieesszzmmyy  ssiięę  ssłłoońńcceemm  nnaawweett,,
ggddyy  nnaasszzee  cciiaałłaa  nniiee  ssąą  nnaaggiiee,,
lleecczz  rróóbbmmyy  ttoo  zz uummiiaarreemm..  KKttoo
nniiee  ppoowwiinniieenn  ssiięę  ooppaallaaćć,,  zzwwłłaa−−
sszzcczzaa  ww ppeełłnnyymm  ssłłoońńccuu??
� Małe dzieci – im wystar−

czy kilka promyków, przesia−
nych przez liście lepiej więc, by
bawiły się w półcieniu
� Kobiety w zaawansowanej

ciąży, by nie przysparzać
organizmowi kłopotów krąże−
niowo − dermatologicznych
� Osoby starsze – prze−

grzanie może wywołać poważ−
ne problemy zdrowotne, od
krążeniowych po udar. 
� Osoby z niektórymi scho−

rzeniami dermatologicznymi,
które powinny skonsultować
ten problem ze swoim leka−
rzem, bowiem przy jednych
chorobach dermatolog zaleci
korzystanie ze słońca a przy
innych – zabroni.
� Osoby z bliznami, zwła−

szcza świeżymi, dopiero co za−
gojonymi (może dojść do
trwałych przebarwień) 
� Osoby po niektórych za−

biegach kosmetycznych, zwła−
szcza mikrodermabrazji  itp.
� Osoby przyjmujące nie−

które leki, a także pijące nie−
które zioła, szczególnie po−
czciwy dziurawiec.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Jaki grill najlepszy? Z pokrywą, pozwalającą osłonić palenisko

w przypadku wiatru lub potraw lubiących więcej ciepła. Z regulowa−
ną wysokością paleniska: węgle mogą być wyżej, bliżej rusztu, da−
jąc więcej ciepła, lub niżej. Przydaje się, gdy kiełbaski już są goto−

we, lecz nie zdejmujemy wszystkich by nie wystygły, a także przy daniach do szybkiego
grillowania, np. filety z kurczaka lub wolnego, np. zwykle używamy rozpałki. Ostrożnie
z tą w butelkach (na parafinie lub alkoholu) – pod żadnym pozorem nie wolno jej do−
lewać na węgle, to grozi wybuchem butelki i pożarem! Najbezpieczniejsza jest rozpałka
w kostkach, chemiczna lub ze sprasowanych, nasyconych łatwopalną substancją trocin.

Jak grillować? Najzdrowiej – na aluminiowych tackach, nie bezpośrednio na ruszcie.
Zamiast kiełbas i mięs wędzonych, używać białej kiełbasy i surowego boczku– powstaje
mniej toksyn.

Ważne: po każdym użyciu grill musi być wyczyszczony z tłuszczu, przypaleń, popiołu
itp! CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Spodoba³y siê Pañstwu przepisy na zdrowe da-
nia z ryb. Dziœ – ci¹g dalszy dañ, które smakuj¹
nawet najwiêkszym „rybnym niejadkom”.

✓✓ Z ziemniakami: mro¿one filety z dorsza lub grenadiera
(mo¿e byæ i inna ryba) skropiæ octem jab³kowym, wrzuciæ
na patelniê tylko cieniutko wysmarowan¹ mas³em lub oli-
w¹, nie wlewaæ t³uszczu! Gdy odparuje woda, dodaæ sieka-
n¹ cebulkê i z¹bek czosnku, poddusiæ dbaj¹c o odparowa-
nie wody, na koniec lekko osoliæ. Ugotowaæ w wodzie pó³ na pó³ z mlekiem zie-
mniaki, gdy miêkkie dodaæ 2-3 ³y¿ki mas³a, rozgnieœæ na puree. W wysmarowa-
nym t³uszczem garnku ¿aroodpornym u³o¿yæ warstwê surowych ziemniaków
w cienkich plasterkach, osoliæ, posypaæ mielon¹ papryk¹, rozmarynem i tymian-
kiem, Na to wy³o¿yæ duszon¹ rybê, oprószyæ odrobin¹ pieprzu, posypaæ sieka-
nym koperkiem, a na wierzch – puree ziemniaczane wymieszane, gdy nieco
ostygnie, z kilkoma ³y¿kami kwaœnej, dobrej œmietany. Wierzch mo¿na posypaæ
¿ó³tym serem, ale wówczas gwa³townie roœnie iloœæ kalorii i danie nie jest ju¿
tak lekkostrawne. Zapiekaæ odkryte, do zrumienienia wierzchu, lecz nie krócej
ni¿ 45 minut. 

✓✓ Z broku³ami: mro¿one filety z dorsza lub grenadiera (mo¿e byæ i inna ryba)
skropiæ octem jab³kowym (nie soliæ!), wrzuciæ na patelniê cieniutko wysmarowan¹
mas³em lub oliw¹, nie wlewaæ t³uszczu! Broku³y (koniecznie œwie¿e, nie mro¿one)
podzieliæ na ma³e ró¿yczki i obgotowaæ albo na parze, albo w niewielkiej iloœci wo-
dy, lecz bez soli! Po 3-5 minutach wyj¹æ, os¹czyæ. Gdy ryba odparuje, straci su-
rowoœæ i lekko siê rozpada, dodaæ broku³y, wkruszyæ ok. 10 deko sera pleœniowe-
go tzw. blue czyli niebieskiego (mo¿e byæ Lazur, Bleu de Bresse, Roquefort czy
inny), zalaæ 0,25 litra œmietany 12% lub ³agodnego jogurtu, wsypaæ sporo sieka-
nych zió³, najlepiej – œwie¿ych: bazylia, oregano, rozmaryn i tymianek. Przykryæ,
po kilku minutach (5-8) na wolnym ogniu danie jest gotowe. Mo¿na podawaæ z ry-
¿em, mo¿na z bu³k¹ lub samodzielnie.

✓✓ Z m³od¹ kapust¹: kapustê pokroiæ drobno, gotowaæ z sol¹ max.10 minut. Fi-
lety z dorsza lub inne usma¿yæ na maœle, pod koniec dodaæ sok z 1/2 cytryny. Nie-
co s³odkiej œmietanki wymieszaæ z ³y¿k¹ chrzanu, wlaæ do ryby, poddusiæ na g³ad-
ki sos. Podawaæ na kapuœcie, polane sosem. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Prokurator do przesłuchiwanego lekarza:

− Czy zanim pan przystąpił do sekcji, spraw−
dził pan puls? − Nie.

− A zmierzył pan ciśnienie, sprawdził pan,
czy pacjent oddycha? − Nie!

− Spytam inaczej – czy możliwe, że pacjent w tym momen−
cie żył? − Nie!!!

− Na jakiej podstawie pan tak twierdzi?!
− Ponieważ jego mózg znajdował się w pojemniku na są−

siednim stole!
− Czy jednak z całą pewnością pacjent nie mógł być żywy?
− Chyba tylko pod jednym warunkiem – że byłby praktyku−

jącym prokuratorem!!!
☺ ☺ ☺

Świta. Przechodzień mija most, na którego barierce stoi
gotowy do skoku samobójca. 

− Panie! Co pan robi! Niech pan nie skacze, porozmawiaj−
my! 

Desperat niechętnie schodzi z poręczy, siadają i zaczyna−
ją długą rozmowę. Wreszcie wstają, poklepują się po ple−
cach, po czym obaj rzucają się w dół… WWeessoołłyy  RRoommeekk
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

Osoby spod Twojego znaku znane s¹ ze swej
szczodroœci i hojnoœci granicz¹cej z ekstrawa-
gancj¹. Jeœli nale¿ysz do takich, których grosz
siê nie trzyma, bêdziesz musia³ w najbli¿szym
czasie spojrzeæ na pustki w kieszeni z przymru-
¿eniem oka. Na razie za³atasz dziury w bud¿ecie
ograniczaj¹c do niezbêdnych wydatki. Pod ko-
niec miesi¹ca pojawi siê szansa na odzyskanie
utraconych pozycji, a tak¿e na wzmocnienie i za-
cieœnienie kontaktów z wa¿nymi dla Ciebie ludŸ-
mi.

�� BYK 22.04-21.05
Pod koniec czerwca zostaniesz zmuszony do
zwiêkszonego wysi³ku. Mo¿liwe bêd¹ sukcesy,
ale okupione dodatkowymi obowi¹zkami, a co za
tym idzie – zmêczeniem i zwiêkszon¹ odpowie-
dzialnoœci¹. Niewykluczone bêd¹ dodatkowe nie-
spodziewane zyski, nagrody i mi³e niespodzianki.
Jednoczeœnie mo¿esz mieæ lekk¹ rêkê do wyda-
wania pieniêdzy, wiêc mo¿esz wydaæ wiêcej, ni¿
powinieneœ.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Wszystko, za co siê weŸmiesz, pójdzie Ci jak
z p³atka, ale gwiazdy podpowiadaj¹, ¿e tytanem
pracy raczej teraz nie bêdziesz. Twoje myœli bê-
d¹ kr¹¿yæ wokó³ tego, jak uprzyjemniæ ¿ycie so-
bie oraz innym. Poza tym mo¿esz otrzymaæ nie-
zwyk³¹, wspania³¹ propozycjê, zrobiæ coœ wbrew
swoim przyzwyczajeniom lub nawi¹zaæ interesu-
j¹c¹ znajomoœæ, która mo¿e przerodziæ siê w coœ
trwa³ego.

�� RAK 22.06-22.07
Jeœli odsuniesz na bok emocje i rzeczowo oce-
nisz swoj¹ sytuacjê, odniesiesz korzyœci w spra-
wach urzêdowych lub finansowych. Pamiêtaj je-
dynie, ¿eby nie traciæ jasnoœci myœlenia i nie ule-
gaæ sentymentom. Byæ mo¿e bêdziesz musia³
od³o¿yæ na bok swoje sprawy, aby dotrzymaæ ko-
muœ towarzystwa lub zrobiæ coœ, co po prostu wy-
pada.

�� LEW 23.07-23.08
Uk³ad planet obiecuje Ci dobr¹ formê fizyczn¹,
pogodny nastrój oraz powodzenie we wszelkich
sprawach zwi¹zanych z domem i rodzin¹. Nie
bierz jednak na siebie zbyt wiele. Bêdziesz mia³
tendencjê do przeceniania swoich mo¿liwoœci.
W ¿yciu zawodowym mo¿liwe bêd¹ drobne, ale
uci¹¿liwe przeszkody, ale nawi¹zanie nowych
znajomoœci i odœwie¿enie starych bêdzie przydat-
ne dla Twoich interesów.

�� PANNA 24.08-23.09
Jeœli mêcz¹ Ciê jakieœ problemy zawodowe, mo-
¿esz nagle wpaœæ na pomys³, jak je rozwi¹zaæ.
Znajdziesz sposób, by pozbyæ siê k³opotów i ró¿-
nych ograniczeñ – mo¿esz naprawdê rozwin¹æ
skrzyd³a. Powiod¹ siê sprawy zwi¹zane z nego-
cjacjami. Mo¿esz otrzymaæ nêc¹c¹ propozycjê fi-
nansow¹. Mo¿e te¿ warto z niej skorzystaæ. Co-
kolwiek teraz zrobisz, b¹dŸ konsekwentny.

�� WAGA 24.09-23.10
Mo¿esz spêdziæ wspania³y weekend w cudow-
nym towarzystwie albo z powodzeniem za³atwiæ
jak¹œ wa¿n¹ sprawê. Niewykluczone, ¿e otworz¹
siê przed Tob¹ nowe mo¿liwoœci np. dotycz¹ce
pracy lub spêdzenia wolnego czasu. Koniec mie-
si¹ca mo¿e byæ szczêœliwy dla spraw Twojego
serca. Zawarte ostatnio luŸne znajomoœci mog¹
siê w b³yskawicznym tempie rozwin¹æ w bardzo
interesuj¹cym kierunku…

�� SKORPION 24.10-23.11
Twoja skrytoœæ nie sprzyja porozumieniu z part-
nerem. Mo¿e teraz bêdzie odpowiedni moment,
aby siê przed nim otworzyæ i szczerze porozma-
wiaæ o tym, co Ci le¿y na sercu. D³uga, rzeczowa
rozmowa powinna wystarczyæ, mów o swoich
oczekiwaniach, marzeniach i planach. Pod
wzglêdem finansowym bêdzie raczej bez rewela-
cji. Zreszt¹, nie ma siê czemu dziwiæ, bo dla
wszystkich nasta³ taki okres, kiedy ³atwiej wydaje
siê pieni¹dze, ni¿ je zarabia. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Bêdziesz w nastroju niezwykle romansowym.
NajwyraŸniej ta pora roku dzia³a Ci na zmys³y.
Twoje pragnienie prze¿ycia niezwyk³ej przygo-
dy, na pewno nie trafi w pró¿niê, poniewa¿ na
swojej drodze bêdziesz spotyka³ osoby, którym
podobnie jak Tobie wiosna kojarzy siê z mi³o-
œci¹. Mo¿liwe bêd¹ sukcesy zawodowe, ale
okupione dodatkowymi obowi¹zkami, a co za
tym idzie brakiem czasu dla rodziny i przyja-
ció³. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Jeœli jesteœ zadowolony ze swego ¿ycia osobiste-
go, niczego teraz nie zmieniaj, a przede wszyst-
kim nie psuj tego, co dobre. Spróbuj natomiast
przed wakacjami zakoñczyæ to wszystko, co siê
œlimaczy i wlecze od tygodni. Za³atw zaleg³¹ ko-
respondencjê, wypiel zachwaszczone grz¹dki
i ostrzy¿ psa. I wtedy mo¿esz pomyœleæ o waka-
cyjnym wyjeŸdzie.

�� WODNIK 21.01-19.02
Ostatnio zbyt ³atwo ulegasz emocjom i pozwa-
lasz, aby to, co siê wokó³ Ciebie dzieje, decydo-
wa³o o Twoim nastroju. Bêd¹ dni, kiedy podjêcie
najprostszej decyzji wyda Ci siê okropnie skom-
plikowane. Wtedy nale¿y przespaæ siê z proble-
mem. Do trudnoœci podchodŸ z filozoficznym
spokojem – wszystko mija, zatem one równie¿
min¹. Pod koniec miesi¹ca odczujesz wyraŸn¹
poprawê nastroju, a okolicznoœci zaczn¹ Ci
sprzyjaæ. 

�� RYBY 20.02-20.03
Nawet niesprzyjaj¹ce wydarzenia masz szansê
obróciæ na swoj¹ korzyœæ. Planety Ci sprzyjaj¹,
wiêc zaspokajaj swoje ambicje. Musisz tylko pa-
miêtaæ, aby nie przekroczyæ granic rozs¹dku.
Patrz przed siebie i wykorzystuj wszystkie szan-
se, bo po raz kolejny mog¹ siê nie pojawiæ. 

Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 9/2009: „Co nagle to po diable”. Nagrodê
ksi¹¿kow¹ wylosowa³ p. Cz. Ostaszewski z ul.Targowej. Wa¿ne do 19.06.br.
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Zarz¹d Województwa Mazo-
wieckiego zatwierdzi³ listê pro-
jektów z zakresu inwestycji
w s³u¿bie zdrowia. Znalaz³o sie
na niej 38 projektów o ³¹cznej
wartoœci ok.110 mln z³. Dofi-
nansowanie unijne wyniesie ok.
70 mln z³. – Sytuacja w s³u¿bie
zdrowia wci¹¿ wymaga wspar-
cia. Dlatego cieszymy siê, ¿e
pojawi³y siê dodatkowe pieni¹-
dze dla szpitali. Wybrane przez
nas projekty przyczyni¹ siê do
podniesienia poziomu diagno-
styki i leczenia w naszym woje-
wództwie. To zatem bardzo do-
bra wiadomoœæ dla pacjentów –
powiedzia³ Adam Struzik, mar-
sza³ek województwa mazo-
wieckiego.

� � �
Zamkniêto poradniê nefrolo-

giczn¹ Szpitala Dzieciêcego
przy Niek³añskiej. Lekarze nie
spe³niali nowych wymogów
Narodowego Funduszu Zdro-

wia. Choæ pediatrzy od lat le-
czyli dzieci - urzêdnicy uznali,
¿e siê do tego nie nadaj¹, bo
nie maj¹ specjalizacji
z nefrologii. Z tego po-
wodu zamkniêto ju¿
poradniê kardiologicz-
n¹ i dermatologiczn¹
w Instytucie Matki
i Dziecka oraz diabetologicz-
n¹ przy Dzia³dowskiej. Szpital
przy Niek³añskiej szuka specja-
listów od stycznia. 

� � �
Ogród Saski pod okiem kon-

serwatora. Renowacji zostan¹
poddane osiemnastowieczne
rzeŸby autorstwa Fryderyka
Karola Deybla. Wróc¹ na swoje
miejsce w po³owie wakacji.
W niektórych konieczne s¹
skomplikowane zabiegi, jak
choæby naprawienie poprzecz-
nie pêkniêtej g³owy rzeŸby.
„Wenus” i „Jesieñ” to dwie z 21
kamiennych rzeŸb z alei g³ów-
nej Ogrodu Saskiego. XVIII-
wieczne zabytki przedstawiaj¹
postacie mitologiczne oraz ale-
gorie pór roku, nauk i sztuk.
Prace konserwatorskie potrwa-
j¹ osiem tygodni. 

� � �
„Œwiêto Rodziny” – pod ta-

kim has³em przebiega³a impre-
za z okazji Dnia Dziecka zorga-
nizowana 1 czerwca  w Przed-

szkolu Nr 110 im. Warszaw-
skiej Syrenki w Falenicy. 

Maluchy z rodzicami obej-
rza³y wystêpy zespo³u wokal-
nego „Studio Akord” W czasie
pikniku zosta³ rozstrzygniêty
konkurs fotograficzny „Przyro-
da w obiektywie”. G³ówn¹

atrakcj¹ imprezy plenerowej
by³ spektakl teatralny pt.
„Ksiê¿niczka na ziarnku gro-
chu” przygotowany przez ro-
dziców dzieci z grupy II pod
kierunkiem Doroty Lisieckiej.

� � �
Brak pr¹du i przed³u¿aj¹ce siê

procedury odbioru s¹ przyczyn¹
opóŸnienia oddania pieszym no-
wej k³adki nad Grochowsk¹
przy Jubilerskiej. Termin prze-
kazania obiektu up³yn¹³ miesi¹c
temu. Nowa k³adka mia³a s³u¿yæ
mieszkañcom w newralgicznym
miejscu Goc³awia ju¿ na pocz¹t-
ku maja. Wykonawcy zakoñczy-
li prace w terminie. Niestety, jak
zawsze na przeszkodzie stoj¹
przeci¹gaj¹ce siê procedury
odbiorowe. Na temat przydatno-
œci i bezpieczeñstwa obiektu ma
wypowiedzieæ siê Sanepid,
Stra¿ Po¿arna, Pañstwowa In-
spekcja Pracy oraz Nadzór Bu-
dowlany. Oprócz braku papie-
rów drogowcy nadal zmagaj¹
siê z ju¿ tradycyjnym problem
braku pr¹du potrzebnego do
uruchomienia wind dla niepe³-
nosprawnych. 

� � �
Poci¹g „S³oneczny” to waka-
cyjne po³¹czenie Kolei Ma-

zowieckich w relacji
Warszawa Zachodnia –
Gdynia G³. – Warsza-
wa Zachodnia. W tym

roku na kolejowym
szlaku pojawi³ siê 6

czerwca. Promocyjna cena bi-
letu normalnego wyniesie 29 z³.
Nowoœci¹ jest specjalna oferta
dla mieszkañców Mazowsza.
Kupuj¹c bilet na poci¹g „S³o-
neczny” w dowolnym mieœcie
na Mazowszu, za podró¿ do
Warszawy pasa¿er zap³aci tylko
4 z³.

� � �
12 czerwca przypada Œwiato-

wy Dzieñ Bookcrossingu.
W tym dniu m.in. w Ganders
Tea Room przy ul. Francuskiej
12 w godz. 12.00-13.00 wszy-
scy chc¹cy uwolniæ ksi¹¿ki bê-
d¹ mile widziani. Bynajmniej
nie wystarczy wzi¹æ z domu

ksi¹¿kê i porzuciæ w dowolnym
miejscu. Trzeba j¹ zarejestro-
waæ. Polska strona akcji book-
crossing czeka na chêtnych
uwalniaczy ksi¹¿ek.  

� � �
W pi¹tek 12 czerwca br. (po

Œwiêcie Bo¿ego Cia³a) –
Urz¹d m.st.Warszawy pracu-
je jak w zwyk³y dzieñ robo-
czy, w godz. 8.00-16.00.

(ab) (mkp)
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�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 - 9.06. godz.19.00 koncert „Stachura i inni”, wstêp wol-
ny; 10.06.godz. 17.00 Z cyklu „Spotkania ze sztuk¹”, wyk³ad pt.
„Wolnoœæ i wyobraŸnia – twórczoœæ dadaistów i surreali-
stów”,wstêp wolny; godz. 17.00 Wieczorek taneczny, wstêp 10
z³,;12.06 i 13.06. godz. 19.00 Wieczór z Teatrem TM. Spektakl
pt.„Sztuka” Yasminy Rezy, wstêp 10 z³; 14 .06. godz. 17.00 Spo-
tkanie z podró¿nikiem - Krzysztofem Dworczykiem pt. „W krai-
nie palm i b³êkitnych atoli”, wstêp wolny; godz. 19.00 Wieczór
z Teatrem TM. Spektakl „Sztuka” Yasminy Rezy, wstêp 10z³;
15.06. wystawa „Na Arenie” Miguel Angel Moreno Gomez –
malarstwo oraz Juan Migiel Sanchez Vigil – fotografia, wstêp
wolny; godz. 19.00 Spektakl „¯ycie jest piêkne”, wstêp wol-
ny;16.06. godz. 11.00 – Koncert „Mikrofon 2009”- maluchy,
godz. 14.00 – koncert laureatów „Mikrofon 2009”, wstêp wolny;
godz. 20.00 Koncert Gra¿yny M¹droch pt. „Bogna Sokorska s³o-
wik Warszawy – przyjaciele pamiêtaj¹”, wstêp wolny; 17.06.
godz. 17.00 - 21.00 Wieczorek taneczny, wstêp 10 z³; 18.06.
godz. 17.00 Praska Szko³a Zdrowia, wstêp wolny; 19.06. godz.
20.00 Pokaz tañca orientalnego w wykonaniu Szko³y Tañca Ami-
ra, wstêp wolny; 20.06. godz. 19.00 Spektakl w wykonaniu ze-
spo³u „Studium teatralnego” Piotra Borowskiego „Król kier
znów na wylocie”, wstêp wolny; 21.06. godz. 17.00 Wyk³ad
pt.„Ró¿nice cywilizacji chiñskiej i zachodniej” prof. Krzysztof
Gawlikowski, wstêp wolny; godz. 20.00 – koncert prezentuj¹cy
muzykê basenu Karpat, wstêp wolny; 22.06. godz. 18.00 Spotka-
nie autorskie z poet¹ i t³umaczem, Janem Zumisem pt. „Œwiat³o-
cienie pamiêci”, wstêp wolny; 23.06. godz. 18.00 Spotkanie pt.
„Z biegiem Niemna. Krajobrazy bia³oruskie, polskie i litewskie”,
wstêp wolny; 
�� Klub Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 10 – 10.06. godz.
18.00 „Mapy ¿ycia” warsztaty teatralne dla m³odzie¿y i doro-
s³ych, opieraj¹ce siê na technikach dramy. Wstêp wolny; 15.06.
godz. 19.00 „Barwy mi³oœci w muzyce wokalnej” – Justyna Re-
czeniedi  sopran  – recital autorski  znakomitej artystki koncertu-
j¹cej po ca³ym œwiecie. Bilety w cenie 10.00 PLN; 17.06. godz.
18.00 „Sztuka tañca” – wystawa pokonkursowa prac plastycz-
nych bior¹cych udzia³ w „Dzielnicowym Konkursie Plastycznym
dla Dzieci i M³odzie¿y, wstêp wolny; 22.06. godz. 19.00 – 21.00
Powitanie lata w KK „Goc³aw”; godz. 19.00 „Poradnik Urz¹dza-
nia Wnêtrz” – wieczór autorski znanego satyryka i muzyka Sta-
nis³awa Klawe; godz. 20.00 koncert zespo³u rockowego KRA-
VAT, wstêp wolny;
�� Teren XLVII Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. St. Wyspiañ-
skiego ul. Miêdzyborska 64 - 16.06. piknik na powitanie lata;
�� Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 -16.06. godz.
17.00 - 18.00 Koncert gitarowy w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y;
17.06. godz. 10.00-11.00 Filmoteka dla ka¿dego cz³owieka –
film edukacyjny dla przedszkolaków; 19.06. godz.16.00 - 17.00
Koncert fortepianowy w wykonaniu dzieci; godz.17.00–20.00
Uroczyste wrêczenie nagród XIII Edycji Konkursów „Wiosna
2009”; 20.06. godz. 16.00 - 20.00 Spotkanie Klubu Seniora
i Rembertowskiej Akademii Seniora; 22.06 - 03.07. Program ak-
cji „Lato w mieœcie” 2009 r.; 24.06. godz. 17.30 - 18.30 Dy¿ur
dzielnicowego dla mieszkañców Wygody i Kawêczyna;
�� Oœrodek Kultury w dzielnicy Weso³a ul. Starzyñskiego 21
– 10.06. godz. 16.00 „+/- Czterdziestolatek” – spotkanie Klubu
Seniora. godz. 18.00 „Bo¿e Cia³o i zwyczaje Oktawy Bo¿ego
Cia³a” – prelekcja; 19.06. godz. 18.30 Wieczorek taneczny dla
Seniorów (bilety w cenie 5 z³); 20.06. godz. 18.00 „Kobieta
w kolorze retro” mini rewia; 21.06. godz. 16.00 „Tajemnica Sta-
rego Dêbu” wakacyjna bajka dla dzieci w wykonaniu Teatru Na-
rwal; 26.06. godz. 18.30 Wieczorek taneczny dla Seniorów (bile-
ty w cenie 5 z³);
��Oœrodek Dzia³añ Twórczych Pogodna – Filia Oœrodka Kul-
tury Warszawa – Weso³a, ul. Jana Paw³a II 25 – 9.06. godz.
18.00 Warsztaty malowania na jedwabiu. Prowadzenie – Izabela
Zalewska-Kantek.(Proœba o wczeœniejsze zapisy); 18.06. godz.
19.30 „Czwartkowe wieczory muzyczne”;
�� Ogród Botaniczny PAN w Powsinie - XIV Miêdzynarodowy
Festiwal Pianistyczny „Floralia Muzyczne - Muzyka w Kwia-
tach” 14.06. godz. 15.00 Koncert w wykonaniu wybitnej pianist-
ki, Lidii Grychto³ówny.

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

W Ganders Tea Room ksi¹¿ki
uwolni pisarka M. K. Piekarska.
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REKLAMA REKLAMA

Choæ pewne atrakcje impre-
zy by³y utrzymane w ¿artobli-
wym nastroju, to okazja, dla
której zorganizowano festyn by³a
nader powa¿na – jubileusz 140-
lecia warszawskiej spó³dzielczo-
œci spo¿ywców. G³ówn¹ gwiazd¹
imprezy by³a Natalia Kukulska,
która wyst¹pi³a z wieczornym
koncertem, zaœ przez ca³y dzieñ
na scenie b³yszcza³ Jacek Bor-

kowski. Aktor zajmowa³ siê za-
równo konferansjerk¹, jak i œpie-
waniem piosenek. Publicznoœæ
bawi³a siê tak¿e przy wystêpie
œl¹skiego Kabaretu „Rak”,
w którym pierwsze skrzypce gra
Krzysztof Hanke. Razem ze
„Spo³em” bawi³a siê równie¿
warszawska m³odzie¿. To w³a-
œnie dla dzieci i m³odzie¿y przy-
gotowano wiele bezp³atnych
atrakcji. – Ale super! – schodz¹c
z dzieciêcego band¿i cieszy³ siê

dziewiêcioletni Micha³ z Pragi
Po³udnie. – Œwietnie siê skaka³o!
A teraz chcê na wspinaczkow¹
œciankê! Dziadkowie Micha³a
prawie 30 lat przepracowali
w po³udniowopraskim „Spo³em”. 

Jedn¹ z nietypowych atrakcji
festynu by³a mo¿liwoœæ wydoje-
nia krowy. Choæ krowa by³a
sztuczna, to dawa³a prawdziwe,
bia³e mleko. Na scenie odby³ siê

nawet specjalny konkurs w doje-
niu na czas. Nastolatki z Grocho-
wa Klaudia Karolak i Agata Sa-
bak w ci¹gu minuty wydoi³y po
trzy czwarte litra mleka. – Trudno
siê doi – œmia³a siê Agata, a Klau-
dia przyzna³a, ¿e a¿ j¹ palce bol¹
od dojenia. Jednak „Mieszkañco-
wi” dziewczêta powiedzia³y, ¿e
dojenie ich nie przera¿a i mog¹
zamieszkaæ na wsi. Uczestnicy
tego i innych licznych konkursów
otrzymywali specjalne nagrody. 

Wokó³ sceny zorganizowano
kiermasz produktów spo¿yw-
czych po³¹czony z degustacj¹.
Oczywiœcie wystawia³y siê
podmioty wspó³pracuj¹ce ze
„Spo³em”. Mo¿na by³o skoszto-
waæ m.in. smakowitych precli,
œwie¿utkich jajek, czy wypieka-
nego na miejscu pieczywa. Ju-
bileusz 140-lecia warszawskiej
spó³dzielczoœci spo¿ywców ho-
norowym patronatem objê³a
prezydent stolicy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz. Przewodnicz¹cy
Komitetu Organizacyjnego ju-
bileuszu Ryszard Jaœkowski,

który jest wiceprezesem Krajo-
wego Zwi¹zku Rewizyjnego
Spó³dzielni Spo¿ywców „Spo-
³em” poinformowa³, ¿e po-
szczególne spó³dzielnie planuj¹
równie¿ swoje indywidualne
obchody. 

„Mieszkaniec” ¿yczy Sza-
cownemu Jubilatowi kolejnych,
udanych 140 lat. Czekamy te¿
na nastêpn¹ imprezê, aby œwiê-
towaæ spo³em. Tzn. razem ze
„Spo³em”. ar

RAZEM ZE „SPOŁEM”
W ostatni¹ sobotê maja mo¿na by³o
w Warszawie wydoiæ krowê. Gdzie? Na 
Polu Mokotowskim w czasie festynu orga-
nizowanego przez „Spo³em” WSS.

Tradycyjnym ju¿ miejscem,
w którym zarz¹d i rada Weso³ej
organizuje œwiêto dzielnicy jest
Hipodrom Szwadronu Jazdy RP.
Wœród dzielnicowych imprez
Weso³a gromadzi chyba najwiê-
cej podmiotów, które wystawiaj¹
swoje stoiska w czasie festynu.
I chyba przyci¹ga najwiêcej spo-
nsorów. Dziêki temu œwiêto jest
zawsze bardzo atrakcyjne. – Ma-
my takich sponsorów, którzy nam
od pocz¹tku towarzysz¹ przy
organizowaniu Œwiêta Weso³ej –
mówi³ „Mieszkañcowi” wicebur-
mistrz dzielnicy Marian Mahor. 
– Ci sponsorzy nie tylko wspiera-
j¹ nas materialnie, ale przede
wszystkim s¹ w trakcie imprezy.
Razem z mieszkañcami tworzymy
pewnego rodzaju rodzinê. Dziêki
temu impreza ma swój klimat, lu-
dzie siê dobrze czuj¹ i dobrze ba-
wi¹, a sponsorzy wracaj¹ w ko-
lejnych latach i przyci¹gaj¹ ko-
lejnych sponsorów. Gwiazd¹ im-
prezy by³a grupa „The Jet Set”.
Wystêp tej miêdzynarodowej for-
macji, która reprezentowa³a m.in.
Polskê w konkursie Eurowizji,
by³ prawdopodobnie ostatnim jej
koncertem. Tak wiêc koncert w
Weso³ej mo¿na uznaæ za histo-
ryczny. Wyst¹pi³a równie¿ roc-
kowa formacja „Zdobywcy Pew-
nych Oskarów”, a w rockendrol-
lowy nastrój wprowadza³ publikê
sobowtór Elvisa Presleya. 

Istn¹ masê atrakcji organizato-
rzy przygotowali dla najm³od-
szych. By³y ró¿nego rodzaju gry,
zabawy i konkursy (w tym tak
nietypowy, jak wyœcigi w dy-
bach). Dzieci mog³y szaleæ na
ró¿nego rodzaju trampolinach,
dmuchanych zamkach, przeci-

skaæ siê w tunelach. Ale ten dzieñ
nie wszyscy spêdzili wy³¹cznie
na zabawie. Uczniowie Gimna-
zjum Nr 119 im. Marsza³ka Józe-
fa Pi³sudskiego w czasie festynu,
jako wolontariusze, pilnowali

wjazdu na teren pikniku. Do pu-
szek pobierali symboliczne dwa
z³ote op³aty za ca³y dzieñ parko-
wania. Oczywiœcie, jak ktoœ nie
mia³ pieniêdzy, to tak¿e go wpu-
szczali, bo najwa¿niejsze ¿eby
siê dobrze bawiæ. – A zebrane
pieni¹¿ki przeka¿emy na Cen-
trum Zdrowia Dziecka – mówi³a
opiekuj¹ca siê uczniami nauczy-
cielka Katarzyna Trembecka. 

Warto wspomnieæ o dobrze
wystawionych w czasie imprezy
stoiskach promuj¹cych podmio-
ty niekomercyjne – wojsko, po-
licjê, dzielnicowy oœrodek kul-
tury, czy OPS. S³u¿ba zdrowia
zorganizowa³a „Ogród prozdro-
wotny”, w którym mo¿na by³o
zrobiæ sobie podstawowe bada-

nia i uzyskaæ lekarsk¹ poradê.
Œwietny pokaz umiejêtnoœci
i wyszkolenia zaprezentowali
¿o³nierze 1. Warszawskiej Bry-
gady Pancernej im. Tadeusza
Koœciuszki. Poczesne miejsce
wœród atrakcji Œwiêta Weso³ej
zajmuje sztuka jazdy konnej.
Nie ma w tym nic dziwnego
skoro impreza, jak wspomnieli-
œmy, odbywa siê na terenie Hi-

podromu Szwadronu Jazdy RP.
– Od godziny dwunastej do szes-
nastej trwa³y u nas ró¿nego ro-
dzaju konkursy – powiedzia³
nam kieruj¹cy oœrodkiem An-
drzej Waœ. – By³y konkursy za-
równo dla dzieci, jak i profesjo-
nalnych zawodników. W ostat-
nim konkursie „Piêciu Barier”
zwyciê¿y³ Krzysztof Kuraszyk na
koniu Silver Pi¹ty z Klubu JeŸ-
dzieckiego Karolina. Triumfato-
rowi konkursu pami¹tkowy pu-
char wrêczy³ wiceburmistrz Ma-
rian Mahor (na zdjêciu). Puchar
równie pokaŸny nale¿y siê We-
so³ej za œwietn¹ organizacjê
œwiêta, któremu patronowa³ me-
dialnie „Mieszkaniec”.

Magda K.

W minion¹ sobotê na hipodromie w Starej Mi-
³osnej bawi³a siê Weso³a. Œwiêto dzielnicy jak
zwykle przyci¹gnê³o t³umy mieszkañców
i goœci z s¹siednich dzielnic.
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AUTO−MOTO/kupię

� Matiza – Seicento. 
Tel.0506-871-924

AUTO−MOTO/sprzedam

� Skoda Felicia - 1999 r., 133
tys. km; gaz, hak, stan dobry. Ce-
na 5 tys.z³. Tel. 0607-159-469 

AUTO−MOTO

� Opony nowe i u¿ywane, prze-
chowywanie opon, prostowanie
felg. Tel. 022 611-43-25

KUPIĘ

�� AAAAAA Antyki, meble,
obrazy, zegary, platery, srebra
oraz inne przedmioty. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, meble
i inne przedmioty. 
Tel. 022 610-33-84; 0601-235-118
� Antykwariat kupi dawne ksi¹¿-
ki. Tel. 022 622-11-54
�� Banknoty PRL – przynieœ, za-
p³acimy ul.Targowa 18/16. 

Tel. 789-123-427
� Monety, banknoty, odznacze-
nia.Antykwariat ul.Andersa 18. 

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

SPRZEDAM

� £adn¹ markow¹ odzie¿ u¿ywa-
n¹. Tel. 0609-332-602
� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 0606-742-822; 

www.odkurzaczerainbow.pl
� Si³owniê Kettlera. 

Tel. 602-27-47-61

FINANSE

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

0606-763-006
� Ksiêgowe. Tel. 0509-801-381

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 
Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-37

NAUKA

�� FRANCUSKI, ROSYJSKI –
T³umaczenia przysiêg³e, in¿ynie-
ryjne, handlowe. Bez poœredni-
ków. Tel. 0601-35-18-64
� Francuski – nauka dzieci
i m³odzie¿, doroœli, t³umaczenia. 

Tel. 0508-074-494
� J. polski. Tel. 0691-923-889
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 879-87-66
� Opiekunka dzieciêca – szko³a
policealna, kursy. 

Tel. 022 879-87-66
� Poœrednictwo i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami – studia pody-
plomowe. Tel. 022 879-87-66

� Szkolenia BHP. 
Tel. 022 879-87-66

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

NIERUCHOMOŚCI/kupię

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

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Bezpoœrednio segment Saska
Kêpa – 2.300 tys.z³.

Tel. 0609-332-602
� Bezpoœrednio mieszkanie na
Grochowie M-3, 40 m kw., II piê-
tro – odrêbna w³asnoœæ. 
Tel. 0664-410-363 (po godz. 17)
� Saska Kêpa – bezpoœrednio
sprzedam mieszkanie ul. Kana-
dyjska 4 (26 m kw.) i Miêdzyna-
rodowa 58/60a (49 m kw., 3 po-
koje). Tel. 0500-017-205 

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

�� Bezpoœrednio ekskluzywn¹
kawalerkê 28 m kw. + balkon +
miejsce gara¿owe na Grocho-
wie przy ul. Filomatów – od za-
raz. Tel. 501-103-792

DAM PRACĘ

� Cha³upniczki do szycia poszu-
kujê. Tel. 0606-616-656
� Kasjerów i sprzedawców do
sklepów zatrudniê w Warszawie
i okolicach. Tel. 022 547-05-42; 

0510-203-907
�� Opiekunki, siostry PCK, pie-
lêgniarki do osób starszych za-
trudniê. Tel. (022) 815-30-62
� Pani na przychodne – do sprz¹-
tania i gotowania (2-3 razy w ty-
godniu). Tel.609-836-709 
� Przyjmê ekspedientkê do ka-
wiarni od czerwca do wrzeœnia
br. Zg³oszenia osobiste. ul. Zwy-
ciêzców 57, Saska Kêpa.
� Szukam opiekunki do dwulet-
niego ch³opca: osoby odpowie-
dzialnej, z doœwiadczeniem i/lub
przygotowaniem zawodowym
(np. studentki pedagogiki), ko-
chaj¹cej dzieci, pogodnej. Dziel-
nica Wawer, ca³y etat. Kontakt:
Tel. 695-130-504
��Zatrudniê kierowcê na sk³adzie
materia³ów budowlanych, kate-
goria BCE. Tel. 022 795-13-35; 

0602-189-663

SZUKAM PRACY

� Opiekunka do dziecka z wielo-
letnim doœwiadczeniem szuka pra-
cy na pe³ny etat. Tel. 0889-487-601

OGRODNICZE

� Zak³adanie i pielêgnacja ogro-
dów, napowietrzanie trawników,
porz¹dki. Tel. 0888-906-138

PRAWNE

�� DORADCA PODATKOWY
porady, reprezentowanie i ugody
z fiskusem, wszystkie podatki,

sprawy spadkowe, darowizny.
Warszawa Goc³aw. 

www.podatki-doradca.pl
Tel. 022 672-34-34, 604-095-656 

� Kancelaria Prawna, Przystêpne
ceny, szeroki zakres us³ug. Tel.
0509-959-444; 022 810-00-61
wew. 252, ul. Grochowska 207
(Universam nad bankiem).
W dniach 15-26 czerwca - urlop.
�� Kancelaria Adwokacka adw.
�� Teresa Zdanowicz. Sprawy:
cywilne, karne, rodzinne, spad-
kowe. Wawer - Anin ul. Uko-
œna. Tel. 022 613-04-30; 

0603-807-481
K
� Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Konkurencyjne ceny ul. 

Olszynki Grochowskiej 11/15
lok. 2,04-281 Warszawa, I piêtr

RÓŻNE

�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE. TANIO
I SOLIDNIE! 

Tel. 0500-336-607 

SPORT

� Si³ownia, ping-pong. Najtaniej
ul. Podskarbiñska 7 B! 

Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

�� Acorus – ogrody. 
Tel. 0505-862-585

� Administrowanie nieruchomo-
œciami. 0692 614 577
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23, 

0609 105 940
�� ALKO PRZEPROWADZKI
– meblowozy 1,20 z³/km. 

Tel. 0512-139-430
� Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka, Promocja dekoder Polsatu
za 99 z³, 6 m-cy gratis i 37,90
z³/m-c, satelity bez op³at, 900
programów, w tym 20 polskich
(TRWAM, TVP1,TVP2 i TVN),
anteny TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja!  

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566 
� Anteny, kamery, telewizory. 

Tel. 022 818-07-17
��Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
� Brukarz – uk³adanie kostki
granitowej i betonowej. 
Tel. 022 671-28-47; 0602-757-713
� Cyklinowanie, lakierowanie –
Jacek Szpakowski. 

Tel. 022 872-93-03
� Cyklinowanie, uk³adanie, la-
kierowanie - osobiœcie. 
Tel. 0609 542 545; 022 810-70-88
� Cyklina, lakier. 

Tel. 0501-952-567
� Czyszczenie dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki, Karcherem. 

Tel. 0694-825-760
� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 022 642-96-16

�� Elektryczne - G³owacki. 
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
� Firma budowlana wykona ka¿-
d¹ robotê. Tel. 602-711-883
�� Futra – ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy. ul. Za-
mieniecka 63. 

Tel. 022 610-23-05
�� GARA¯E BLASZANE.
TRANSPORT, MONTA¯ GRA-
TIS – CA£Y KRAJ. PRODU-
CENT. Tel. 029 761-50-20; 

012 271-52-87; 0512-245-075
RAMKA

GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia ga-
zowe. 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
�� GEODEZJA. 

TEL. 0609-240-602
�� Glazura, malowanie, tapeto-
wanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 428-35-53, 

0504 61 88 88
�� G£AD�, MALOWANIE. 

Tel. 0606-181-588
� G³adŸ, malowanie - osobiœcie. 

Tel. 500-693-280
�� Hydrauliczne - G³owacki. 

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.
- przegl¹dy, CO, piece, filtry. 

Tel. 0696-321-228
�� HYDRAULICZNE. 

TEL. 0516-508-397
� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� Hydrauliczno-gazowe (upraw-
nienia), glazura, malowanie - so-
lidnie. Tel. 0662-037-118
� Lodówki, pralki. 

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

��Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
�� Malowanie, tapetowanie.
G³owacki. Tel. 022 428-35-53; 

0504-61-88-88
� Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 022 612-01-95; 510-711-163
�Malowanie, tapetowanie, g³adŸ
– doœwiadczenie. 

Tel. 022 810-90-22
� Meble na wymiar. 

Tel.0 602-726-376
�� Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagranicz-
nych, magnetowidów, urz¹dzeñ
elektronicznych. Gwarancja
i rachunki. Tel. 022 612-52-23; 

0607 145 196
� Naprawa – pralki, lodówki –
tanio! Tel.0603-047-616; 

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

Tel. 022 672-95-50;
0503-846-135

�Naprawa pralki, lodówki – tanio! 
Tel. 603-047-616; 697-120-312

�� Naprawa telewizorów – do-
jazd. Tel. 0602-216-943
��Naprawa telewizorów u klien-
ta. Tel. 022 671-94-53; 

0692-420-605

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om w ka¿dej po-
staci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic. Tel. 022 499-20-62 
� 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. Profesjonalnie.
Suche po 4 godz. Dojazd gratis. 

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

� Przeprowadzki. 
Tel. 669-834-024

� Przy³¹cza wod.-kan.
Tel. 0506-767-073

� Remonty, malowanie, tapeto-
wanie. Tel. 022 612-21-74; 

0501-028-073
� Remonty – hydraulika, glazu-
ra. Tel. 022 671-05-82
� Remonty, malowanie, tapeto-
wanie, sztablatura – doœwiadcze-
nie. Tel. 022 810-90-22
� ROLETY, ¯ALUZJE. 

Tel. 022 396-60-62

RAMKA
Sk³ad opa³u – wêgiel, koks, mia³.
W-wa Wawer, teren stacji kolejo-
wej. Tel. 0604-254-433
�� STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie, sza-
fy, pawlacze i inne. 

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

�� STUDNIE. 
Tel. 022 789-33-89

�� ŒWIADECTWA ENERGE-
TYCZNE. Tel. 0665-670-213
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
� Transport, wykopy, kop-³ad.,
kierownik budowy – uprawnie-
nia. Tel. 509-313-311; 

602-440-484
� Tynki agregatem: wylewki be-
tonowe agregatem. 

Tel. 604-182-446
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771
� ¯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.  22 610-88-27; 
0888-651-163

RAMKA
Klinika Paznokcia – podologia;
pedicure leczniczy, klamry, rurki,
problemy diabetyczne, flebolo-
giczne. Manicure, sztuczne pa-
znokcie. CH Szembeka, lok. 67 C.

Tel. 0693-331-283 

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
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. Konkurencyjne ceny
ul. Olszynki Grochowskiej
11/15 lok. 2, 04-281 Warszawa,
pierwsze piêtro.

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

Kancelaria Prawna, przystêpne
ceny, szeroki zakres us³ug. Tel.
0509-959-444; 022 810-00-61
wew. 252, ul. Grochowska 207
(Universam nad bankiem).
W dniach 15-26 czerwca -
urlop.

GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. 

Tel. 022 610-18-53; 
0662-065-292

Sk³ad opa³u – wêgiel, koks,
mia³. W-wa Wawer, teren stacji
kolejowej. Tel. 0604-254-433

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic. Tel. 022 499-20-62 

Klinika Paznokcia – podologia;
pedicure leczniczy, klamry, rur-
ki, problemy diabetyczne, flebo-
logiczne. Manicure, sztuczne
paznokcie. CH Szembeka, lok.
67 C. Tel. 0693-331-283 

REKLAMA REKLAMA

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 

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

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. 195 88

(po³¹czenie bezp³atne);
022 836-69-16; 0608-054-093

Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWE

CCAAŁŁOODDOOBBOOWWOO!!

Zakład Pogrzebowy 
„GROCHÓW”

ul. Grochowska 106
tel. (022) 226−97−47

0884−294−203; 
0889−860−670

Kompleksowe usługi




