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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!

Hej! Kto Polak,
na bagnety!

Coraz trudniej jest cokolwiek
zrobiæ. Nie wyobra¿am sobie ja-
kiejkolwiek decyzji inwestycyjnej,
która nie spowodowa³aby lawiny
protestów. W Katowicach np. za-
mkniêto istniej¹ce od 27 lat
przedszkole. Ha³asuj¹ce dzieci
przeszkadza³y okolicznym mie-
szkañcom. Przedszkole czynne
by³o od 7.00 do 17.30. Pomiêdzy
13.00 a 15.00 by³o le¿akowanie.
Ale dzieci przeszkadza³y.

Droga? Nie! Sklep? Broñ ciê
Panie Bo¿e! Restauracja? Pogiê-
³o Pañstwa? Kino? Brrrr!  Przy-
chodnia zdrowia? A idŸ mi pan
z takimi propozycjami. Polak
obrós³ w kanapowe piórka, po po-
wrocie z pracy ma mieæ spokój, ci-
szê, któr¹ mo¿e tylko sam za-
k³óciæ urz¹dzaj¹c huczne imieni-
ny. Albo w³¹czaj¹c na ca³y regula-
tor kupione na raty kino domowe. 

¯yjemy w mieœcie, tu ¿ywio-
³em jest ruch, gwar, ³atwy dostêp
do wszystkiego. Cisza i spokój
jest na wsi, w podmiejskim do-
mku. Ulice nie mog¹ byæ ciche,
parkingi nie mog¹ byæ wolne od
spalin, restauracje s¹ po to, by
do nich chodziæ. Bo co, mamy
jeŸdziæ do gett, wybudowanych
pod miastem, ogrodzonych mu-
rem i dŸwiêkoszczelnymi p³otami
- bo tam przecie¿ te¿ mieszkaj¹
ludzie i chc¹ mieæ spokój?

Ka¿da nowa inwestycja, to
grupka ludzi: na czele dwie matki
z dzieckiem na rêku, emeryt z pli-
kiem papierów i mo¿e ktoœ je-
szcze jest na wózku inwalidzkim.
Kamera: start! pójdzie w wieczor-
nym programie telewizyjnym!

Czy moja ulica mo¿e odpuœciæ
tak¹ okazjê? Wyjdziemy na miê-
czaków, którzy godz¹ siê ³atwo
na „dyktat w³adzy”. No nie, trzeba
wo³aæ kamerê! Nie bêd¹ nam tu
stawiaæ œmierdz¹cego chlorem,
krytego basenu po oknami...

Tomasz Szymański
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www.olszewski−studio.pl
Praga Południe 
ul. Garwolińska 16
tel. 603−400−534
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Marihuana w kieszeni, a heroina 
w ¿o³¹dku

0,63 grama marihuany i 2,2 grama heroiny
zabezpieczyli wawerscy wywiadowcy. Narko-
tyki posiada³ zatrzymany przez nich 25-letni
Pawe³ B. Mê¿czyzna na widok funkcjonariuszy
najpierw próbowa³ uciekaæ, a potem po³kn¹³ za-
wini¹tko z folii aluminiowej, w którym mia³ he-
roinê. Jego  uk³ad pokarmowy nie poradzi³ so-
bie z aluminiow¹ foli¹ i heroin¹, która by³a
w œrodku.

Odzyskany laptop, 
zatrzymany z³odziej i paser

W ostatnich dniach stycznia do komendy przy
ulicy Grenadierów wp³ynê³o zawiadomienie
o kradzie¿y laptopa. Sprzêt zosta³ skradziony
z mieszkania. W pierwszej kolejnoœci w rêce
kryminalnych wpad³ mê¿czyzna, który kupi³
laptopa wartego blisko 3000 z³otych za kwotê
1250 z³otych. Kolejnym krokiem by³o dotarcie
do samego z³odzieja, 21-letniego Tomasza R.
Stró¿e prawa zatrzymali go jeszcze tego same-
go dnia.

Napadli 16-latka
Kryminalni rozwik³ali sprawê rozboju, którego

ofiar¹ by³ 16-latek. Z informacji przekazanych
przez pokrzywdzonego i jego ojca wynika³o, ¿e
dwóch nastolatków podbieg³o do niego, uderzyli

go, przewrócili na ziemiê, a nastêpnie ukradli te-
lefon komórkowy wart 400 z³otych. Dwie doby
po zdarzeniu kryminalni zapukali do drzwi mie-
szkania, w którym by³ 17-letni Mateusz M. Poli-
cjanci zatrzymali go jako jednego z podejrzewa-
nych o dokonanie tego czynu. M³ody cz³owiek
przyzna³ siê do winy. Kolejnym etapem by³o za-
trzymanie pasera. Odzyskano telefon komórko-
wy, który 44-letni S³awomir Z. przechowywa³ we
w³asnym mieszkaniu. 

Balanga na ca³ego 
Kilkanaœcie minut przed godz. 7.00 rano po-

licjanci z prewencji udali siê na ulicê Abraha-
ma, gdzie w jednym z lokali trwa³a g³oœna im-
preza, i przez ca³¹ noc dochodzi³o do zak³óce-
nia spokoju innym lokatorom. M³odzi ludzie
wynajmuj¹cy to mieszkanie nie licz¹ siê z in-
nymi lokatorami i niemal codziennie urz¹dzaj¹
sobie g³oœne libacje alkoholowe, a w przypad-
ku próby zwrócenia im uwagi, odgra¿aj¹ siê
i staj¹ siê agresywni. Mundurowi przekonali
siê o tym, gdy tylko zapukali do drzwi. M³ody
mê¿czyzna, który w nich stan¹³ zagrozi³, ¿e
zwolni ich z pracy, pobije lub mo¿e nawet za-
bije, jeœli natychmiast sobie st¹d nie pójd¹. 
21-letni Marcin M. i jego kolega, 20-letni Nor-
bert P., który wielokrotnie zniewa¿y³ munduro-
wych i grozi³, ¿e ich „za³atwi”zostali zatrzymani.

toms

KOSMETYKI DO STÓP
KOSMETYKI DO OBUWIA

Centrum Handlowe Szembeka 
I piętro, paw. 113 A

tel. (022) 333−21−13   www.scholl−clarks.pl

MARKOWE
OBUWIE

MARKOWE
OBUWIE

Warszawa ul. Grochowska 45D
Dzia³y, sklep tel. 022 871-30-30 Serwis tel. 022 740-01-60
SSpprrzzeeddaażż  ––  MMoonnttaażż  OOPPOONN  ––2200%%!!
Pn-pt. 800-1800 Sob. 800-1300 e-mail: info@motopartner.pl

RENAULT CITROENPEUGEOT

SPECJALISTYCZNY 
SKLEP I SERWIS

Zaginął
9 kwietnia w Warszawie zagin¹³ Micha³ Boruc. Ma 23 lata,

185 cm. wzrostu i niebieskie oczy. Nosi okulary, znaki szczególne:
czarna brodawka na krtani. W dniu zaginiêcia ubrany by³ w czarne
jeansowe spodnie, seledynow¹ kurtkê, bia³y podkoszulek i czarne
glany. Mia³ ze sob¹ czarny plecak.

Ktokolwiek widzia³ zaginionego lub ma jakiekolwiek informacje
o jego losie proszony jest o kontakt z ITAK¥ - Centrum Poszuki-
wañ Ludzi Zaginionych pod ca³odobowymi numerami: 0 801 24-
70-70 oraz 022 654-70-70. Mo¿na równie¿ napisaæ w tej sprawie
do ITAKI: biuro@zaginieni.pl Naszym informatorom gwarantuje-
my dyskrecjê. Zdjêcia innych zaginionych znajduj¹ siê na stronie:
www.zaginieni.pl

Nie kuœ z³odzieja rzeczami w samochodzie!
Kieruj¹cym pojazdami policjanci Wydzia³u Prewencji Komendy Sto³ecznej Policji przypominaj¹, ¿e

parkuj¹c swój samochód nale¿y pamiêtaæ o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad:
� Nie zostawiaj w samochodzie na widocznym miejscu wartoœciowych przedmiotów, coraz czêœciej

z³odzieje kradn¹ pozostawiony sprzêt elektroniczny np. laptopy czy nawigacje satelitarne.
� Opuszczaj¹c samochód weŸ ze sob¹ kluczyki oraz dokumenty pojazdu.
� Zawsze zamykaj szyby i w³¹czaj system alarmowy.
� Na postój wybieraj miejsca zaludnione i dobrze oœwietlone.
� Jeœli podejrzewasz, ¿e dosz³o lub mo¿e dojœæ do przestêpstwa, dzwoñ pod numer 997 lub 112. Nie

musisz podawaæ swojego nazwiska. Gdybyœ jednak chcia³, aby skontaktowa³ siê z Tob¹ policjant, po-
daj swoje nazwisko, adres i numer telefonu oraz poproœ policjanta o kontakt. Twoje dane s¹ poufne. 

Koło Platformy Obywatelskiej RP 
na Pradze Południe

zaprasza do nowej siedziby przy

Alei Waszyngtona 132
(naprzeciwko całodobowej apteki).

Radni i członkowie Koła
dyżurują w każdy wtorek 

w godzinach 1700−1900.

Universam Grochów
I piętro

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

U NAS NAJTANIEJ!
✴ DUŻY WYBÓR BRYLANTÓW 
PO PROMOCYJNYCH CENACH!
W ciągłej sprzedaży NAJNOWSZE WZORY
dużych i małych rozmiarów pierścionków

Ekskluzywne wyroby ze złota –50%
❤ Oryginalne wzory obrączek ❤

Medaliki, łańcuszki – nowe wzory!
Najnowsza kolekcja wyrobów 

z bursztynu i srebra.
KOKOMUNIJNA PROMUNIJNA PROMOCJA!!!MOCJA!!!

DO SPRZEDA¯Y
BEZPOŒREDNIEJ PERFUM

www.GIORGIOS.eu

ZAROBKI 3-4 TYS. Z³/
MIESIÊCZNIE

ZAPEWNIAMY SZKOLENIA,
ROZWÓJ.

ul. Dunajecka 5 A
tel. w godz. 800-1600

022 435 90 02
roman@giorgios.pl 

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

21 kwietnia Woje-
woda Mazowiecki
wyda³ pozwolenie
na budowê trasy
i mostu Pó³nocnego
na odcinku od ul.
Pu³kowej do ul. Mo-
dliñskiej. To umo¿li-
wi³o Prezydent m.st.
Warszawy podpisa-
nie umowy z wyko-
nawc¹ na budowê
przeprawy. 

Trasa Mostu Pó³nocnego
przebiegnie w ci¹gu drogi krajo-
wej nr 61 na odcinku od wêz³a
z ulic¹ Marymonck¹, Wybrze-
¿em Gdyñskim i ulic¹ Pu³kow¹
na Bielanach do wêz³a z ulic¹
Modliñsk¹ na Bia³o³êce. Odcinek
trasy o d³ugoœci 3,4 km wraz
z przepraw¹ mostow¹ powstanie
w przeci¹gu 32 miesiêcy, a koszt
jego budowy wyniesie 976 618
384 z³. 

Wykonawca przyst¹pi
w pierwszej kolejnoœci do spo-
rz¹dzania harmonogramu prac
oraz projektu organizacji ruchu.

Zmotoryzowani otrzymaj¹ no-
wy wygodny przejazd, rowerzy-
œci kolejn¹ trasê rowerow¹ (która

przybli¿y ich do Puszczy Kam-
pinoskiej), a osoby korzystaj¹ce
z komunikacji publicznej szybki
dojazd do metra na M³ocinach.
Po otwarciu nowej przeprawy
rz¹dowa Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
rozpocznie modernizacjê mostu
Grota-Roweckiego i uzupe³ni
w ten sposób pó³nocny fragment
ekspresowej obwodnicy miasta.

Prace zrealizuje konsorcjum,
którego liderem jest Przedsiê-
biorstwo Robót In¿ynieryjnych
Pol-Aqua z Piaseczna, a partne-
rami - Sando Budownictwo
Polska z Warszawy, Construc-
ciones Sanchez Dominigues -
Sando z Madrytu i Kromiss -
Bis z Czêstochowy.

W ramach podpisanej umo-
wy wybudowana zostanie tra-
sa o parametrach drogi g³ów-
nej ruchu przyspieszonego,
zapewniaj¹ca kierowcom
w podstawowym przekroju po
trzy pasy ruchu w ka¿dym
kierunku. Przebudowane bêd¹
drogi s¹siaduj¹ce z tras¹, wy-
budowane ci¹gi pieszo-rowe-
rowe oraz ekrany akustyczne.
Projekt przewiduje budowê

trzech sygnalizacji œwietlnych
oraz oœwietlenia ulicznego.
Powstanie równie¿ trasa tram-
wajowa o ³¹cznej d³ugoœci
3800 m. Prace uwzglêdni¹
tak¿e przebudowê ca³ej infra-
struktury podziemnej, znajdu-
j¹cej siê w rejonie trasy. Prze-
prawa mostowa bêdzie mia³a

BUDUJEMY NOWY MOST!

Wizualizacja Mostu Pó³nocnego.
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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! 

Przez trzy godziny, 15
kwietnia, w po³udniowopra-
skim Centrum Promocji Kul-
tury debatowano nad projek-
tem budowy ul. Tysi¹clecia,
który blisko trzystu przyby-
³ym mieszkañcom prezento-
wali przedstawiciele biura
„Transprojekt Gdañski” i Za-
rz¹du Miejskich Inwestycji
Drogowych. Szczerze trzeba
przyznaæ, ¿e na koncepcji bu-
dowy ul. Tysi¹clecia zebrani
nie pozostawili suchej nitki.

Odrobina historii
Koncepcja „Trasy Tysi¹cle-

cia” siêga czasów sprzed dru-
giej wojny œwiatowej. Mia³a
to byæ obwodnica œródmiej-
ska. Sprawa od¿y³a na powa¿-
nie w 2002 r. kiedy planowa-
no budowê odcinka ³¹cz¹cego
Wa³ Miedzeszyñski (na wyso-
koœci Goc³awia) z Dworcem
Wschodnim i rondem ¯aba.
Szeœciojezdniowa trasa szyb-
kiego ruchu mia³a przecinaæ
al. Stanów Zjednoczonych,
Waszyngtona i ul. Grochow-
sk¹. Mia³a te¿ przecinaæ otuli-
nê Parku Skaryszewskiego
oddzielaj¹c go od Skweru
OWS (Bulwaru Stanis³awa
Augusta). Wywo³a³o to maso-
we protesty mieszkañców,
ekologów i samorz¹dowców
z Kamionka, Saskiej Kêpy
i Goc³awia. Konsekwencj¹ te-
go by³o zmniejszenie do 4 ilo-
œci pasów ruchu oraz rezygna-
cja w 2005 r. z planowanej

budowy trasy na odcinku od
ul. Grochowskiej do al. Sta-
nów Zjednoczonych. Z budo-
wy tego odcinka zrezygnowa-
no, ale... pozostawiono rezer-
wê terenow¹ pod tê budowê.

Wa¿niejsza
„Nowowiatraczna”
Konsultacje w CPK doty-

czy³y budowy ul. Tysi¹clecia
od ronda ¯aba do ul. Gro-
chowskiej. Ju¿ pierwsze ko-
mentarze zebranych zapo-
wiada³y olbrzymie emocje. 
– Nie rozumiem, dlaczego
w ogóle dyskutujemy o tej
trasie, której mia³o nie byæ –
mówi³a Irena Nowak by³a sa-
morz¹dowa dzia³aczka. –
Przecie¿ w pierwszej kolejno-
œci mia³o byæ po³¹czenie Tra-
sy £azienkowskiej przez ron-

do Wiatraczna z rondem ¯a-
ba... Oklaski na sali jasno
wskaza³y, któr¹ z tras zebrani
uznaj¹ za priorytetow¹. –
Ulica Tysi¹clecia ma byæ
drog¹ lokaln¹ i ma uspraw-

niæ ruch miêdzy Prag¹ Po³u-
dnie, a Prag¹ Pó³noc – odpo-
wiada³a Barbara Laszczkow-
ska z Zarz¹du Miejskich In-
westycji Drogowych, która
zapewni³a, ¿e trasa przez ron-
do Wiatraczna jest realizowa-
na. Niestety, mimo zapew-
nieñ Barbary Laszczkow-
skiej, coraz g³oœniejsze s¹
sygna³y o problemach
i opóŸnieniach zwi¹zanych
z t¹ prawdziw¹ obwodnic¹
œródmiejsk¹. W¹tpliwoœci bu-
dzi te¿ kwestia ca³kowitej re-
zygnacji z powrotu do stare-

go przebiegu ulicy wzd³u¿
Parku Skaryszewskiego.

Powrót Trasy?
- Jesteœmy tutaj œwiadkami

delikatnego „oszustwa” –
u¿ywaj¹c mocnych s³ów pro-
fesor Dariusz Sybilski pra-
cownik Instytutu Badawczego
Dróg i Mostów wskaza³, ¿e

choæ wg obecnych planów ul.
Tysi¹clecia ma koñczyæ siê
przy ul. Grochowskiej, to
w³adze Miasta ju¿ zleci³y pra-
ce nad poprowadzeniem na
Goc³aw linii tramwajowej.
Z zamówionych opracowañ
wynika, ¿e preferowany prze-
bieg linii tramwajowej wie-
dzie... starym torem „Trasy
Tysi¹clecia”. Przedstawiciele
biura projektowego riposto-
wali, ¿e ta sprawa nie jest te-
matem konsultacji. – Budowa
ulicy Tysi¹clecia nie odci¹¿y
zakorkowanej Grochowskiej

tylko wprowadzi do niej kolej-
ne auta – mówi³ Adam Rosiñ-
ski z rady Kamionka. – A po-
wi¹zanie z t¹ budow¹ propo-
nowanej trasy tramwajowej,
to wstêp do powrotu starej
koncepcji, do rozdzielenia
najwiêkszych i najcenniej-
szych terenów rekreacyjnych
Pragi Po³udnie: Parku Skary-
szewskiego i Bulwaru Stani-
s³awa Augusta.

„Pole do zaorania”
Praktycznie nie do ustalenia

jest iloœæ osób krytycznie wy-
powiadaj¹cych siê o koncep-
cji budowy ul. Tysi¹clecia.
O zagro¿onych i przeznaczo-
nych do wyburzenia zabyt-
kach mówi³a Ewa Komen-
dowska ze Stowarzyszenia
Creo posiadaj¹cego status
Spo³ecznego Opiekuna Za-
bytków. Ten sam w¹tek,
wskazuj¹c jednoczeœnie b³êdy
projektowe, poci¹gnê³a Joan-
na Narkiewicz-Siwek od lat
zwi¹zana z warszawskimi za-
bytkami, a obecnie pracuj¹ca
w Ministerstwie Kultury
i Sztuki. Przeciwko traktowa-
niu Kamionka, jako „pola do
zaorania” protestowa³ histo-
ryk sztuki Wiktor Sybilski
z grochowskiej Fundacji
Sztuki „Arteria”.

Nie tylko 
Praga Po³udnie

Mo¿na by³o przewidzieæ,
¿e mieszkañcy okolic plano-
wanej ulicy bêd¹ przeciwko
tej budowie. Szczególnie ak-
tywni i jednoznaczni w wy-
powiedziach byli mieszkañcy

ul. Bliskiej i Grochowskiej.
Okaza³o siê jednak, ¿e temat
przyci¹gn¹³ tak¿e mieszkañ-
ców dalszych czêœci Warsza-
wy. Z Pragi Pó³noc przyje-
cha³ na konsultacje Antoni T.
D¹browski, prezes Zwi¹zku
Stowarzyszeñ Praskich. Je-
den z mieszkañców Wawra
wskazywa³, ¿e skutecznym
rozwi¹zaniem dla dalszych
czêœci prawobrze¿nej War-
szawy jest budowa obwodni-
cy poprzez rondo Wiatraczna.
A mieszkaniec z Przyczó³ka
Grochowskiego usilnie, acz
bezskutecznie domaga³ siê
odpowiedzi na pytanie: - Jaki
jest sens budowania ulicy Ty-
si¹clecia?

Decyzja 
w rêkach w³adz

Konsultacjom w CPK przy-
s³uchiwa³a siê grupa po³u-
dniowopraskich samorz¹dow-
ców. Na sali by³ przewodni-
cz¹cy rady dzielnicy Marcin
Kluœ, radni Monika Suska
i Jakub Jagodziñski oraz wi-
ceburmistrz Marek Karpo-
wicz, który oznajmi³, ¿e tak
naprawdê ani zarz¹d dzielni-
cy, ani rada nie ma jeszcze
wyrobionego stanowiska od-
noœnie prezentowanych za-
mierzeñ i zachêci³ zebranych
do sk³adania pisemnych
wniosków i postulatów. Pod-
stawowy postulat zebranych,
ca³kowitej rezygnacji z budo-
wy ulicy, le¿y w gestii prezy-
dent Warszawy i sto³ecznych
radnych. Czy w³adze zajm¹
siê t¹ kwesti¹? Nie wiadomo.

Iga Cetko

UUUU llll iiii ccccaaaa     TTTTYYYYSSSS IIII ĄĄĄĄCCCCLLLLEEEECCCC IIII AAAA ––––     ggggoooo rrrr ąąąącccceeee     kkkkoooonnnnssssuuuu llll tttt aaaacccc jjjj eeee
Budowa tzw. „Trasy Tysi¹clecia” od wielu lat budzi kontrowersje. Nic
wiêc dziwnego, ¿e przeprowadzone na Pradze Po³udnie konsultacje
spo³eczne dotycz¹ce budowy fragmentu tej ulicy by³y bardzo burzliwe.

TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

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

Wizualizacja:  ul. Tysi¹clecia z ul. Grochowsk¹.
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Rwa kulszowa – bardzo przykry, ostry, bezlitoœnie
przeszywaj¹cy ból, który pocz¹tkowo mo¿e byæ
odczuwany na wysokoœci pleców, stopniowo prze-
mieszczaj¹cy siê wzd³u¿ poœladków i bioder, by po
tylnej czêœci nogi dotrzeæ a¿ do stopy. Rwa kulszo-
wa powoduje ca³kowite unieruchomienie, czasem
na kilka tygodni. O schorzeniu i sposobach za-
pobiegania rozmawiamy z Jackiem Twarowskim,
profesjonalnym masa¿yst¹ i rehabilitantem.

- Jakie s¹ przyczyny ataku rwy kulszowej?
- Mo¿e to byæ wada postawy, nieprawid³owe podnoszenie cze-

goœ ciê¿kiego, wykonanie nag³ego ruchu czy skrêtu tu³owia, zmia-
ny zwyrodnieniowe stawów, osteoporoza, ci¹¿a. Ból powstaje na
skutek ucisku na nerw kulszowy. Mo¿e to byæ spowodowane wy-
padniêciem kr¹¿ka miêdzykrêgowego lub obrzêkiem objêtych sta-
nem zapalnym powierzchni stawowych. Nerw mo¿e byæ równie¿
dra¿niony wskutek zmian zwyrodnieniowych krêgos³upa. W cza-
sie ci¹¿y rosn¹cy p³ód mo¿e przyciskaæ nerw do krêgos³upa. By-
wa, ¿e przewlek³a rwa kulszowa mo¿e byæ spowodowana przez
ucisk na nerw fragmentu chrz¹stki od³amanej z uszkodzonego
kr¹¿ka miêdzykrêgowego, ale to rzadki przypadek.

- W jaki sposób organizm reaguje na ból?
- To zale¿y od stopnia nasilenia bólu. Jeœli jest ostry i gwa³towny

nastêpuje unieruchomienie tu³owia, najczêœciej w niewygodnej
i przymusowej pozycji. Jeœli ból jest s³abszy pacjent porusza siê z tru-
dem, utyka. Miêœnie pleców s¹ napiête – to reakcja obronna organi-
zmu na ból, pacjenci narzekaj¹ równie¿ na os³abienie si³y miêœni nóg.

- Silny ból, spowodowany nim stres i niepokój. Jakie zacho-
wania zaleca³by Pan by zminimalizowaæ konsekwencje ataku
rwy kulszowej?

- Jeœli to mo¿liwe nale¿y po³o¿yæ siê  na brzuchu, z rêkami
wzd³u¿ cia³a, pod brzuch po³o¿yæ poduszkê. Bezwzglêdnie nale¿y
przyj¹æ zalecan¹ dawkê leków przeciwbólowych – najlepsze s¹ te,
które ³¹cz¹ w sobie sk³adniki uœmierzaj¹ce ból i przeciwzapalne.
Trzeba zachowaæ spokój, zdenerwowanie jedynie pogarsza stan
chorego. Warto zwróciæ uwagê w jakich pozycjach ból jest mniej-
szy i staraæ siê utrzymywaæ takie w³aœnie pozycje. Pod ¿adnym po-
zorem nie nale¿y siê schylaæ, podnosiæ przedmiotów z pod³ogi. Nie
powinniœmy pozwoliæ by osoby niepowo³ane dotyka³y naszych ple-
ców. Oczywiœcie nale¿y skontaktowaæ siê z lekarzem i masa¿yst¹.

- Pacjenci chwal¹ pañski profesjonalizm i ciep³y do nich sto-
sunek. Wspó³pracuje Pan z kilkoma warszawskimi szpitalami.
Jest Pan dyplomowanym masa¿yst¹ i rehabilitantem. W jaki
sposób pomaga Pan osobom cierpi¹cym na rwê kulszow¹? Czy
mo¿na zapobiegaæ temu schorzeniu przy pomocy masa¿u?

- Od kilkunastu lat pracujê jako masa¿ysta i rehabilitant, wci¹¿
doskonalê swoje umiejêtnoœci. Odwiedzam chorych w domach,
jeœli jest taka potrzeba, doradzam w doborze odpowiedniego ro-
dzaju æwiczeñ do indywidualnego wykonywania. Lekarze bez wa-
hania powierzaj¹ mi swoich pacjentów. A jeœli chodzi o rwê kul-
szow¹ to jej atak poprzedzaj¹ pewne zwiastuny, o których mówiê
pacjentom. Jeœli uda siê uprzedziæ atak mo¿na go ca³kowicie wy-
eliminowaæ, w³aœnie przy pomocy odpowiedniego masa¿u. Syste-
matyczny masa¿, który wykonujê mo¿e sprawiæ, ¿e ataki rwy kul-
szowej nie wyst¹pi¹ w ogóle. Rozmawiała E.G.

POKONAĆ RWĘ KULSZOWĄ

Warto poddaæ siê dobroczynnemu wp³ywowi r¹k
Jacka Twarowskiego. To znakomite wsparcie dla
leczenia farmakologicznego, niezawodna profi-
laktyka chorób – m.in. rwy kulszowej.

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.

Przepraszam, ¿e zacznê od
siebie. Pe³noletnoœæ czyli matu-
rê uzyska³em prawie dok³adnie
65 lat temu – w czerwcu 1944
roku – na „kompletach”, to zna-
czy w systemie tajnego naucza-
nia, prowadzonych przez moje
Gimnazjum i Liceum im. Króla
W³adys³awa IV na Pradze.
„Komplety” by³y tajne ponie-
wa¿ Warszawa i du¿a czêœæ
Polski znajdowa³y siê wci¹¿

pod okupacj¹ hitlerowsk¹. Nie
pamiêtam ju¿, dlaczego uroczy-
stoœæ rozdania matur odbywa³a
siê w lewobrze¿nej Warszawie,
choæ „komplety” przebiega³y
na Pradze i jak siê nazywa³ sto-
pieñ, który wówczas otrzymali-
œmy – ten sam z wszystkich
przedmiotów – na maturze, ale
by³o to coœ w rodzaju „wystar-
czaj¹cy”. Mo¿e zreszt¹ by³o tak
tylko z tymi, którzy jak ja, nie
uczêszczali regularnie na
„komplety”, ale zdawali maturê
jako „eksterni”. W ka¿dym ra-
zie owa „okupacyjna” matura
by³a jak najbardziej wa¿na. 

Ale otrzyma³em j¹ w wieku
„nieprawid³owym”, bo nie
w osiemnastolecie, ale w dzie-
wiêtnastolecie mojego ¿ycia.
B³¹d ten zosta³ naprawiony do-
piero w 65 lat póŸniej, a dok³a-
dnie 7 kwietnia 2009 roku, kie-
dy na wielkanocnym przyjêciu
w „Figaro Park” w Parku Ska-
ryszewskim z okazji osiemna-
stolecia Mieszkañca, otrzyma-
³em, jak 17 innych osób, „Cer-

tyfikat Dowodu 18. Urodzin
MIESZKAÑCA”. Tekst g³osi³:
„Certyfikat zostaje wydany dla
Zygmunta Broniarka jako wy-
raz uznania i szacunku za wie-
loletni¹ przyjaŸñ z czasopi-
smem spo³eczno-samorz¹do-
wym MIESZKANIEC. Z po-
wa¿aniem – Dyrektor (-) Bar-
bara Morawska-Nowosielska.
Redaktor Naczelny (-) Wies³aw
Nowosielski”. Przyznajê siê, ¿e
zaw³aszczy³em ten Certyfikat,
jak by dotyczy³ on mojej osoby,
ale do tej uzurpacji  zosta³a do-
³¹czona tak mi³a motywacja, ¿e
wyrzutów sumienia nie czujê. 

Nie koniec na tym. Otrzyma-
liœmy tak¿e - uwaga, uwaga –
dowody osobiste – z napisami
tak¿e po angielsku, a wiêc Iden-
tity Cards. Na takich samych
prostok¹cikach plastikowych
jak autentyczne polskie dowody
osobiste. Tu jednak podobieñ-
stwo siê koñczy, poniewa¿ te
dowody osobiste zosta³y wyda-
ne nie na nasze nazwiska, ale na

nazwisko jedno -  (Pana) MIE-
SZKAÑCA. Inne rubryki zosta-
³y wype³nione odpowiednio.
Zamiast fotografii osoby – zdjê-
cie pliku egzemplarzy MIE-
SZKAÑCA. Nazwisko: MIE-
SZKANIEC. Imiona: PRA-
SKIE CZASOPISMO SPO-
£ECZNO-SAMORZ¥DOWE.
Nazwiska rodowe: DWUTY-
GODNIK. Imiona rodziców:
WIES£AW, BARBARA. Data
urodzenia: 01.04.1991 (wtedy
ukaza³ siê pierwszy numer –
ZB).  Adres zamieszkania - 04-
062 Warszawa, Ul. Grenadie-
rów 10. Organ wydaj¹cy dowód

- WYDANY PRZEZ PRZYJA-
CIÓ£. Numer ewidencyjny (Pe-
sel) (brak, natomiast zamiast te-
go informacja o wiele wa¿niej-
sza): NAK£AD KONTROLO-
WANY 40 000 egz.  

Poniewa¿ pad³y imiona „ro-
dziców”, a s¹ oni tak popularni,
¿e wszyscy przyjaciele u¿ywaj¹
ich w zdrobnia³ej formy, to na-
tychmiast jeden z uczestników

uroczystoœci skorzysta³ z oka-
zji, wyg³aszaj¹c nastêpuj¹c¹
fraszkê: „Chcê byæ jak szczêœli-
wy pos³aniec // Niech ¿yje nasz
wierny „Mieszkaniec” // A po-
niewa¿ jest sprawa  na czasie //
To co? To kochamy Wiesia
i Basiê”. Niestety Wiesia na
uroczystoœci nie by³o, ale Basia
powiedzia³a: „Jego nieobec-
noœæ jest ca³kowicie usprawie-
dliwiona”. 

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê. jak
co roku, od poœwiêcenia jajeczka
wielkanocnego i odpowiedniej
ceremonii, odprawionej przez
ksiêdza pra³ata Krzysztofa Jac-

kowskiego, proboszcza parafii
Matki Bo¿ej Królowej Polskich
Mêczenników, nosz¹cego tytu³
„Zacnego Mieszkañca”. Oczywi-
œcie otrzyma³ on wspomniany
Certyfikat i Dowód Osobisty. To
ksi¹dz niezwyk³y – skromny,
¿yczliwy, bliski ludziom, umiej¹-
cy przekazywaæ im treœci religij-
ne tak, ¿eby trafia³y do wszyst-
kich jako zwi¹zane z danym mo-
mentem. W poprzednim, jubile-
uszowo-wielkanocnym numerze
„Mieszkañca”, ks. Jackowski roz-
pocz¹³ swój artyku³ wstêpny pt.
„Zmartwychwstanie” od rad...
wietnamskiego mnicha buddyj-
skiego, oczywiœcie rozwijaj¹c tê
myœl w taki sposób, by powi¹zaæ
j¹ ze Œwiêtem Wielkiej Nocy, naj-
wa¿niejszym œwiêtem rzymsko-
katolickim. 

Goœci na przyjêciu w „Figaro”
by³o bardzo wielu. Widzieliœmy
m.in. wiceprezydenta Warszawy
Jacka Wojciechowicza; pos³ów
na Sejm Alicjê D¹browsk¹
i Artura Górskiego; burmistrza
Pragi Po³udnie Tomasza Ku-
charskiego; wiceburmistrzów
Pragi Po³udnie: Konstantego
Bartonia, Adama Grzegrzó³kê,
Jaros³awa Karcza i Marka
Karpowicza; przewodnicz¹ce-
go Rady Dzielnicy Praga Po³u-
dnie Marcina Klusia; z-cê pro-
kuratora okrêgowego Julitê Tu-
ryk; radnych m. st. Warszawy:
Dorotê Lutomirsk¹ i Ma³go-
rzatê Za³êck¹, Adama Cieciu-

rê oraz Andrzeja Golimonta;
dyrektor Centrum Promocji Kul-
tury Barbarê Gebler-Wasiak;
dyrektor Szpitala Dzieciêcego
przy Niek³añskiej Ma³gorzatê
Stachursk¹-Turos; dyrektora
Szpitala Miêdzyleskiego Jaro-
s³awa Ros³ona; komendanta

Rejonowego Policji Warszawa
VII podinsp. Wojciecha Janic-
kiego i komendanta Rejonowe-
go Policji Warszawa VI S³awo-
mira Sosnowskiego.  

W œwietle tego, ¿e adres za-
mieszkania „Mieszkañca” - to
ulica Grenadierów, trzeba pod-
kreœliæ z przyjemnoœci¹, i¿ bli-
skie i dalsze okolice te¿ dopisa-
³y z frekwencj¹. By³ wiêc  bur-
mistrz dzielnicy Warszawa We-
so³a Edward K³os; z-ca burmi-
strza dzielnicy Warszawa Rem-
bertów Czes³aw Ochenduszka;

radny dzielnicy Warszawa Wa-
wer Józef Roszkowski „Zacny
Mieszkaniec” i Micha³ Nivette
dealer Opla i Chevroleta. 

Atmosfera by³a wspania³a,
bo na przyjêciach „Mieszkañ-
ca” inna po prostu nie... mie-
szka. Zygmunt Broniarek

Lista 18 osób 
uhonorowanych 

dowodami osobistymi 
„Mieszkañca”  

ks. bp. Kazimierz ROMANIUK 
Tadeusz DROZDA 
ks. pra³at Krzysztof JACKOWSKI
prof. Wojciech Maria KUŒ
Zenon NOWOSZ
Janusz REWIÑSKI
Józef ROSZKOWSKI
Ryszard SZURKOWSKI
Zygmunt BRONIAREK
prof. Leszek CEREMU¯YÑSKI
Barbara GEBLER-WASIAK
Marek KARPOWICZ
Leszek MIZIELIÑSKI
prof. Marek MARUSZYÑSKI
Micha³ NIVETTE
Andrzej SKOWROÑSKI
Miros³aw SZTYBER
Jacek WOJCIECHOWICZ

Hosanna! Mieszkaniec jest pełnoletni! 

Rozpoczêcie uroczystoœci.

Dowód i certyfikat otrzymuje Jacek Wojciechowicz.

Tomasz Kucharski podarowa³ nam na urodziny obraz.

Ulubieniec dziennikarek - ach Broniarek, Broniarek!

Tort by³ z fajerwerkami.
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�� Codziennie oferujemy towary 
po CENACH PROMOCYJNYCH

�� Sklep posiada KLIMATYZACJÊ
�� Dla Klientów dostêpny jest PARKING

Zapraszamy (od 29.04.2009 r.)
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 630-1900

w soboty 700-1400

„SPO£EM” WSS PRAGA PO£UDNIE

ZAPRASZA do pawilonu handlowego
przy ul. POTOCKICH 73 po remoncie!

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

w nowoczesnych urz¹dzeniach ch³odniczych i rega³ach.

Sieæ VIA – zap³ata za domowe rachunki oraz do³adowania telefonów
Realizujemy: Karty Klienta Spo³em z 3% rabatem, Karty p³atnicze oraz Bony Sodexho.

REKLAMA REKLAMA

KOMIS MEBLOWY SKUP – SPRZEDA¯

WIELKA PROMOCJA
na fotele obrotowe 
i krzes³a biurowe.

Sprawne, dzia³aj¹ce.
Ceny od 25 z³, 

bardzo du¿y wybór!

zapraszamy na ul. ¯ó³kiewskiego 44 (róg Boremlowskiej)
pon.–pt. 9–19, sob. 9–15; tel. (022) 612-13-40; (022) 424-64-35

www.komissezam.pl; e-mail: biuro@komissezam.pl

Polecamy szeroki wybór mebli i sprzêtów:
�� domowych – pokoje, kuchnie, ³azienki, balkony, piwnice, gara¿e, ogrody itp.
�� sklepowych – rega³y, lady, recepcje, stojaki, wieszaki, zabudowy itp.
�� biurowych – biurka, rega³y, gabinety, sto³y, fotele, krzes³a itp.
I wiele innych mebli, sprzêtów i urz¹dzeñ w rewelacyjnych cenach!

NOWA WIOSENNA OFERTA
NA DZIA£KI, OGRODY, BALKONY!

Bo tegoroczna wystawa
w liceum organizowana by³a
pod has³em „Legendy i mity
Europy Ÿród³em wartoœci na-
rodowych i europejskich”.
Impreza, z okazji Œwiêta Eu-
ropy, odby³a siê 20 kwietnia.
W czêœci oficjalnej wystawy
do sali gimnastycznej uro-
czyœcie wprowadzono flagi
27 pañstw Unii Europejskiej.
A w mitologiczn¹ atmosferê
wprowadza³a wszystkich
muzyka p³yn¹ca z dud. – Na-
wi¹zuj¹c do wartoœci naro-
dowych poszukujemy w euro-
pejskich mitach i legendach
wartoœci uniwersalnych –
wyjaœnia³ „Mieszkañcowi”
Pawe³ Orzechowski nauczy-
ciel geografii i opiekun
szkolnego „Klubu Europej-
skiego”. Trzynaœcie szkol-
nych klas przygotowa³o lek-
cje, w czasie których ucznio-
wie wcielali siê w rolê nau-
czycieli. Tematami lekcji by-
³y w³aœnie legendy i mity
ró¿nych narodów. – Dziêki
tej imprezie m³odzie¿ siê ak-
tywizuje – dodaje Pawe³
Orzechowski – i doœwiadcza,
jak trudna jest rola prawdzi-
wego nauczyciela, jak trudno
jest przygotowaæ temat w ta-
ki sposób ¿eby zainteresowaæ
innych.

Sala gimnastyczna zosta³a
przekszta³cona w dziedziniec
œredniowiecznego zamku,
przed którym ka¿da klasa
przygotowa³a swój straga-

nik. Pomiêdzy straganami
uczniowie ubrani w normal-
ne stroje mieszali siê z tymi
w strojach z epoki. Co i rusz
mo¿na by³o spotkaæ jak¹œ
ksiê¿niczkê, czy rycerza. Nie
zabrak³o mnicha, czy pe³ni¹-
cego szczególn¹ rolê w œre-
dniowieczu – kata. Pó³nagi
Viking dyskutowa³ w swojej
warowni z „Pani¹ Vikingo-
w¹”, zaœ antyczna Greczynka
plotkowa³a z uczniami w cie-

niu kolumn mitycznej Hella-
dy. Zreszt¹ tu¿ obok swoj-
skiej „Karczmy Pod Strze-
ch¹”, w której ucztowali
m.in. wiceburmistrz Pragi
Po³udnie Jaros³aw Karcz
i kieruj¹ca dzielnicow¹ ko-
misj¹ oœwiaty Miros³awa
Terlecka. 

Na zamkowym dziedziñcu
odby³y siê turnieje rycerskie.

By³y te¿ proste, ale sprawia-
j¹ce wiele uciechy zabawy,
jak wyci¹ganie ustami jab³ka
z wype³nionej wod¹ miski.
Przy straganach znajdowa³y
siê informacje o mitach i le-
gendach poszczególnych na-
rodów. Ot, choæby o cze-
skim, znanym bardzo dobrze
w naszym kraju, rozbójniku
Rumcajsie, czy rumuñskim
ksiêciu Dracula, którego sa-
mo imiê wprawia³o wszyst-
kich w strach. 

Widaæ by³o, ¿e m³odzie¿
z „Prusa” przy³o¿y³a siê do
dobrego przygotowania im-
prezy. – Prawdziwe przygo-
towania zaczêliœmy ju¿ trzy

tygodnie temu, a miniony
weekend by³ bardzo inten-
sywny – przyzna³ nam An-
drzej Faryna prezes tutejsze-
go Klubu Europejskiego.
Nastêpne „Prus Expo” odbê-
d¹ siê za rok. Jeszcze nie
wiadomo, co bêdzie moty-
wem przewodnim przysz³o-
rocznej imprezy.

Magda K.

Politolog
politykiem?

Nad rang¹ zawodu politologa debatowano
21 kwietnia w auli Szko³y Wy¿szej Psychologii
Spo³ecznej przy ul. Chodakowskiej. W spotka-
niu wziêli udzia³ przedstawiciele mediów i po-
litycy z pierwszych stron gazet.

Szkoda tylko, ¿e s³uchaczy nie by³o zbyt wielu.
Debacie w SWPS przys³uchiwa³o siê tylko kilku-
dziesiêciu studentów i goœci. A temat by³ wa¿ny
i ciekawy. Z tym wiêksz¹ przyjemnoœci¹ odnoto-
wujemy, ¿e wœród s³uchaczy by³ Wojciech
O¿d¿eñski, wiceprzewodnicz¹cy rady Pragi Po³u-
dnie. 

– Czy politycy wiedz¹ ju¿ o sobie wszystko i s¹
najm¹drzejsi? Czy potrzebny jest zawód politolo-
ga? – pytano w auli. – Bardzo czêsto jest tak, ¿e
politycy uwa¿aj¹ ekspertów i naukowców za ludzi
naiwnych – mówi³a Brygida KuŸniak przewodni-
cz¹ca Partii Demokratycznej. – Uwa¿aj¹, ¿e nie
mog¹ od nich czerpaæ wiedzy. A z drugiej strony
eksperci uwa¿aj¹, ¿e to politycy s¹ niedouczeni.
Uwa¿am, ¿e w naszych realiach jest jednak miej-
sce i zapotrzebowanie na prawdziwego doradcê
politycznego. Pose³ PSL Janusz Piechociñski
zwróci³ uwagê, ¿e dobra jakoœæ polityki kosztuje,

a my nie chcemy p³aciæ na politykê. – �le prowa-
dzona debata, Ÿle prowadzona polityka kosztuje
nas du¿o wiêcej. 

Andrzej Celiñski z SDPL, jako przyk³ad do-
brze prowadzonej wielkiej polityki przywo³a³
urz¹d prezydenta USA. – Ale to co u nas najbar-
dziej wkurza w ostatnich dwunastu latach – ci¹-
gn¹³ Celiñski – ¿e pojawi³y siê u nas tabuny po-
s³ów, którzy skoñczyli politologiê... Ten fragment
wypowiedzi na pewno nie by³ w smak Grzego-
rzowi Napieralskiemu z SLD, który z uœmiechem
skomentowa³, ¿e zgadza³ siê z przedmówc¹ do te-
go momentu, ale dalej nie mo¿e, gdy¿ sam jest
z wykszta³cenia politologiem. M¹droœæ debaty
odbytej w SWPS najlepiej oddaje znana maksy-
ma mówi¹ca, ¿e „we wszystkich dziedzinach s¹
dziœ potrzebni specjaliœci. Jedynymi amatorami,
jacy jeszcze pozostali s¹ politycy”. rosa

W siedzibie Zarz¹du Trans-
portu Miejskiego kierownic-
two ZTM-u spotka³o siê
z dziennikarzami i redaktora-
mi mediów. W spotkaniu
uczestniczy³ równie¿ „Mie-
szkaniec”.

Sto³eczny ZTM nale¿y do
najwiêkszych w Europie orga-
nizatorów komunikacji. Odpo-
wiada miêdzy innymi za uk³ad
linii autobusowych i tramwajo-
wych, inwestycje komunikacyj-
ne oraz ceny biletów. ZTM
nadzoruje pracê m.in. Tramwa-
jów Warszawskich, Metra War-
szawskiego, Miejskich Zak³a-
dów Autobusowych, Szybkiej
Kolei Miejskiej. Jest te¿ bezpo-
œrednio odpowiedzialny za in-

frastrukturê przystankow¹ oraz
wêz³y komunikacyjne, parkingi
„Park & Ride”. Jest równie¿ in-
westorem budowy warszaw-
skiego metra. 

Bie¿¹ce i planowane dzia³a-
nia ZTM-u przedstawi³ me-
diom dyrektor Leszek Ruta.
I tak, ju¿ od miesi¹ca trwa ak-
cja personalizacji Warszaw-
skiej Karty Miejskiej. Tylko
do koñca bie¿¹cego roku
mo¿na bêdzie u¿ywaæ dotych-
czasowej karty. Po tym czasie
honorowane bêd¹ jedynie
spersonalizowane dokumenty,
tzn. takie, na których znajduje
siê fotografia u¿ytkownika
i jego dane personalne. Proce-
dura wymiany karty na sper-

sonalizowan¹ jest prosta
i bezp³atna. 

Kolejn¹ wa¿n¹ dla Czytelni-
ków „Mieszkañca” jest infor-
macja o tym, ¿e ju¿ jesieni¹ zo-
stanie oddany do u¿ytku par-
king „Park & Ride” (Parkuj
i jedŸ) w Aninie. W tym roku
ma tak¿e zostaæ wyremontowa-
na pêtla autobusowa w Miêdzy-
lesiu. Dyrektor pytany przez
„Mieszkañca” o obskurne i sta-
re wiaty przystankowe na tere-
nie naszych dzielnic odpowie-
dzia³, ¿e jesieni¹ ZTM planuje
zakupiæ 100 nowych wiat. –
Zdajê sobie sprawê, ¿e jest to
kropla w morzu potrzeb – doda³
dyrektor Ruta, ale nie potrafi³
jeszcze powiedzieæ, czy czêœæ
z tych nowych wiat trafi na
przystanki prawobrze¿nej War-
szawy.

ar

Legendarne „Prus Expo”
No mo¿e „legendarne”, to lekka przesada,
ale na pewno tradycyjne, gdy¿ Expo w sa-
sko-kêpskim liceum im. Boles³awa Prusa ma
ju¿ oœmioletni¹ tradycjê. A jeœli nie „legen-
darne”, to na pewno „legendowe”.

Spotkanie w ZTM
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Chcesz, ¿eby w Warszawie
by³o ciszej? Denerwuje Ciê ha-
³as ulicy? Zapoznaj siê z pro-
jektem ochrony stolicy przed
ha³asem i zg³oœ uwagi. Urz¹d
m.st. Warszawy zaprasza do
udzia³u w konsultacjach spo-
³ecznych projektu Programu

ochrony œrodowiska przed ha-
³asem dla m.st. Warszawy wraz
z Prognoz¹ oddzia³ywania na
œrodowisko. Do 30 kwietnia br.,
obydwa dokumenty s¹ wy³o¿o-
ne do publicznej wiadomoœci
w siedzibie Biura Ochrony
Œrodowiska (Pl. Starynkiewi-
cza 7/9, piêtro V, pokój 503),
a tak¿e udostêpnione na stronie
internetowej: http://mapaaku-
s tyczna .um.warszawa .p l /
Wszelkie uwagi do Programu
mo¿na zg³aszaæ w miejscu jego
wy³o¿enia (od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 8.00–16.00)
oraz drog¹ elektroniczn¹, pi-
sz¹c na adres: mapaakustycz-
na@um.warszawa.pl  W ra-
mach konsultacji zaplanowano
równie¿ otwarte spotkanie 23
kwietnia w godz. 17.00-20.00
w Sali Koncertowej na VI piê-
trze Pa³acu Kultury i Nauki (Pl.
Defilad 1).

� � �
Od 15 kwietnia dzia³a punkt

personalizacji Warszawskiej
Karty Miejskiej na Dworcu
Wschodnim. Jest zlokalizowa-
ny od strony ul.Kijowskiej
(pierwsza kasa od lewej stro-
ny), czynny od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 9.00-19.00.
Przez pierwszy miesi¹c oso-

bom, które zg³osz¹ siê bez w³a-
snego zdjêcia, fotografiê bez-
p³atnie wykona pracownik
ZTM. Zdjêcie bêdzie mo¿na
zrobiæ tylko w godz.11.00-
19.00. Do koñca czerwca br.
spersonalizowan¹ kartê miejsk¹
z bezp³atnym zdjêciem mo¿na
wyrobiæ w siedzibie ZTM przy
Senatorskiej 37. 

W zwi¹zku z ogromnym za-
interesowaniem pasa¿erów wy-
mian¹ kart, zosta³a podjêta de-
cyzja o wyd³u¿eniu godzin pra-
cy - od 27 kwietnia, Punkt Ob-
s³ugi Pasa¿erów przy ul. Sena-
torskiej bêdzie czynny a¿ do
godz. 20.00. Po godz. 17.00,
warszawiacy bêd¹ mogli tam
zarówno kupiæ bilety, jak i per-
sonalizowaæ kartê. W godz.
17.00-20.00 warszawiacy nie
bêd¹ mogli zrobiæ sobie bez-
p³atnej fotografii. Przyjmowane
bêd¹ tylko wnioski z gotowymi
zdjêciami.

� � �
W sobotê 25 kwietnia

z okazji Dnia Ziemi o godz.
11.00 ko³o dzia³ek przy ul.

Starego Doktora (las przy
boisku) odbêdzie siê zbiórka
chêtnych do uczestnictwa
w akcji Wiosenne porz¹dki
w lesie. Sprz¹tany bêdzie las
i leœne œcie¿ki spacerowe.
Organizatorzy zapewniaj¹
worki i rêkawiczki.  

� � �
16 maja, ju¿ po raz szósty,

mo¿emy wzi¹æ udzia³ w Nocy

Muzeów. Warszawiacy i turyœci
z kraju i zagranicy, bêd¹ mogli
odwiedziæ bezp³atnie 141 pla-
cówek kulturalnych. W tê jedy-
n¹ noc bêdzie mo¿na odwiedziæ
nie tylko najwa¿niejsze sto³ecz-
ne muzea i galerie. Po raz
pierwszy otwarte bêd¹ Synago-
ga im. No¿yków, Sejm RP czy
Archiwum Polskiej Akademii
Nauk. Nowoœci¹ tegorocznej
Nocy Muzeów w Warszawie
jest to, ¿e co czwarta placówka
kulturalna bêdzie otwarta do
godz.3.00. Reszta galerii i mu-
zeów przyjmie goœci do
godz.1.00.  Dodatkow¹ atrakcj¹
bêdzie przyjazd do Warszawy
Muzeum Mazowieckiego
w P³ocku, które swoj¹ najwiêk-
sz¹ w kraju kolekcjê secesji za-
prezentuje m.in. w Centrum Ar-
tystycznym Fabryka Trzciny,
Instytucie Adama Mickiewicza
i Centralnej Bibliotece Rolni-
czej.

� � �
Kwiecieñ, to czas organizo-

wanej przez legionowski od-
dzia³ Polskiego Zwi¹zku Ky-
nologicznego Wiosennej Wy-
stawy Psów Rasowych. Ponad
1600 psów ró¿nych ras stanê³o
w szranki o wybór najpiêkniej-
szego psa wystawy. Ostatecz-
nie tytu³ BIS (Best in Show)
przypad³ pó³torarocznemu bo-
kserowi Diamand Nordom.
Wœród bardziej leciwych
psów-weteranów, sêdziowie za
najpiêkniejszego uznali stan-
dardowego jamnika krótko-
w³osego, tu¿ za nim uplasowa³
siê pies rasy akita, a trzecie
miejsce zaj¹³ przedstawiciel
terierów.  

� � �
We wtorek 28 kwietnia

o godz.10.00 w XXIII Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. M.Cu-
rie-Sk³odowskiej przy ul. Nad-
dnieprzañskiej odbêdzie siê
uroczyste otwarcie boisk. W ra-
mach uroczystoœci o godz.

10.30 odbêdzie siê turniej pi³ki
no¿nej Goc³awek 2009.  

� � �
W najbli¿szy weekend 24-26

kwietnia w hali przy ul. Marsa
56c, odbêd¹ siê 14. Miêdzyna-
rodowe Targi Turystyki i Wy-
poczynku „Lato 2009”. Na tar-

gach zostanie przedstawiona
bogata oferta pobytów waka-
cyjnych w kraju i zagranic¹.
Uroczyste otwarcie odbêdzie
siê 24 kwietnia o godz. 10.30.
Wstêp na targi jest bezp³atny.

(ab) (ar)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA �� Centrum Promocji Kultury Praga Po³u-
dnie ul. Podskarbiñska 2 – 23.04. godz. 19.00
- Kabaret Filip z Konopii przedstawia program
z okazji 17-lecia powstania kabaretu pt. „Sie-
demnaœcie mieæ lat to nie grzech”, wstêp wolny;
24.04. godz. 19.00 Wieczór z teatrem TM -
spektakl „John&Mary”, wstêp 10 z³; 25.04.
godz. 19.00 Wieczór z Teatrem TM – spektakl
„John&Mary”, wstêp 10 z³; 26.04. godz. 11.00
Spektakl dla dzieci „Bajka o smoku”, wstêp 3z³;
godz. 17.00-18.00 Spotkanie z podró¿nikiem
Krzysztofem Dworczykiem pt. „Z wizyt¹ w raju
na wyspach koralowych – Malediwy”, wstêp
wolny; 27.04. godz. 18.30 „Swing Club”, czyli
spotkania muzyczne w stronê swingu, wstêp
wolny; 28.04. godz. 19.00 Recital Piosenki
Francuskiej pt. „Mi³oœæ w Pary¿u”, wstêp wol-
ny; 29.04. godz. 17.00 Z cyklu „Spotkania ze
sztuk¹” wyk³ad pt. „Narodziny baroku – sztuka
Rzymu ok. 1600 roku”, wstêp wolny; godz.
17.00 Wieczorek taneczny dla seniorów, wstêp 
3 z³; 30.04. godz. 17.00 Wyk³ad pt. „Nieznane
zbrodnie radzieckie we wschodniej czêœci Polski
w latach 1939-1943”, wstêp wolny;
�� Klub Kultury „Goc³aw” Filia Centrum
Promocji Kultury ul. Abrahama 10 – 25.04.
godz. 18.00 – 24.00 - „Bal wiosny” – impreza
taneczna dla doros³ych po³¹czona z wystêpem
kabaretu SUPER BABKI. W trakcie balu zaba-
wy i konkursy, wybór naj³adniejszych strojów
wiosennych, kiermasz bi¿uterii artystycznej i rê-
kodzie³a srebrnego. Iloœæ miejsc ograniczona,
przedsprzeda¿ biletów w cenie: 15 z³; 27.04.
godz. 19.00 Kabaret autorów „Pod dobr¹ da-
t¹” – autorski program artystów scen warszaw-
skich w wykonaniu Marka Majewskiego,
Grzegorza Walczaka, Jacka Fedorowicza.
W programie m.in. satyra, igry erotyczne, humo-
reski i piosenki. Bilety w cenie 10 z³; 29.04.
godz. 19.00 „Œwiat nastrojów i marzeñ” we-
rnisa¿ wystawy malarstwa Jana Dila. Wystawa
czynna do 27 maja. Organizator, opieka arty-
styczna: Helena Urbañska. Bezp³atne zaprosze-
nia;
�� Kultury „Rembertów” ul. Komandosów 8
– 29.04. w godz. 17.00 – 20.00 Wieczorek ta-
neczny dla doros³ych pt. „Witamy wiosnê”; 
�� Dom Kultury „Wygoda”, ul. Koniecpolska
14 – 24.04. w godz. 17.00-19.30 Spotkanie Klu-
bu Seniora. Wieczorek przy pianinie po³¹czony
z prelekcj¹ z okazji 70-lecia uzyskania przez

Rembertów praw miejskich. Goœæ specjalny:
El¿bieta Suchecka Prezes Ko³a Nr 3 „Dêby” Ar-
mii Krajowej „Obro¿a”oraz Tadeusz Osiak –
pianino; 29.04. godz.17.30-18.30 Dy¿ur dzielni-
cowego dla mieszkañców Wygody i Kawêczy-
na;
�� Klub Kultury „Anin” ul. Poprzeczna 33 -
do 8.05. wystawa grafiki i malarstwa Izabeli Fi-
lipow „Nastroje i fascynacje”, czynna pon.
12.00-18.00; wt., œr., czw. 12.00-16.00; pt.
12.00-20.30; 
��Oœrodek Kultury Weso³a m. st.Warszawy ul.
Starzyñskiego 21- 25.04. godz.10.00 Œpiewogra-
nie - spotkanie artystyczne cz³onków Zwi¹zku
Harcerstwa Polskiego. Ponadto: szkó³ka perku-
syjna, balet, Klub Malucha, fortepian, gitara, fla-
menco, ceramika, rysunek i malarstwo, plastyka,
taniec, gimnastyka, joga, chór; Koœció³ Œw. Bra-
ta Alberta, ul. Szeroka 2, Warszawa-Zielona -
3.05. godz.19.00 – Witaj Majowa Jutrzenko -
koncert z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja; 10.05. godz.16.00 Z³ota kaczka - bajka
dla dzieci w wykonaniu Teatru Lalek „Czaro-
dziej”; 13.05. godz. 16.00 „+/ CZTERDZIESTO-
LATEK” spotkanie Klubu Seniora;
�� Oœrodek Dzia³añ Twórczych Pogodna – Fi-
lia Oœrodka Kultury Warszawa–Weso³a, ul.
Jana Paw³a II 25 – 26.04. godz.16.00 Królowa
Pszczó³ - przedstawienie dla dzieci w wykona-
niu Teatru „Iskierka”; 30.04. godz. 19.30
Czwartkowe wieczory muzyczne. Ponadto:
Akademia Malucha, ceramika, modelarnia, Stu-
dio Piosenki, Wesolinki, rysunek i malarstwo,
Teatr Poszukuj¹cy; 7.05. godz. 16.00 Spotkanie
Klubu Seniora; godz. 19.00 wernisa¿ wystawy
prac uczestników Modelarni Lotniczej.
�� Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 –
24.04. godz. 18.00 W cyklu „Kamera za ¿ela-
zn¹ kurtyn¹” – Ucho, re¿. Karel Kachyòa (Cze-
chos³owacja, 1969, 80 min.). Tragikomedia
o strachu przed wszechobecn¹ kontrol¹ partii
komunistycznej; 25 i 26.04. godz. 12.00 Spacer
po wystawie „Warszawa z wysoka”. Niemieckie
zdjêcia lotnicze 1940–45 z National Archives
w College Park. Miejsce: skwer u zbiegu Karo-
wej i Krakowskiego Przedmieœcia; 28.04. godz.
18.00 W cyklu „Spojrzenia na warszawskie get-
to” – Ulica Nowolipie; 25.04. godz. 12.00 Foto-
graf Polesia. W 100. rocznicê urodzin Józefa
Szymañczyka, fotografa z Kosowa Poleskiego,
spotkanie poœwiêcone tej postaci. 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

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

Fot. archiwum

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

hurt detal
✓ grzejniki  

✓ wk³ady kominowe
✓ rury i kszta³tki (plastik, miedŸ)

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

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

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

Burmistrz Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy
zwo³uje

na wniosek organizacji pozarz¹dowych, 
dzia³aj¹cych na podstawie Uchwa³y nr XLIII/1338/2008 

Rady m.st. Warszawy, 
zebranie za³o¿ycielskie

Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego
Praga Po³udnie.

Zebranie odbêdzie siê 18 maja br. o godz. 17.00 
w sali konferencyjnej

Centrum Promocji Kultury na Pradze Po³udnie przy ul. Podskarbiñskiej 2.

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce 
na terenie Pragi Po³udnie na spotkanie za³o¿ycielskie 

Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego.

Szczegó³owe informacje i formularz zg³oszeniowy na stronie internetowej
www.pragapld.waw.pl  

Burmistrz Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy

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

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

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

tel. 789 59 62, 789 61 07
kom. 600 297 508, 600 813 785

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

CZYNNE: PN.-PT 9.00-19.00,
SOB. 9.00-14.00
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ten film science fiction z przy-
stojnym Melem Gibsonem? 

Nie! Na ekranie czytam opis:
„Mad Max – 18.00 – 20.00 –
sci-fi/horror – W programie
prowadz¹cy wspólnie z goœæmi
komentuje to, co wydarzy³o siê
na scenie politycznej w ci¹gu
dnia”. Nooo… - myœlê sobie –

mocna rzecz! Rozumiem, ¿e
mo¿na krytykowaæ polityków,
ale ¿eby zaraz nazywaæ dwugo-
dzinny program o scenie poli-
tycznej horror tudzie¿ science
fiction?!! 

£yk kawy, szukam dalej. Jest:
„Œlepy tor – Podsumowanie
najwa¿niejszych wydarzeñ

dnia. Podczas ka¿dego wyda-
nia inny dziennikarz realizuje
swój autorski program…” To¿
to jakieœ czarnowidztwo i stra-
szenie ludzi! A ja, naiwna, my-
œla³am ¿e „Œlepy tor” to amery-
kañski krymina³ sprzed kilku
lat… 

Robi siê coraz ciekawiej.
„Na granicy ryzyka – akcja –
Felietony z wielu przestrzeni
kulturalnych. Odwiedzimy im-
prezy odbywaj¹ce siê na Œl¹-
sku i w wielu innych regionach
Polski”. No, piêknie! Wiem co
prawda, jak potrafi¹ wygl¹daæ
wiejskie zabawy i festyny, ale
tytu³ – „Na granicy ryzyka” -
chyba jednak za mocny…
W koñcu chodzi o kulturê!

By³y jeszcze „Dzikie koty –
komedia - magazyn sportowy”
(có¿, tu akurat siê zgadzam –
polski sport to czasem istna ko-
media…) i kilka innych „kwiat-
ków”.

Czy to zmyœli³am? Czy œwi¹-
teczne zaj¹czki jeszcze we wto-
rek rano kica³y mi w g³owie?
Ha! Jeœli kica³y, to nie w mo-
jej… Operatorze kablówki
UPC, 14 kwietnia to ju¿ NIE
jest prima aprilis! żu

Kobiecym okiem

W 2012 roku, w roku Mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej,
jedna z najpiêkniejszych ulic Pragi-Po³udnie i w ogóle War-
szawy, Francuska, bêdzie mia³a 87 lat. Ciekawe, czy jakiœ
wizjoner ujrza³ w szczerym wówczas polu podobieñstwo do
paryskich Champs-Élysées? Co prawda paryski orygina³
jest co najmniej trzykrotnie szerszy, ale Champs-Élysées,
podobnie, jak nasza Francuska, tak samo wygina siê tworz¹c
jakby nieckê i skracaj¹c przez to perspektywê ca³ej ulicy.
Odnosi siê wra¿enie, ¿e £uk Triumfalny jest od Pl. Zgody na
wyci¹gniêcie rêki. Staj¹c na Rondzie Waszyngtona ma siê
podobne z³udzenie - ¿e Pl. Przymierza jest o, tam – blisko… 

Takie to myœli ko³ata³y siê panu Kazimierzowi G³ówce pod
czapk¹, gdy spogl¹da³ na to ci¹gle zaniedbane cacko. 

Nagle jego oblicze rozjaœni³o siê, albowiem wyrós³ przed nim
jak spod ziemi mi³y jego sercu kole¿ka, Eustachy Mordziak,
z którym na ogó³ spotyka³ siê w okolicach Placu Szembeka. 

- Dzieñ dobry, panie Kaziu - odezwa³ siê te¿ ucieszony nie-
spodziewanym spotkaniem Eustachy.  - Co pana tu sprowa-
dza?

- A wiesz pan, lubiê tak bez powodu wpaœæ na Francusk¹.
Fajnie tu. A teraz jest jeszcze dodatkowa atrakcja.

- Co pan masz na uwadze? Eustachy by³ autentycznie za-
ciekawiony, bo przed œwiêtami nie zadba³ o posiadanie
„Mieszkañca”, wiêc coœ mog³o mu umkn¹æ. 

- Stañ pan tu - pan G³ówka ustawi³ go jednym uchem
w stronê Francuskiej, drugim w stronê Ronda Waszyngtona.
- S³yszysz pan?

- Ruch jak ruch - samochody, tramwaje.
- A poza tym?
Eustachy skupi³ siê, uszy poczerwienia³y mu z wysi³ku… 
- Nic nie s³yszê. 
- I o to chodzi, panie Eustachy. Kafary przesta³y waliæ! Pa-

miêtasz pan, jak siê ludzie skar¿yli, ¿e ten Stadion Narodowy
do szaleñstwa ich doprowadzi. Budowlañcy musieli wbiæ
w ziemiê kilkanaœcie tysiêcy ¿elbetowych pali. Zasuwali
œwi¹tek pi¹tek. Po kilku dniach wszyscy chodzili jak te b³êd-
ne owce, bo to ani odpocz¹æ, ani wyspaæ siê porz¹dnie. Na-
ród cierpia³, ale trwa³. W koñcu to sprawa wagi pañstwowej,
a nawet miêdzynarodowej. Teraz znowu, jak te kafary prze-
sta³y naparzaæ, nag³a cisza zaczê³a wyprowadzaæ ich z rów-
nowagi. Tym bardziej, ¿e Stadionu Dziesiêciolecia ju¿ nie
ma, a nowego jeszcze nie ma. Gdyby stary by³, mia³by 62 la-
ta.

- Wiesz pan, panie Kaziu, czyta³em, ¿e znów na inspekcji
by³ ten Platini, szef wszystkich europejskich pi³karzy kopa-
nych. Bardzo nas chwali³, nawet mo¿na powiedzieæ, ¿e by³
zbudowany tem stadionem w budowie… 

- A swoj¹ drog¹ panie Eustachy, to przy okazji na naszych
oczach dzieje siê historia. WyobraŸ pan sobie, ¿e ulica Fran-
cuska, przy której stoimy, sw¹ nazwê otrzyma³a na pami¹tkê
polsko-francuskiego sojuszu z lat dwudziestych. A wiesz pan,
kogo jeszcze ten Francuz Platini przyje¿d¿a teraz popêdzaæ?
Niemców i Austriaków, bo z nimi bêdziemy to cudo budowaæ.
Tak siê porobi³o - znaleŸliœmy siê poniek¹d w towarzystwie
tych, przeciw którym swego czasu z Francuzami pakty za-
wi¹zywaliœmy.

- Ja cie krêcê, panie Kaziu! Pan nie bez powodu nazywasz
siê G³ówka. 

Szaser 

Co tam panie na Pradze...

Francuska i Francuz

Od pewnego czasu nie kupu-
jemy gazety z programem tele-
wizyjnym. Nasza kablówka ma
na jednym z kana³ów w³asny
„Przewodnik TV”, gdzie mogê
zobaczyæ ofertê ka¿dego pro-
gramu i to na dziœ, jutro czy za
tydzieñ. Ka¿dy program jest za-
opatrzony w zwiêz³y opis, to
bardzo przydatne. Bardziej, ni¿
przypuszcza³am…

Poœwi¹teczny wtorek 14
kwietnia. Szeroko otwarty, zala-
ny s³oñcem balkon, na którym
kwitn¹ moje ¿onkile i barwne
tulipany. Wiosna, chce siê ¿yæ
i przytuliæ ca³y œwiat do serca!

Po pracowitym okresie œwi¹t
nale¿y mi siê nieco wypoczynku
w cichym nareszcie domu. Pijê
porann¹ kawê, w³¹czam telewi-
zor. Na kanale „TV 1000” bê-
dzie wieczorem Mad Max, czy to
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

Polityka to
horror a sport
to komedia?!

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

* 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

W parku pod platanem
Gdy koñczy³a siê kadencja Wojciecha Kozaka gotowy by³ „remanent” Parku

Skaryszewskiego, a odpowiedzialny za roœlinki dyrektor Chaber przygotowywa³
program rewitalizacji. Gdy z Ratuszem rozstawa³a siê ekipa Braci K. gotowe by-
³y projekty odnowienia Parku. Dziœ znów Biuro Ochrony Œrodowiska chwali siê,
i¿ „jest gotowe” do zajêcia siê naj³adniejszym po naszej stronie Wis³y terenem
zielono-spacerowym. Czy¿by zbli¿a³ siê koniec kadencji? Zajêcie siê Skaryszew-
skim staje siê pilne nie tylko z powodu zbli¿aj¹cych siê wyborów, ale przede
wszystkim Euro. G³upio by³oby, gdyby goœci Stadionu Narodowego nale¿a³o od-
wracaæ ty³em od tego urokliwego miejsca! 

Tak ju¿ dziœ wstydliwie odwraca siê Ratusz od terenów £uku Siekierkowskie-
go. W przedwyborczej ekstazie ekipa Braci postanowi³a zbudowaæ tam War-
szawski Park Technologiczny. Powo³ano w tym celu specjaln¹ spó³kê i… zaczê-
to wydawaæ pieni¹dze. Na pocz¹tek kupiono terenowe samochody, by móc na
teren przysz³ej inwestycji dojechaæ. Potem by³o ju¿ tylko gorzej. Tu¿ po wybo-
rach samorz¹dowych, w ramach desantu nie wiadomo sk¹d, pojawi³o siê nowe
kierownictwo biura odpowiedzialnego za nadzorowanie miejskich spó³ek. W ra-
mach swych obowi¹zków mia³o m.in. pilnowaæ spó³ki Technoport. Dzielnie wy-
mieniano zarz¹dy i rady nadzorcze. Przyjmowano bilanse i plany. S³owem: za-
rz¹dzano. Przez ponad dwa lata. Efekt? W czasie sesji Rady Warszawy w Wiel-
kie Czwartki (zaczêli w katolicki, skoñczyli w prawos³awny) rozpatrzono wnio-
sek Pani Prezydent, by ca³¹ spó³kê (ale nie nadzoruj¹cych) rozgoniæ na cztery
wiatry, bowiem spó³ka Ÿle zarz¹dza³a maj¹tkiem. O tym, i¿ nadzór by³ – deli-
katnie mówi¹c – iluzoryczny, nie wspomniano w dokumentach. Rada wniosek
Pani Prezydent popar³a, bo pomys³ budowy Parku w tym zapomnianym przez
wszystkich, z wyj¹tkiem speców od wyborczego marketingu miejscu, by³ od po-
cz¹tku poroniony. W czasie dyskusji usi³owano jednak nie tylko dotrzeæ do win-
nych (dociera do nich ju¿ tak¿e stosowny organ œcigania, bowiem Pani Prezy-
dent z³o¿y³a zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa), ale tak¿e
do wiedzy, co stanie siê teraz z terenami w s¹siedztwie piêknego siekierkow-
skiego mostu. I tu niespodzianka. W przekazanym radnym piœmie odpowiedŸ
na pytanie „Co stanie siê z terenami?” brzmi: „Na terenie £uku Siekierkowskie-
go ma powstaæ przestrzeñ zbie¿na z celami Warszawskiego Parku Technologicz-
nego.” Czyli mimo, i¿ przyczyn¹ niepowodzenia przedsiêwziêcia by³a Ÿle wy-
brana lokalizacja, WPT ma tam powstawaæ?! Lekarza!

Tylko – b³agamy – nie z Kliniki œw. Katarzyny z Krakowa. Ostatnio na go-
œcinnych wystêpach w Warszawie, bowiem szefowa szpitala na Solcu okaza³a siê
osob¹ – ujmijmy rzecz delikatnie – obrotn¹ gospodarczo. Poniewa¿ jednak ka-
sy jest na Solcu za ma³o, by „lepiej siê ¿y³o – wszystkim”, rozpoczê³a od œci¹-
gniêtego jak ona sama z Ma³opolski kolegi doktora. Najpierw powo³a³a go na
zastêpcê, a nastêpnie obdarzy³a lukratywnymi kontraktami. Radny Golimont
wygrzeba³ aferê i trzeba by³o coœ z tym zrobiæ. Pani Dyrektor z Solcem siê w try-
bie doœæ nag³ym po¿egna³a, ale… bêdzie nim kierowa³a do koñca maja. Z pra-
wem zawierania kolejnych kontraktów, wiêc nastêpca bêdzie mia³ co czyœciæ.
Nastêpca zaœ wy³oniony ma byæ w drodze konkursu. Ciekawe kto siê zg³osi, sko-
ro w konkursie na szefa Biura Polityki Zdrowotnej wystartowali m.in. emeryto-
wany oficer i konserwator placów zabaw. 

Ma natomiast wreszcie dyrektora nasz po³udniowopraski ZOZ. Tu Ratusz po-
stanowi³ nie eksperymentowaæ i po kilkunastu tygodniach namys³u powo³a³ wie-
loletni¹ wicedyrektorkê.                           

PODPATRYWACZ

Ze smutkiem informujemy, ¿e 20 kwietnia
po¿egnaliœmy 

Marka Branicza 
(	 74 l.)

wieloletniego samorz¹dowca i spo³ecznika.
Przyjaciele z Pragi Po³udnie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marysin Wawerski” 
w Warszawie ul. Begonii 9

og³asza przetarg  na wynajem lokali
mieszkalnych:

�� nr 70 przy ul. Korkowej 137C
(pow. u¿ytk. 37,50 m. kw. - 2 pokoje, ciemna kuchnia/
I piêtro

�� nr 23 przy ul. Korkowej 135B
(pow. u¿ytk. 37,50 m kw. - 2 pokoje, ciemna kuchnia/
II piêtro

Proponowana op³ata miesiêczna (bez mediów)
- 1000,00 z³.

Oferty nale¿y sk³adaæ w biurze Spó³dzielni
- pok. 4 do 15.05.2009 r. do godz.13.00

Przetarg odbêdzie siê w dniu 18.05.2009 o godz.1400

w siedzibie Spó³dzielni
przy ul.Begonii 9 -  pok. nr 9

Informacje pod nr. (022) 812-02-78

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marysin Wawerski” 
w Warszawie ul. Begonii 9

wynajmie na dzia³alnoœæ gospodarcz¹
lokal u¿ytkowy (wyposa¿ony w media) o pow. 25,70 m2

w bud. przy ul. Korkowej 135/137

Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie Spó³dzielni do
15.05.2009 r.

Informacje pod nr. (022) 812-02-78

Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

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

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

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!
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PPPPIIIIEEEENNNNIIIIĄĄĄĄDDDDZZZZEEEE    IIII     CCCCZZZZAAAASSSS!!!!

KKKKUUUUPPPPUUUUJJJJ     WWWW    DDDDOOOOMMMMUUUU    HHHHAAAANNNNDDDDLLLLOOOOWWWWYYYYMMMM    „„„„FFFFAAAALLLLAAAA””””
wwww    FFFFaaaalllleeeennnniiiiccccyyyy    pppprrrrzzzzyyyy    uuuullll ....     BBBByyyyssssttttrrrrzzzzyyyycccckkkkiiiieeeejjjj     55555555

tttteeeellll .... ::::     888877772222−−−−00002222−−−−88889999;;;;     888877772222−−−−00005555−−−−11112222

63 LA63 LATTA TRADYCJIA TRADYCJI

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

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



Zakochany w wojskowych ciê¿arówkach
z okresu II wojny œwiatowej mieszkaniec We-
so³ej, dziêki swojej pasji zagra³ m.in. w „Pia-
niœcie” i „Liœcie Schindlera”. Z Kazimierzem
Kiczyñskim rozmawia Przemys³aw Bogusz.

- Pamiêta Pan swój pierwszy zabytkowy samochód?
- Oczywiœcie. W³aœnie go odbudowujê, to Opel Blitz,

którego mam od 1987 r. Ale moja fascynacja starymi ciê-
¿arówkami zaczê³a siê ju¿ w dzieciñstwie. S¹siad mia³
Chevroleta Canadê, takiego jak w „Czterech pancernych”.
JeŸdzi³ nim po zakupy. Wielkie, terenowe auto na ogrom-
nych ko³ach, wci¹¿ na chodzie od czasów wojny. Wtedy
siê zaczê³o. Pod koniec lat 70. kolega sprzeda³ mojemu
bratu dwa ciê¿arowe mercedesy. Z tymi samochodami
wziêliœmy z bratem udzia³ w pierwszym w moim ¿yciu
filmie, by³ to „Z³oty poci¹g”. 

- Wszystkie Pana auta s¹ sprawne, a przecie¿ trafia-
³y do Pana w ró¿nym stanie. Sk¹d Pan czerpie wiedzê
na temat zabytkowych samochodów?

- Skoñczy³em szko³ê mechaniczn¹, ale wielu rzeczy mu-
sia³em póŸniej nauczyæ siê sam. W tej chwili mam 12 aut,
niektóre kupowa³em w fatalnym stanie, jak na przyk³ad
mercedesa, wroœniêtego po osie w ziemiê na czyimœ
podwórku. Odbudowanie takiego auta nie jest prost¹ spra-
w¹. Zachowane s¹ tylko fragmenty, wielu elementów bra-
kuje, trzeba szukaæ informacji w ksi¹¿kach, pasuj¹cych
czêœci. Niektóre elementy dorabiamy sami z synem, na
podstawie archiwalnych zdjêæ, powtarzaj¹c pracê nawet
po kilka razy – tak, aby wszystko pasowa³o. Ale gdy ju¿
rekonstrukcja siê zakoñczy, satysfakcja jest ogromna. Naj-
pierw – kiedy uda siê odpaliæ silnik i przejechaæ pierw-
szych kilka metrów. Potem – kiedy na swoje miejsca tra-
fiaj¹ blachy, œwiat³a, samochód nabiera kszta³tu. Oczywi-
œcie w efekcie wszystko ma byæ sprawne. I jest, doceniaj¹
to filmowcy, którzy chêtnie korzystaj¹ z naszych aut przy
produkcjach historycznych.

- Zdjêcia do filmów krêcone s¹ w ró¿nych miejscach
Polski, podró¿ na drugi koniec kraju wi¹¿e siê chyba
z du¿ym wydatkiem. Ile pali taka maszyna?

- Od 23 do 35 litrów. Teraz wo¿ê je na lawecie, ale kie-
dyœ to by³y prawdziwe wyprawy. Dwie ciê¿arówki docze-
pione na sztywnym holu do starego jelcza „ogórka” i trzy-
naœcie godzin w drodze, na przyk³ad do Szczecina. Dzisiaj
na d³u¿sze przeja¿d¿ki szkoda mi tych samochodów. Cza-
sem odpalamy je z synem w niedzielê i robimy rundkê po
okolicy. JeŸdzimy nimi tylko we dwóch, nikt obcy siê nie
dotyka do tych maszyn, a kiedy siê o nie dba, to chodz¹
bez zarzutu.

- S¹ filmy, które wyj¹tkowo mile Pan wspomina?
- Praca przy poszczególnych produkcjach jest podob-

na. Najczêœciej gram, wraz z moimi autami, w scenach
przedstawiaj¹cych za³adunek ¿o³nierzy Wehrmachtu, ³a-
panki, przewóz wojska. Mi³o wspominam czas spêdzo-
ny na planie „Pianisty”, a tak¿e wspó³pracê z Cezarym
¯akiem, którego wozi³em w „Tajemnicy Twierdzy Szy-
frów” i Bogus³awem Wo³oszañskim, dla którego praco-
waliœmy tak¿e przy „Sensacjach XX wieku”. W sumie

zagra³em w ok. 50 fil-
mach, braliœmy te¿
udzia³ w inscenizacjach
przygotowanych przez
grupy rekonstrukcji hi-
storycznej, np. z okazji
rocznic wybuchu Po-
wstania Warszawskie-
go.

- Wci¹¿ Pan powiêk-
sza swoj¹ kolekcjê?

- Tak, moim marze-
niem jest dokupienie je-
szcze trzech pojazdów:
motocykla BMW R75,
ma³ego terenowego
KdF-a i Willisa. Zasta-
nawialiœmy siê te¿ z sy-
nem nad przemianowa-
niem prywatnej kolekcji
na muzeum, ale potrzeb-
ne by³yby pieni¹dze
i dobra lokalizacja. Do-

chody z udzia³u w filmach nie pozwalaj¹ nawet na ca³ko-
wite pokrycie kosztów rekonstrukcji i utrzymania samo-
chodów, muszê dok³adaæ z dzia³alnoœci budowlanej, któr¹
zajmujê siê zawodowo. A w takim muzeum warto by³oby
wyeksponowaæ nie tylko auta, ale i wyposa¿enie, umun-
durowanie ¿o³nierzy. No i miejsce jest wa¿ne – ¿eby by³o
³atwo je znaleŸæ i dojechaæ.

- Swoj¹ pasjê zaszczepi³ Pan synom, mo¿e oni zreali-
zuj¹ pomys³ muzeum?

- Na to liczê. Starszy, Adrian, od dawna ju¿ pomaga
mi w pracy przy autach, razem uczestniczymy te¿ w fil-
mach. Od ma³ego, razem z kolegami, gania³ siê wœród
tych samochodów, a odk¹d jako 12-latek pojawi³ siê na
planie „Pianisty”, zainteresowa³ siê histori¹ na powa¿-
nie. Równie¿ m³odszy syn, Mateusz, zarazi³ siê moto-
ryzacyjn¹ pasj¹. Nie ma jeszcze prawa jazdy, ale ju¿
uzbiera³ na pierwsze auta, z tym ¿e woli osobowe. Cze-
kaj¹ na niego Wo³ga i stary Opel Kadett. 

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

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

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

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

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

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

OSKAROWA KOLEKCJA Z WESO£EJ
MIESZKAÑCY

Kazimierz i Adrian Kiczyñscy ka¿d¹ woln¹ chwilê spêdzaj¹ przy swoich zabytkowych samochodach.

REKLAMA REKLAMA

ul. Saska 46
www.obiadek-saska.pl 

Wszystkie potrawy s¹ nasz¹ w³asn¹
produkcj¹ na bie¿¹co

MO¯NA ZJEŒÆ NA MIEJSCU, 
ZAMÓWIÆ DO DOMU, BIURA
�� Organizujemy wesela �� Komunie ��
�� Imprezy okolicznoœciowe ��

¯ywienie zbiorowe na terenie ca³ej Warszawy

Posiadamy wielotnie doœwiadczenie
w organizowaniu 

przyjêæ okolicznoœciowych.
Zapraszamy do wspó³pracy!

Zamówienia codziennie od godz. 1100

tel. 022 424-44-37
Czynne pon.-pt. 11-19; sob.11-15

DOSTAWA GRATIS: Saska Kêpa, Goc³aw

Fot. P. Bogusz



Centrum Kszta³cenia
Praktycznego w Warszawie
przy ul. Miñskiej 1/5 by³o
organizatorem fina³u Regio-
nalnego Konkursu Mecha-
tronicznego, który odby³ siê
3 kwietnia br. Patronat nad
konkursem objêli: Bur-
mistrz Dzielnicy Praga Po³u-
dnie, Biuro Edukacji m.st.
Warszawy oraz Wydzia³
Oœwiaty i Wychowania dla
Dzielnicy Praga Po³udnie.

Konkurs skierowany by³ do
szkó³ ponadgimnazjalnych
ucz¹cych w zawodach, b¹dŸ
specjalnoœciach zwi¹zanych
z mechatronik¹. Jest to nauka
istniej¹ca na styku szeœciu in-
nych dziedzin wiedzy: mecha-
niki, elektroniki, informatyki,
cybernetyki, automatyki  i ro-
botyki.  I etap sk³ada³ siê z eli-
minacji wewnêtrznych prze-

prowadzonych przez szko³y
i centra kszta³cenia praktycz-
nego, które zg³osi³y siê do
konkursu. Spoœród wszystkich
wy³oniono piêæ dwuosobo-

wych zespo³ów. Podczas II
etapu – fina³owego uczestnicy
mieli wykonaæ zadania pole-
gaj¹ce na projektowaniu oraz
monta¿u uk³adów mechatro-
nicznych w przeci¹gu 30 mi-
nut. Za prawid³owe wykona-
nie zadania w czasie krótszym
ni¿ regulaminowym zespo³y
otrzymywa³y dodatkowe pun-
kty. Celem konkursu by³o
przede wszystkim propagowa-
nie wiedzy i kszta³towanie
umiejêtnoœci z zakresu mecha-
troniki. Komisja sk³adaj¹ca siê
z opiekunów uczniów z wy-
branych szkó³ oraz przedsta-
wiciela Warszawskiej Poli-
techniki ocenia³a wiedzê
i umiejêtnoœci praktyczne
uczestników w zakresie dzia-
³ania systemów i urz¹dzeñ me-
chatronicznych. 

NJH
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Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski

LUDZIE
Z SERCEM

10 urodziny obchodzi reaktywowany w 1999
roku Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy
Miejskich Zak³adach Autobusowych „Ostro-
bramska”.

120 osób – w wiêkszoœci mieszkañców Pragi Po-
³udnie – kierowcy, ich rodziny, przyjaciele, pracow-
nicy zaplecza Oddzia³u odda³o przez 10 lat ju¿
1.283.380 ml krwi. Mo¿na ich spotkaæ w Centrum
Zdrowia Dziecka w Miêdzylesiu, Wojskowym In-
stytucie Medycznym przy Szaserów, a najczêœciej
w Sto³ecznej Stacji Krwiodawstwa przy Saskiej.
Dwóch klubowiczów systematycznie oddaje krew
w Szpitalu Miejskim w Garwolinie. 

Reaguj¹ na ka¿dy apel, nikogo potrzebuj¹cego nie
zostawi¹ bez pomocy. Zostali za to nagrodzeni wielo-
ma odznakami i odznaczeniami pañstwowymi i re-
sortowymi. Cieszy ich fakt, ¿e s¹ doceniani, ale naj-
wa¿niejsze jest dla nich, ¿e mog¹ przyczyniæ siê do
ratowania ludzkiego ¿ycia. Rekordzistami w iloœci
oddanej krwi s¹: Wojciech Jêdrzejewski, Andrzej K¹-
kol, Zenon Kêpczyñski, Marian Raczyñski i Jacek

Batura (d³ugoletni prezes klubu). Systematycznie od-
daj¹ krew Marianna Stelmach i Dorota Dachniewska.

Krwiodawcy z „Ostrobramskiej” wiedz¹, jak wa¿na
jest ka¿da iloœæ oddanej krwi dlatego spotykaj¹ siê
dwa razy w roku (ostatnio 17 kwietnia), aby poro-
zmawiaæ o swoich problemach i osi¹gniêciach. 

Chc¹, abyœ do nich do³¹czy³ – nie musisz byæ pra-
cownikiem komunikacji – musisz mieæ tylko skoñ-
czone 18 i nie wiêcej ni¿ 65 lat i wa¿yæ wiêcej ni¿ 50
kg. Krwiodawcy czekaj¹ na Ciebie przy ul. Ostro-
bramskiej 38. (ab)

Fina³y Wiosennego Gro-
chowsko – Kamionkowskiego
Turnieju Tenisa Sto³owego
wywo³ywa³y emocje nie tylko
wœród zawodników i kibiców.
W czasie jednego z setów na-
wet burmistrz chwyci³ za tele-
fon komórkowy...

– S³uchaj – w g³osie burmi-
strza Tomasza Kucharskiego
wyraŸnie by³o czuæ radosne na-
piêcie. – Podeœlê ci ch³opaka.
Jest rewelacyjny! Tomasz Ku-
charski dzwoni³ do organizato-
ra ligi tenisa sto³owego. Przy-
czyn¹ tego telefonu by³a za¿ar-
ta rozgrywka fina³owego me-
czu turnieju w kategorii do 15
lat pomiêdzy Marcinem Spur-
kiem a Adamem W³adysiu-
kiem. Mimo, ¿e Spurek, fawo-
ryt turnieju, prowadzi³ a¿ 6:0,
to W³adysiuk zdo³a³ wyrównaæ
i do koñca walczy³ o ka¿dy
punkt. – Psychika godna praw-

dziwego zawodnika – burmistrz
nie móg³ wyjœæ z podziwu i dla-
tego ju¿ w czasie meczu stara³
siê za³atwiæ, aby W³adysiuk
móg³ trenowaæ bardziej profe-
sjonalnie. Mecz zakoñczy³ siê
zwyciêstwem Marcina Spurka.
„Ma³y fina³”, czyli mecz o trze-

cie miejsce by³ równie zaciêty.
Tutaj ka¿dy set koñczy³ siê gr¹
na przewagi. Ostatecznie Ma-
ciej Rosiñski pokona³ Domini-
ka £uczaka. Wœród doros³ych
zawodników najlepszym oka-
za³ siê Krystian Marek, który
w finale wygra³ z Markiem Ku-
derskim. Trzecie miejsce zaj¹³
Zenobiusz ¯ukowski, a czwarte
Wojciech Szymañski.

G³ównym organizatorem
kwietniowego turnieju w si-
³owni przy ul. Podskarbiñskiej
by³o TKKF „Grochów”, które
z Mazowieckiego TKKF uzy-
ska³o na ten cel 1500 z³. To nie-
wiele, zwa¿ywszy, ¿e praktycz-
nie po³owê tej kwoty trzeba
przeznaczyæ na op³aty sê-
dziowskie. Z drugiej zaœ stro-
ny, to dobry przyk³ad, ¿e nawet
posiadaj¹c niewielkie, wyma-
gaj¹ce remontu pomieszczenie
i niewielkie fundusze mo¿na
przyci¹gaæ m³odzie¿ i star-
szych do rekreacyjnego sportu.
Dlatego te¿ imprezie honoro-
wego patronatu u¿yczy³ bur-
mistrz Pragi Po³udnie Tomasz
Kucharski. Udzia³ w turnieju
zg³osi³o 44 zawodników. Roz-
grywki trwa³y dziesiêæ dni.
G³ównymi nagrodami w zawo-
dach by³y puchary i medale,
które razem z burmistrzem
wrêcza³a przewodnicz¹ca
dzielnicowej komisji sportu
Teresa KuŸmiñska. Ada M.

REKLAMA REKLAMA

MŁODZI MECHATRONICY

WIOSENNY PING−PONG

Foto z archiwum Klubu
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MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

DDoommoowwee  śśrrooddkkii  cchheemmiicczznnee,,  ppoo−−
ppuullaarrnnee,,  ssttoossoowwaannee,,  zznnaannee,,
aallee……  nniiee    zzaawwsszzee  ddoo  kkoońńccaa!!

AAcceettoonn – nie tylko zmywa
lakier z paznokci; pomocny
w usuwaniu plam (powstałych
nie tylko na materiale) z tłu−
szczu, żywicy, szelaku (maj−
sterkowicze to docenią) i in−
nych substancji. Uwaga! Może
odbarwiać tkaniny!

KKaammffoorraa – powiedzenie zni−
ka jak kamfora jest prawdą,
czysta kamfora szybko się
ulatnia w wolnym powietrzu.
Ma zastosowanie do dezyn−
fekcji oraz rozgrzewające, jako
maść.

NNaaffttaalliinnaa  – odstrasza mo−
le, lecz przy okazji nasącza
specyficznym zapachem me−
ble i ubrania. Na szczęście
szybko się ulotni, gdy je po−
rządnie wywietrzymy, najle−
piej w słońcu. Naftalen spra−
sowany z pyłem lub miałem
węglowym pomaga rozpalić
ogień.

OOlleejj  rryyccyynnoowwyy – wiadomo,
przeczyszcza. Ale też popra−
wia kondycję brwi i rzęs, nakła−
dany czystą szczoteczką na
ich końce, na przykład na noc.
Również świetnie działa na
włosy! Maseczka z ciepłego
oleju rycynowego pod grubym
ręcznikiem doda im blasku
i sprężystości!

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
MMaajjoowwee  śśwwiięęttaa  pprrzzeedd  nnaammii..  AA ddzziiaałłoo  ssiięę  wwiieellee  ww ttee  ppaammiięęttnnee  ddnnii!!

11  mmaajjaa
1576 – ślub (ze Stefanem Batorym) i koronacja Anny Jagiellonki
1812 − Wiedeń, premiera Wesela Figara W.A. Mozarta

1886 – kulminacja strajków robotniczych w Chicago, dla upamiętnienia których powsta−
ło pierwszomajowe, międzynarodowe,  robotnicze święto pracy obchodzone od roku 1890,
choć w Ameryce Północnej Labour Day obchodzi się w pierwszy poniedziałek września

2004 – Polska wraz z 9 innymi państwami dołączyła do Unii Europejskiej
22  mmaajjaa

1945 − zdobyto Berlin a Polacy zawiesili flagę na kolumnie Zwycięstwa
1952 – początek budowy Pałacu Kultury i Nauki 
1988 – strajk w Stoczni Gdańskiej
2004 – Dzień Flagi Rzeczypospolitej, obchodzony po raz pierwszy

33  mmaajjaa
1791 – uchwalono Konstytucję 3 Maja
1815 – Kongres Wiedeński postanawia utworzyć Królestwo Polskie
1815 – ogłoszono powstanie Rzeczpospolitej Krakowskiej
1966 – uroczystości na Jasnej Górze – tysiąclecie chrztu Polski
1978 – w FSO rozpoczęto seryjną produkcję Polonezów CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Ziemniaki – ostatni czas! Póki jeszcze s¹ w prawdzi-
wych sklepach te polskie, zesz³oroczne, mo¿emy
z nich korzystaæ ku uciesze podniebienia. Warto!

✓✓ Jednogarnkowe 1: w garnku o grubym dnie zrumieñ cebu-
lê, mo¿e byæ na smalcu. Dodaj ziemniaki w niegrubych pla-
strach, posól, posyp rozmarynem, przykryj i podsma¿aj oko³o
10 minut. Potem odkryj, dodaj niewielk¹ cukiniê w pó³plaster-
kach, 1-2 pomidory lub 1-2 ³y¿ki koncentratu, siekany z¹bek
œwie¿ego czosnku. Mieszaj¹c, duœ 10 minut. Posyp grubo koperkiem, podawaj z kle-
ksem gêstej œmietany, wymieszanej z chrzanem. Uwaga! Mo¿na potrawê przygoto-
waæ wczeœniej i wzi¹æ na piknik, owiniêt¹ w kocyk, by j¹ tylko podgrzaæ, powinna jed-
nak wówczas byæ znacznie krócej przygotowywana.

✓✓ Jednogarnkowe 2: cebulê w plasterkach podsma¿yæ na oleju, dodaæ ziemniaki
w plasterkach lub niedu¿ej kostce, energicznie zrumieniæ. Wsypaæ kolorowe papryki,
krojone w paski, fasolkê szparagow¹ (mo¿e byæ mro¿ona), marchewkê w s³upkach,
do tego sól, pieprz, oregano, bazylia, tymianek, papryka ostra mielona, czosnek. Du-
siæ 10 minut. Podlaæ koncentratem pomidorowym zmieszanym z pó³ szklanki piwa.
Zagotowaæ, odstawiæ. Po dziesiêciu minutach zjadaæ ze smakiem.

✓✓ Jednogarnkowe 3: Jak wy¿ej, cebule podsma¿ z ziemniakami w wiêksz¹ kostkê.
W drugim garnku podsma¿ w³oszczyznê krojon¹ w s³upki lub w kostkê. Gdy rumiane, po-
³¹cz, dodaj grzyby w paskach (pieczarki lub suszone namoczone i podgotowane), liœæ lau-
rowy, ziele angielskie, sól, pieprz. Wrzuæ 2-3 ogórki kiszone, pokrojone w drobn¹ kostkê,
duœ wszystko do miêkkoœci, przykryte. Zapraw gêst¹ œmietan¹, posyp natk¹. Znakomite!

✓✓ Œmietankowe: kartofle obraæ, ugotowaæ na parze. Gdy prawie miêkkie, pokroiæ
(ostro¿nie, bo gor¹ce!) w kostkê, prze³o¿yæ do garnka do zapiekania, podlaæ s³odk¹,
wysokoprocentow¹ œmietank¹, dobrze osoliæ po wierzchu, posypaæ rozmarynem (naj-
lepiej œwie¿ym) i czarnym pieprzem. Zapiec do miêkkoœci. Pozosta³a œmietanka jest
znakomita baz¹ do sosu, ³¹czona z wywarem spod pieczeni lub zwyczajnie, z czosn-
kiem i odrobin¹ m¹ki.

✓✓ Kolorowe kluski: ugotowaæ ziemniaki, marchew (po³owê wagi ziemniaków), ma-
³¹ cebulkê. Ostudziæ, zemleæ, dodaæ jajo i tyle m¹ki, ¿eby ciasto dobrze siê wyrobi³o.
Formowaæ kluski (jak œl¹skie czy kopytka), gotowaæ w osolonym wrz¹tku. Œwietne do
gulaszu albo same, kraszone boczkiem sma¿onym z cebulk¹. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Klient do sprzedawcy w sklepie z zegarka−

mi: 
− Czy jest pan pewien, że ten zegarek bę−

dzie chodził?
− Nie, jestem pewien, że trzeba go nosić!

☺ ☺ ☺
Chłop przyjeżdża do miasteczka wyładowanym wozem na

targ. Woła:
− Ziemniaki! Ziemniaki przywiozłem!
Na to koń: − Taaa, no jasne! TY przywiozłeś...

☺ ☺ ☺
Sonda uliczna. Dziennikarz do przechodnia:
− Co pana zdaniem jest gorsze w dzisiejszych czasach: nie−

wiedza czy obojętność?
− Nie wiem. Co mnie to obchodzi!

WWeessoołłyy  RRoommeekk

Krzyżówka Mieszkańca Nr 8
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

Szczêœcie siê do Ciebie uœmiechnie. Ktoœ znacz¹-
cy oka¿e Ci swoj¹ przychylnoœæ. Uwa¿nie zawieraj
czekaj¹ce Ciê transakcje. Osi¹gniesz sukces, po-
za³atwiasz wa¿ne sprawy w urzêdzie. A mo¿e na
dodatek otrzymasz interesuj¹c¹ propozycjê? Jeœli
wykorzystasz dane Ci przez los szanse, Twoje ¿y-
cie potoczy siê w nowym kierunku. Jeœli masz ja-
kieœ ambitne plany, nie zwlekaj z wcielaniem ich
w ¿ycie.

 BYK 22.04-21.05
Wiosenna aura zachêca do nieco spokojniejsze-
go, a nawet trochê leniwego spêdzania czasu.
Mia³eœ w tym miesi¹cu sporo atrakcji, ale mo¿e
warto zwolniæ tempo, cieszyæ siê  spokojn¹ chwil¹.
Czasami nie zaszkodzi pos³uchaæ dobrej muzyki
i oddaæ siê rozmyœlaniom. Snuj¹c marzenia, przy
okazji zrób porz¹dek w g³owie. Szykuj¹ siê tak¿e
wiêksze wydatki, ale nie musisz siê ograniczaæ, bo
zakupy i inwestycje oka¿¹ siê udane.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Zajmij siê swoimi sprawami, ale nie nastawiaj siê
na wiêksze osi¹gniêcia. Bêdziesz musia³ nadrobiæ
jakieœ zaleg³oœci i uporz¹dkowaæ kilka spraw. Po
kolei, systematycznie za³atwiaj jedn¹ po drugiej –
to jedyna skuteczna metoda. Nie wpadaj w panikê,
bo zaczniesz pope³niaæ b³êdy. Nie spóŸniaj siê te¿
na spotkania, nie przekrêcaj nazwisk i nazw, bo to
robi fatalne wra¿enie. Jeœli wybierasz siê na egza-
min, nie licz na fart i swój urok osobisty. Rzetelnej
wiedzy nic nie zast¹pi.

�� RAK 22.06-22.07
Zrób sobie rozs¹dny plan dzia³ania i siê go trzy-
maj, a miesi¹c, choæ mêcz¹cy oka¿e siê pomyœlny.
Nie wolno Ci okazywaæ irytacji nawet w trudnych
chwilach. Niczego w ten sposób nie zyskasz. Nie-
wykluczone równie¿, ¿e przed zbli¿aj¹cym siê se-
zonem wakacyjnym zechcesz ubezpieczyæ swój
maj¹tek lub pomyœlisz o zabezpieczeniu w³asnej
oraz najbli¿szych przysz³oœci. To bêdzie wymaga-
³o trochê biegania i kompletowania odpowiednich
dokumentów. 

�� LEW 23.07-23.08
W najbli¿szych dniach nie musisz obawiaæ siê nu-
dy, zapowiada siê bowiem miesi¹c, w którym tem-
po wydarzeñ mo¿e okazaæ siê zawrotne. Dziêki
szansom i korzystnym sytuacjom, Twoje ¿ycie bê-
dzie teraz pasmem sukcesów. W uczuciach sta-
wiaj na swoj¹ inteligencjê i poczucie humoru, które
doceni¹ BliŸniêta i Strzelce. Zacznij oszczêdzaæ,
ale nie ufaj tym, którzy obiecuj¹ Ci kokosowy inte-
res. Tutaj zachowaj umiar.  

�� PANNA 24.08-23.09
Staraj siê skoncentrowaæ przede wszystkim na
uporz¹dkowaniu bie¿¹cych spraw. Przejrzyj szu-
flady i notes, sprawdŸ, czy w ostatnich tygodniach
czegoœ wa¿nego nie przeoczy³eœ. Warto pokusiæ
siê o parê chwil refleksji. Pamiêtaj, ¿e jeœli pozwo-
lisz problemom narastaæ, w Twoim ¿yciu powsta-
nie ba³agan i zamieszanie, a wtedy mo¿esz nie

uwolniæ siê od poczucia zagubienia i wra¿enia, ¿e
krêcisz siê w kó³ko. W razie potrzeby zasiêgaj fa-
chowej porady. 

�� WAGA 24.09-23.10
Powitasz wiosnê pe³en energii. Odwa¿nie i sta-
nowczo zaczniesz realizowaæ swoje plany. Jeœli
masz wytkniêty cel, gwiazdy bêd¹ Ci sprzyjaæ,
a Twoje decyzje oka¿¹ siê wywa¿one. Nie staraj
siê za wszelk¹ cenê graæ pierwszych skrzypiec
i nie narzucaj nikomu swojego zdania. W tym mie-
si¹cu liczy siê przede wszystkim przemyœlna stra-
tegia dzia³añ. Gotówki Ci nie zabraknie, staraj siê
jednak nie zgubiæ wypchanego portfela i na razie
nie po¿yczaj nikomu pieniêdzy. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Pora zatroszczyæ siê o swoje zdrowie, zrobiæ kon-
trolne badania i zacz¹æ siê trochê oszczêdzaæ. Nie
mo¿na wci¹¿ ¿yæ na przyspieszonych obrotach, bo
¿aden organizm tego nie wytrzyma. Jeœli los po-
stawi na Twojej drodze jakieœ przeszkody, nie lek-
cewa¿ ich, ale te¿ nie rzucaj siê g³ow¹ naprzód.
Najpierw pomyœl, a dopiero potem dzia³aj! 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Przed Strzelcami rewelacyjny miesi¹c. Bêdziesz
wprost kipia³ genialnymi w swej prostocie pomy-
s³ami, a tak¿e promieniowa³ energi¹ i zapa³em.
Odniesiesz wra¿enie, ¿e œwiat stoi przed tob¹
otworem i wszystko jest do za³atwienia! Czeka ciê
czas spokojnej pracy, rozwijanie kariery w obra-
nym wczeœniej kierunku oraz stabilizacji pod
wzglêdem finansowym. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Nadal masz spore pole do popisu. Warto byæ
otwartym na nowe propozycje. Szykuj¹ siê intere-
suj¹ce kontakty z otoczeniem – rodzin¹ lub znajo-
mymi z pracy. Jeœli otrzymasz zaproszenie na im-
prezê, koniecznie z niego skorzystaj. Bêdziesz siê
dobrze bawi³ i nawi¹zywa³ ciekawe znajomoœci.
W trudnych chwilach mo¿esz zawsze liczyæ na po-
moc przyjació³.

�� WODNIK 21.01-19.02
Wp³yw planet obdarzy Ciê zdolnoœci¹ przekony-
wania, masz szansê nawi¹zaæ po¿yteczne kontak-
ty s³u¿bowe, znaleŸæ Ÿród³o dochodów i m¹drze
zainwestowaæ pieni¹dze. Mo¿liwy jest awans, na-
groda lub szansa na lepsz¹ pracê. Wiosna Ciê
uskrzydli, mo¿esz wpaœæ w sid³a Amora. Szykuj¹
siê gwa³towne wybuchy namiêtnoœci. Twoje serce
mo¿e szybciej zabiæ dla kogoœ spod znaku Wagi.

�� RYBY 20.02-20.03
Powinieneœ odpowiednio spo¿ytkowaæ swoje si³y.
S³oñce udziela Ci du¿o dobroczynnej energii, a bu-
dz¹ca siê do ¿ycia przyroda zachêca do wprowa-
dzania wokó³ siebie zmian. Mo¿esz podejmowaæ
teraz b³êdne decyzje i wysnuwaæ fa³szywe wnio-
ski. Niestety, nieprzewidziane okolicznoœci nie po-
zwol¹ Ci na przemeblowanie Twojego ¿ycia.
W sprawach sercowych - z rezerw¹ podchodŸ do
nowych znajomoœci.   

Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 5/2009: „Powoli do woli”. Nagrodê ksi¹¿kow¹
wylosowa³a p. Krystyna Kowalczyk z al. Solidarnoœci. Wa¿ne do 08.05.br.
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KUPIĘ

��AAAAAA Antyki, meble,
obrazy, zegary, platery, sre-
bra oraz inne przedmioty. 

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

�� Antyki, monety, po-
cztówki, znaczki, ksi¹¿ki,
obrazy, meble i inne
przedmioty. 

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

� Kolekcjoner kupi: stare
ksi¹¿ki, pocztówki, monety. 

Tel.022 677-71-36, 
0502-011-257

�� Kupiê klocki LEGO, do-
jazd. Tel. 022 717-95-57; 

516-550-097
� Ksi¹¿ki - dojadê. 

Tel. 022 826-03-83; 
0502-322-705

� Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18. Tel. 022 831-36-48
�� Znaczki, pocztówki, mo-
nety, medale, banknoty, ak-
cje. Tel. 022 841-09-35; 

0501-050-948

SPRZEDAM

� Odkurzacze Rainbow –
nowe, u¿ywane – serwis,
konserwacja, akcesoria. 

Tel. 0606-742-822; 
www.odkurzaczerainbow.pl

FINANSE

� Ksiêgowoœæ ma³ych i œre-
dnich firm, osobiœcie popro-
wadzê, ¿yczliwie pomogê,
cierpliwie wyjaœniê. 

Tel. 022 810-83-60; 
0606-763-006

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotyko-
we odtrucia, Esperal. 

Tel. 022 671-15-79, 
022 613-98-37

NAUKA

�Angielski – wszystkie po-
ziomy, francuski – dla po-
cz¹tkuj¹cych, skutecznie, ta-
nio. Tel. 0603-112-004
� Fizyka/Matematyka. Ma-
tury.Doje¿d¿am. Dr. 

Tel. 0606-154-798
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 879-87-66
� Matematyka, fizyka, nau-
ka logicznego myœlenia.Ra-
doœæ. Tel. 022 615-81-50; 

603-581-282
� Opiekunka dzieciêca –
szko³a policealna, kursy.

Tel. 022 879-87-66

� Poœrednictwo i zarz¹dza-
nie nieruchomoœciami – stu-
dia podyplomowe. 

Tel. 022 879-87-66
� Szkolenia BHP.

Tel. 022 879-87-66
� Liceum i Szko³a Policeal-
na. Tel. 022 879-87-66

NIERUCHOMOŚCI

� PILNIE poszukujemy
mieszkañ, domów i dzia³ek
rejon Praga Po³udnie, Wa-
wer. Tel. 022 810-18-27; 

0500-027-621

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Bezpoœrednio mieszkanie
do 50 m kw. 

Tel. 0503-983-828

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam 

� Wawer. Mazowiecki Park
Krajobrazowy. Dzia³ki bu-
dowlane.Cena 550 pln/m kw.
Sprzedam bezpoœrednio. 

Tel.663-021-839; 
667-981-682

� Wspólnota Mieszkaniowa
Nieruchomoœci – Katowicka
29 sprzeda strych. 

Tel. 0604-625-664

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

RAMKA
LOKALE  BIUROWE
i U¯YTKOWE do wynajêcia
I piêtro 53 m2 i 25 m2

wysoka suterena 80 i 43 m2

FALENICA tel. 0606-591-
047
� Lokal na biuro, 40 m kw. 

Tel. 602-711-883

NIERUCHOMOŚCI/poszukuję do wynajęcia

� Mieszkania 2-pokojowego
na Grochowie. 

Tel. 0604-608-872; 
0698-617-561

DAM PRACĘ

�� Firma produkuj¹ca s³ody-
cze, zatrudni odpowiedzialn¹
osobê z doœwiadczeniem na
stanowisko operatora ma-
szyn pakuj¹cych flow pack
(poziomych/pionowych)
oraz saszetkarek. Konieczne
zdolnoœci techniczne. Miej-
sce pracy Rembertow. E-ma-
il:rekrutacja@s³odkieupo-
minki.pl; tel. 601 313 494
�� In¿yniera budowlanego
do Zak³adu Prefabrykacji
zatrudniê. 

Tel. 0 601-269- 945

� Mechanik – remontowiec
obrabiarek. FALENICA.

Tel. 0605-386-852
�� Opiekunki, siostry PCK,
pielêgniarki do osób star-
szych zatrudniê. 

Tel. (022) 815-30-62
� Zatrudnimy kasjerów
i sprzedawców. 

Tel. 022 547-05-43; 
0510-203-907

OGRODNICZE

� Zak³adanie i pielêgnacja
ogrodów, porz¹dki. 

Tel. 0888-906-138

PRAWNE

�� DORADCA PODATKO-
WY porady, reprezentowanie
i ugody z fiskusem, wszyst-
kie podatki, sprawy spadko-
we, darowizny. Warszawa
Goc³aw 

www.podatki-doradca.pl
Tel. 022 672-34-34,

604-095-656 
� Kancelaria Prawna, przy-
stêpne ceny, szeroki zakres
us³ug. Czynna codziennie
oprócz czwartków, ul. Gro-
chowska 207 (Universam nad
bankiem). Tel. 0509-959-444, 

022 810-00-61 w. 252 
�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne,
rodzinne, spadkowe. Wa-
wer - Anin ul. Ukoœna. 

Tel. 022 613-04-30; 
0603-807-481

�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne
– obs³uga. Porady. Miêdzy-
lesie ul. Dziêcieliny 3 m 11,
wtorek i czwartek 15.00-
18.00. Tel. 022 815-31-80; 

0501-025-692
RAMKA

� Doradztwo Prawne – pe³-
ny zakres. Kancelaria Pra-
wna Pietruk s.c. Konkuren-
cyjne ceny ul. Olszynki Gro-
chowskiej 11/15 lok. 2, 04-
281 Warszawa, pierwsze piê-
t ro .Te l .022 879-92-29 ;
0502-27-51-94; www.pie-
truk.eu 

RÓŻNE

� NOWO OTWARTY GA-
BINET WRÓ¯B I BIOTE-
RAPII „LOBIS” ZAPRA-
SZA WSZYSTKICH PO-
TRZEBUJ¥CYCH POMO-
CY. ZAPISY TELEFONICZ-
NE POD NR 609 762 685.
�� OPIEKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIE. TA-
NIO I SOLIDNIE! 

Tel. 0500-336-607 

SPORT

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

Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

� Administrowanie nieru-
chomoœciami. 

Tel. 0692 614 577
�� AAAA Automatyczne
pralki, zmywarki - krajo-
we, zachodnie. Naprawa. 

Tel. 022 612-95-23, 
0609 105 940

�� ALKO PRZEPRO-
WADZKI – 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 deko-
der 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, telewizo-
ry. Tel. 022 818-07-17
�� Automatyczne pralki –
naprawa, tanio. 

Tel. 022 810-67-92; 
0605-404-132

� Cyklinowanie, lakierowa-
nie – Jacek Szpakowski. 

Tel. 022 872-93-03
� Cyklinowanie, uk³adanie,
lakierowanie - osobiœcie. 

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

� Czyszczenie dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, Kar-
cherem. 

Tel. 0694-825-760
� DEZYNSEKCJA, sku-
tecznie. Tel. 022 642-96-16
� Domofony – naprawa,
konserwacja, monta¿, insta-
lacje elektryczne, pralki. 

Tel. 601-936-805; 
022 612-92-70

�� Elektryczne - G³owacki. 
Tel. 022 428-35-53; 

0504-61-88-88
� Elektryczne (uprawnie-
nia). 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
�� GARA¯E BLASZANE.
TRANSPORT, MONTA¯
GRATIS – CA£Y KRAJ.
PRODUCENT. 

Tel. 029 761-50-20; 
012 271-52-87; 

0512-245-075

RAMKA

GAZ, HYDRAULIKA – 24
h, naprawa pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia,
uprawnienia gazowe. Tel.
022 610-18-53; 0662-065-
292
�� Gaz, hydraulika 24 h,
awarie pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, przeróbki, na-
prawy.

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

�� GEODEZJA. 
TEL. 0609-240-602

�� Glazura, malowanie, ta-
petowanie, hydraulika,
elektryka, panele, gwaran-
cja – Firma G³owacki. 

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

� Glazura, hydraulika, re-
monty. Tel. 022 671-05-82
� Glazura, terakota, uk³ada-
nie. Tel. 605-783-968
�� Hydrauliczne - G³owac-
ki. Tel. 022 428-35-53; 

0504-61-88-88
� Hydrauliczne, gazowe –
solidnie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� Hydrauliczne, Wod.-Kan.
Gaz., CO, piece, filtry. 

Tel. 0696-321-228
�� HYDRAULICZNE. 

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

0607-773-106
� Lodówki, pralki. 

Tel. 022 671-80-49; 
0604-910-643; 0601-361-830
��Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie.
G³owacki. 

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

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

510-711-163
� Malowanie, tapetowanie,
g³adŸ – doœwiadczenie. 

Tel. 022 810-90-22
� Meble na wymiar, garde-
roby, inne. 

www.emstol.republika.pl
Tel. 0 888-785-778

�� Naprawa i przestrajanie
telewizorów krajowych
i zagranicznych, magneto-
widów, urz¹dzeñ elektro-
nicznych. Gwarancja i ra-
chunki. 

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 –
dojazd. Tel. 0602-216-943
RAMKA

Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om
w ka¿dej postaci, makula-
turê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piw-
nic. Tel. 022 499-20-62 
�� Ogrodzenia, bramy, kon-
strukcje stalowe. 

Tel. 0501-325-056; 
022 671-19-71

� Pranie chemiczne, reno-
wacja odzie¿y skórzanej,
pranie dywanów, magiel. Za-
k³ad Pralniczy ul. Igañska
22. 

Tel. 022 870-09-54
�� Przeprowadzki z pako-
waniem, tanio. 

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

� Przeprowadzki. 
Tel. 669-834-024

�� REMONTY KOMPLE-
KSOWO. 

Tel. 0504-242-103
� Remonty, malowanie, tape-
towanie. 

Tel. 022 612-21-74; 
0501-028-073

�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy,
kuchnie, szafy, pawlacze i in-
ne. Tel. 022 810-38-04; 

0602-126-214
�� STUDNIE. 

Tel. 022 789-33-89
�� Tapicerskie. 

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

602-440-484
� Tynki agregatem: wylewki
betonowe agregatem. 

Tel. 604-182-446
� Uk³adanie, cyklinowanie,
lakierowanie, renowacja sta-
rych pod³óg. 

Tel. 0663-511-771
� ¯aluzje, verticale, rolety -
naprawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe
i naprawy. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale,
rolety antyw³amaniowe –
produkcja, naprawa. 

Tel. 022 610-23-83
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³o-
mu, œmieci, drzewa, liœci
i mebli. Tel. 022 610-88-27; 

0888-651-163

ZIELARSTWO

� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-
Medyczny C.H. Szembeka
róg Gdeckiej i Komorskiej,
paw. 53 D obok Agencji
op³at – Zielarstwo – pe³ny
asortyment, profesjonalne
porady. 

Tel. 0602-648-813

Nieodp³atnie odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om
w ka¿dej postaci, makula-
turê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie
piwnic. Tel. 022 499-20-62 
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna
Pietruk s.c. Konkurencyjne
ceny ul. Olszynki Gro-
chowskiej 11/15 lok. 2, 
04-281 Warszawa, pierwsze
piêtro.

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

LOKALE  BIUROWE
i U¯YTKOWE 
do wynajêcia

I piêtro 53 m2 i 25 m2

wysoka suterena 80 i 43 m2

FALENICA
tel. 0606-591-047

GAZ, HYDRAULIKA –
24 h, naprawa pieca, ter-
my, kuchni, pod³¹czenia,
uprawnienia gazowe. 

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

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
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Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonn..  ddoo  pptt..  ww ggooddzz..  1100..0000−−2200..0000

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

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

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

ul. Majdańska 7 tel. 022 612−00−03

Okulary 49,−*

oprawa + szk³o + robocizna (sfera –6 do +6)

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

2 soczewki plastikowe, (sfera –4 do +6)
* szczegó³y promocji w hurtowni

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L

REKLAMA REKLAMA

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!

TEN 1% MO¯E ZROBIÆ RÓ¯NICÊ!
Pomagamy najbardziej 

potrzebuj¹cym w dzielnicach
Wawer i Weso³a.  

Pomó¿ i Ty… to bardzo proste:
� Nazwa OPP: 
STOWARZYSZENIE 
OPIEKUÑCZE 
„NADZIEJA”
� Numer KRS: 0000240612
� Cel szczegó³owy: Wawer lub Weso³a

Z A P R A S Z A M Y !
Ponadto tak, jak w latach poprzednich onkologia, 

ginekologia, endokrynologia, poradnia chorób sutka.

Panie w wieku 50-69 lat,które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 
nie wykonywa³y mammografii lub

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

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZP£ATNE finansowane z NFZ
BEZ SKIEROWANIA

Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej 
i Chorób Okresu Przekwitania

03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od Londyñskiej)
tel. 022 672-79-36 022 509-82-81

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

S Z A N O W N I  P A Ñ S T W O !
Informujemy, ¿e Centrum Medyczne Saska Kêpa NZOZ
wynegocjowa³o z NFZ œwiadczenie us³ug w zakresie:
laryngologia, alergologia, urologia, dermatologia, 

diabetologia, gastroenterologia, neurologia,
chirurgia ogólna, ortopedia, reumatologia, 

kardiologia, okulistyka.
03-977 Warszawa,  ul. Marokañska 16      www.cm-saska-kepa.pl

tel. 022 610-10-57, 022 671-631-13, 022 672-78-57

WARSZAWA

Lekarze, dyrektorzy szpi-
tali i przychodni z ca³ej Pol-
ski, przedstawiciele urzêdów
i organizacji zajmuj¹cych siê
zdrowiem Polaków debato-
wali o szeroko rozumianych
kosztach leczenia pacjentów,
zarz¹dzaniu i finansach pla-
cówek medycznych, bezpie-
czeñstwie danych medycz-
nych, a tak¿e o wa¿nej roli
marketingu i PR w ich dzia-
³alnoœci, szukaj¹c korzyst-
nych, „zdrowych” rozwi¹zañ
dla naszego zdrowia.

Choæ zabrak³o czasu na
dyskusjê (a szkoda, bo chêt-
nych by³o bardzo wielu),
z uwag¹ wys³uchano licz-
nych prezentacji; znalaz³ siê
czas i na krótkie, choæ nie
zawsze rzeczowe wypowie-
dzi czworga polityków
z ró¿nych opcji. 

CZYM JEST OSOZ?

Dr in¿. Zygmunt Kamiñ-
ski, dyrektor Komitetu Nau-
kowego OSOZ, przypo-
mnia³, ¿e OSOZ ma ju¿ 16
lat i nadal siê rozwija, by do-
celowo obj¹æ swoim dzia³a-
niem 38 mln obywateli.
Obecnie w systemie jest

oko³o 8 tysiêcy podmiotów,
a codziennie do³¹cza kilka-
naœcie kolejnych. 

System niesie ze sob¹ wa¿-
ne usprawnienia w opiece

medycznej i wspó³dzia³aniu
lekarzy, zajmuj¹cych siê pa-
cjentem z farmaceutami i sa-
mym zainteresowanym. Wy-
posa¿ony w Kartê Zdrowia
Pacjenta (podobn¹ do banko-
matowej), ma on zabezpie-
czone, indywidualne konto
z aktualizowanymi badania-
mi, poradami, lekami, jakie
mu wypisano. W ten sposób
nie tylko ka¿dy lekarz, do
którego siê zwróci, dysponuje
pe³n¹ wiedz¹ o jego zdrowiu

(np. przewlek³ych schorze-
niach kardiologicznych, cu-
krzycy czy przebytych choro-
bach oraz za¿ywanych le-
kach), zaœ aptekarz wydaj¹cy

leki pomo¿e w unikniêciu ich
niekorzystnych zestawieñ.
System daje tak¿e informacje
o ogólnej sprawnoœci s³u¿by
zdrowia, ze szczególnym
uwzglêdnieniem kosztów,
potrzeb i aktualnego stanu
zdrowia spo³eczeñstwa.

PAMIÊTAJMY
O ETYCE

O wa¿nej roli Kodeksu
Etyki Lekarskiej w podej-

mowanych dzia³aniach przy-
pomnia³ prezes Naczelnej
Rady Lekarskiej, dr Kon-
stanty Radziwi³³. Pacjent nie
mo¿e byæ zostawiony sam
na sam z ekranem i p³yn¹cy-
mi z niego informacjami,
konieczny jest bezpoœredni
kontakt z lekarzem i wspól-
ne podejmowanie decyzji,
co do leczenia. Art. 23 KEL
mówi o tajemnicy lekarskiej
– jej niezawodne przestrze-
ganie wymaga du¿ej ostro¿-
noœci w korzystaniu z syste-
mu. 

Dobrze, ¿e rozwój narzê-
dzi informatycznych pozwa-
la lekarzom doskonaliæ
umiejêtnoœci zawodowe na
niespotykan¹ dotychczas
skalê, usprawniaj¹c te¿
znacznie opiekê zdrowotn¹.
Zdaniem dra Radziwi³³a na-
le¿y jednak ze szczególn¹
trosk¹ traktowaæ nie tylko e-
informacje o zdrowiu, lecz
zw³aszcza informacje gene-
tyczne o pacjencie. 

LICZYMY KOSZTY

Leszek Sikorski, kieruj¹cy
od roku 2005 podleg³ym mi-
nistrowi zdrowia Centrum
Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia ostrzega,
¿e nadchodzi powszechne li-
czenie kosztów, które wyka-

¿e rzeczywiste, nie papier-
kowe koszty leczenia i funk-
cjonowania placówek me-
dycznych. 

Ogólnopolska sieæ infor-
matyczna pozwoli nie tylko
mieæ bie¿¹cy wgl¹d w ko-
szty ca³kowite, ale te¿ da
mo¿liwoœæ monitorowania
i porównania w ka¿dym mo-
mencie pobytu pacjenta
w szpitalu poniesionych do
danej chwili kosztów ze sku-
tecznoœci¹ jego leczenia.

POLAK 
ZA GRANIC¥

Podnoszono wa¿n¹
w Zjednoczonej Europie
z jej otwartymi granicami
kwestiê tak zwanej transgra-
nicznej opieki medycznej.
Obecnie nie dzia³a ona
sprawnie, miêdzy poszcze-
gólnymi krajami pojawiaj¹
siê problemy z rozliczeniem
us³ug medycznych dla oby-
wateli innego pañstwa. Ma
to zwi¹zek miêdzy innymi
z rozmait¹ wycen¹ tych sa-
mych us³ug w ró¿nych kra-
jach Unii, ze zmiennymi
kursami walut, itp. 

Trwaj¹ prace nad szuka-
niem skutecznych rozwi¹-
zañ: mówi siê o powstaniu
Centralnej Europejskiej Izby
Rozrachunkowej, rozwa¿a-
ny jest te¿ system bonów,
gwarantuj¹cych, ¿e szpital
otrzyma op³atê za leczenie
cudzoziemca. 

To wa¿ne zw³aszcza dla
osób, które du¿o podró¿uj¹
oraz dla tych, dla których
kolejka w oczekiwaniu na
specjalistyczn¹ operacjê
w Polsce jest tak d³uga, ¿e
czas oczekiwania zagra¿a
ich zdrowiu lub ¿yciu i szu-
kaj¹ pomocy za granic¹
swojego kraju.

CO DALEJ?

Problemem, jaki musi Pol-
ska rozwi¹zaæ we w³asnym
zakresie, jest odp³yw za gra-
nicê dobrze wyszkolonych
kadr medycznych i persone-
lu pomocniczego, obecnie
ju¿ nieco s³abszy. Wakaty
w placówkach zdrowia
znacznie utrudniaj¹ ich
sprawne funkcjonowanie.

Trzeba pamiêtaæ o profi-
laktyce – jej znaczenia nie
da siê przeceniæ. Skuteczne,
dobrze zorganizowane dzia-
³ania profilaktyczne pozwa-
laj¹ nam wszystkim ¿yæ
w lepszym zdrowiu, wp³y-
waj¹ równie¿ na iloœæ pa-
cjentów hospitalizowanych,
na koszty i skutecznoœæ ich
leczenia.

Specjaliœci spodziewaj¹
siê, ¿e powstanie nowy za-
wód: broker us³ug zdrowot-
nych, który na podobieñ-
stwo brokera ubezpieczenio-
wego bêdzie umia³ pomóc
wybraæ i ubezpieczyciela
zdrowotnego, i placówkê
medyczn¹. eGo

ZDROWE PODSTAWY
IX Konferencja Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia OSOZ
pod has³em ZDROWE PODSTAWY zgromadzi³a 16 kwietnia w prze-
stronnej sali hotelu Marriott oko³o 700 osób ze œwiata medycyny.

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

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

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

„Ma³y Bazarek”)

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

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

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

0602−787−017, 0601−097−814
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� Realizacja zleceñ NFZ
� Akcesoria do aparatów
� Dobór i badanie s³uchu bezp³atne
� Wizyty domowe u osób niepe³nosprawnych
� Fachowa pomoc protetyków s³uchu

S P R Z E D A Ż  N A R A T Y
tel. 022 812−49−09

www.eesmil.pl
W-wa ul. Bielszowicka 15 (Miêdzylesie)

codziennie w godz. 10.00-18.00 
(bez sobót i ost. poniedzia³ku miesi¹ca)

AAPPAARRAATTYY  SS££UUCCHHOOWWEE
Elektronika Elektromech. Sprzêtu Med. i Lab.

Ma³gorzata Lech
Rok za³o¿enia 1986

AAUUDDIIOO  SSEERRVVIICCEE
SSIIEEMMEENNSS
OOTTIICCOONN

BBEELLTTOONNEE

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

WARSZAWA

REKLAMA REKLAMA

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

Firma Oticon tworzy roz-
wi¹zania dla osób niedos³y-
sz¹cych od ponad 100 lat
nadaj¹c ton postêpowi tech-
nologicznemu w bran¿y apa-
ratów s³uchowych. Od kilku
dni w Polsce dostêpny jest jej
najnowszy produkt – aparat
Oticon Hit. I wszystko wska-
zuje na to, ¿e bêdzie to praw-
dziwy Hit tego roku, wpaso-
wuj¹cy siê idealnie w oczeki-
wania polskich pacjentów.
£¹czy bowiem w sobie zaa-
wansowane funkcje automa-
tyczne, dyskretny wygl¹d
i przystêpn¹ cenê.

Aparaty Oticon Hit dostêp-
ne s¹ w kilkunastu wersjach
o ró¿nym rodzaju obudowy
i zakresie wzmacnianych
dŸwiêków, dziêki czemu mo¿-
na je idealnie dopasowaæ do
potrzeb pacjenta. Ich niew¹t-
pliw¹ zalet¹ jest automatyczne
dostosowywanie siê do oto-

czenia s³uchowego, dziêki
czemu u¿ytkownik mo¿e cie-
szyæ siê bogactwem otaczaj¹-
cych go dŸwiêków bez ko-
niecznoœci ingerowania
w ustawienia aparatu. A wszy-
stko to w umiarkowanej cenie.

„Po raz pierwszy w historii
zaawansowane w³aœciwoœci
aparatów z górnej pó³ki, takie
jak automatyczna kierunko-
woœæ, poszerzone pasmo
przenoszonych dŸwiêków czy
zaawansowany system t³u-
mienia ha³asów zosta³y prze-
niesione do segmentu apara-
tów podstawowych, dziêki
czemu najwy¿szej jakoœci
aparaty s³uchowe mo¿emy
proponowaæ praktycznie ka¿-
demu pacjentowi” - mówi pa-
ni Izabela Marczyk, dyplomo-
wany protetyk s³uchu z firmy
Fonikon, która specjalizuje
siê w obs³udze niedos³ysz¹-
cych pacjentów.

Bior¹c pod uwagê, ¿e co
dziesi¹ta osoba niedos³yszy,
szacuje siê, ¿e nawet 200 tys.
Warszawiaków napotyka na
codzienne trudnoœci w komu-
nikowaniu siê z rodzin¹
i przyjació³mi. Wspó³czesne
aparaty s³uchowe to bardzo

nowoczesne urz¹dzenia maj¹-
ce niewiele wspólnego z apa-
ratami noszonymi przez na-
szych rodziców i dziadków
kilkadziesi¹t, a nawet kilkana-
œcie lat temu. Rozwój techno-
logii cyfrowej umo¿liwia pre-
cyzyjne dopasowanie aparatu
do charakteru niedos³uchu pa-
cjenta, co przek³ada siê na ja-
koœæ s³yszenia. O powszech-
noœci zjawiska mo¿e œwiad-
czyæ fakt, ¿e w zesz³ym roku
na œwiecie na aparaty s³ucho-
we zdecydowa³o siê oko³o 6
milionów osób.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹
promocj¹ pracownicy gabi-

netów audioprotetycznych
firmy Fonikon zapraszaj¹
wszystkich zainteresowa-
nych na bezp³atne badanie
s³uchu oraz konsultacjê au-
dioprotetyczn¹. Istnieje
mo¿liwoœæ skorzystania
z refundacji NFZ i œrodków
PFRON. Osobom niepe³no-
sprawnym proponujemy wi-
zyty domowe. Z uwagi na
du¿e zainteresowanie naszy-
mi us³ugami prosimy o tele-
foniczne umawianie wizyt
(ul. Ostro³êcka 4, tel. 022
498 74 80; ul. Br. Czecha 39,
tel. 022 353 42 50).

AS 2009

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

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

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

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

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

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

OTICON HIT – najnowszy aparat
słuchowy już w Polsce!

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80

ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353−42−50

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych
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Na szesnastu hektarach
terenu poroœniêtego starym,
sosnowym lasem, rozrzucone
s¹ brzydkie, kwadratowe bu-
dynki: internat, basen, sale
dydaktyczne, zaplecze admi-
nistracyjne. Zabudowania
przypominaj¹ inne „tysi¹clat-
ki”, jakich wiele powsta³o
w czasach PRL-u. Marzeniem
Zbigniewa Drzewieckiego,
dyrektora Centrum Rehabili-
tacji, Edukacji i Opieki Towa-
rzystwa Przyjació³ Dzieci He-
lenów, jest modernizacja tego
najwiêkszego oœrodka rehabi-
litacyjnego TPD. - By³ pan
kiedyœ w Konstancinie? Tam
na korytarzach mo¿na dysko-
teki urz¹dzaæ. A u nas z tru-
dem mijaj¹ siê dwa wózki in-
walidzkie – podsumowuje
stan obiektów dyrektor.

Nauka 
wk³adania skarpetek
Przebudowa ma poprawiæ

bezpieczeñstwo (potrzebne s¹
m.in. pochylnie do szybkiej
ewakuacji) oraz komfort
podopiecznych, którzy zamie-
szkaj¹ w ma³ych, jedno i dwu-
osobowych pokojach. Obni¿y
te¿ koszty utrzymania. Bêdzie
kosztowa³a 10-12 mln. z³. O
planowanych zmianach dy-
rektor Drzewiecki opowiada³
pracownikom, podopiecznym
i absolwentom Helenowa oraz
ich rodzicom, podczas spotka-

nia z okazji 25-lecia pracy
oœrodka z dzieæmi niepe³no-
sprawnymi. Uroczysty zjazd,
który odby³ siê 18 kwietnia,
by³ okazj¹ do podzielenia siê
wspomnieniami, odœwie¿enia
dawnych przyjaŸni.

- Spêdzi³em tu 16 lat. Uczy-
³em siê w Helenowie, potem
w innym liceum. W Helenowie
zawsze czu³o siê wyj¹tkow¹
¿yczliwoœæ wobec uczniów –
wspomina jeden z absolwen-
tów. Dzisiejsi uczniowie rów-
nie¿ podkreœlaj¹ niezwyk³e
wiêzi, ³¹cz¹ce ich z nauczy-
cielami. - Spêdzamy razem
czas, nie tylko na nauce. Po
lekcjach zawsze mo¿emy z ni-
mi porozmawiaæ, tak¿e o na-

szych pasjach, zainteresowa-
niach. W klasach jest niewielu
uczniów, to tak¿e jest wa¿ne.
W mojej klasie uczy siê sie-
dem osób – podkreœla Micha³
Feluœ, który w Helenowie
uczêszcza do gimnazjum. Mi-
cha³ chce zostaæ aktorem,
tymczasem zaœ próbuje swo-
ich si³ w roli konferansjera.
Wraz z koleg¹ prowadzi³
sobotni¹ uroczystoœæ i radzi³
sobie œwietnie.

– Wszystkie przebywaj¹ce
u nas dzieci maj¹ orzeczony
stopieñ niepe³nosprawnoœci.
Najwiêcej jest uczniów z dzie-
ciêcym pora¿eniem mózgo-
wym, ale s¹ te¿ podopieczni
z innymi schorzeniami. Na-
szym celem jest jak najlepiej
przygotowaæ ich do samo-
dzielnego ¿ycia – opowiada
dyrektor Drzewiecki. - Wia-
domo, ¿e rodziców kiedyœ za-
braknie, a oni bêd¹ musieli
sobie dalej radziæ sami. Dla-

tego dopasowujemy progra-
my, opracowujemy indywidu-
alne plany rehabilitacji, ko-
rzystaj¹c z nowoczesnych
form terapii. I nie szczêdzimy
cierpliwoœci. Dla niektórych
nauka samodzielnego zak³a-
dania skarpetek jest powa¿-
nym wyzwaniem. Ale my nad
nimi nie biadolimy; pokazuje-
my, pomagamy, a¿ siê naucz¹.

Ulubieñcy Marsza³ka
Wœród zajêæ usprawniaj¹-

cych, prowadzonych w oœrod-
ku, s¹ hipoterapia, artterapia,
hydroterapia i wiele innych.
Dzieci realizuj¹ program
szkolny na poziomie podsta-
wówki, gimnazjum i liceum.
Dzia³a równie¿ klub absol-
wenta, pomagaj¹cy tym,
którzy po zakoñczeniu nauki
nie s¹ jeszcze wystarczaj¹co
przygotowani do samodziel-
nego ¿ycia. Wychowawcy
ucz¹ swoich podopiecznych

nie tylko w oœrodku – organi-
zuj¹ dla nich wyjazdy na mia-
sto, gdzie uczniowie próbuj¹
swoich si³ w za³atwianiu co-
dziennych spraw: w urzêdzie,
sklepie, czy na poczcie. 

Podczas sobotniego spotka-
nia wychowankowie i kadra
oœrodka wspominali najwa¿-
niejsze wydarzenia z ¿ycia
Helenowa, ogl¹daj¹c prezen-
tacjê z³o¿on¹ z archiwalnych
zdjêæ. Wojciech Stojanowski,
by³y dyrektor Helenowa,
przypomnia³ jego historiê.
Oœrodek powsta³ w latach 20.
ubieg³ego wieku, w maj¹tku
ufundowanym przez Kazi-
mierza i Bronis³awê D³u-
skich. Zosta³ nazwany Hele-
nowem na czeœæ córki funda-
torów, która zmar³a na gruŸli-
cê. Przed wojn¹ z kolonii
zdrowotnych korzysta³o tu
pó³ tysi¹ca dzieci rocznie.
Fundatorzy byli zaprzyjaŸnie-
ni z Marsza³kiem Józefem
Pi³sudskim, który tu w³aœnie
mia³ planowaæ swoje genial-
ne posuniêcia taktyczne
w wojnie z bolszewikami
w 1920 r. Marsza³kowi senty-

ment do Helenowa pozosta³
zreszt¹ na d³ugie lata –
w okresie miêdzywojennym
mali podopieczni ówczesne-
go oœrodka bywali czêstymi
goœæmi w Belwederze.

- Ciekawie by³o wówczas
zorganizowane ¿ycie w Hele-
nowie, dzia³a³ dzieciêcy sejm
i senat, s¹d kole¿eñski. Starsi
wychowankowie uczyli siê za-
wodów, zostawali czeladnika-
mi i przyjmowali pod opiekê
grupy m³odszych kolegów,
których sami uczyli. Nad
wszystkim czuwali oczywiœcie
wychowawcy – objaœnia³ Woj-
ciech Stojanowski. 

Zniszczony w czasie wojny
i odbudowany w latach powo-
jennych, ponownie przyjmowaæ
dzieci Helenów zacz¹³ w 1961 r.
Przez kolejnych 20 lat specjali-
zowa³ siê w pomocy uczniom
maj¹cym k³opoty z nauk¹, cier-
pi¹cym na dysgrafiê i dyslekcjê.
Dzieæmi z mózgowym pora¿e-
niem i innymi rodzajami niepe³-
nosprawnoœci placówka zajmu-
je siê od 1983 r.

Tekst i fot. 
Przemysław Bogusz

Więcej niż szkoła
Stu trzydziestu uczniów i ponad setka osób
szkolnego personelu. Zbêdny luksus? Nie,
bo w szko³ach przy ul. Hafciarskiej w Miêdzy-
lesiu uczy siê nie tylko matematyki i geogra-
fii. Przede wszystkim uczy siê ¿ycia, we
wszystkich jego aspektach.

Dyr. Zbigniew Drzewiecki przedstawi³ plany modernizacji oœrodka.

Na sobotnie spotkanie przybyli podopieczni i absolwenci z rodzicami.
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PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET
MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale
� Maty

bambusowe

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

MMaaggiicczznnyy  
cczzeekk!!
� 50 zł
� 100 zł
� 150 zł
� 200 zł

Poka¿ czek przed
zamówieniem, 

a dostaniesz RABAT!
Szczegó³y w sklepie.✂

www.instal−diament.com.pl

OOOOkkkknnnnaaaa PPPPCCCCVVVV

DDDDrrrr zzzzwwwwiiii
AAAAnnnnttttyyyywwwwłłłłaaaammmmaaaannnniiiioooowwwweeee

25

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 29.04 i 13, 27.05
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

Taki w³aœnie drób mo¿na
kupiæ w sklepach sieci „PY-
SZNY KURCZAK”, najbli¿ej
nas – na bazarze Szembeka
(pawilon nr 40) i przy ul. Gu-
derskiego 7 (wjazd od Fiel-
dorfa, w podwórzu). Dlacze-
go w³aœnie tam?

To firmowe sklepy hurtowni
EKO-DROB, rodzinnej, bar-
dzo dbaj¹cej o dobre imiê
przedsiêbiorstwa. W tych skle-
pach przestrzega siê rygory-
stycznie kilku ¿elaznych zasad.

Przede wszystkim – drób
oferowany do spo¿ycia jest
niezwykle œwie¿y. Ten, który
liczy sobie ponad 72 godziny
(3 doby) od uboju, jest wyco-
fywany i przeznaczany na pa-
szê lub do utylizacji w wyspe-
cjalizowanym, koncesjono-
wanym zak³adzie. Firma dzia-
³a ju¿ dziesiêæ lat i ten system
kontroli jakoœci znakomicie
zdaje egzamin, jest te¿ wyso-
ko oceniany przez klientów. 

Dostawy od producentów
do hurtowni EKO – DROB
odbywaj¹ siê codziennie
w nocy, a œwie¿utki towar jest
wczeœnie rano rozwo¿ony do
sklepów „PYSZNY KUR-
CZAK”. Codzienny rytm do-

staw pozwala na nieprzetrzy-
mywanie towaru czy podtyka-
nie klientom resztek sprzed
kilku dni. A wiadomo, ¿e naj-
lepszy przepis kulinarny nie
da oczekiwanych doznañ
smakowo – zapachowych, je-
œli surowiec nie jest pierwszej
jakoœci i pierwszej œwie¿oœci. 

Warto pamiêtaæ, ¿e wyeli-
minowanie ³añcuszka poœre-
dników miêdzy producentem
a sklepem znakomicie wp³y-
wa na cenê kurczaków, udek,
skrzyde³ek, filetów czy dro-
biowych podrobów. 

Sami sprawdŸcie, o ile le-
piej smakuje œwie¿utki kur-
czak z porannej dostawy
w porównaniu z kurczakiem
prawie identycznym, lecz
z hipermarketu, do którego
musia³ przebyæ naprawdê d³u-
g¹ drogê. 

W sklepach „PYSZNY
KURCZAK” dla wygody
klientów i na ich proœbê
wprowadzono ponadto arty-
ku³y spo¿ywcze, wêdliny, na-
bia³, mro¿onki, coœ dla psów
oraz kotów a na Goc³awiu,
w sklepie przy ul. Guderskie-
go 7, dodatkowo chemiê go-
spodarcz¹.

Tradycyjne wêdliny staro-
polskie, bez konserwantów,
piêknie pachn¹ce dymem wê-
dzarniczym, przyci¹gaj¹ sma-
koszy nawet z odleg³ych
dzielnic. Nic dziwnego, bo to-
war z w³asnej hurtowni po-
zwala na bardzo korzystne ce-
ny i czêste promocje: nigdzie

nie dostaniecie takiej œwietnej
kie³baski wêdzonej wiejskiej
w promocyjnej cenie 10 z³ za
kilogram! 

Mi³e, kompetentne ekspe-
dientki „PYSZNEGO KUR-
CZAKA” – panie Agnieszka,
Danusia, Jola i Krystyna – za-
praszaj¹! AS 2009

PYSZNY
KURCZAK

Jeœli wpiszesz w internetow¹ wyszukiwarkê
has³o „pyszny kurczak”, pojawia siê blisko
800 linków do tego has³a, g³ównie dotycz¹-
cych przepisów kulinarnych. Bo kurczak po-
trafi byæ naprawdê pyszny, zw³aszcza jeœli
jest œwie¿utki i doskona³ej jakoœci.

„PYSZNY KURCZAK” ul. Guderskiego 7 
(Goc³aw, wjazd od ul. Fieldorfa) 

zaprasza pon.-pt. w godz. 700-2000; sob. 700-1500.
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� Ludzie listy pisz¹... 
a               czyta�

Nasze ma³e wielkie sprawy
Pani Anna Laskowska prosi nas o interwencjê w zwi¹zku

z katastrofalnym oœwietleniem rejonu boiska przy Horba-
czewskiego na Goc³awiu. Po zapadniêciu zmroku, po pogr¹-
¿onych w ciemnoœciach ulicach mo¿na chodziæ jedynie z la-
tark¹ w rêku, bo trzy czwarte latarni ulicznych nie dzia³a,
b¹dŸ s¹ zdewastowane. Wspólnota Mieszkaniowa Horba-
czewskiego 3/5 twierdzi, ¿e problem bêdzie rozwi¹zany, gdy
powstan¹ tam planowane boiska sportowe. Piêknie, ale do
tego czasu? W pe³ni zgadzamy siê z pani¹ Ani¹. Oœwietlenie
potrzebne jest natychmiast. Mrok wyzwala bowiem w lu-
dziach nie tylko emocje romantyczne, ale te¿ przeciwnie. Wy-
pe³nieni po brzegi testosteronem m³odzieñcy tylko patrz¹,
gdzie by tu daæ upust energii. Gdy jeszcze „podrasuj¹ siê”
piwkiem, to latarnie wydaj¹ siê obiektem w sam raz do sko-
pania, zgiêcia, z³amania, wyprucia z nich kabli. Gdy zaœ nie
ma latarni, ofiarami agresji staj¹ siê lusterka samochodowe,
wycieraczki, same samochody…,  a po samochodach przy-
chodzi kolej na ludzi. To mo¿e proœciej zadbaæ o oœwietlenie?
I o to tak¿e, ¿eby stra¿ miejska i policja nauczy³y siê wre-
szcie, w których miejscach spotkaæ mo¿na niewy¿yt¹ m³o-
dzie¿? 

W obronie m³odzie¿y, ale m³odszej – dzieci, staje w liœcie
do nas pani Anna Foksowicz. Prosi o zainteresowanie pla-
cem zabaw przy ulicy Znicza. Pani Anna pisze, ¿e budowa te-
go placu trwa³a dwa lata, a efekty s¹ nad wyraz mizerne: jed-
na huœtawka dla ma³ych dzieci, jedna dla wiêkszych, jedna
zje¿d¿alnia, jedna tzw. pajêczyna. Reszta to jakieœ usypane

z ziemi fortyfikacje. Pani Foksowicz pyta wiêc, jakie fundu-
sze by³y na to przeznaczone i czy wszystkie wykorzystano? 

„Jako, ¿e jesteœcie pañstwo gazet¹ lokaln¹, to mam nadzie-
jê, ¿e powy¿sza sprawa znajdzie siê w krêgu zainteresowa-
nia” … Jasne! Poszliœmy na Znicza… i przez dobr¹ chwilê
nie mogliœmy siê po³apaæ, gdzie my w³aœciwie jesteœmy. Pa-
miêtamy bowiem tê okolicê z czasów swojej m³odoœci. Tutej-
szy park by³ sklepem monopolowym, wyszynkiem i szaletem
w jednym. Teraz zobaczyliœmy zupe³nie coœ innego (patrz
foto). Park wymieciony, z odnowionymi, ³adnymi alejkami,
z nasadzonymi ju¿ bylinami i kwiatami, ogrodzony p³otem
z ³adnych, ¿elaznych sztachetek. To jest wielki ogród, plac za-
baw dla dzieci jest zaledwie jego czêœci¹. Ten plac zaœ dodat-
kowo ogrodzony lekk¹ siatk¹, tak ¿e ¿aden pies siê tam nie
dostanie, ¿aden nie obsika urz¹dzeñ do zabawy. Rzeczywi-
œcie jest to wszystko, co pani Foksowicz wyliczy³a, ale tak¿e
wie¿a do zdobywania, z platform¹ do ogl¹dania mamy
z góry, jest du¿a piaskownica i inne atrakcje. Obok, ju¿ nie-
ogrodzony, jest plac zabaw dla starszych dzieci z fikuœn¹ huœ-
tawk¹ sznurow¹, która spleciona w ko³o i zawieszona na jed-
nej linie na wysiêgniku pozwala dziecku wejœæ w tê plecion-
kê jak do kosza, a potem bujaæ siê i obracaæ na wszystkie
strony. Naprawdê fajna rzecz. Oprócz tego s¹ bujaki, od-
dzielna pajêczyna uformowana w piramidê, rurki i drabinki
do wspinania. Ta czêœæ palcu zabaw wy³o¿ona jest koloro-
wym tartanem. Dla rodziców jest pó³koliste miejsce do wypo-
czynku z ³awkami na obwodzie i klombem po œrodku.

Przy wejœciu do parku du¿a, czytelna tablica: nie wolno
wprowadzaæ psów bez smyczy i kagañca, nie wolno pozwa-
laæ, ¿eby psy siê w parku za³atwia³y, nie wolno piæ alkoholu
itp. Ka¿dy musi to zobaczyæ, nikt nie mo¿e powiedzieæ, ¿e nie
wiedzia³. Przy bramie jest na ukoñczeniu budynek dla ochro-
niarzy, którzy bêd¹ tu pilnowali porz¹dku. 

Poniewa¿ jednak musia³o zdarzyæ siê coœ, co pani¹ Annê
wzburzy³o, podzielamy jej uwagi na temat sposobu wype³nia-
nia obowi¹zków przez ochronê parku. Nawet jeœli panowie
na razie pracuj¹ w prowizorycznej budce, to jednak powinni
zdecydowanie interweniowaæ w ka¿dym przypadku ³amania
przez kogoœ regu³ i zanieczyszczania parku - czy to przez lu-
dzi, czy przez ich psy. W³adzom dzielnicy zaœ dajemy pod roz-
wagê, czy nie warto bardziej pochwaliæ siê tym, co na Znicza
zrobiono. Mo¿e obok tablicy z regulaminem powiesiæ – po-
wiedzmy do jesieni – tablicê informuj¹c¹, ile ta inwestycja
kosztowa³a, kto j¹ sfinansowa³, z jakich funduszy, kto by³ wy-
konawc¹. Skoro to ludzi interesuje… Redakcja


