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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
PE£NY ZAKRES PRZEGL¥DÓW REJESTRACYJNYCH

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
673−90−99

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

bezbolesne leczenie
nowoczesna protetyka
ortodoncja
u WA G A !
Promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14

MAŁE MIESZKANIA
CENA brutto od 6800 zł za m2

NOWA INWESTYCJA
ul. BESKIDZKA 31
www.egrib.pl

Tel./fax 22 879−73−86

Biuro Handlowe:
UNIPLAST P.H.U.

ul. Ostrobramska 73
tel. (22) 613 50 33,

(22) 870 27 17

RABAT
do 37%*

* przy 100% wpłacie

Na wcisk
Wspó³czujê ludziom, którzy

dali siê tak nabraæ...Nowe
osiedla rosn¹ w tempie impo-
nuj¹cym, od symbolicznego
wbicia ³opaty do momentu
przekazywania kluczy od mie-
szkañ nowym lokatorom mija
zaledwie nieco ponad rok, ale
k³opoty czêsto zaczynaj¹ siê
dopiero po kilku latach.

Znam przypadek, gdy inwe-
storzy p³acili naprawdê po-
wa¿ne pieni¹dze, by mieæ wi-
dok na park. Dom, co tam
dom, luksusowy apartamen-
towiec wybudowany z mate-
ria³ów na najwy¿szym œwiato-
wym poziomie, mia³ byæ sym-
bolem dumy i presti¿u. Ceny
metra kwadratowego docho-
dzi³y do 30 tys. z³otych. Budy-
nek powsta³ na granicy strefy
zielonej, wydawa³oby siê, ¿e
nic z³ego tu ju¿ wydarzyæ siê
nie mo¿e.

A jednak. Miêdzy parkiem
a domem pozosta³ maciupki
skwerek i droga. I teraz na
tym skwerku i drodze, roœnie
kolejny dom. Chudziutki i wy-
soki, wygl¹da jak œciana od-
gradzaj¹ca apartamentowiec
od parku. Ale tu te¿ bêd¹ mie-
szkania. Z widokiem na park!
Rozumiem wœciek³oœæ mie-
szkañców apartamentowca.
P³acili krociowe stawki, licz¹c,
¿e zamieszkaj¹ w otulinie.
A tu taki psikus.

Mora³? Kiedyœ mówi³o siê,
¿e nie ma takiej rury, której
nie mo¿na odetkaæ. Teraz po-
wiedzia³bym, ¿e nie ma takie-
go terenu, na który nie wci-
œnie siê inwestor...

Tomasz Szymański

Nr 9(532) ROK XXI 12.05 2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny

O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

Stra¿nicy miejscy czêsto narzekaj¹, ¿e
mieszkañcy niezbyt ceni¹ ich pracê. Ale trzeba
przyznaæ, ¿e czasami funkcjonariusze zas³uguj¹
na negatywn¹ opiniê.
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BEZPRABEZPRAWIA?WIA?
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ul. MIÊDZYBORSKA 57/65 lok. 46 a
tel. (22) 646-02-57         

pon.-pt.10.00-18.00      sob.10.00-14.00
ul. GRÓJECKA 40 a
tel. (22) 822-00-40

pon.-pt.10.00-19.00      sob.10.00-15.00

OPTYK, OKULISTA

W NUMERZE:
Kronika policyjna

ssssttttrrrr.... 2222
„Tysi¹clatka” jak
bumerang ssssttttrrrr.... 4444
Œwiêto Saskiej
Kêpy ssssttttrrrr.... 6666
Realne zmiany

ssssttttrrrr....    9999
Jeszcze bêdzie
przepiêknie

ssssttttrrrr....    11110000
Jarmark
Floriañski

ssssttttrrrr....    11111111

Jarmark
Wileñski ssssttttrrrr....    11112222
Dzielnicowo na
sportowo ssssttttrrrr....    11115555
Spo³emowskie
obrachunki

ssssttttrrrr....    11116666
Stary ZOZ – nowa
jakoœæ ssssttttrrrr....    11118888

REKLAMA REKLAMA

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
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D R U G A  PA R A  G R AT I S !

NNOOWWAA  KKOOLLEEKKCCJJAA  BBIIŻŻUUTTEERRIIII  
KKOOMMUUNNIIJJNNEEJJ!!

OFERUJEMY ATRAKCYJNE CENY!
W ciągłej sprzedaży niespotykane

wzory ekskluzywnych wyrobów 
ze złota –50%

100 WZORÓW OBRĄCZEK!
BRYLANTY – konkurencyjne ceny!

SKUP ZŁOTA:
– próba 585 – 65 zł za gram 
– próba 750 – 75 zł za gram 

Wymiana od 70 zł do 80 zł za gram.
SKUP SREBRA!

ZAPRASZAMY!
Universam Grochów

I piętro

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

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

ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu)

tel. 502 221 045, 514 074 404

NAPRAWA
I RENOWACJA

MEBLI DREWNIANYCH 



REKLAMA REKLAMA
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Ma³oletni z³odziej rowerów
Policjanci z wydzia³u nieletnich i patologii

otrzymali informacjê, ¿e ktoœ ukrad³ rower z tere-
nu jednej ze szkó³. Funkcjonariusze szybko usta-
lili, ¿e prawdopodobnym sprawc¹ kradzie¿y jest
by³y uczeñ tej szko³y. Policjanci odzyskali rower
i dotarli do podejrzewanego 14-letniego Krzy-
sztofa. To on odjecha³ spod szko³y jednoœladem,
który nie nale¿a³ do niego.  Krzysztof jednak nie
dzia³a³ sam. Policjanci dotarli do pod¿egacza kra-
dzie¿y. Okaza³ siê nim 14-letni Krystian. On rów-
nie¿ poniesie odpowiedzialnoœæ za pope³nione
przestêpstwo. O dalszym losie ch³opców zdecy-
duje S¹d Rodzinny i Nieletnich.

W³amali siê 
na oczach policjanta

PóŸnym wieczorem policjant spacerowa³ po
parku, by³ po s³u¿bie... Zauwa¿y³ dwóch mê¿-
czyzn, którzy ukradli radio z wnêtrza zaparkowa-
nego w pobli¿u opla, a chwilê póŸniej równie¿...
dwa przednie ko³a. £up zapakowali do swojego
auta. Funkcjonariusz nie spuszcza³ oka ze z³o-
dziei, powiadomi³ swoich kolegów i kilkanaœcie
minut póŸniej 22-letni Kamil M. i 23-letni Prze-
mys³aw J. byli w rêkach wywiadowców. Zastali
ich przy butelce wódki, œwiêtuj¹cych swój suk-
ces. Policjanci zabezpieczyli ukryte w samocho-
dzie przedmioty i dotarli do pojazdu, z którego
ko³a i radio zosta³y skradzione.

Wziê³a, nie zap³aci³a
Policjanci zostali wezwani na interwencjê

w zwi¹zku z kradzie¿¹ sklepow¹. W centrum

handlowym w jednym ze sklepów odzie¿owych
pracownicy ochrony ujêli kobietê, która opuœci³a
placówkê handlow¹ z torebk¹ wype³nion¹ rzecza-
mi, za które nie zap³aci³a. Funkcjonariusze ustali-
li, ¿e 20-letnia Paulina S. wybra³a sobie 4 podko-
szulki i bluzê w swoich rozmiarach i nie maj¹c
zamiaru p³aciæ za te ubrania wysz³a ze sklepu. Jak
stwierdzi³a wziê³a te rzeczy z zamiarem uzupe³-
nienia swojej wiosennej garderoby. Policjanci za-
trzymali kobietê a rzeczy zabezpieczyli. W wy-
dziale do walki z przestêpczoœci¹ przeciwko mie-
niu 20-latka us³ysza³a zarzut kradzie¿y. Grozi jej
do 5 lat wiêzienia.

Trzech k³amczuchów 
15-letni Daniel nie chcia³ przyznaæ siê mamie,

¿e zgubi³ telefon i wymyœli³ historiê z napadem
w bramie jednej z kamienic na terenie Grochowa.
Podobny problem mia³ Kacper, który z kolei zgu-
bi³ telefon, kiedy wraca³ do domu pijany. Trzeci
rzekomy pokrzywdzony snu³ siê pomiêdzy bloka-
mi osiedla i twierdzi³, ¿e szuka³ og³oszeñ o wyna-
jêcie mieszkania, wtedy w³aœnie mia³ zostaæ zaa-
takowany przez dwóch mê¿czyzn, którzy ukradli
mu portfel, pieni¹dze i dokumenty. Prawda by³a
taka, ¿e zgubi³ wszystko w nieznanych okolicz-
noœciach bêd¹c pod wp³ywem alkoholu. Ca³a
trójka w obliczu zgromadzonych przez policjan-
tów materia³ów dowodowych przyzna³a siê do te-
go, ¿e zawiadomienie i zeznania z³o¿one przez
nich wczeœniej nie maj¹ nic wspólnego z prawd¹.
Niebawem wszyscy trzej mê¿czyŸni us³ysz¹ za-
rzuty powiadomienia o przestêpstwie, którego nie
by³o oraz z³o¿eniu fa³szywych zeznañ. toms

PIWNICA GRATIS!

F.U.H. „MIKROL”  
04-171 Warszawa, ul. Jarociñska 17 

Okna i drzwi PCV                                               
Parapety wewnêtrzne i zewnêtrzne                       
Witryny, fasady z aluminium                                
Listwy wykoñczeniowe z MDF                             
Podjazdy dla wózków                                          
I inne - wiêcej na stronie www.mikrol.waw.pl

e-mail: mikrol@mikrol.waw.pl
tel. (22) 610-31-35;  fax. (22) 879-79-13

M
I
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OKNA ROLETY
OKNA PCV – OKNA PCV – rabatrabat 40%40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
Maty bambusowe ¯aluzje Verticale

ul. Patriotów 237 tel. 615−40−40, tel. 698 684 133
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

Z tym KUPONEM rabat na rolety 10% 

Panu 
Marcinowi Klusiowi

Przewodnicz¹cemu Rady Dzielnicy Praga-Po³udnie m.st. Warszawy  
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci 

MAMY
sk³adaj¹ Rada i Zarz¹d Dzielnicy Praga-Po³udnie m.st. Warszawy

OG£OSZENIE                             OG£OSZENIE

Ponad rok temu („Krok od
tragedii”, Mieszkaniec Nr 6
z 2010 r.) opisywaliœmy fataln¹
interwencjê Stra¿y Miejskiej
przy budowie „Rogowski De-
velopment” przy zbiegu ul.
Miñskiej i Rybnej. Pod jednym
z dŸwigów zapad³a siê ziemia
i olbrzymia maszyna niebez-
piecznie siê pochyli³a stwarza-
j¹c powa¿ne zagro¿enie. Za-
wiadomieni stra¿nicy podje-

chali pod wysokie ogrodzenie
budowy, przez które nic nie by-
³o widaæ, chwilê postali i odje-
chali stwierdzaj¹c, ¿e wszystko
jest w porz¹dku… 

Historia lubi siê powtarzaæ.
Tym razem, przed œwiêtami,
mieszkañcy TBS-u s¹siaduj¹-
cego z inwestycj¹ „Rogowski
Development” zaobserwowali,
jak kierowcy ciê¿arówek dowo-
¿¹cych na budowê beton wyle-
waj¹ jego resztki na historycz-

ny bruk ul. Rybnej. Mieszkañcy
zawiadomili lokalnych samo-
rz¹dowców, a ci natychmiast
zg³osili sprawê Stra¿y Miej-
skiej. – Od pocz¹tku odnios³em
wra¿enie, ¿e funkcjonariusz dy-
¿uruj¹cy przy alarmowym tele-
fonie chce pozbyæ siê problemu.
Za bardzo naciska³ pytaj¹c, czy
lokatorzy, którzy nas powiado-
mili bêd¹ œwiadczyæ o zdarze-
niu… – mówi roz¿alony jeden
z samorz¹dowców. – Przecie¿
zg³osiæ przestêpstwo lub wykro-

czenie mo¿na anonimowo,
a s³u¿by s¹ od tego, by podj¹æ
odpowiednie dzia³ania. Tym
bardziej, ¿e to by³o tu¿ po zda-
rzeniu. A funkcjonariusz skon-
kludowa³, ¿e beton na bruk
móg³ wylaæ ka¿dy…

Na zniszczenia i uci¹¿liwoœci
zwi¹zane z budow¹ skar¿¹ siê
tak¿e lokatorzy komunalnych
kamienic przy ul. Rybnej. – Ju¿
dwa razy ciê¿arówki uszkodzi³y
stoj¹c¹ tu latarniê – mówi jedna

z mieszkanek, a inni dodaj¹, ¿e
ciê¿arówki i maszyny budowla-
ne nagminnie blokuj¹ przejazd
ul. Rybn¹. Problemów jest du-
¿o, ale „Mieszkaniec” spraw-
dzi³, jak zakoñczy³o siê zg³osze-
nie Stra¿y Miejskiej wylania be-
tonu. Z notatek wynika, ¿e
funkcjonariusz dy¿urny jednak
wys³a³ patrol na ul. Rybn¹.
A patrol stwierdzi³, ¿e zdarzenia
„nie potwierdza – jest zwyk³a
ka³u¿a i nie ma betonu”. No
có¿, patrz¹c na zdjêcie wylane-

go betonu (który zalega do dzi-
siaj) Czytelnicy i mieszkañcy
maj¹ prawo wydawaæ niezbyt
pochlebne opinie o dzia³aniach
Stra¿y Miejskiej. Choæ jedno
siê zgadza - ka³u¿a faktycznie
jest, bo wylany beton uniemo¿-
liwia wsi¹kanie deszczówki.

I tylko nie wiadomo sk¹d siê
bior¹ tak nieudolne interwencje
Stra¿y Miejskiej przy budowie
„Rogowski Development”?

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

I WSZYSTKIE INNE MEBLE
DLA DZIECI I DOROSŁYCH od 0 do 200 LAT
Szybki montaż bez skręcania – składane

KAŻDY KSZTAŁT I WYMIAR
ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel. 502 221 045, 514 074 404

WYŁĄCZNIE LITE DREWNO

ŁÓŻECZKA ŁÓŻKA

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

d. „REDOM”
ul. Walecznych 76,

tel./fax 617-23-33
e-mail: redom@redom.pl

WYKONUJE:
renowacjê stolarki mebli
nowoczesnych i stylowych
renowacjê tapicerki mebli
nowoczesnych i stylowych
nowe meble na wymiar 
(wersalki, tapczany, fotele,
naro¿niki, stela¿e itd.) 
zabudowy z p³yt meblowych
i meble uzupe³niaj¹ce
posiadamy wybór tkanin 
i transport

ZZ AA PP RR AA SS ZZ AA MM YY ::   
ww  ggooddzz..  770000−−11880000,,    ssoobb..  990000−−11440000

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 24A

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
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Nasz, po³udniowopraski Park Skaryszew-
ski ponownie sta³ siê miejscem zaintere-
sowania Europejczyków. Tym razem za
spraw¹ akcji Spring Alive.

W 2009 roku „Skaryszak” znalaz³ siê na trzecim miejscu
wœród najpiêkniejszych europejskich parków. Zaœ w tym roku mi-
³oœnicy ptaków z 36 krajów obserwowali, jak wiosna budzi siê
w Parku Skaryszewskim. Dzia³o siê tak za spraw¹ tego, ¿e
w „Skaryszaku” odby³a siê oficjalna inauguracja miêdzynarodo-
wego projektu organizowanego przez Œwiatow¹ Federacjê Towa-
rzystw Ochrony Ptaków. Spring Alive, to projekt edukacyjny.
Przy okazji poszukiwania oznak wiosny zbierane s¹ dane o pta-
kach, które po zimie wracaj¹ z Afryki. W akcji mo¿e wzi¹æ udzia³
ka¿dy kto zaobserwowa³ gdzieœ przedstawiciela przynajmniej
jednego z piêciu gatunków ptaków: bociana, dymówkê, ¿o³nê, je-
rzyka lub kuku³kê. Polacy bardzo czynnie w³¹czyli siê do projek-
tu. Z rankingu na stronie www.springalive.net wynika, ¿e po
W³ochach i Czechach zajmujemy trzecie miejsce w Europie.

W naszym kraju akcjê koordynuje Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków.

W ramach projektu organizowane s¹ tak¿e wieloosobowe
spacery w poszukiwaniu „ptasich oznak wiosny”. Kilka takich

spotkañ poprowadzi³a w kwietniu w Parku Skaryszewskim
Magdalena Dziadosz, autorka bloga „Miasto i Ptaki”. - Po d³u-
giej zimie wszyscy spragnieni jesteœmy s³oñca, œwie¿ego powie-
trza i zieleni. Nawet krótki spacer po parku powoduje, ¿e czu-
jemy siê bardziej wypoczêci i pozytywniej nastrojeni do ¿ycia.
Sprzyja temu obserwowanie ptaków i przys³uchiwanie siê ich
œpiewom – powiedzia³a „Mieszkañcowi” Magda Dziadosz,
która odkrywa³a piêkno fauny i flory Parku Skaryszewskiego
m.in. przed ambasadork¹ projektu Odet¹ Moro-Figursk¹,
dzieæmi z przedszkola „Akademia Krasnoludków” i uczniami
podstawówki nr 206 (na zdjêciu). Dzieci dowiedzia³y siê wiele
o ptakach, które pokonuj¹ tysi¹ce kilometrów tylko dlatego, ¿e
w³aœnie tutaj maj¹ odpowiednie warunki do zak³adania gniazd
i wychowania m³odych. 

Wycieczki ornitologiczne w „Skaryszaku” ciesz¹ siê coraz
wiêksz¹ popularnoœci¹. Kolejna odby³a siê w niedzielê 8 ma-
ja, a ¿e jest to miesi¹c eskalacji ptasich zalotów, to spacer  po-
œwiêcony by³ œpiewom godowym ptaków. Ta wycieczka
odby³a siê w ramach kolejnej miêdzynarodowej akcji Interna-
tional Dawn Chorus Day, a prowadzi³ j¹ m.in. Krzysztof Kaj-
zer, szef Sto³ecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Aby s³u-
chaæ ptasich uniesieñ grupa kilkudziesiêciu ornitologicznych
zapaleñców przemierza³a chaszcze parku ju¿ od godziny
szóstej rano… rosa

Na terenie FSO przy ulicy Jagielloñskiej 88
powstanie kompleks hal us³ugowo-handlo-
wych pod nazw¹ EUROJARMARK ¯ERAÑ.
Jest to wynikiem porozumienia zawartego
przez firmê DAMIS z Fabryk¹ Samochodów
Osobowych S.A w dniu 14 paŸdziernika 2010
roku.

„W halach tych znajd¹ swoje miejsce przede
wszystkim ma³e podmioty gospodarcze, które s¹
teraz rozproszone po ca³ej Warszawie i w jej oko-
licach. Chcemy przyci¹gn¹æ firmy zajmuj¹ce siê
handlem hurtowym a tak¿e detalicznym. Planuje-
my rozdzielenie tych dwóch dzia³alnoœci. Dla
mieszkañców Pragi oraz ca³ej Warszawy i okolic

postanowiliœmy przygotowaæ ofertê specjaln¹.
Bêdzie ona oparta na olbrzymiej ró¿norodnoœci
towaru, dobrym gatunku i niskich cenach. Zamie-
rzamy œci¹gaæ biura podró¿y, zak³ady oferuj¹ce
us³ugi dla ludnoœci oraz stworzyæ jedyn¹ w War-
szawie w jednym miejscu sieæ restauracji rodzin-
nych.

Zaoferujemy Warszawiakom nie tylko nowy inny
sposób na zakupy po³¹czony z odpoczynkiem. Ma-
my nadziejê, ¿e nowy kompleks wbije siê w obraz
nowej Pragi, bardziej nowoczesnej i przyjaznej dla
wszystkich. Uwa¿amy, ¿e w miejsce zwolnionych 2
tysiêcy osób z FSO damy co najmniej tyle samo
nowych miejsc pracy. Dojazd do Eurojarmarku

mo¿liwy bêdzie œrodkami komunikacji miejskiej
(tramwaj, autobus) oraz poci¹giem (stacja War-
szawa-Toruñska)” – czytamy o zamierzeniach fir-
my Damis. Wiêcej informacji o tym przedsiêwziê-
ciu na: www.eurojarmark.pl (ab)

NA GRENADIERÓW WIOSNA!
„Œwiat nie jest taki z³y, niech no tylko zakwitn¹ jab³onie” – zaintonowa³a zgodnie grupa

„AGAT” przypieczêtowuj¹c tym samym nadejœcie ukochanej przez poetów pory roku.  13 kwiet-
nia w Oœrodku Edukacji Kulturalnej (al. Stanów Zjednoczonych 40)  oficjalnie rozpoczê³a siê
„Kulturalna wiosna Spó³dzielni Grenadierów”.

Seniorzy pod przewodnictwem Marka Ra-
vskiego dali popis umiejêtnoœci wokalnych.
Grupa „AGAT” (na zdjêciu) dzia³a od 2004
roku.  Od tamtego czasu wystêpuje cyklicznie
podczas najró¿niejszych przedsiêwziêæ  Oœro-
dka Edukacji Kulturalnej.  Tym razem grupa
brawurowo wykona³a takie szlagiery jak: „Hej
Soko³y”, „Mexicana”, „Zagraj mi piêkny Cy-
ganie” czy „Z³oty pierœcionek”.  Na ich inter-
pretacje widownia zareagowa³a z du¿ym entu-
zjazmem. Doœæ powiedzieæ, ¿e artyœci zmu-
szeni byli daæ bis! Publika za¿¹da³a  powtórne-
go wykonania piosenki „Niech ¿yje bal”.

Sam Oœrodek Edukacji Kulturalnej wielu
naszym czytelnikom mo¿e byæ znany pod

swoj¹ star¹ nazw¹ - „Klub Magia”. - Organizujemy koncerty i spotkania okolicznoœciowe. Prowadzimy te¿
warsztaty plastyczne. Warto do nas zagl¹daæ bo nasza oferta ulega zmianie co trzy miesi¹ce. Ju¿ 27 maja
serdecznie zapraszamy  na „Spotkanie z kultur¹ Indii”. W planach mamy wspólne ogl¹danie slajdów, wy-
s³uchanie opowieœci podró¿ników a nawet degustacjê kuchni indyjskiej. W zesz³ym roku impreza ta spotka-
³a siê z bardzo ciep³ym przyjêciem – zachêca Aleksandra Suliga, kierownik Oœrodka Edukacji Kulturalnej. 

„Mieszkaniec” dowiedzia³ siê te¿ o planowanej obecnoœci tajemniczego goœcia honorowego. Kto nim bê-
dzie? O tym ju¿ trzeba przekonaæ siê samemu. Zapraszamy ju¿ 27 maja o godzinie 17.00 do Oœrodka Edu-
kacji Kulturalnej przy al. Stanów Zjednoczonych 40. Olga Kamionek

Niczym australijski bume-
rang wraca temat ul. Tysi¹c-
lecia mog¹cej rozdzieliæ dwa
najwiêksze i najpiêkniejsze
zielone obszary Pragi Po³u-
dnie – Park Skaryszewski od
Bulwaru Stanis³awa Augu-
sta.

„Trasa Tysi¹clecia” wraca
tym razem wraz z procedowa-
nym w³aœnie miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego rejonu Kamionka.
Plan ten zosta³ wy³o¿ony do pu-
blicznego wgl¹du, a pod koniec
kwietnia odby³a siê dyskusja
nad jego kszta³tem. Trudno
uznaæ, ¿e by³a to dyskusja „pu-
bliczna”, gdy¿ debatê wyzna-
czono pomiêdzy jednym d³u-
gim weekendem (œwi¹tecz-
nym), a drugim (majowym)
i niewiele osób dowiedzia³o siê
o tym zdarzeniu i mog³o w nim
uczestniczyæ. Jednak debata siê
odby³a. 

Do sali w Pa³acu Kultury 
i Nauki przysz³a grupka osób
najbardziej uwa¿nie œledz¹cych
to, co dzieje siê w planach za-
gospodarowania ró¿nych rejo-
nów Pragi Po³udnie. Spotkanie
prowadzi³ Marek Mikos (na
zdjêciu) kieruj¹cy sto³ecznym
biurem architektury i zagospo-
darowania przestrzennego.

Jak przewidywali mieszkañ-
cy zapewnienia w³adz samorz¹-
dowych, ¿e ul. Tysi¹clecia bê-
dzie mia³a lokalny charakter
okazuj¹ siê p³onne. W najszer-
szym miejscu (u zbiegu ul. Bli-
skiej i Miñskiej) droga rozrasta
siê do 80 metrów szerokoœci. 
– To znacznie wiêcej ni¿ ma
Trasa £azienkowska! – komen-
towali zebrani na spotkaniu.
Tak olbrzymia droga koñczy siê
na ul. Grochowskiej. 

Dalej, wzd³u¿ ul. Miêdzyna-
rodowej, zaplanowano torowi-
sko tramwajowe, które rozdzie-
li dwa najpiêkniejsze zielone
tereny Pragi Po³udnie – Park
Skaryszewski od Bulwaru Sta-
nis³awa Augusta. Obydwa ob-

szary s¹ wpisane do rejestru za-
bytków Mazowsza i podlegaj¹
ochronie. Tramwajowe torowi-
sko zaplanowano mimo zdecy-
dowanego sprzeciwu mie-
szkañców i organizacji zajmu-
j¹cych siê kultur¹ i zabytkami.
W czasie debaty wy³owiono te¿
kilka „kwiatków”. – Zapis, ¿e
trzeba odkryæ zas³oniêt¹ bruko-
wan¹ nawierzchniê ul. G³uchej
œwiadczy o tym, ¿e projektant
w ogóle nie by³ w tym rejonie,
bo G³ucha jest w³aœnie wy³o¿o-

na brukiem – komentowali ze-
brani. Pani Joanna, pracownica
ministerstwa kultury, która
œwiadomie wybra³a miejsce za-
mieszkania w jednej ze starych
kamienic przy ul. Kamionkow-
skiej dopytywa³a, co oznacza
zakaz malowania elewacji bu-
dynków w kolorach „jaskra-
wych”. – Stwarza to pewn¹ do-
wolnoœæ, gdy¿ dla jednego
urzêdnika jakiœ kolor mo¿e byæ
jaskrawy, a dla innego nie.
A nasza wspólnota w³aœnie
w jasnej tonacji pomalowa³a
elewacjê kamienicy…

Przez moment w sali zapach-
nia³o te¿ skandalem na miarê
„lub czasopisma”. Otó¿ w przy-
padku jednego ze starych bu-
dynków projektant napisa³, ¿e
trzeba go zachowaæ, a w razie
zburzenia odbudowaæ. – Taki
zapis wprost zachêca inwestora

do zburzenia tego cennego bu-
dynku! Sk¹d pomys³ na takie
sformu³owania? – ostro zarea-
gowa³a Ewa Komendowska
kieruj¹ca Stowarzyszeniem
Creo. Projektant odrzek³, ¿e 
taki zapis wzi¹³ z tzw. wy-
tycznych konserwatorskich.
I w tym momencie okaza³o siê,
¿e w sali znajduje siê zespó³,
który te wytyczne opracowy-
wa³. – Znamy ten dokument
bardzo dobrze, bo sami go two-
rzyliœmy – powiedzia³ Maciej

Czeredys. – I takiego zapisu na
pewno tam nie ma. Projektant
zrobi³ niewyraŸn¹ min¹, a dy-
rektor Mikos obieca³ przyjrzeæ
siê sprawie. – W zasadzie
w planie uwzglêdniono wszyst-
kie postulaty mieszkañców
i organizacji, oczywiœcie, poza
rezygnacj¹ z budowy ul. Tysi¹c-
lecia – podsumowa³ Robert
Kempa, wiceburmistrz Pragi
Po³udnie. Odmienne zdanie ma
Dorota Jankowska-Lamcha,
z lokalnego samorz¹du: - Pla-
nuje siê nowe osiedla, przybêd¹
tysi¹ce mieszkañców, a nie za-
planowano ¿adnej nowej szko-
³y, czy przedszkola…

Dyskutowane plany bêd¹ wy-
³o¿one do publicznego wgl¹du
do 20 maja, a ka¿dy kto kwestio-
nuje ich ustalenia mo¿e wnieœæ
do urzêdu uwagi w terminie do
10 czerwca. Adam Rosiński 

Fiaskiem zakoñczy³a siê
ciekawa impreza w Parku
Skaryszewskim. Zabrak³o,
jak to zwykle bywa, promo-
cji…

Po raz drugi Biblioteka Pu-
bliczna  przy ul. Meissnera  zor-
ganizowa³a w Parku Skary-
szewskim imprezê pt. PRA-
Gnienie czytaniA. W sobotê, 7
maja, w Muszli Koncertowej
fragmenty popularnych ksi¹¿ek
czyta³y osoby znane i mniej
znane.  Tym razem niestety im-
preza nie wysz³a. Szkoda, bo
pomys³ ciekawy, potrzeba czy-
tania ksi¹¿ek – bezsprzeczna,
a organizatorzy do udzia³u za-
prosili wielu ciekawych goœci.
Frekwencjê starszego pokole-
nia mia³y zapewniæ takie gwia-
zdy, jak Irena Dziedzic, Halina
Kunicka, Jerzy Po³omski, czy
Edward Lutczyn. W Muszli
Koncertowej czytali i wystêpo-
wali te¿ m³odzi ludzie m.in.

z Zespo³u Szkó³ im. Agnieszki
Osieckiej i Liceum im. gen. Ja-
kuba Jasiñskiego. 

Niestety, poza garstk¹ przyja-
ció³ i rodziców czytaj¹cych na
widowni wia³o pustk¹. Tak s³a-
b¹ frekwencjê mo¿na zwaliæ na
niestabiln¹ aurê, ale prawda jest
taka, ¿e zabrak³o rozpropago-
wania informacji o imprezie.
Po prostu zabrak³o odpowie-
dniej promocji. 

Zapewne bêdzie lepiej na ko-
lejnej imprezie organizowanej
przez Bibliotekê Publiczn¹ im.
Zygmunta Jana Rumla. Ju¿
w najbli¿sz¹ œrodê, 18 maja, w bi-
bliotece przy ul. Meissnera 5
odbêdzie siê „Dzieñ z ksi¹¿k¹
azersk¹”. W programie m.in. czy-
tanie azerskich bajek, lekcja
o kulturze, geografii i jêzyku
Azerbejd¿anu, projekcja filmu
i s³uchanie narodowej muzyki. ar

Niezaspokojone PRAGnienie „Tysiąclatka”, jak bumerang

Zakupy na Eurojarmarku Żerań

„Skaryszak” znowu w Europie

Wizualizacja

Wizualizacja
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„Szalone lata 20-30”
ŚŚwwiięęttoo  SSaasskkiieejj  KKęęppyy

21 maja (sobota) 2011 r. w godz. 14.00-22.00 – ul. Francuska
Re¿yser: Jan Szurmiej

Scenograf: Krzysztof Baumiller
Organizatorzy: Sto³eczna Estrada, Urz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy, 

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy

Godz. 14.00 – Od strony Ronda Waszyngtona ruszy tradycyjny pochód, którego czo³o stanowiæ bêdzie jeŸdziec w mundurze na bia³ym
koniu, w asyœcie „Szwadronu Jazdy Polskiej” z Weso³ej z formacj¹ konn¹ w mundurach u³añskich z okresu „miêdzywojnia” i „Stowarzy-
szenia grupy rekonstrukcji historycznych X Pu³ku Piechoty z £owicza” oraz grupa m³odzie¿y (z Zespo³u Szkó³ im. A. Osieckiej na Sa-
skiej Kêpie) w kolorowych melonikach, nios¹ca zielone baloniki, symbol pierwszego polskiego kabaretu „Zielony Balonik”. Pochód za-
mykaæ bêdzie  kawalkada  starych przedwojennych samochodów z „Automobilklubu Warszawskiego”. Pochód zatrzyma siê przy scenie
u zbiegu ulic Obroñców i Francuskiej obok rzeŸby ulicznej Agnieszki Osieckiej.

Organizatorzy zapraszaj¹ do udzia³u w konkursie na strój z lat 20-tych, 30-tych XX wieku. 
Spoœród widzów jury wybierze laureatów, których strój najwierniej bêdzie odtwarza³ klimat tych lat. Nagrody – niespodzianki.

Program imprezy:
Godz. 14.00–19.00 – Festyn uliczny

Scena „Qui Pro Quo” – u zbiegu ulic Obroñców i Francuskiej
Godz. 14.30 – Uroczyste otwarcie Œwiêta Saskiej Kêpy. Po otwarciu chór Artura Backiela tradycyjnie wykonuje hymn „Œwiêta Saskiej

Kêpy”, „Ma³goœkê”. Ceremoniê otwarcia poprowadzi Jacek Borkowski.
Godz. 15.00 – Spektakl muzyczny w wykonaniu Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie pt. „S³odkie lata 20..30…” w dwóch czê-
œciach.  Udzia³ w nim bierze 6 aktorek i 6 aktorów.

Godz. 17.30 – Projekt Warszawiak w wykonaniu: aktora £ukasza Garlickiego, Jacka Jêdrasika – autora tekstów, muzyki do przedstawieñ
teatralnych, Marka Kêpy – utalentowanego gitarzysty m³odego pokolenia i Szymona Orfn – re¿ysera dŸwiêku, kompozytora i bêbniarza.

Inne atrakcje:
ul. Berezyñska 26, RADIO – CAFFE – FOGG – prezentacja

archiwalnych nagrañ, piosenek filmowych i kabaretowych. Gospo-
darzem Radio – Caffe – Fogg jest popularny dziennikarz muzycz-
ny radia i telewizji. Multimedia prezentuj¹ archiwalne zdjêcia
wnêtrz przedwojennych kabaretów i ich wykonawców. 

Godz. 14.00–22.00 (zbieg ulic Obroñców i Francuskiej i wzd³u¿
ul. Francuskiej)

Przy ulicy Zwyciêzców Salon Starych Automobilów oraz obóz
wojskowy z u³anami, koñmi, armat¹ – interaktywne miejsce, o cha-
rakterze historycznym.

W pobli¿u rzeŸby Agnieszki Osieckiej stoisko fundacji „Okular-
nicy” – tradycyjna ju¿ sprzeda¿ wydawnictw i fonografii zwi¹za-
nych z tematem Œwiêta i jego Patronk¹.

ul. Lipska 26, godz. 15.30 – ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej,
poœwiêconej konspiracyjnej drukarni.

ul. Bu³garska 38 – wystawa rysunków, grafik, akwarel Profeso-
ra Henryka D¹browskiego.

ul. Walecznych 5, Klub Lovery – wystawa rysunków satyrycz-
nych Jacka Gaw³owskiego.

ul. Francuska 12, Herbaciarnia – Joanna Szczepkowska czy-
ta swoje wiersze, a tak¿e recital kabaretowych piosenek w³asnych
i 20-lecia miêdzywojennego w wykonaniu Kamila Banasiaka.

ul. Zwyciêzców 21, restauracja Passe Partou, godz. 16.00 –
spotkanie z autork¹ i bohaterami ksi¹¿ki „Humor w genach”, a tak-
¿e z autorkami nowych rozdzia³ów – Hann¹ Faryn¹-Paszkiewicz
i Joann¹ Faryn¹. Fragmenty przeczyta Zofia Zborowska.

Doœwiadczalna Pracownia Litografii im. Pabla Picassa – ul.
Obroñców 28/30 – wernisa¿ Artystów Litografii.

ul. Francuska 31, Caffe Baobab – Koncert bêbniarski afrykañ-
skich muzyków mieszkaj¹cych w Warszawie, a tak¿e prezentacja
Afrykañskiej Szko³y Ruchu i Tañca UANGA.

Biblioteki przy ul. Meksykañskiej 3 i Al. Waszyngtona 2B,
w godz. 11.00-16.00 – wystawa ksi¹¿ek zwi¹zanych z literatur¹
okresu miêdzywojennego XX wieku, a tak¿e zajêcia plastyczne
i zabawy dla dzieci.

ul. Zwyciêzców 11 – spotkanie pod „Plonem” – wystawa „Ar-
chitekci i RzeŸbiarze”.

Wydawnictwo APOSTOLICUM – promocja ksi¹¿ki.

Ogród Jordanowski, ul. Nobla 18/26
Recital wychowanków p. Ma³anicz-Onoszko – Pauliny Chod-

kowskiej i Kuby Piszka.
Wystawa TOTUTOTAM – podró¿e. Blisko i daleko, spotkania

dalekie i bliskie.
Koncert zespo³u Drumbastic.
Promocja bajki Magdaleny Czerwosz pt. „Wiœlane Syrenki”.
Wystawa archiwalnych fotogramów dotycz¹ca Saskiej Kêpy

z okresu miêdzywojnia.
Na ulicy ponadto ogródki kawiarniane, wystawy malarstwa, m³odzie¿

rozdaj¹ca gad¿ety Œwiêta – zielone balony z logo, znaczki, gazetki itp.

Kino „Iluzjon” – ul. Nobla 18/26, Ogród Jordanowski
– godz. 14.00–19.00

Proponowany repertuar kina to: Pokaz filmów dokumentalnych: 
- „Cz³owiek starego kina” – o Eugeniuszu Ma³aniczu – 45 min.
- „Powrót do krainy wspomnieñ” – o Teresie Roszkowskiej – 25 min.
- „Stadion” – 30 min.
- „Sto lat w kinie” – 60 min.
- Dwuminutowy film o I Œwiêcie Saskiej Kêpy, nakrêcony przez

Joannê Farynê w ramach studiów dziennikarskich.
- Pokaz superslajdów podró¿niczych Jacka i ¯anety Govenlocków

oraz przedwojenne filmy kina polskiego, w których wyst¹pi³ Adolf
Dymsza.

Raj dla dzieci – Ogród Jordanowski, ul. Nobla 18/26
– godz. 14.00–19.00

Pokazy taneczne i pokazy sztuk walki:
MH Metoda Andrzej Trzeciak – pokaz tañca breakdance
Szko³a Wing Tsun Kung Fu Dariusz Gradowski – 15-minuto-

wy pokaz chiñskiej sztuki walki wing tsun kung fu. Wyst¹pi 6-10
osób, które zaprezentuj¹ formy do æwiczeñ technik w tej sztuce
walki oraz praktyczne zastosowania technik w samoobronie.

Saska Studio Dance £ukasz Depa - pokaz tañca: dancehall,
hip-hop, popping, capoeira, jazz, rock&roll, salsa.

Joanna Maci¹g – Capoeira Angola Warszawa - 45 minutowy po-
kaz sztuki afrobrazylijskiej walki – tañca capoeira angola tzw. Roda,
przy akompaniamencie muzyki granej na ¿ywo przez orkiestrê (bêb-
ny, tamburyny, instrumenty strunowe). Podczas pokazu goœcie wraz
z orkiestr¹ tworz¹ kr¹g, w œrodku którego dwie osoby tañcz¹-walcz¹.

Olga Soko³owska – Grupa Flamenco - Pokaz tañca Flamenco,
2 choreografie: sevillanas i tientos, w sumie ok. 10 minut.

Afrykañska Szko³a Ruchu i Tañca UANGA - Pokaz tañca –
grupy warsztatowe naszej szko³y, taniec afro styl Kuduro, soukous,
lub inne. Pokaz samby karnawa³owej.

Stowarzyszenie  Shinkage Ryu Marobashikai Polska - Dwa
bezp³atne pokazy azjatyckich sztuk walki (2 x 25 min).

Wzd³u¿ ul. Francuskiej ustawione bêd¹ stoiska z rêkodzie³em ar-
tystycznym twórców z Saskiej Kêpy i nie tylko, w kawiarniach
odbywaæ siê bêd¹ koncerty i spotkania autorskie.

W galeriach odbêd¹ siê wernisa¿e. Ka¿dy z goœci znajdzie coœ dla siebie.

Koncerty zespo³ów:
Koncert zespo³ów Dodbite i Redroom.
Koncert rockowy zespo³u HangOverDrive.
Koncert Chóru Kameralnego pod dyrekcj¹ Barbary Sroki.
Wystêp Teatru „Paradox” pod kierownictwem Marka Me-

dyñskiego. Teatr zaprezentuje wybrane utwory Agnieszki Osiec-
kiej w formie tanecznej i wokalnej.

Koncert jazzowy zespo³u Rafineria.
Koncert piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Teatru

NORA z Zespo³u Szkó³ Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej.
Koncert zespo³u November Projekt.  
Koncert zespo³u 2 LATE. 
Koncert Dixie Warsaw Jazzmen – ul. Obroñców 28/30, godz. 18.00

O godz. 19.00 na scenie przy Rondzie Waszyngtona rozpocznie
siê koncert galowy, w którym wyst¹pi¹ Katarzyna ¯ak, Katarzyna
Zieliñska, Olga Boñczyk, Maciej Maleñczuk, Zbigniew Zama-
chowski, a tak¿e Justyna Steczkowska i orkiestra The Jobers. 
Koncert poprowadzi Jacek Borkowski. 

Zapraszamy wszystkich serdecznie. 
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Z okazji 85-tej rocznicy ist-
nienia Spó³dzielczego Banku
Rzemios³a i Rolnictwa w Wo-
³ominie zorganizowana
zosta³a „Loteria promo-
cyjna”. By³a to ju¿
czwarta z kolei „Lote-
ria” organizowana przez
Bank. Aby w niej uczestni-
czyæ wystarczy³o do 31 stycz-
nia br. za³o¿yæ „Lokatê Nagroda
- 185 nagród na 85-lecie” lub
rachunek ROR dowolnego ty-
pu.  Losowanie nagród, które
odby³o siê 7 maja br. w Centrali
Banku prowadzi³ znany i cenio-
ny aktor teatralny i telewizyjny
Jacek Borkowski. Muzyczn¹
oprawê tego wydarzenia zapew-
ni³a Prywatna Szko³a Muzyczna
z Wo³omina kierowana przez
Paw³a Rozbickiego. Na urodzi-
ny Banku przyby³ burmistrz
Wo³omina - Ryszard Madziar

oraz burmistrz T³uszcza - Pawe³
M. Bednarczyk. Pomimo po-
chmurnej aury atmosfera by³a
bardzo gor¹ca. Temperaturê
podnosi³y emocje podczas og³a-
szania wyników losowania.
Komputer wylosowa³ 185 na-
zwisk szczêœliwców, których
Bank obdarowa³ atrakcyjnymi
nagrodami. Wœród nagród zna-
laz³y siê wagi ³azienkowe, blen-
dery, suszarki, ¿elazka, zestawy
kina domowego, rowery, kom-
puter oraz samochód Renault
Thalia - jako nagroda g³ówna.
Pani Z. Szczotka (na zdjêciu),
nie kry³a ³ez radoœci, gdy okaza-
³o siê, ¿e zosta³a laureatk¹ g³ów-
nej nagrody.  

  
Po otrzymaniu zgody Gene-

ralnego Konserwatora Zabyt-
ków Jacek Koz³owski, wojewo-
da mazowiecki, odwo³a³ Barba-
rê Jeziersk¹ ze stanowiska Ma-
zowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Do
czasu wy³onienia nowego kon-
serwatora zabytków wojewoda
powierzy³ obowi¹zki MWKZ
Rafa³owi Nadolnemu, dotych-
czasowemu zastêpcy Barbary
Jezierskiej. 

  
Do Prezydent Warszawy

Hanny Gronkiewicz – Waltz
wp³ynê³o powiadomienie o za-
miarze wyst¹pienia z inicjaty-
w¹ przeprowadzenia referen-
dum odnoœnie prywatyzacji
Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa
Energetyki Cieplnej SPEC S.A.
w Warszawie. Podpisa³a siê pod
nim 15 - osobowa grupa mie-
szkañców Warszawy, bo tyle
jest wymaganych zgodnie
z Ustaw¹ o referendum lokal-
nym. W grupie inicjatorów re-
ferendum znaleŸli siê cz³onko-
wie Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej, Zielonych 2004 oraz

przedstawiciele zwi¹zków za-
wodowych dzia³aj¹cych
w SPEC-u. Pe³nomocnikiem
inicjatorów referendum zosta³
Sebastian Wierzbicki.

  
9 maja br. na budowie Sta-

dionu Narodowego dosz³o do
œmiertelnego wypadku. 30-let-
ni robotnik pracuj¹cy przy
monta¿u szklanego dachu,
spad³ z rusztowania z wysoko-
œci 30-metrów. To trzeci pra-
cownik, który poniós³ œmieræ
na budowie warszawskiego
stadionu. 

  
Po Wiœle znów bêd¹ kurso-

wa³y statki i promy, a po Sta-
rym i Nowym Mieœcie zabytko-
wy konny omnibus. Na tory
wyjedzie zabytkowy tramwaj,
a do ZOO i Centrum Nauki
„Kopernik” bêdzie mo¿na doje-
chaæ specjalnym autobusem li-
nii 444. Od 7 maja Zarz¹d
Transportu Miejskiego urucho-
mi³ linie turystyczne, tegorocz-
ny sezon potrwa do koñca
sierpnia. Informacje o War-
szawskich Linii Turystycznych
(o rozk³adach jazdy, regulami-
nie, taryfie i zasadach sprzeda-

¿y biletów) mo¿na znaleŸæ
w specjalnej zak³adce, urucho-
mionej na stronie ZTM.

  
W Wielk¹ Sobotê 23 kwiet-

nia w Jad³odajni Caritas im.
Œw. Brata Alberta na Lubelskiej
tradycyjnie odby³o siê œniada-
nie wielkanocne dla najubo¿-
szych mieszkañców. Dyrektor

Caritas DWP ks. Dariusz Mar-
czak czêstowa³ potrawami bie-
siadników i pilnowa³, czy niko-
mu niczego nie brakuje. Ucze-
stnicy œniadania otrzymali te¿
paczki ze œwi¹tecznymi wiktua-
³ami, dzieñ wczeœniej w Jad³o-
dajni wydano 500 paczek dla
potrzebuj¹cych.

  
W sobotê, 14 maja od godz.

18.00. Miasto Warszawa ju¿ po
raz ósmy zaprasza na Noc Mu-
zeów. Tegoroczna Noc to tak¿e
spotkanie z Mari¹ Sk³odowsk¹-
Curie – warszawiank¹, noblist¹,
Europejk¹. Termin Europej-
skiej Nocy Muzeów zbiega siê
ze 105. rocznic¹ bezpreceden-
sowego wydarzenia, jakim by³o
objêcie przez Sk³odowsk¹-Cu-
rie Katedry Fizyki na Sorbonie
- 13 maja 1906 roku. Wiêcej na
www.um.warszawa.pl/nocmu-
zeow

  
Z okazji beatyfikacji Ojca

Œwiêtego Jana Paw³a II Komi-
tet PIS na Pradze Po³udnie zor-

ganizowa³ wystawê poœwiêco-
n¹ postaci Karola Wojty³y.  Na
wystawie prezentowane by³y
zdjêcia Papie¿a z ró¿nych okre-
sów jego ¿ycia oraz jego myœli
i poezja. Autorzy wystawy za-
dbali o ró¿ne rekwizyty, sym-
bolizuj¹ce wêdrówki papieskie,
zami³owanie Papie¿a do spo-
tkañ na szlakach z m³odymi tu-
rystami. By³ kajak i drewniane
narty, a tak¿e plecak z lat 50.
Wspania³y klimat wystawie
nada³y tak¿e filmy z pielgrzy-
mek papieskich. Wystawê
odwiedzali starsi, m³odzie¿
a tak¿e dzieci, otwarcia zaœ do-
kona³ wicemarsza³ek Senatu se-
nator Zbigniew Romaszewski
(na zdjêciu), który jako pierw-
szy wpisa³ siê do ksiêgi pami¹t-
kowej.

  
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

Dzielnicy Praga Po³udnie
i Urz¹d Pracy m.st. Warszawy
organizuj¹ 18 maja w godz.
10.00-13.30 w Hali Sportowej
„Siennicka” przy ul. Siennic-
kiej 40 - IX Praskie Targi Pracy
dla Osób Niepe³nosprawnych.
Wystawcami na Targach s¹ za-
równo zak³ady pracy chronio-
nej, pracodawcy z tzw. otwarte-
go rynku pracy jak i poœrednicy
specjalizuj¹cy siê w wyszuki-
waniu ofert dla osób o ró¿nym
stopniu niepe³nosprawnoœci.
Udzia³ w Targach jest bezp³at-
ny. Dojazd autobusami 102
i 115 do przystanku „Orze³”
oraz 123 do przystanku „Sien-
nicka”.  

  
Ju¿ po raz siódmy, 21 maja

Urz¹d Dzielnicy Wawer
wraz z wawerskimi

szko³ami, organizuje
na terenie dzielnicy
biegi: „M³odzi w Ho³-

dzie Janowi Paw³owi”.
Tegoroczne biegi maj¹

szczególny charakter, organi-
zowane s¹ bowiem w miesi¹cu
beatyfikacji Jana Paw³a II.
Wszyscy mi³oœnicy biegania ci
mali (jak i wczeœniej urodzeni),
bêd¹ mile widziani z rodzicami,
dziadkami i rodzeñstwem.
Zbiórka o godz. 9.00 przed
Szko³¹ Podstawow¹ Nr 124
przy ul. Bartoszyckiej 45/47.

  
Na osiedlu Wilno budowa-

nym przez Dom Development
S.A. na warszawskim Targów-
ku Elsnerowie, 10 maja uroczy-
œcie ods³oniêto pierwsz¹ z trzy-
nastu tablic upamiêtniaj¹cych
znanych Wilnian. Tablice upa-
miêtni¹ osoby zas³u¿one dla
polskiej i wileñskiej kultury,
sztuki oraz polityki, których lo-
sy splot³y siê z Wilnem i wp³y-
nê³y na jego rozwój. W pierw-
szej fazie na reprezentacyjnym
placu Ratuszowym na osiedlu
Wilno wmurowanych zosta³o
13 tablic upamiêtniaj¹cych ta-
kie osobistoœci jak, m.in.: Józef
Pi³sudski, Czes³aw Mi³osz,
Adam Mickiewicz, Juliusz S³o-
wacki, Aleksander Jagielloñ-
czyk, Piotr Skarga, Stanis³aw
Moniuszko. Uroczystego od-
s³oniêcia symbolicznej pierw-
szej tablicy – upamiêtniaj¹cej
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
dokonali - Grzegorz Zawistow-

ski burmistrz Dzielnicy Tar-
gówek, Jerzy Œlusarski wice-
prezes Dom Development S.A.
i Zbigniew Poczesny przewo-
dnicz¹cy Rady Dzielnicy Tar-
gówek (na zdjêciu).

  
15 maja w Ogrodzie Botanicz-

nym PAN w Powsinie obcho-
dzone bêdzie Œwiêto Niezapomi-
najki. Jednak najwiêksz¹ atrak-
cj¹ ogrodu s¹ kwitn¹ce azalie,
które poza piêknymi kwiatami
jeszcze odurzaj¹co pachn¹.
W godz. 10.00-18.00 odbêdzie
siê Jarmark Majowy, na którym
producenci bêd¹ sprzedawaæ: ro-
œliny do ogrodów i do domu, na-
siona i cebulki, materia³y i sprzêt
ogrodniczy. Mo¿na bêdzie te¿
uzyskaæ bezp³atne porady ogro-
dnicze.                                (ab)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA Centrum Promocji Kultury dla Pragi Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 – 13.05. godz. 17.00 – Festiwal „Japoñska Wiosna w War-
szawie” – warsztaty Tañca Buyo. Prowadzenie – mistrzyni Nishika-
wa Fukushino, zapisy pod adresem: marebito@wp.pl; godz. 19.00 –
Koncert zespo³u „The Stone” (jazz-rock). Micha³ Wróblewski –
skrzypce, Adam Wróblewski – wiolonczela, wstêp wolny; 14.05.
godz. 17.00 – Festiwal „Japoñska Wiosna w Warszawie” – pokaz
Tañca Buyo, wstêp wolny; 15.05. godz. 15.00 – „Zaczarowany las
Jasia i Ma³gosi” – spektakl dla dzieci, wstêp 3 z³; 16.05. godz. 17.00
– 21.00 – Festiwal „Japoñska Wiosna w Warszawie” – warsztaty
Tañca Noh. Prowadzenie – mistrz Akira Matsui, zapisy pod adresem:
marebito@wp.pl; 18.05. godz. 12.30 – 16.30 – Festiwal „Japoñska
Wiosna w Warszawie” – warsztaty Tañca Noh. Prowadzenie – mis-
trz Akira Matsui, zapisy pod adresem:  marebito@wp.pl; godz. 17.00
– Spotkania ze sztuk¹ – wyk³ad „Awangarda rosyjska” przedstawi
Katarzyna Rokosz, wstêp wolny; 19.05. godz. 16.30 – 18.30 – Festi-
wal „Japoñska Wiosna w Warszawie” – warsztaty Tañca Noh.  Pro-
wadzenie – mistrz Akira Matsui, zapisy pod adresem: marebi-
to@wp.pl; 20.05. godz. 19.00 – Festiwal „Japoñska Wiosna w War-
szawie” – pokaz Tañca Noh. Prowadzenie – mistrz Akira Matsui,
wstêp wolny; 21.05. w godz. 10.00 – 14.00 – Festiwal „Japoñska
Wiosna w Warszawie” – warsztaty Tañca Noh. Prowadzenie – mis-
trz Akira Matsui, zapisy pod adresem: marebito@wp.pl; 22.05. godz.
17.00 – Janusz Horodniczy zaprasza na spotkanie, którego bohater-
kami bêd¹ – Stefania Grodzieñska i Hanka Bielicka, wstêp wolny;
24.05. godz. 19.00 – Koncert promocyjny p³yty „Takie ¯ycie” –
z muzyk¹ Œmigla, wstêp wolny; 25.05. godz. 10.30 – „Ocaliæ od za-
pomnienia” – spektakl w oparciu o twórczoœæ K.I. Ga³czyñskiego
w wykonaniu artystów Teatru Literackiego Aleksandry Ford. Wstêp
za zaproszeniami, dostêpnymi w sekretariacie CPK – iloœæ miejsc
ograniczona; godz. 17.00 – Spotkania ze sztuk¹ – wyk³ad „Sztuka
pañstw totalitarnych” przedstawi Przemys³aw G³owacki, wstêp wol-
ny; 26.05. godz. 19.00 – II Miêdzynarodowy Koncert Chórów, MWS
Festivals, Federacji Caecilianum – Koncert Inauguracyjny (Get To-
gether Concert), wstêp wolny;

Klub Kultury Goc³aw – Filia CPK ul. Abrahama 10 (wejœcie
od ul. Bora-Komorowskiego przy Basenie „Wodnik”) – 16.05.
godz. 18.00 – Wêdruj¹ca galeria Nikiforów” – wernisa¿ prac arty-
stów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ organizowany z „Fundacj¹
Wspólna Droga – United Way Polska”. Wystawa czynna do 27 ma-
ja, wstêp wolny; godz. 19.00 – „Niezapomniany deseñ nut” – kon-
cert piosenek polskich i kompozycji do w³asnych wierszy w wyko-
naniu Leonida Wo³odko, wstêp wolny;  21.05. Rodzinne soboty
w KKG godz. 10.00 – „Latawce, dmuchawce, wiatr”– warsztaty li-
teracko-plastyczne dla dzieci od 2,5 do 5 lat wraz z rodzicami. Ma-
lowanie latawców, zabawy z wiatrem. godz. 11.00 –  „Muzyczna ma-
jówka” – zabawy z muzyk¹  dla ca³ej rodziny – warsztaty muzycz-
no-ruchowe z pi³kami i chustami dla dzieci od 22 miesi¹ca do 4 lat.
Prosimy o przyniesienie œredniej wielkoœci chust (lub kocyków) oraz
obuwia na zmianê! Op³aty: pojedynczy warsztat 8 z³ od uczestnika.
Uwaga! Rezerwacja od 9.05. Iloœæ miejsc ograniczona! 23.05. godz.
19.00 – „Wiosna i mi³oœæ” koncert operetkowy w wykonaniu: Alicji
Zdrojek - sopran, Barbary Zegarskiej - sopran, Ignacego Olszewskie-
go – tenor, Jana Mitoraja – bas baryton, wstêp wolny; 26.05. godz.
10.00-15.00 – „Mikrofon dla wszystkich” IV Dzielnicowy Konkurs
Piosenki. Zg³oszenia uczestników w Gimnazjum nr 28, ul. Umiñ-
skiego 11, tel. 22 613-93- 44, gim28@gmail.com od 9.05.;

Kaplica Domu Rekolekcyjnego ul. Ks. Piotra Skargi 2, War-
szawa Weso³a – 12.05. godz. 19.00 - Nowosielski w Weso³ej – spo-
tkanie z krytykiem i historykiem sztuki Krystyn¹ Czerni wokó³ jej
najnowszej ksi¹¿ki „Nietoperz w œwi¹tyni. Biografia Jerzego Nowo-
sielskiego”. Spotkanie odbêdzie siê w szczególnym miejscu - wœród
polichromii Jerzego Nowosielskiego. Po spotkaniu mo¿na bêdzie
obejrzeæ najm³odszy polski zabytek - malarsko-architektoniczn¹
przestrzeñ Kaplicy i Koœcio³a Opatrznoœci Bo¿ej, a tak¿e s³ynn¹ Dro-
gê Krzy¿ow¹.

Dom Kultury Anin  ul. V Poprzeczna 33 – 14.05. godz.17.00 -
wernisa¿ wystawy fotograficznej „KOT” organizowanej przez grupê
fotograficzn¹ „Foto Kwadrat”.

Teren osiedla Plac Wojska Polskiego w Weso³ej - sobota 14 ma-
ja godz. 7.00 - uroczyste otwarcie sklepu „Groszek”. Imprezie towa-
rzyszyæ bêdzie piknik (pocz¹tek o godz. 10.00) dla wszystkich Mie-
szkañców i Goœci. W programie przewidziane s¹ zabawy dla dzieci,
liczne promocje i degustacje. 

Biblioteka Publiczna w Weso³ej ul. 1. Praskiego Pu³ku 31 –
13.05. godz. 18.30 - z okazji 110. rocznicy urodzin rotmistrza Witol-
da Pileckiego odbêdzie siê inauguracja cyklu edukacyjnego „Otwar-
te lekcje historii”. Podczas spotkania wyœwietlona bêdzie projekcja
Teatru TVP „Œmieræ Rotmistrza Pileckiego”. Wstêp wolny.  

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie  ul. Wybrze¿e Gdyñ-
skie 4 - od 13-15.05. br. - pod has³em „Œwiat gór i karawany do ma-
rzeñ” odbêdzie siê XVIII Przegl¹d Filmów Alpinistycznych im. Wan-
dy Rutkiewicz.  Seanse o godz. 10.15;  12.00;  14.00;  16.00 i 18.00.
Wstêp wolny. Uroczyste otwarcie  po³¹czone bêdzie z wernisa¿em
wystawy „20 lat karawany do marzeñ Wandy Rutkiewicz”. Wystawa
zosta³a przygotowana  z darów, które Muzeum otrzyma³o od Rodziny
Wandy Rutkiewicz. Wystawa  bêdzie czynna  do 30.06. br. 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

REKLAMA REKLAMA



REKLAMA REKLAMA

Kazimierz G³ówka zasta³ swojego kole¿kê, Eustachego
Mordziaka, z gazet¹ w rêku, uœmiechniêtego. 

- Co pana tak œmieszy, panie Eustachy?
- No, sam pan popatrz: cena paliwa przekroczy³a cenê pi-

wa. 
- Tu p³akaæ trzeba, a nie œmiaæ siê.
- Tu trzeba, panie Kaziu, nowe has³o reklamowe wymy-

œliæ. Dajmy na to: Chcesz oszczêdziæ – nie jedŸ. Napij siê
piwa!

- Panu œmichy chichy w g³owie, a nowy k³opot mamy. 
– Z czym?
- Nie z czym, a z kim. Z premierem. 
- Z Donaldinio? Przecie¿ to taki mi³y goœæ.
- „Donaldinio”? Nie obra¿asz pan w³adzy przypadkiem?
- Coœ pan, panie Kaziu. Ka¿den jeden kibic pi³karski wie,

¿e pan premier jest zapalonym kopaczem. Dlatego kibice
nazywaj¹ go miêdzy sob¹ „Donaldinio” - ¿e niby taki do-
bry, jak niejaki Ronaldinio, brazylijski czarodziej. To sym-
patyczne jest, nie obraŸliwe. A propos - s³ysza³em, ¿e Legiê
zamkn¹³. Zamkn¹³ to zamkn¹³, widocznie musia³.

- Otó¿ musia³, czy chcia³ pokazówkê urz¹dziæ? ¯e niby
z „Mirem” sobie poradzi³em, ze „Zbychem”, to i kiboli za-
³atwiê. Nie bêd¹ mi tu zadym ci¹gle robiæ, jak dajmy na to
na Pucharze Polski. 

- Powiem panu, ¿e te¿ siê trochê dziwiê. Premier sam
przecie¿ jest kibicem. Tylko, ¿e on jest kibicem Lechii, to
mo¿e dlatego tak ³atwo Legiê nam zamyka? 

- Powiedzmy sobie szczerze, panie Eustachy, ¿e problem
jest. Faktycznie kibolstwo a¿ siê prosi, ¿eby po ³bie dostaæ.
Tylko, ¿e na Legii kiboli jest tysi¹c, a kibiców 20 tys. Tusk,
nie mog¹c poradziæ sobie z tysi¹cem rozrabiaków, ukara³
20 tys. normalnych kibiców. To nie jest w porz¹dku. 

- Ale jak inaczej sobie radziæ?
- Karaæ tych, co zas³u¿yli, a nie jak leci. To odpowiedzial-

noœæ zbiorowa jest. G³upio Donaldowi wysz³o, tym bardziej,
¿e wczeœniej jego koledzy prosili Legiê o darowanie win
i uchylenie kibolom zakazu stadionowego. Legia siê ugiê³a
i 14 z 15 zakazów cofnê³a. 

- Znaczy, kto prosi³?  
- Ma³goœka Kidawa-B³oñska, Andrzej Halicki, Ewa Mali-

nowska-Grupiñska, Marcin Kierwiñski, Piotr Kalbarczyk. 
- Ja ciê krêcê, same platformerskie gwiazdy Sejmu i samo-

rz¹du stolicy. No, to tym bardziej teraz Tuska nie rozumiem. 
- Mo¿e go podpuœcili? 
- W ka¿dym razie, coœ jest nie OK. To tak, panie Kaziu,

jakby publiki do kina nie wpuœciæ, bo jeden ¿ar³ popcorn,
kl¹³ i fajki na seansie pali³.

- Albo knajpy pozamykaæ, bo niektóry piæ nie umiej¹.
- Sam pan widzi, ¿e Tusk urazi³ tak zwane spo³eczne po-

czucie sprawiedliwoœci. Co prawda z t¹ Legi¹, to nie do
koñca jest tak tragicznie. Meczu na stadionie publika nie
obejrza³a, ale w telewizorze mog³a.

- Ja wiem, ¿e pan jesteœ fanem Tuska, ale teraz pan prze-
sadzi³. Przypomina mi to pewien dowcip. Któregoœ razu ra-
bin wywiesi³ przed synagog¹ napis: „Modlitwa bez nakry-
cia g³owy jest takim samym grzechem jak cudzo³óstwo”.
A pan Moj¿eszowicz na to: - Moi drodzy, próbowa³em i jed-
nego i drugiego. Mówiê wam - kooooolosalna ró¿nica.

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Kolosalna ró¿nica

siê i mówi: „Ech, panie. To
bych godo³, bych godo³! Ino
ni mom ³o cym…”.

Bo czasem z cz³owiekiem
tak jest. Te¿ by gada³, gada³,
ale trudno wybraæ wiod¹cy te-
mat. Bo mo¿e napiszê o tym,
jak to w drodze na d³ugi wee-
kend szos¹ krakowsk¹, na ob-
wodnicy Grójca, z prawej
strony, mign¹³ nam pstrokaty
billboard, z którego wyskaki-
wa³y czerwone litery uk³ada-

j¹ce siê w napis: TWOJA OA-
ZA WORÓW. ¯artom nie by³o
koñca: mo¿e to reklama nowe-
go, lokalnego lumpeksu?
Wszak w takim przybytku nie
brak ani worów, ani rurek, ani
innych portek… A mo¿e raczej
sklep dla hip-hopowców? Czy
te¿ zaopatrzenie rolników i sa-
downików w jak¿e przydatne
woreczki na ziemniaczki?

A mo¿e lepiej pisaæ o tym,
¿e droga by³a piêkna poprzez

ten mazowiecki, rozleg³y
„ocean”, gdzie widaæ wszyst-
ko a¿ po horyzont, gdzie a¿
chce siê „¿eglowaæ” leniwie,
majestatycznie; gdzie modrze-
wie, brzozy, sosny; gdzie ja-
sne, piaszczyste goœciñce
i œcie¿ki, kwitn¹ce bielusieñko
sady, modre jeziorka wœród
³¹k, a na ³¹kach i w gniazdach
ju¿ bociany, zaaferowane,
godne, a na niebie b³êkitnym
skowronki, a wokó³ œmigaj¹
jaskó³ki - tyle piêkna naraz,
tyle w jednym miejscu!

Albo raczej o tym, co nie
jest ani ³adne, ani zabawne:
o ludzkiej pysze, o podszywa-
niu siê pod rzekome znajomo-
œci (o ile „znajomoœci¹” jest
fakt, ¿e ktoœ szary wie, jak siê
nazywa i wygl¹da ten wp³y-
wowy i kiedyœ uœcisn¹³ mu
d³oñ)? O opowiadaczach,
którzy obiecuj¹, ¿e „za³a-
twi¹”, „u³atwi¹”, „przyspie-
sz¹”? O takich, którzy szpa-
nuj¹, by zyskaæ „drobne wy-
razy wdziêcznoœci”? To ja ju¿
wolê, jak ten baca.

żu

Kobiecym okiem

Jest taka anegdota o pew-
nym bacy, który prowadzi³ ce-
prów po Tatrach. Gdy odpo-
czywali wieczorem pod gwieŸ-
dzistym niebem, polana
w ognisku trzaska³y weso³o
sypi¹c iskrami. Turyœci, syci
wra¿eñ, patrzyli jak góral mil-
cz¹c pyka fajeczkê, wreszcie
jeden z nich mówi: „Baco,
prosimy o jak¹œ góralsk¹ gad-
kê…”. A baca nic, tylko pyka
i pyka tê fajeczkê. To on zno-
wu swoje „Baco, tyle jest le-
gend tatrzañskich, tyle i dziœ
dzieje siê ciekawych rzeczy
w górach, poznajecie stale
mnóstwo ciekawych ludzi,
opowiedzcie nam coœ…”
A ten nadal milczy i pyka, py-
ka coraz bardziej zawziêcie a¿
wreszcie wysypuje resztki wê-
gielków z cybucha, przeci¹ga

Jak ten 
baca…

DDDDooooddddeeeekkkk ,,,,     
cccc zzzzyyyy llll iiii     
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Na temat tego wspania³ego aktora ukaza³a siê w³aœnie równie wspania³a ksi¹¿-
ka Romana Dziewoñskiego, syna nie¿yj¹cego ju¿, te¿ znakomitego aktora, Edwar-
da (Dudka) Dziewoñskiego, pt. „Dodek Dymsza” (Wydawnictwo LTW, £omianki,
2010).  

Tyle w tej ksi¹¿ce, licz¹cej 600 stron, faktów, ¿e weŸmy siê od razu „za bary”
z najbardziej spornym okresem ¿ycia Dodka, tj. z okresem okupacji niemieckiej
w Warszawie 1939-1944. Dodek, to prawda, wystêpowa³ w teatrzykach koncesjo-
nowanych przez Niemców i sam ten fakt jest znany. Natomiast ma³o znane jest to,
¿e swoj¹ popularnoœæ wykorzystywa³ do uwalniania ludzi z hitlerowskich wiêzieñ.
Oto przyk³ad. 

W okresie przedwojennym, Dodek pozna³ Jakuba Millera, Niemca z Rygi posia-
daj¹cego obywatelstwo polskie, by³ego fordansera, póŸniej kierownika sali w re-
stauracji hotelu Polonia w Warszawie. Dodek studiowa³ wówczas gesty i ruchy for-
danserów do swej roli fordansera w kabarecie. Gdy nasta³ wielki kryzys w 1929 ro-
ku, Miller straci³ posadê, a Dodek wci¹¿ dobrze zarabia³. Dwie córeczki Millera ciê¿-
ko zachorowa³y, a Dodek, maj¹c te¿ dwie córeczki, finansowo mu pomóg³. Gdy
Niemcy wkroczyli do Warszawy we wrzeœniu 1939 roku, zrobili z Millera Reichs-
deutscha, a on ten status przyj¹³ i za³o¿y³ przy ulicy Moniuszki kawiarniê „Nur
für Deutsche”, w której gestapowców podejmowa³.  I sta³ siê g³ówn¹ osob¹ dla Do-
dka od „wyci¹gania” z Gestapo uwiêzionych Polaków. W warszawskim Gestapo pra-
cowa³o kilku Œl¹zaków znaj¹cych polski. Oni zaœ znali Dodka z przedwojennych fil-
mów i go uwielbiali. 

Gdy z wyroku s¹dowego polskiego podziemia zosta³ zastrzelony przedwojenny
polski aktor Igo Sym, który, po wkroczeniu Niemców, sta³ siê Niemcem, Gestapo za-
ostrzy³o terror wobec polskich aktorów. Miêdzy innymi uwiêziono na Pawiaku Mirê
Zimiñsk¹-Sygietyñsk¹. Dodek ukrywa³ wówczas u siebie jej mê¿a, Tadeusza Sygie-
tyñskiego. Za namow¹ Dodka, Miller przekona³ gestapowców, ¿e pani Mira nie jest
cz³onkiem podziemia i ona zosta³a uwolniona. Gorsz¹ sprawê mia³ kolega Dodka,
aktor Czes³aw Skonieczny, który równoczeœnie by³ okrêgowym kolporterem prasy
podziemnej. Zosta³ aresztowany, a Miller wówczas nie móg³ interweniowaæ. Siêgniê-
to wiêc po radê do innego znajomego gestapowca – niejakiego Spadta, pochodz¹-
cego te¿ z Górnego Œl¹ska, który bardzo lubi³ wódkê. Spadt zasugerowa³, ¿eby Do-
dek poszed³ osobiœcie do Gestapo i tam wstawi³ siê za Skoniecznym. Dodek poszed³,
bo go bardzo lubi³. „Nie zapomnê tego wieczoru, gdy Dodek wróci³ z Alei Szucha.
Trudno go by³o poznaæ! Zestarza³ siê w ci¹gu kilku godzin. ‘Jestem skoñczony –
mówi³ - Jak ja siê tam wyg³upia³em. Dowcipkowa³em. Tañczy³em. Dla nich. Dla ge-
stapowców! Kiedy wraca³em z trzeciego piêtra, widzia³o mnie moc osób, widzia³o jak
odprowadzaj¹ mnie umundurowani gestapowcy, przewa¿nie Œl¹zacy, rozeœmiani,
¿artuj¹cy ze mn¹. Co pomyœl¹ o mnie ludzie?’ I Dodek siê rozp³aka³. Nikt nie wie-
dzia³, ¿e dziêki jego tragicznemu wystêpowi, po dwóch dniach wyszed³ z wiêzienia
Czes³aw Skonieczny”. 

Powy¿sze s³owa cytuje w swojej ksi¹¿ce Roman Dziewoñski. Pochodz¹ one od Ty-
moteusza Ortyma, aktora i kierownika koncesjonowanego przez Niemców „Teatru
Rewii Nowoœci”, który po wojnie znalaz³ siê na emigracji w USA. Tam, na ³amach po-
lonijnego „Kuryera Polskiego” w Milwaukee, na prze³omie lat 1961 i 1962, og³osi³
swoje wspomnienia pt. „Gdzie hrabiny by³y kelnerkami...”. Wspomnienia te nigdy
w Polsce nie zosta³y wydane, a Roman Dziewoñski zamieœci³ wyj¹tki z nich po raz
pierwszy. 

Dodaje on od siebie: Dodek mieszka³ wówczas w Otwocku, a jego dwie córeczki
tam siê uczy³y. „Któregoœ dnia wróci³y zap³akane... us³ysza³y rozmowê w sklepie...
starsza pani t³umaczy³a sklepikarce, ¿e Dymsza jest Niemcem i ¿e nazywa siê na-
prawdê Szmyd. Napisa³a na skrawku papieru A. SZMYD i powiedzia³a: ‘No, niech
Paniusia przeczyta na odwrót’”... A o uwolnieniu Skoniecznego nie mówi³ nikt.       

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

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

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

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu: 12, 13, 15, 17–20, 22–26 V br.
Zapisy i informacje w godz. 10.00–20.00 pod numerami telefonu: 

22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

* 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
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F A L E N I C A
do wynajêcia

atrakcyjny lokal biurowy
34 m kw.

dobra lokalizacja
miejsca parkingowe 

bez ograniczeñ
tel. 606 591 047

PROFESJONALNA
PRALNIA DYWANÓW
ul. P³owiecka 25 tel. 22 812-59-74

Pranie i czyszczenie dywanów i chodników
oraz

zas³ony, firany, verticale
odzie¿ skórzana, ko¿uchy, futra
suknie œlubne, garderoba

Pralnia zapewnia transport 
w obie strony GRATIS!

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
Wybielanie 
RTG na miejscu

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000



W odpowiedzi na niektóre
„innowacyjne” pomys³y, poja-
wiaj¹ce siê w komentarzach do
projektu, warto wyjaœniæ, ¿e
zwiêkszanie czêstotliwoœci d³u-
gich linii, nara¿onych na po-
wa¿ne, trudne do przewidzenia
zak³ócenia spowodowane kor-
kami (takich jak linia 521) nie
przyniesie oczekiwanych efek-

tów. Takie postêpowanie nie
jest tak¿e uzasadnione spo³ecz-
nie i ekonomicznie. Autobusy
do obs³ugi dodatkowych kur-
sów musia³yby zostaæ zabrane
z innych linii. ¯eby zwiêkszyæ
czêstotliwoœæ linii 521 z 20 do
10 minut na obecnej d³ugiej tra-
sie konieczne by³oby skierowa-
nie 7-8 dodatkowych wozów.
Poprawa kursowania linii du-

bluj¹cej w du¿ej czêœci linie ko-
lejowe i przewo¿¹cej na odcin-
ku do centrum ok. 500 pasa¿e-
rów w ci¹gu godziny szczytu
spowodowa³aby zawieszenie
lub istotne ograniczenie czêsto-
tliwoœci innych wa¿nych dla
Wawra linii, np. 142 (obs³ugi-
wanej przez 5 autobusów), 146
(przez 8), czy 119 (7 wozów). 

Nale¿y pamiêtaæ, i¿ mie-
szkañcy ka¿dej z dzielnic War-
szawy oczekuj¹ zaspokojenia
ich potrzeb komunikacyjnych,
dlatego ZTM nie mo¿e wygo-
spodarowaæ dodatkowych poja-
zdów kosztem innych rejonów
miasta. Szczególnie w sytuacji,
gdy oczekiwany przez pasa¿e-
rów linii 521 efekt – czêste i re-
gularne kursy – móg³by zostaæ

ca³kowicie zniwelowany przez
zatory i utrudnienia w ruchu.
W rezultacie opóŸniony auto-
bus nierzadko jecha³by równo-
czeœnie z „rozk³adowym” - co
20 minut.

Efektywnoœæ podró¿owania
pasa¿erów i racjonalne wyko-
rzystanie taboru zapewnia tak¿e
integracja ró¿nych œrodków

transportu. Zaproponowane
przez ZTM zmiany w uk³adzie
komunikacyjnym Wawra, We-
so³ej i Rembertowa nie s¹ po-
wtórzeniem propozycji z ubie-
g³ych lat. Powsta³y na podsta-
wie szczegó³owej analizy aktu-
alnych komunikacyjnych rea-
liów. Zakoñczona trzy lata te-
mu modernizacja linii tramwa-
jowej Goc³awek - Banacha

istotnie poprawi³a warunki
podró¿owania – przejazd sta³
siê szybszy, kursuje wiêcej
tramwajów, zwiêkszy³a siê po-
da¿ miejsc. W 2009 roku
Wspólnym Biletem zosta³a ob-
jêta linia kolejowa a¿ do
Otwocka, a Koleje Mazowiec-
kie poprawi³y ofertê przewozo-
w¹ nie tylko w godzinach
szczytu, ale tak¿e w tzw. miê-
dzyszczycie (z dwugodzinnych
przerw do pó³godzinnych od-
stêpów pomiêdzy poci¹gami).
Od grudnia ubieg³ego roku na
sta³e funkcjonuje po³¹czenie
SKM z Otwocka do Œródmie-
œcia przez Falenicê, Wawer
i Anin.

Zmiany uwzglêdniaj¹ tak¿e
przysz³oœæ. W nastêpstwie prac
zwi¹zanych z budow¹ II linii
metra w centrum Warszawy i na
Pradze, mo¿na spodziewaæ siê
ogromnych zak³óceñ w ruchu
drogowym, które bêd¹ odczu-
walne w ca³ym mieœcie. Zapro-
ponowane przez ZTM zmiany
maj¹ pomóc zminimalizowaæ
komunikacyjne utrudnienia,
motywuj¹c pasa¿erów do
podró¿owania liniami szynowy-
mi, niezale¿nymi od warunków
na drogach. Tym, którzy wska-
zuj¹, ¿e poda¿ miejsc w poci¹-
gach na linii otwockiej jest zbyt
ma³a, aby „przej¹æ” kolejnych
pasa¿erów linii autobusowych
przypominamy, i¿ obecnie na
Warszawskim WêŸle Kolejo-
wym prowadzone s¹ prace mo-
dernizacyjne. Ich efektem s¹
niekorzystne zmiany w rozk³a-
dach jazdy. Po zakoñczeniu mo-
dernizacji, a nastêpnie wdro¿e-
niu od grudnia 2011 roku nowe-
go kolejowego rozk³adu jazdy
wspólna oferta przewozowa
Kolei Mazowieckich i SKM na
tej linii powinna charakteryzo-
waæ siê wysok¹ czêstotliwoœci¹
i regularnoœci¹ kursowania.
Wy¿sz¹ od dzisiejszej czêstotli-
woœci linii 521. Materiał ZTM
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Saska Kêpa – ul. Katowicka cd. 
W ramach programu Opieki nad Zabytkami po³udniowopraski

Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami prezentuje informa-
cje dot. historii dzielnicy. Dziœ druga czêœæ dot. ulicy Katowickiej
na Saskiej Kêpie.  

Ulica Katowicka o której wspominaliœmy poprzednio jest prawdzi-
w¹ skarbnic¹ obiektów zabytkowych. Oprócz domów zaprojektowa-
nych przez Bohdana Lacherta czy Józefa Szanajcy swoje dzie³a umie-
œci³o tam wielu innych wybitnych architektów. Pod numerem 10 znaj-
duje siê tak zwana willa rodziny Romanów. Budynek zosta³ zaprojek-

towany przez Mariana Lalewicza, polskiego architekta, reprezentuj¹ce-
go nurt klasycystyczny. Jego dzie³em jest na przyk³ad budynek Dyrek-
cji Kolei Pañstwowych po³o¿ony przy ul. Targowej 74 w Warszawie.
Budowê willi Romanów datuje siê przed rokiem 1939. Obiekt charak-
teryzuje siê pó³okr¹g³¹ werand¹ z olbrzymimi oknami (na zdjêciu). Zo-
sta³ wpisany do rejestru zabytków w 1979 roku. 

Innym budynkiem wpisanym do rejestru zabytków jest tak zwana
willa Witolda Kiltynowicza po³o¿ona przy ul. Katowickiej 26. Zosta³a
wzniesiona w latach 1925-1936  wed³ug projektu ma³¿eñstwa architek-
tów  Heleny i Szymona Syrkusów. Wraz z m.in. Bohdanem Lachertem
i Józefem Szanajcy, Syrkusowie byli cz³onkami ugrupowania architek-
tów i plastyków pod nazw¹ Praesens. Stworzyli oni program opieraj¹-
cy siê na zerwaniu z tradycyjnymi formami w architekturze proponuj¹c
standaryzacjê budownictwa, polegaj¹c¹ na zapewnieniu mieszkañ dla
œredniej klasy, czyli przeciêtnie zarabiaj¹cych. 

Na skrzy¿owaniu ulic Katowickiej i Zwyciêzców znajduje siê gmach
Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Prusa.
Budynek powsta³ w 1951 roku wed³ug projektu Barbary i Hieronima
Karpowiczów w stylu postmodernistycznym. W latach 1953-1954 bu-
dynek zosta³ ozdobiony charakterystyczn¹ ceglan¹ elewacj¹. Pierwot-
nie te¿ na jego najwy¿szej kondygnacji znajdowa³ siê taras, który obe-
cnie jest zabudowany i zaadaptowany na sale lekcyjne.  

Przed gmachem szko³y ustawione zosta³o popiersie jej patrona - Bole-
s³awa Prusa. Jego autorem jest Stanis³aw Sikora, wybitny polski rzeŸbiarz
i medalier, od 1946 roku zwi¹zany z Sask¹ Kêp¹, gdzie pracowa³ i two-
rzy³. By³ twórc¹ licznych pomników i rzeŸb m.in. popiersia Ignacego 
Jana Paderewskiego znajduj¹cego siê przed wejœciem do Parku Skary-
szewskiego czy Pomnika Czynu Ch³opskiego. Dominika Adamska

REALNE ZMIANY
Zarz¹d Transportu Miejskiego przeanalizuje wszystkie meryto-
ryczne wnioski zg³oszone w konsultacjach spo³ecznych, doty-
cz¹cych projektu „wawerskiego”. Nie brak wœród nich dobrych
i ciekawych propozycji, ale tylko niektórzy pasa¿erowie – w prze-
ciwieñstwie do ZTM – uwzglêdniaj¹ komunikacyjne realia.

Nie czekaj, sprawdŸ
czy masz osteoporozê 

Osteoporoza czêsto nazywana jest „cichym z³odziejem koœci’,
poniewa¿ w jej przebiegu nie ma ¿adnych objawów; wiêkszoœæ ludzi
nie czuje jak ich koœci staj¹ siê kruche i ³amliwe.

Je¿eli:

Jesteœ w wieku powy¿ej 50 lat
Jesteœ po menopauzie
a w szczególnoœci:
Przeby³aœ w przesz³oœci z³amanie koœci biodrowej, nadgarstka lub
krêgos³upa 
Twoi rodzice lub rodzeñstwo chorowali na osteoporozê lub przebyli
z³amanie koœci biodrowej, nadgarstka lub krêgos³upa,
Palisz papierosy
Masz nisk¹ wagê cia³a (<75 kg)

to mo¿esz byæ w grupie ryzyka. 

Poszukujemy kobiet w wieku 50-85 lat, po menopauzie z nisk¹ gêstoœci¹
koœci b¹dŸ z nieleczon¹ osteoporoz¹ do uczestnictwa w badaniu klinicznym. 

Bêdzie ono trwa³o 18 miesiêcy a w sk³ad niego wejd¹: konsultacje
lekarskie,  EKG,  badania laboratoryjne, RTG krêgos³upa oraz badania 
densytometryczne. 

Udzia³ w badaniu klinicznym jest bezp³atny. 

Zapraszamy Panie na badania densytometryczne okreœlaj¹ce 
gêstoœæ mineraln¹ koœci do: 

Specjalistycznego Oœrodka Medycyny Wieku Dojrza³ego Sp. z o.o.
(SOMED)

Al. Dzieci Polskich 20,
04-730 Warszawa (wejœcie od ul. Przedwioœnie)

Dojazd liniami 125, 525, 119, 305 do pêtli autobusowej kierunek
Miêdzylesie.

Jeœli s¹ Panie zainteresowane szczegó³owymi informacjami,
prosimy dzwoniæ na numer 22 812 40 40 lub 22 812 69 59 od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach  8.00-16.00.

O G £ O S Z E N I E
Zarz¹d SM „Ostrobramska”  na podstawie § 81 statutu Spó³dzielni, ustawy

o spó³dzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie
praw lokatorów  –  og³asza przetarg  otwarty na wynajem lokali mieszkalnych
w dniu 17.05.2011r. z mo¿liwoœci¹ uzyskania w przysz³oœci prawa do lokalu 
na zasadach prawa odrêbnej w³asnoœci b¹dŸ spó³dzielczego prawa, z chwil¹
zaistnienia takich  mo¿liwoœci.

OFEROWANE LOKALE: cena wywo³awcza 
czynszu  najmu 

ul. Witoliñska 2 m 93  – pow. u¿yt. – 45,40 m2 –  800,00 z³

ul. Witoliñska 2 m 66  – pow. u¿yt. – 45,40 m2 –  800,00 z³

Najemcy, którzy  uzyskaj¹  w trybie przetargu  prawo do zawarcia ze Spó³dziel-
ni¹ umowy najmu obowi¹zani s¹ do wniesienia, przed zawarciem umowy, na
wskazane konto Spó³dzielni  kaucji  w wysokoœci do szeœciokrotnoœci zaofer-
owanego czynszu najmu dla danego lokalu.

Poza czynszem najmu, najemca obowi¹zany bêdzie  wnosiæ:   
1. op³aty eksploatacyjne okreœlone przez Spó³dzielniê,
2. op³aty wynikaj¹ce z zawartych umów z dostawcami mediów.  

Oferty sporz¹dzone na piœmie nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach, 
z dopiskiem przetarg, w sekretariacie Spó³dzielni w terminie do dnia 16.05.2011 r.
do godz. 1800.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony.

Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu bez podawa-
nia przyczyn.

Ze szczegó³owymi warunkami  przetargu mo¿na zapoznaæ siê w Regulaminie
wynajmu lokali mieszkalnych w SM „Ostrobramska”, z którego zamieszczona jest
na  stronie internetowej – www.smo.waw.pl lub w biurze Spó³dzielni, pok. nr 14.

Lokale mo¿na ogl¹daæ po uprzednim uzgodnieniu terminu z Dzia³em
Eksploatacji, pok. nr 12, w godzinach pracy Spó³dzielni, tel. (22) 612-56-66. 
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII
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Metal−Market
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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

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

USG prenatalne 3D 4D
poniedzia³ek, œroda, czwartek, pi¹tek

16.00-18.00
Urolog

wtorek 14.00-16.00

Profesjonalna Oprawa Obrazów
ul. Saska 16

www.galeriaram.pl

info@galeriaram.pl

tel. 508 122 254

KUPON RABATOWY
10%

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

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

MATERIA£Y
BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE

MIESZALNIA FARB
Doradztwo i TRANSPORT

Atrakcyjne ceny

BUDUJESZ REMONTUJESZ MALUJESZ

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

nauka dla dzieci i doros³ych 
challange turnieje

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA ABONAMENTY
NA SEZON LETNI!

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT

Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon 
Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

Jak burmistrz chcia³ byæ
stra¿akiem…

Choæ dla wspó³czesnej m³odzie¿y podstawowym medium jest
Internet i telewizja, to wielu nastolatków wykazuje du¿e zainte-
resowanie tradycyjn¹, papierow¹ gazet¹. To zainteresowanie
jest tak du¿e, ¿e sami redaguj¹ szkolne gazetki.

Pod koniec kwietnia w „Kisielu”, czyli Zespole Szkó³ im. Stefana
Kisielewskiego przy ul. Szczawnickiej odby³a siê trzecia edycja Miê-
dzyszkolnego Konkursu Gazetek Szkolnych. W imprezie wziê³y
udzia³ uczniowskie redakcje z Pragi Po³udnie, Weso³ej i Pragi Pó³-
noc. Tegoroczny konkurs przebiega³ pod bliskim „Mieszkañcowi”

has³em „Moje najbli¿sze otoczenie, to¿samoœæ i patriotyzm lokalny”.
M³odzi dziennikarze uczestniczyli te¿ w warsztatach fotograficznych
prowadzonych przez Wiktora Salickiego, a warsztaty dziennikarskie
poprowadzi³ dziennikarz naszej redakcji Adam Rosiñski. 

M³odzie¿ æwiczy³a sztukê przeprowadzania, a nastêpnie redago-
wania wywiadu oraz pracy w zespole. – Dziennikarze zostali rzu-
ceni na szerokie wody – wyjaœnia³ red. Rosiñski – Pra¿anie mieli
przeprowadziæ wywiad z burmistrzem Pragi Po³udnie, a uczniowie
z Weso³ej z burmistrzem ich dzielnicy. Jak to czêsto bywa w pracy
dziennikarskiej trzeba by³o w ekspresowym tempie znaleŸæ kontakt
z dzielnicowymi w³odarzami, opracowaæ zestaw pytañ, przeprowa-
dziæ wywiady, zabezpieczyæ zapis rozmów. Zebrany materia³ by³
ogromny. Pó³torej godziny warsztatów nie starczy³o na jego selek-
cjê i zredagowanie wywiadu, ale tê czêœæ pracy szkolne redakcje
maj¹ zrobiæ we w³asnym zakresie. Zakres pytañ m³odzie¿y by³ bar-
dzo szeroki. Dziennikarzy interesowa³a m.in. praca burmistrzów
i wizja rozwoju dzielnic. Szczegó³owo pytali o rozwijaj¹c¹ siê in-
frastrukturê sportow¹, rozwi¹zania komunikacyjne, niszczenie
przez bobry drzew w Parku Skaryszewskim, fatalny stan wokó³ Je-
ziorka Goc³awskiego. 

Uczniów z praskich szkó³ interesowa³o te¿ jak sobie radzi³ z nau-
k¹ i kim chcia³ byæ za m³odu burmistrz Tomasz Kucharski. Jakie¿ by-
³o ich zdziwienie, gdy dowiedzieli siê, ¿e burmistrz chcia³ byæ… stra-
¿akiem. Dziennikarzom z Weso³ej nie uda³o siê po³¹czyæ z burmi-
strzem Edwardem K³osem, który w tym czasie mia³ wa¿ne spotkanie
i przeprowadzili wywiad z jego zastêpc¹ Marianem Mahorem. Oka-
za³o siê, ¿e najwiêkszym problemem dla m³odzie¿y z tej dzielnicy
jest dojazd do liceów po³o¿onych w innych czêœciach Warszawy.

Nie da siê ukryæ, ¿e zarówno m³odzi dziennikarze, jak i burmi-
strzowie mieli tremê w czasie przeprowadzania wywiadów. Mate-
ria³y z konkursu i warsztatów maj¹ ukazaæ siê w szkolnych gazet-
kach. A w konkursie, w kategorii szkó³ gimnazjalnych, za najlepsz¹
gazetkê jury uzna³o „�OM – �ród³o Oryginalnych Motywacji” ze
Starej Mi³osnej. Wœród pism szkó³ ponadgimnazjalnych zwyciê¿y-
³a „Gazetka Szkolna” z po³udniowopraskiego Zespo³u Szkó³ Ga-
stronomiczno-Hotelarskich. Dyrektor „Kisiela”, Jan Pilczuk, razem
z Halin¹ Panufnik z dzielnicowego wydzia³u oœwiaty wrêczyli ka¿-
dej szkolnej redakcji po dyktafonie. A burmistrz Tomasz Kuchar-
ski, który imprezê obj¹³ honorowym patronatem, zrobi³ sobie zdjê-
cie z m³odymi dziennikarzami i ich opiekunami. Ada M.

Tramwaje nie bêd¹ kurso-
wa³y ul. Targow¹ na odcinku
Kijowska – Dworzec Wileñski.
W tym czasie na trasy objazdo-
we zostan¹ skierowane linie 3,
20, 22, 25, 26 i 28. Linie 3 i 22
bêd¹ skrêca³y z ul. Targowej
w ul. Kijowsk¹. Pêtlami koñco-
wymi zamieni¹ siê linie 25 i 26.
Linia 25 skrêci przy Teatrze Po-
wszechnym w kierunku Gro-
chowskiej i dojedzie do pêtli na
rondzie Wiatraczna. Na Anno-
pol, gdzie normalnie ma swoj¹
pêtlê linia 25, w czasie remontu
dojedzie linia 26 – przy Dwor-
cu Wileñskim, zamiast jechaæ
w stronê Grochowa, skrêci
w kierunku ul. 11 Listopada.
Linia 20 bêdzie kursowa³a
w okresie remontu pomiêdzy
Boernerowem a ¯eraniem,
skrêcaj¹c z al. Solidarnoœci
w Targow¹ i jad¹c dalej Jagiel-
loñsk¹. Natomiast linia 28 za-
miast jechaæ do ronda Wia-
traczna zakoñczy swoj¹ trasê na
pêtli przy ZOO. Na czas prac na
ul. Targowej ZTM uruchomi
dwie autobusowe linie zastêp-
cze: Z-1, która bêdzie kursowa-
³a pomiêdzy rondem Waszyng-
tona a Dworcem Wileñskim
(trasa okrê¿na) oraz Z-2 kursu-
j¹c¹ tras¹ okrê¿n¹ z i do pêtli
przy Dworcu Wschodnim na ul.
Lubelskiej. 

Przez ok. 2-3 tygodnie nie
bêdzie natomiast utrudnieñ
w ruchu drogowym – roboty
bêd¹ prowadzone poza jezdnia-
mi. Potem zamkniêty zostanie
przejazd wschodni¹ (w kierun-
ku al. Solidarnoœci) jezdni¹ ul.
Targowej przez skrzy¿owanie
z ul. Kijowsk¹. Kierowcy omi-
n¹ wy³¹czony fragment jezdni
skrêcaj¹c w ul. Kijowsk¹, po-
tem przejad¹ przez pas zieleni
dziel¹cy dwie jezdni i drug¹ je-
zdni¹ ul. Kijowskiej wróc¹ na
ul. Targow¹. 

Modernizacja 
na EURO 2012 

Rozpoczynaj¹cy siê remont
na ul. Targowej to element
kompleksowej modernizacji
trasy tramwajowej Dw. Wileñ-
ski – Stadion Narodowy – Ron-
do Waszyngtona. Kolejny frag-
ment to odcinek od wêz³a Tar-
gowa/Kijowska do al. Ziele-
nieckiej wraz z pêtl¹ Zieleniec-
ka. W tej chwili Tramwaje War-
szawskie prowadz¹ postêpowa-
nie przetargowe na wybór wy-
konawcy modernizacji odcinka

trasy od ul. Bia³ostockiej do ul.
Kijowskiej i w al. Zielenieckiej. 

Nowe torowisko na d³ugoœci
ok. 3,2 km zostanie u³o¿one
w nowoczesnej technologii – na
trwa³ej konstrukcji, z odwo-
dnieniem i elementami wyci-
szaj¹cymi. Dziêki modernizacji
torowiska tramwaje bêd¹ jeŸ-
dzi³y ciszej i szybciej.  

Zmodernizowanych zostanie
osiem przystanków tramwajo-
wych – na skrzy¿owaniu ulic
Targowej i Kijowskiej, u zbiegu
ulic Targowej,  Zamoyskiego
i al. Zielenieckiej oraz na pêtli
„Zieleniecka”. Platformy przy-
stankowe zostan¹ podwy¿szone

i wyd³u¿one (66 m), tak aby
jednoczeœnie mog³y siê przy
nich zatrzymaæ dwa nowocze-
sne tramwaje niskopod³ogowe
typu Swing, produkcji firmy
PESA. Na wszystkich moderni-
zowanych przystankach plat-
formy bêd¹ mia³y nawierzchniê
z szarych p³yt granitowych
z pasem p³yt z wybrzuszeniami
dla niewidomych. Pojawi¹ siê
tak¿e nowe wiaty i dodatkowe
oœwietlenie. Przystanki i toro-
wisko oddziel¹ od jezdni prze-
zroczyste (na przystankach)
i a¿urowe (poza przystankami)
wygrodzenia. Na przystankach
zostanie przygotowane równie¿
zasilanie dla Systemu Informa-
cji Pasa¿erskiej, który Tramwa-
je Warszawskie planuj¹ urucho-
miæ w przysz³oœci na tej trasie. 

Zmieni¹ siê lokalizacje nie-
których przystanków. Przebu-

dowany bêdzie uk³ad przystan-
ków tramwajowych w rejonie
skrzy¿owania ulic Targowej,
Zamoyskiego i al. Zielenieckiej
(czyli obok Teatru Powszech-
nego). Przystanki zostan¹ prze-
niesione na wyloty skrzy¿owa-
nia, dziêki czemu pasa¿erowie
bêd¹ mogli w jednym miejscu
oczekiwaæ na linie nadje¿d¿aj¹-
ce z ró¿nych kierunków, a tak¿e
dogodnie siê przesiadaæ.
Wspólny przystanek dla jad¹-
cych w stronê ul. Kijowskiej
i Dworca Wileñskiego linii 3
i 26 (od ul. Grochowskiej) oraz
7, 22 i 25 (od al. Zielenieckiej)
zostanie przeniesiony za skrzy-

¿owanie z al. Zielenieck¹, bli-
¿ej zawrotki i skrêtu w kierun-
ku ul. Sokolej. Przystanek dla
7, 8, 22 i 25 znajdzie siê na pê-
tli „Zieleniecka”, a przystanek
dla 3, 8, 26 i 28, jad¹cych
w kierunku ronda Waszyngto-
na, bêdzie w dotychczasowej
lokalizacji przy Teatrze Po-
wszechnym.     

Na pêtli „Zieleniecka” zmo-
dernizowane zostan¹ rozjazdy,
umo¿liwiaj¹ce tramwajom
skrêt w ul. Targow¹ i ul. Gro-
chowsk¹. Powstanie tak¿e do-
datkowy tor awaryjny. Na obu
modernizowanych wêz³ach
rozjazdowych – przy skrzy¿o-
waniach ul. Targowej z ul. Ki-
jowsk¹ i al. Zielenieck¹ – dobu-
dowane zostan¹ tzw. trzecie to-
ry, dziêki którym tramwaje ja-
d¹ce w ró¿nych kierunkach nie
bêd¹ siê wzajemnie blokowaæ
oczekuj¹c na zmianê œwiate³.  

Przebudowa uk³adu torowego
wymusza koniecznoœæ zmian
w uk³adzie drogowym. Zmieni
siê fragment ul. Targowej w re-
jonie zawrotek i przejœcia dla
pieszych pomiêdzy ul. Kijow-
sk¹ a ul. Z¹bkowsk¹. Zawrotki
zostan¹ zlikwidowane, a w pa-
sie dziel¹cym powstanie przej-
œcie dla pieszych i chodnik pro-
wadz¹cy do przystanków tram-
wajowych przy skrzy¿owaniach
z ulicami Kijowsk¹ i Z¹bkow-
sk¹. Nieco zmieniony zostanie
uk³ad skrzy¿owañ ulic Targo-
wej i Kijowskiej oraz ulic Tar-
gowej, Zamoyskiego i al. Ziele-
nieckiej. Warto tu wspomnieæ,
¿e wêze³ tramwajowy na skrzy-
¿owaniu ulic Kijowskiej i Tar-
gowej zostanie przebudowany
zgodnie z projektem planowa-
nej Trasy Œwiêtokrzyskiej.

Szczegó³owe informacje
o zmianach w organizacji ruchu
spowodowanych remontami
i inwestycjami mo¿na znaleŸæ
na stronie Biura Koordynacji
Inwestycji i Remontów w Pasie
Drogowym pod adresem
http://inwestmapa.um.warsza-
wa.pl. Tam te¿ mo¿na zamówiæ
bezp³atn¹ us³ugê powiadamia-
nia SMS o utrudnieniach w ru-
chu w Warszawie. (ab)

Jeszcze będzie przepięknie…
Rozpoczê³a siê modernizacja trasy tramwa-
jowej Dw. Wileñski – Stadion Narodowy –
Rondo Waszyngtona. Modernizacja roz-
pocznie siê od remontu na skrzy¿owaniu
ulic Targowej i Kijowskiej w relacji pó³noc-
wschód czyli skrêtu w lewo z ul. Targowej.
Te roboty potrwaj¹ do 12 czerwca. 
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Jarmark Floriański
Piêkna, ciep³a pogoda, koncerty, t³um Pra¿an.  W niedzielê, 

8 maja ulica Floriañska po raz kolejny zamieni³a siê w têtni¹cy
¿yciem i zara¿aj¹cy entuzjazmem zak¹tek stolicy. Praga Pó³noc
znów pokaza³a oblicze dzielnicy, którego nie sposób nie polubiæ.
Organizatorzy imprezy maj¹ wiele powodów do dumy. Jar-
mark Floriañski maluje obraz Pragi w technikolorze. Barwy s¹
jaskrawe, tak jak pe³na kontrastów jest sama okolica.

Jarmarczna atmosfera
Ju¿ o godzinie 9.00 ulicê Floriañsk¹ zastawi³y barwne stoiska ofe-

ruj¹ce przyby³ym regionalne przysmaki oraz efekty pracy pobli-
skich pracowni artystycznych. Na Jarmarku Floriañskim mo¿na
wiêc by³o zarówno uzupe³niæ zapasy w domowej spi¿arni, jak i spra-
wiæ bliskim oryginalny i piêkny prezent. Nie zabrak³o tak¿e atrakcji
typowych dla jarmarcznej formu³y imprezy. By³a wata cukrowa, lo-
dy, bañki mydlane a nawet cyrkowe popisy. Oprócz zakupów orga-
nizatorzy zadbali te¿ o promocjê dzielnicy. Wœród stoisk mogliœmy
znaleŸæ punkty informacyjne takich atrakcji okolicy jak NoveKino
Praha. Do przekazywania pami¹tek i wspomnieñ o Pradze zachêca-
li natomiast przedstawiciele powstaj¹cego w³aœnie Muzeum Pragi.

Klimatycznie na Pradze
Klimatyczne zau³ki Floriañskiej wype³ni³ gwar dzieci oraz dŸwiê-

ki muzyki. Do niew¹tpliwych plusów imprezy nale¿y zaliczyæ jej
urozmaicony program. Tutaj znaleŸli coœ dla siebie zarówno doroœli

jak i dzieci. Ponad ulic¹ górowa³a scena, na której w samo po³udnie
pojawi³a siê orkiestra dêta OSP Kaski. Przybyli mogli podziwiaæ
tak¿e wystêpy Arki Noego i paradê orkiestry OSP Nadarzyn. Do
tañca widowniê porwa³ Czessband oraz melodie Kapeli Praskiej. -
Jak tu siê nie zakochaæ w Pradze, prawda? – pyta³ podczas impre-
zy Piotr Zalewski, burmistrz dzielnicy Praga Pó³noc. Pod wieczór
przewidziano coœ dla wielbicieli kabaretu, a na koniec scen¹ zaw³ad-
n¹³ jazz podczas koncertu „M³ynarski Plays M³ynarski”.

Wrêczenie „Florianów”
Oficjalnym punktem imprezy by³o wrêczenie „Florianów” dla

osób, które w sposób istotny zas³u¿y³y siê dla dzielnicy. W gronie

nagrodzonych znaleŸli siê: prof. Stanis³aw Dawidziuk, Rafa³
Szczepañski, Miros³aw Nizio, brygadier Krzysztof Markowski,
Piotr K³ys, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bo¿ej Loretañ-
skiej. -  Aby zas³u¿yæ na nagrodê, trzeba zrobiæ coœ dla Pragi i dla
tutejszej spo³ecznoœci. Wszyscy nagrodzeni w tym roku wyszli po-
nad standard – komentowa³ burmistrz. G³ównym organizatorem
imprezy by³ Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc.  Patronat honorowy ob-
jêli: Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej arcybiskup Henryk
Hoser oraz Adam Struzik, Marsza³ek Województwa Mazowieckie-
go. „Jarmark Floriañski” zd¹¿y³ ju¿ wrosn¹æ w tkankê dzielnicy. –
Nad kolejn¹ edycj¹ imprezy bêdziemy pracowaæ ju¿ od jutra – obie-
ca³ Piotr Zalewski, burmistrz dzielnicy. O.K. 

„Egzamin dojrza³oœci”  po-
zostawia w sercu ka¿dego nie-
zatarte wspomnienie. Wielu
twierdzi, ¿e to stres, który pa-
miêta siê przez ca³e ¿ycie.
Dlatego te¿ co roku, z takim
sentymentem  i uœmiechem
patrzymy na maturzystów.
Przypominaj¹ nam nasz¹
m³odoœæ. O maturze przypomi-
naj¹ te¿ kwitn¹ce kasztany –
niezmiennie od lat towarzysz¹-
ce uczniom w ich zmaganiach
z egzaminem „dojrza³oœci”. 

Matura 
sentymentalnie

Decyzj¹ Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej tegoroczne
matury rozpoczê³y siê 4 maja
i potrwaj¹ przez 20 dni.  Zdaj¹-
cego egzaminy dojrza³oœci roz-
poznajemy przede wszystkim
po na³o¿onych „barwach wo-
jennych”. Ubrani w bia³o –
czarne stroje staraj¹ siê zacho-
waæ spokój, choæ na ich twa-
rzach maluje siê niema³e zde-
nerwowanie. Tegoroczny matu-

rzysta na pytanie: co z matur¹?,
niezmiennie odpowie „najtru-
dniejsza od lat”. Dowiod³y tego
badania przeprowadzone przez
„Mieszkañca”, na grupie licea-
listów z obszaru Pragi Po³udnie
w warunkach dalekich od labo-
ratoryjnych. Kolejn¹ cech¹ cha-
rakterystyczn¹ tej grupy spo-
³ecznej jest to, ¿e ulice miasta
przemierza stadami. Jakby
wspólnie chcia³a pokonaæ gro-
Ÿnego przeciwnika – maturê.
Co sprawia, ¿e widz¹c matu-
rzystê uœmiechamy siê? Odpo-
wiedŸ jest prosta. W maturzy-
stach widzimy nasz¹ m³odoœæ.
Wspomnienie stresu i niepew-
noœci przed egzaminem ustêpu-
je miejsca obrazom zwi¹zanym
z liceum. Z czasami gdy mo¿na
by³o jeszcze pozwoliæ sobie na
„niedojrza³oœæ”.

Matura dziœ
W tym roku matury odbywa-

j¹ siê w 14 szko³ach ponadgim-
nazjalnych na terenie Pragi Po-
³udnie.  Do egzaminu zg³oszo-
no 1767 abiturientów i jest to
liczba porównywalna z rokiem
poprzednim.  Wiêkszoœæ z nich

to uczniowie praskich liceów,
jednak kilka procent tej grupy
stanowi¹ tak¿e absolwenci
szkó³ zawodowych (266
osób)i s³uchacze szkó³ dla do-
ros³ych (123 osoby). Wszystkie
te dane niewiele odbiegaj¹ od
statystyk z zesz³ego roku. By
sprawdziæ jak w praktyce radz¹
sobie tegoroczni maturzyœci
Mieszkaniec odwiedzi³ XXXV
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
im. Boles³awa Prusa (na zdjê-
ciach). - Matura by³a trudna.
W³aœnie odby³a siê czêœæ pod-
stawowa z matematyki. Uwa-
¿am, ¿e osoby z klas humani-
stycznych mog³y mieæ problem
z uzyskaniem minimum po-
trzebnego aby zdaæ. Z kolei eg-

zamin z polskiego by³ momenta-
mi niejasny. Ja bêdê jeszcze
podchodziæ do geografii, nie-
mieckiego i angielskiego.
Chcia³abym zdawaæ na SGH –
mówi³a Gosia. – Matematyka
by³a naprawdê doœæ trudna.
By³o mniej pytañ o charakterze
„zamkniêtym” przez co ba³am
siê, ¿e nie starczy mi czasu na
rozwi¹zanie ca³oœci. Natomiast
jêzyk polski nie sprawi³ mi trud-
noœci – doda³a, siedz¹ca obok
Patrycja.

Matura „wczoraj”
Na pocieszenie dla tegorocz-

nych maturzystów mo¿emy je-
dynie przytoczyæ zesz³oroczne
statystyki. Dzielnica Praga-Po³u-
dnie mo¿e poszczyciæ siê szko³a-

mi, które w 2009/2010 roku mia-
³y 100% zdawalnoœæ egzaminu
maturalnego – s¹ to: IV Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Adama
Mickiewicza i XIX Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Powstañ-
ców Warszawy. Kolejne szko³y,
które mog¹ poszczyciæ siê bar-
dzo wysok¹ zdawalnoœci¹ egza-
minu maturalnego to: XXXV
LO im. Boles³awa Prusa i XLVII
LO im. Stanis³awa Wyspiañskie-
go. Na uwagê zas³uguj¹ te¿ wy-
niki techników zawodowych.
W Ogólnopolskim Rankingu
Techników w 2010 roku Techni-
kum Chemiczne nr 3 w Zespole
Szkó³  nr 21 (ul. Saska 78) znala-
z³o siê na 4 miejscu w woje-
wództwie mazowieckim ze
wzglêdu na wyniki matur
z przedmiotów obowi¹zkowych
i przedmiotów dodatkowych. -
W tym roku na maturze pojawi³a
siê matematyka jako przedmiot
obowi¹zkowy, myœlê jednak ¿e
nie sprawi³a ona wiêkszych trud-
noœci i ¿e wyniki w tym roku bê-
d¹ tak jak w poprzednich latach
na wysokim poziomie. ¯yczê
wszystkim jak najlepszych wyni-
ków, a rodzicom wiele spokoju
w tym wa¿nym dla nas wszyst-
kich momencie -  uspokaja i zda-
j¹cych, i rodziców zastêpca bur-
mistrza Jaros³aw Karcz.

Olga Kamionek

MMMMAAAAJJJJ     IIII     MMMMAAAATTTTUUUURRRRYYYY
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H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
Maj zapowiada siê ca³kiem interesuj¹co. Zmiany,
które nast¹pi¹ pozwol¹ ci jaœniej spojrzeæ w przy-
sz³oœæ, uciszyæ niepokoje. Dotyczy to nie tylko spraw
zawodowych, lecz tak¿e osobistych. Sukcesom mo-
¿e sprzyjaæ zmys³ praktyczny, umiejêtnoœæ dokony-
wania wyborów i trzeŸwa ocena faktów. 

BYK 22.04-21.05
W pierwszej po³owie maja powinieneœ skupiæ siê na
kwestiach finansowych, które s¹ dla ciebie bardzo
wa¿ne. Mo¿e pojawiæ siê szansa podwy¿ki, zdoby-
cia wiêkszej gotówki lub nawet awansu. Jeœli otrzy-
masz propozycjê zmiany pracy – nie powinieneœ wa-
haæ siê przed podjêciem decyzji. Mog¹ ciê czekaæ
o¿ywione kontakty towarzyskie, nie zaprzepaœæ do-
brej formy intelektualnej. Realizowane z dnia na
dzieñ plany mog¹ siê okazaæ owocne.

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Postaraj siê wspó³pracowaæ z innymi – dziêki temu
mo¿esz dojœæ do wymarzonego celu. Trzeba bêdzie
zabraæ siê do pracy i czêsto naginaæ swoje zacho-
wanie do zachodz¹cych okolicznoœci. Na razie nie
mo¿esz spodziewaæ siê kokosów, przeciwnie – mo-
¿esz odczuæ odp³yw wiêkszych pieniêdzy na ko-
nieczne zakupy. Du¿ym atutem mo¿e byæ przychyl-
noœæ partnerów zawodowych oraz niez³a passa
w sprawach osobistych.

RAK 22.06-22.07
Powinieneœ trochê obni¿yæ poprzeczkê swoich am-
bicji. Pierwsza po³owa maja mo¿e obfitowaæ pewne
przeszkody, nieporozumienia z najbli¿szymi, co
mo¿e uniemo¿liwiæ realizacjê twoich planów. Po-
tem sprawy powinny ruszyæ do przodu, nast¹pi
ruch w interesach i poprawi siê sytuacja material-
na. Poprawi¹ siê te¿ stosunki z najbli¿szym otocze-
niem. Pamiêtaj, aby unikaæ zadra¿nieñ i nie ¿¹daæ
zbyt wiele!

LEW 23.07-23.08
To, co najwa¿niejsze postaraj siê za³atwiæ w pierw-
szych tygodniach maja. W tym czasie bêd¹ ci sprzy-
jaæ okolicznoœci, jak równie¿ pomoc ze strony osób,
które zaanga¿owa³y siê w twoje sprawy. Potem mo-
g¹ siê pojawiæ pewne nieprzewidziane przeciwnoœci.
Nie upieraj siê przy swoim zdaniu, unikaj k³ótni i kon-
fliktów. Wchodz¹c w chwilowy zastój finansowy,
przeprogramuj siê na oszczêdnoœci i skromniejszy
tryb ¿ycia.  

PANNA 24.08-23.09
Maj mo¿e byæ miesi¹cem spe³nionych marzeñ mi³o-
snych dla tych, którzy têskni¹ za wielkim uczuciem.
Z powodzeniem w sprawach osobistych ³¹czyæ siê
mo¿e dobra passa w interesach w miejscu pracy.
Pod koniec miesi¹ca postaraj siê jednak wycofaæ
z wa¿niejszych decyzji, bowiem mog¹ siê pojawiæ
przeszkody, które zniechêc¹ ciê do dalszego dzia³a-
nia. Pamiêtaj jednak, ¿e ka¿de trudnoœci bywaj¹
chwilowe i po nich przychodzi czas na ponowny
atak. Nie poddawaj siê! 

WAGA 24.09-23.10
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e wiosenne drobne dolegliwoœci
zdrowotne mog¹ zostaæ z tob¹ na trochê d³u¿ej. Za-
dbaj wiêc o zdrowie, i zbytnio siê nie przemêczaj.
W sprawach zawodowych uda ci siê rozwi¹zaæ nie-
jeden problem zw³aszcza, gdy masz dla kogo praco-
waæ. Tutaj mo¿esz liczyæ na pomoc swoich przyja-
ció³. Spotkania z nimi mog¹ byæ okazj¹ do mi³ych
wspomnieñ. Jeœli marzysz o wiêkszej kasie, na
wszelki wypadek – nie omijaj kolektury. 

SKORPION 24.10-23.11
Mo¿esz teraz prze¿ywaæ drobne nieporozumienia
z najbli¿sz¹ osob¹. We wspólnych relacjach poha-
muj jednak agresjê i nie ¿¹daj rzeczy niemo¿liwych.
Skoncentruj siê na pracy i zarobkach. Pojawi¹ siê
mo¿liwoœci poprawy sytuacji finansowej.  Wyka¿ siê
wytrwa³oœci¹ i nie przejmuj siê wybuchami z³oœci
u osób zajmuj¹cych wy¿sze stanowisko. Na pewno
wszystkie sprawy siê unormuj¹, a ty spojrzysz
w przysz³oœæ bardziej optymistycznie. 

STRZELEC 24.11-22.12
To dobry czas, abyœ rozpocz¹³ pewne rzeczy od no-
wa.  Mo¿esz siê spodziewaæ nowoœci i niespodzia-
nek. Mo¿liwe, ¿e dojdzie do realizacji marzeñ o da-
lekiej podró¿y, mo¿liwe, ¿e odwiedzi ciê ktoœ od
dawna niewidziany, który sprawi, ¿e zmienisz swoje
dotychczasowe pogl¹dy na niektóre sprawy. Tutaj
potrzebny bêdzie zapa³ i otwarte podejœcie do nie-
których zagadnieñ. W mi³oœci mo¿e byæ zmiennie
ale có¿, ka¿demu wolno pokaprysiæ. 

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Najbli¿sze tygodnie zapowiadaj¹ siê wrêcz ró¿owo.
Zmiany które nast¹pi¹, pozwol¹ ci jaœniej spojrzeæ
w przysz³oœæ i sprawi¹, ¿e uwierzysz w siebie. Bê-
dzie to dotyczy³o spraw osobistych i zawodowych.
Warto bêdzie dzia³aæ, realizowaæ swoje plany i cie-
szyæ siê ka¿d¹ chwil¹. Wiosenne spacery to wyma-
rzony czas na poprawê kondycji. Warto zadbaæ
wtedy o dobre towarzystwo. 

WODNIK 21.01-19.02
Wiosenny nastrój poprawi ci samopoczucie i bêdzie
sprzyja³ rozpoczêciu nowych spraw i planowaniu
wa¿nych przedsiêwziêæ. Finanse nie powinny ci daæ
powodów do narzekañ. Nie podejmuj teraz ¿adnych
dzia³añ pod wp³ywem emocji. Otaczaj siê ludŸmi
¿yczliwymi i m¹drymi, którym zale¿eæ bêdzie na two-
im powodzeniu. W sercu mo¿e byæ majowo, wiosen-
nie, ale w g³owie nie powinieneœ mieæ zielono…  

RYBY 20.02-20.03
Wiosna w pe³ni, a ty ciesz¹c siê jej urokami mo¿esz
niestety bujaæ w ob³okach. Tymczasem powinieneœ
jednak skupiæ siê bardziej na prozaicznych zajê-
ciach np. za³atwianiu zaleg³ych rachunków i spraw.
Skoncentruj siê bardziej na prozie ¿ycia, bo bez te-
go mo¿e byæ krucho… Zadbaj o swoje zdrowie
i uwa¿aj za kierownic¹! W sprawach serca mo¿esz
zostaæ zaskoczony pewn¹ mi³¹ niespodziank¹!   

Merlin

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

SSkkoońńcczzyyłłyy  ssiięę  zziimmoowwee  ppóółłmmrroo−−

kkii,,  wwiioosseennnnee  ssłłoońńccee  bbeezz  cceerree−−

ggiieellii  ooddssłłaanniiaa  wwsszzeellkkiiee  nniieeddoo−−

sskkoonnaałłoośśccii  uurrooddyy..  KKoorrzzyyssttaajj−−

mmyy  zz nnaattuurraallnnyycchh  śśrrooddkkóóww  ppiiee−−

llęęggnnaaccjjii!!  JJeeśśllii  nniiee  jjeesstteeśś  uucczzuu−−

lloonnaa  nnaa  żżaaddeenn  sskkłłaaddnniikk……

SSuurroowwee  jjaajjkkoo: świeże, ze

starannie umytą skorupką.

Sucha lub szorstka skóra

(ttwwaarrzz,,  ddeekkoolltt,,  ddłłoonniiee,,  łłookkcciiee)

doceni  świeże żółtko z łyżką

octu jabłkowego lub soku z cy−

tryny i 1−2 łyżkami oliwy (ok.

20 min.). NNaa  wwłłoossyy − żółtko z 2

łyżkami oliwy i 3 łyżkami oleju

rycynowego, na głowie pod fo−

lią i ciepłym ręcznikiem przez 

1−2 godz. NNaa  rroozzsszzeerrzzoonnee  ppoorryy:

posmaruj twarz świeżym biał−

kiem, zmyj zimną wodą po 25

minutach.
OOwwooccee: cceerraa  mmiieesszzaannaa  ii ttłłuu−−

ssttaa: truskawki plus chudy

twarożek rozgnieć na papkę,

trzymaj 20 minut; cceerraa  ssuucchhaa

− maliny rozgnieć ze śmietaną

kremówką i łyżką lekko ogrza−

nego miodu, zmyj po 25 minu−

tach.  
NNaa  ppiięękknnee  ddłłoonniiee: włóż w mi−

skę jasne winogrona i rozgnia−

taj je czystymi rękami przy−

najmniej przez 20 minut tak,

by dłonie były w nich zanurzo−

ne. Efekt − znakomity!

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Wszystko z truskawkami! Nareszcie!

✓✓ Zupa truskawkowa z kluseczkami: œwie¿e truskawki
oczyœciæ, zmiksowaæ, dodaj¹c przegotowanej, ch³odnej wody
by uzyskaæ po¿¹dan¹ konsystencjê i nieco wanilii oraz, w mia-
rê potrzeby, cukier puder lub œwie¿o wyciœniêty sok z cytryny.
Ca³oœæ podgrzaæ (nie gotowaæ!), doprawiæ s³odk¹ œmietank¹
30%. Podawaæ na ciep³o, z kluseczkami, dekoruj¹c listkami
miêty.

✓✓ Polêdwiczki wieprzowe: polêdwiczki umyæ, osuszyæ, skropiæ octem balsamicznym,
oprószyæ sol¹ i czarnym pieprzem, przykryæ i odstawiæ w ch³odne miejsce na 2-3 godzi-
ny. Kilka garœci dojrza³ych, aromatycznych truskawek oczyœciæ z szypu³ek, skropiæ octem
balsamicznym, posypaæ prawdziwym br¹zowym cukrem, odstawiæ na oko³o 30 minut, Na
patelni rozgrzaæ mas³o (nie przypaliæ!) i obsma¿yæ polêdwiczki na rumiano. Mo¿na je
przedtem pokroiæ na plastry ok. 1,5-2 cm, wówczas sma¿¹ siê krócej, ale bardziej deko-
racyjnie wygl¹daj¹, gdy je podamy w ca³oœci, porcjuj¹c dopiero podczas serwowania na
talerze. Gdy polêdwiczki s¹ rumiane, dodajemy truskawki wraz z sosem, jaki wytworzy-
³y i sma¿ymy czêsto mieszaj¹c jeszcze kilka minut, najpierw sos odparowuj¹c, a nastêp-
nie przykrywaj¹c potrawê jeszcze na 1-2 minuty. W sumie sma¿enie z truskawkami nie
powinno przekroczyæ 3-4 minut. Doprawiamy na koniec odrobink¹ soli, podajemy z ry-
¿em i sa³at¹, dekorujemy malutkimi listkami miêty i bazylii. Podczas sma¿enia miêsa
mo¿na je oprószyæ imbirem, jeœli ktoœ lubi - bêd¹ bardziej wyraziste i pikantne. Smak -
niezrównany i odkrywczy!

✓✓ Mus truskawkowy: Bardzo dojrza³e truskawki oszypu³kowaæ, starannie umyæ,
os¹czyæ, zmiksowaæ dodaj¹c cukier puder do smaku. Wymieszaæ z rozpuszczon¹ ¿e-
latyn¹ w takiej proporcji, by lekki mus nie zamieni³ siê w sztywn¹ galaretê. Szybko
wlaæ mus do miseczek, a gdy zastygnie, polaæ wierzch cieniutk¹ warstw¹ rozpuszczo-
nej, lecz ch³odnej czekolady, dekoruj¹c owocami truskawek. Dla doros³ych mo¿na do-
daæ do musu nieco rumu lub - na wierzch - ajerkoniaku.

✓✓ Koktajl truskawkowy: zimna maœlanka, kefir lub jogurt plus bardzo dojrza³e zim-
ne truskawki zmiksowane w wysokim naczyniu, najlepiej bez dodatku cukru. Mo¿na
dodaæ lodów waniliowych. Nie w³¹czajcie miksera zanim go porz¹dnie nie zanurzycie!

PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
MMaałłaa  ppoowwttóórrkkaa  zz lleettnniicchh  pprrzzyyppaaddłłoośśccii..  NNiiee  wwaahhaajjmmyy  ssiięę  pprrzzeedd

ssttoossoowwaanniieemm  pprrooffeessjjoonnaallnnyycchh  śśrrooddkkóóww  ooddssttrraasszzaajjąąccyycchh,,  lleecczz  ggddyy
iicchh  zzaabbrraakknniiee,,  ssiięęggaajjmmyy  ppoo  ddoommoowwee  ssppoossoobbyy..

KKoommaarryy − zwłaszcza leśne − mogą przenosić ornitozy, czyli
choroby przenoszone zwykle przez ptaki. Alergiczne odczyny może powodować ko−
marza  ślina. Co przyciąga komary? Woda, nawet ta zostawiona w szklankach na sto−
le; ciemne ubrania. Czego nie lubią? Zazwyczaj zapachu mięty, lawendy, wanilii, cy−
tryny oraz zapachu skóry osób jedzących dużo pomidorów lub przyjmujących wita−
minę B1. 

MMeesszzkkii − małe, czarne, pękate, po ugryzieniu zostawiają bardzo długo swędzące
i piekące ślady, mogą być przyczyną alergii czy np. podwyższonej temperatury lub
mdłości. Atakują w dzień. Odstrasza je olejek waniliowy lub goździkowy. 

KKlleesszzcczzee  − przenoszą paskudne i bardzo niebezpieczne choroby zakaźne. Tu nie po−
lecamy domowych sposobów. Szczepienia, profesjonalne środki ochronne a zwłaszcza
− staranny przegląd ciała i ubrania po spacerach oraz fachowe usuwanie intruzów, to
najlepsze, co możemy zrobić. CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przes³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania siê
gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 7/2011: „Z³e nie zginie”. Nagrodê – bilet do kina dla

2 osób – wylosowa³ p. Jerzy Ryll z ul. Lipskiej. Po odbiór biletów zapra-
szamy do NoveKino Praha (z dowodem osobistym i egz. „Mieszkañca”
Nr 9/2011) do 20 maja br. po wczeœniejszym umówieniu siê telefonicz-
nym z dzia³em rezerwacji biletów.

NoveKino Praha ul. Jagielloñska 26, rezerwacja 22 343 03 10, praha@novekino.pl

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Sesja egzaminacyjna. Profesor wchodzi do

sali, widzi kogoś kryjącego się za ławkami,
przy kaloryferze.
− Ej, ty, widzę cię, wyłaź! Mów mi zaraz,

co wiesz o rachunku prawdopodobieństwa!
− No… nic!
− To może całki?
− Eee.. też nic.
− Człowieku! To jak ty chcesz skończyć te studia!
− Ja tu tylko naprawiam kaloryfer…

☺ ☺ ☺
− Jest pan beznadziejny − mówi profesor polonistyki do

studenta. − Proszę choć powiedzieć, jaką częścią mowy
jest „nic”.
− Chyba czasownik!
− Czasownik?! − wybucha profesor.
− Bbbo odpowiada nnna pppytanie „co robi” − jąka stu−

dent.                                   WWeessoołłyy  RRoommeekk
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ADMINISTROWANIE

Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692-614-577

AUTO−MOTO

Auto-Skup. Tel.795-297-763

FINANSE

Ksiêgowoœæ – fachowo, rze-
telnie, dyskretnie, osobiœcie po-
prowadzê. Tel. 606-763-006; 

22 810-83-60
Szybka po¿yczka bez BIK. 

Tel. 667-877-945

KUPIĘ

AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkê oraz znaczki, monety,
medale. Tel. 0516-400-434

Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, meble
i inne przedmioty. 
Tel. 22 610-33-84; 0601-235-118

Kupiê stare etykiety piwne,
podstawki, kapsle, butelki, szyl-
dy. Tel. 695-430-368

Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 606-742-822;

www.odkurzaczerainbow.pl

MEDYCZNE

Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37

Internista – wizyty domowe. 
Tel. 601-362-743

MEDYCYNA NATURALNA

Masa¿ klasyczny, pó³ godziny
za 30 z³otych „Universam” Gro-
chów. Tel. 602-412-901

NAUKA

AAA Angielski, Grochów. 
Tel. 503-185-901 

Francuski z dojazdem. 
Tel. 0602-276-202

Korepetycje. Mgr in¿. Mate-
matyka, fizyka, szko³a podstawo-
wa, gimnazjum, liceum (skutecz-
nie). Tel. 692-095-060

Liceum dla doros³ych.
Tel. 22 517-77-40;

602 232 879
Matematyka, dojazd. 

Tel. 691-870-045
RAMKA
Matematyka. Tel. 504-242-103

Opiekunka dzieciêca – szko³a
policealna, kursy. 

Tel. 22 310-27-40
Szko³a policealna - dekorator

wnêtrz, opiekunka/guwernantka. 
Tel. 22 517-77-40; 602-232-879

Szkolenia BHP. 
Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

Warsztat – magazyn 240 m kw.
Falenica. Tel. 608-147-854

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

Domek murowany, zabudowa-
nia gospodarcze (pokój z kuch-
ni¹), ogrodzenie, studnia - sprze-
dam na dzia³ce ogrodniczej
(ogród rodzinny) przy ulicy
Odrêbnej, numer dzia³ki 133. Ce-
na do uzgodnienia. 

Tel. 609-026-513
Dzia³ka siedliskowa. 

Tel. 792-610-568
Pawilon na bazarze przy „Uni-

versamie”. Tel. 791-943-817

DAM PRACĘ

Dobrze szyj¹c¹ przyjmê do
pracowni. Tel. 22 870-06-57

Firma MarcPol S.A. zatrudni
do placówek w Warszawie i oko-
licach osoby na stanowisko KA-
SJER i SPRZEDAWCA. 

Kontakt 22 547-05-41 
e-mail:rekrutacja@marcpol.waw.pl
RAMKA
Operatora wyt³aczarki tworzyw
zatrudniê. Ul. Marsa 76. Tel. 601-
355-450

Przedszkole Niepubliczne
w Sulejówku k/Warszawy zatru-
dni nauczyciela wychowania
przedszkolnego. Praca w pe³nym
lub niepe³nym wymiarze godzin,
mile widziana Pani na emerytu-
rze oœwiatowej. CV proszê prze-
s³aæ na adres e-mail: przedszko-
le@przedszkoledelfinek.eu 

SZUKAM PRACY

Kobieta 50-letnia, fizjotera-
peutka z 25-letnim sta¿em w za-
wodzie poszukuje pracy na sta-
nowisku fizykoterapeuty - od za-
raz. Tel. 512-343-864

Posprz¹tam + okna, ³adnie. 
Tel. 503-836-166

Pralnia na Grochowie przyjmie
do pracy przy maglu. Tylko ca³y
etat. Bez na³ogów. Kontakt tel.
602-333-737

Przyprowadzê dziecko z przed-
szkola, szko³y i zajmê siê. 

Tel. 503-156-917
Zaopiekujê siê starsz¹ osob¹,

referencje. Tel. 503-156-917

OGRODNICZE

Zak³adanie i pielêgnacja ogro-
dów, porz¹dki. 

Tel. 0888-906-138

PRAWNE

DORADCA PODATKOWY
– porady, k³opoty z urzêdem
skarbowym, wszystkie podatki,
spadki, darowizny, aukcje. War-
szawa Goc³aw. 

Tel. 22 672-34-34;
604-095-656 

www.podatki-doradca.pl
Kancelaria Prawna, przy-

stêpne ceny, szeroki zakres us³ug.
Czynna codziennie oprócz wtor-
ków, ul. Grochowska 207 (Uni-
versam, nad bankiem).

www.kancelariaosica.pl 
Tel. 0509-959-444, 

22 810-00-61 w. 252 
Kancelaria Adwokacka adw.

Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukoœna. 

Tel. 22 613-04-30; 
0603-807-481

Radca prawny. 
Tel. 691-821-122

RAMKA
WYCENA NIERUCHOMOŒCI
tel. 600 43 88 44

RÓŻNE

OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE. 

TEL. 500-336-607
Profesjonalne sprz¹tanie biur -

Warszawa. Tel. 513-342-440
Przyjmê wspólnika do lokalu

us³ugowo-sklepowego: kra-
wiectwo, odzie¿ skórzana, ko-
¿uchy. Tel. 513-147-937

SPORT

USŁUGI

AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zacho-
dnie. Naprawa. 

Tel. 22 612-95-23, 
0609 105 940

ALKO – PRZEPROWADZ-
KI. Tel. 512-139-430

AAA SPRZ¥TANIE PIW-
NIC, wywóz mebli. 

Tel. 694-977-485
Anteny SAT TV, kamery – 24

h. Tel. 0602-396-976
ANTENY - CYFRA+, Polsat,

N-ka oraz 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. 22 815-47-25; 

501-123-566 
ANTENY, TELEWIZORY –

naprawa. Tel. 22 818-07-17
Anteny indywidualne, zbior-

cze, monitoring, naprawa RTV.
Najwy¿sza jakoœæ us³ug ul. Igañ-
ska 32. Tel. 22 813-60-33; 

604-506-278
Audio-Video, LCD, naprawy

telewizorów, DVD, piloty, mon-
ta¿, konserwacja anten TV, SAT. 
Tel. 503-717-670; 22 671-33-22

AAA GAZ, HYDRAULIKA
24 H!, awaria pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, przeróbki, naprawy.
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744 

Cyklinowanie, lakierowanie –
Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03

Cyklinowanie, lakierowanie,
uk³adanie parkietów ró¿nych –
Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545; 

CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki – KAR-
CHEREM. TEL. 694-825-760

Czyszczenie – tanio KARCHE-
REM dywanów, tapicerki aut. 

Tel. 22 619-40-13; 502-928-147
Cyklinowanie, lakierowanie. 

Tel. 510-727-201
DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 22 642-96-16
Domofony, instalacje elek-

tryczne, pralki. Tel. 601-936-805
Elektryczne (uprawnienia). 

Tel. 22 870-27-39; 502-208-813
ELEKTRYCZNE – G³owac-

ki. Tel. 504-618-888
GAZ, HYDRAULIKA – 24

h, naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 22 610-18-53; 

662-065-292
GEODEZJA. 

TEL. 609-240-602
Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 22 671-05-82
Glazura, hydraulika – osobi-

œcie. Tel. 518-562-380
GLAZURA, hydraulika, elek-

tryka. Tel. 694-809-402
GLAZURNICZE, hydrau-

liczne. Tel. 504-618-888
Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 503-910-765
Hydrauliczne, gazowe – solidnie.

Tel. 22 610-81-21; 607-773-106
Hydraulik. 

Tel. 22 815-66-60; 502-031-257
Hydrauliczne i gazowe –

uprawnienia. Tel. 22 611-89-95; 
795-449-407

HYDRAULICZNE – G³o-
wacki. Tel. 504-618-888

Hydraulika, wod. kan.-gaz.,
piece, remonty, przegl¹dy gazo-
we, wentylacyjne i kominiar-
skie. Tel. 696-321-228

LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 

TEL. 694-825-760
Lodówki, pralki. 

Tel. 22 671-80-49; 604-910-643; 
601-361-830

Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 22 615-76-97; 

695-679-521 
Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 22 612-01-95; 510-711-163
Malowanie, tapetowanie,

g³adŸ. Tel. 22 810-90-22
NAPRAWA TELEWIZO-

RÓW – dojazd. 
Tel. 602-216-943

Naprawa telewizorów u klie-
nta. Tel. 22 671-94-53; 

692-420-605
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulaturê,
st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. Tel.
22 499-20-62 

OCIEPLANIE. 
TEL. 660-473-628

Papa termozgrzewalna. 
Tel. 660-473-628

Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dy-
wanów, magiel. Zak³ad Pralni-
czy ul. Igañska 22. 

Tel. 22 870-09-54
Pralki – naprawiam. Emeryci

50% taniej. Tel. 22 672-95-50; 
503-846-135

Pralki, lodówki – naprawa. 
Tel. 502-562-444; 603-047-616
Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
STOLARZ - wykona solidnie

- meble, zabudowy, szafy, kuch-
nie, pawlacze i inne. 
Tel. 22 810-38-04; 602-126-214

TAPETOWANIE, malowa-
nie. Tel. 504-618-888

Tapicerskie. 
Tel. 22 612-53-88

Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 663-511-771

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

Tel. 22 610-54-19
Rolety antyw³amaniowe i na-

prawy. Tel. 602-228-874
Rolety, ¿aluzje, verticale, role-

ty antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 602-228-874

USŁUGI/ komputerowe

Komputerowy Serwis. 
Tel. 796-652-432

Naprawa komputerów, insta-
lacje, serwis, usuwanie wiru-
sów. Tel. 603-650-090

Tani serwis. Tel. 602-849-614

USŁUGI/remontowe

Glazura, hydraulika, remonty. 
Tel. 511-619-407

Malowanie, tapetowanie – re-
monty. Tel. 22 612-21-74; 

501-028-073
MALOWANIE, MYCIE

ELEWACJI DOMÓW. 
TEL. 660-473-628

REMONTY, WYKOÑCZE-
NIA, HYDRAULIKA. 

TEL. 507-288-688
TAPETY NATRYSKOWE,

G£ADZIE, MALOWANIE,
REMONTY A-Z. 

TEL. 794-250-812

USŁUGI/transportowe

WYWÓZ MEBLI, GRUZU,
z³omu, œmieci, liœci, oczyszcza-
nie piwnic, strychów. 

Tel. 22 224-22-63; 
888-651-163

Wywóz gruzu, mebli, liœci,
ga³êzi, oczyszczanie piwnic, stry-
chów, prace porz¹dkowe. 

Tel. 600-359-594

ZIELARSTWO

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

Tel. 602-648-813
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Operatora wyt³aczarki tworzyw
zatrudniê. Ul. Marsa 76.

Tel. 601-355-450

Matematyka. Tel. 504-242-103

WYCENA
NIERUCHOMOŒCI

tel. 600 43 88 44

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.: 22 613-24-42
Ca³odobowo 602−398−417

Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 22 612-86-32

Ca³odobowo 604−216−738
www.genita .p l

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

tel. 22 610-48-74; 22 610-49-11
ul. Floriañska 12

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
ca³odobowo – tel. 195 88
(po³¹czenie bezp³atne);

22 836-69-16; 608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 22 610−02−17
kom. 602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulatu-
rê, st³uczkê. Sprz¹tanie piw-
nic i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 

MIESZKANIE ul. Garwoliñska 
2 POKOJE 48 m2

cena – 340 000 PLN

DZIAŁKA Trakt Lubelski 
2657 m2 w.z na 4 budynki dwulokalowe 
tel. 500 161 109

P I L N I E  S P R Z E D A M :

tel. (22) 615 80 05  (22) 615 80 06 

KANCELARIA PRAWNA
Lex – Fin
Porady prawne

Zastêpstwo procesowe
Podania, umowy, wnioski itp.

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

tel. 22 879-11-70
e-mail: kancelaria@lex-fin.pl

KANCELARIA PODATKOWA
Lex – Fin

Kompleksowa obs³uga
ksiêgowo-podatkowa

firm

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

tel. 22 610-28-29
e-mail: biuro@lex-fin.pl

NARTY
ROWERY
SERWIS!!!

W−wa ul. Ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA
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To ju¿ trzecia impreza z cy-
klu „Bieg dooko³a ZOO”. Za-
nim zawodnicy zd¹¿yli usta-
wiæ siê na linii startu, to ju¿
pobite zosta³y nieoficjalne re-
kordy Polski – 1000 pakietów
startowych rozesz³o siê w ci¹-
gu 27 minut, a zapisy uzupe³-
niaj¹ce trwa³y ledwie 30 se-
kund!

Impreza odby³a siê 16 kwiet-
nia. Zawodnicy do przebiegniê-
cia mieli 10 kilometrów, s¹ to
trzy okr¹¿enia terenu warszaw-
skiego ogrodu zoologicznego.
Ka¿da taka pêtla prowadzi
przez g³ówn¹ alejê ogrodu.
Piêkna pogoda stworzy³a wspa-
nia³e warunki do biegania.

Oprócz samego biegu,
w którym brali udzia³ doroœli
zawodnicy, w Parku Praskim
odby³ siê festyn z koncertami,
a pobiec mieli te¿ szansê naj-
m³odsi – zorganizowany zosta³
bieg dzieci i m³odzie¿y, dedy-
kowany zawodnikom od wieku
przedszkolnego do lat 16 (na
zdjêciu). Ca³e wydarzenie przy-

ci¹gnê³o wiêc liczne rodziny,
rodzice z zapa³em dopingowali
swe pociechy, a na twarzycz-
kach latoroœli widaæ by³o praw-
dziw¹ wolê zwyciêstwa. 

Jak podkreœlaj¹ organizatorzy
Sport Evolution Agencja Marke-
tingu Sportowego, idea biegania
dooko³a ogrodu zoologicznego

narodzi³a siê w Stanach Zjedno-
czonych jako forma po³¹czenia
aktywnoœci fizycznej i zwiedza-
nia ZOO. Na konferencji praso-
wej pad³o nawet okreœlenie, i¿
jest to najweselszy bieg w Pol-
sce. W istocie – rodzinna atmo-
sfera, mo¿liwoœæ podpatrzenia
dzikich zwierz¹t, oraz zupe³nie
luŸne i radosne podejœcie zawo-
dników sprawiaj¹, ¿e formu³a
biegu sprawdza siê znakomicie.
Warto dodaæ, i¿, jak powiedzia³a
Ewa Zbonikowska, zastêpca Dy-
rektora Miejskiego Ogrodu Zoo-
logicznego - Nasze zwierzêta nie
bêd¹ siê stresowaæ, bo zawodni-
cy przebiegn¹ g³ówn¹ alej¹. Tam
s¹ w wiêkszoœci takie zwierzêta,
którym jest obojêtne to, co siê
dzieje w pobli¿u. Warszawska
edycja jest jedyn¹ tego typu
w Polsce, na ca³ym œwiecie
odbywa siê zaledwie kilka takich
imprez.

Zwyciêzc¹ tegorocznego bie-
gu w kategorii Open zosta³
Marcin Fudalej z warszawskiej
dru¿yny Reebook City Gym
z wynikiem 31 minut i 40 se-
kund. Istotnym aspektem ca³e-
go wydarzenia, oprócz promo-
cji biegania, jest wsparcie war-
szawskiego ZOO. 10 tysiêcy
z³otych, pochodz¹cych z op³at
startowych zawodników, zosta-
³o przekazanych Fundacji Pan-
da dzia³aj¹cej przy ogrodzie. 

Konrad Pisarski
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Wytańczyliśmy
Polskę

Zachwyty, gratulacje, prze³amywanie stere-
otypów o Polsce. To podsumowanie polskiej
prezentacji podczas targów ITB Berlin 2011.
W tym roku Polska by³a oficjalnym krajem
partnerskim przy organizacji tej presti¿owej
miêdzynarodowej wystawy bran¿y turystycz-
nej.

Na spotkaniu prasowym przedstawiono efek-
ty kampanii wizerunkowej promuj¹cej Polskê
pod has³em „Move Your Imagination”. Jej
twórc¹ jest Polska Organizacja Turystyczna. Na
spotkaniu obecni byli: minister Sportu Adam
Giersz, podsekretarz stanu tego¿ ministerstwa
Katarzyna Sobierajska oraz prezes POT Rafa³
Szmytke. Organizatorzy mog¹ byæ z siebie du-
mni. Wszyscy ocenili prezentacjê jako bardzo
udan¹ i budz¹c¹ ogromne zainteresowanie ludzi
z ca³ego œwiata. - Chcemy, by Polska by³a po-
strzegana jako nowoczesny kraj. Po raz pierw-
szy byliœmy krajem partnerskim, mimo ¿e na
targach jesteœmy obecni od 40 lat. Dziêki pre-
zentacji Polska nie bêdzie kojarzona tylko z tu-
rystyk¹ sentymentaln¹ – powiedzia³ obecnym
minister Giersz. 

Na tegorocznych targach Polska mia³a naj-
wiêksz¹ powierzchniê wystawiennicz¹. Nasze
stoisko wraz z ekspozycjami 16 regionów mia³o
15 800 m.kw., polsk¹ ofertê turystyczn¹ prezen-
towa³y 72 stoiska. Celem ca³ej kampanii by³o za-
intrygowanie Polsk¹ i zwrócenie na jej atrakcyj-
noœæ turystyczn¹ pod innym k¹tem. Do wspó³pra-
cy koncepcyjnej zaproszeni zostali m³odzi twór-
cy, zaprezentowana zosta³a animacja w technolo-

gii 3D, której autorem by³ Tomasz Bagiñski, zna-
ny z nominowanego do Oskara filmu animowa-
nego „Katedra”.

GwoŸdziem programu kampanii w Berlinie by-
³a ceremonia otwarcia targów, podczas której
mia³ miejsce spektakularny pokaz multimedialny
– opowieœæ o Polsce w stereoskopii. Puent¹ wido-
wiska by³ pokaz tañca w choreografii Augustina
Egurroli. – Prze³amaliœmy konwencjê i konwe-
nanse. To by³o najwiêksze przedstawienie 3D na
œwiecie. Dos³ownie wytañczyliœmy Polskê – pod-
kreœli³ prezes Szmytke.

Wa¿nym elementem prezentacji naszego kraju
by³y zbli¿aj¹ce siê Mistrzostwa Europy w Pi³ce
No¿nej UEFA EURO 2012, których jesteœmy go-
spodarzami.

Wymiernym efektem jest wartoœæ publikacji na
temat Polski w niemieckich mediach. Szacowana
wartoœæ tych¿e wynosi w przybli¿eniu 55 mln eu-
ro. Jest to tym istotniejsze, ¿e Niemcy s¹ najlicz-
niej odwiedzaj¹cym turystycznie Polskê narodem
i g³ównym partnerem w bran¿y wypoczynkowej.

Kop.

W adidasach
wśród zwierząt

Radość z gry
W minion¹ niedzielê, w sparingowym me-

czu, m³odzi pi³karze Radoœci pokonali Mazura
Karczew. Mecz by³ bardzo zaciêty.

W niedzielny wieczór, 8 maja, na wawerskim
boisku przy ul. Wielowiejskiej spotka³y siê ze-
spo³y PKS Radoœæ i Mazura Karczew. Choæ by³
to mecz sparingowy, to m³odzi futboliœci (roczni-
ki 1999 – 2000) walczyli o zwyciêstwo z zaanga-
¿owaniem godnym profesjonalistów. Pierwsza
czêœæ spotkania nale¿a³a do Radoœci, która do
przerwy prowadzi³a dwoma bramkami. W drugiej
czêœci meczu Mazur dominowa³ niepodzielnie
zmieniaj¹c wynik na 3 do 2. W przerwach sparin-
gu Sebastian Rybak, trener „parafialnych”, udzie-
la³ dru¿ynie rad, jak graæ, aby wygraæ. Najbar-
dziej wyrównana by³a trzecia czêœæ spotkania.
Najpierw po wspania³ym dryblingu „Kajtek”,
z bardzo niedogodnego k¹ta, strzeli³ w s³upek,
a odbita pi³ka trafi³a w grupkê pi³karzy
i w podbramkowym zamieszaniu wpad³a do
bramki Mazura. Zawodnicy z Karczewa jednak
nie dawali za wygran¹. Przed strat¹ kolejnych
bramek ratowali Radoœæ rewelacyjni bramkarze.
Na kilka minut przed koñcem spotkania jeden
z obroñców Mazura z³apa³ na polu karnym pi³kê
w rêce. Sêdzia odgwizda³ karnego. Bramkarz
Mazura obroni³ „jedenastkê”, ale skapitulowa³
przy dobitce. Radoœæ wygra³a 4 do 3.

W ocenie „Mieszkañca” najlepszym zawodni-
kiem meczu by³ wspomniany „Kajtek”, d³ugo-
w³osy blondyn, który dwoi³ siê i troi³ na boisku.
Chyba podobnie uwa¿ali kibice, bo czêœciej ni¿

„Radoœæ! Radoœæ!” skandowali „Kajtek! Kaj-
tek!”. Na szczególne wyrazy uznania zas³uguj¹
te¿ bramkarze „parafialnych”, którzy odwa¿nymi
wyjœciami skracali dystans do napastników Ma-
zura uniemo¿liwiaj¹c im skuteczne strza³y. – Naj-
wa¿niejsze, ¿e m³odzie¿ chce graæ i trenowaæ –
powiedzia³ po meczu „Mieszkañcowi” trener Se-
bastian Rybak. – W rocznikach 1996–2006 mamy

ponad setkê pi³karzy. Przyje¿d¿aj¹ do nas z ró¿-
nych dzielnic Warszawy i spoza stolicy. Od tego
dnia m³odych bramkarzy PKS Radoœæ bêdzie tre-
nowa³ specjalny trener Krzysztof Król, który tak
podsumowa³ sparing: – Mamy tu dobry „mate-
ria³” na dobrych bramkarzy, tylko potrzeba ciê¿-
kiej pracy. Obydwaj trenerzy podkreœlali te¿ rolê
rodziców wspó³pracuj¹cych z klubem i dopingu-
j¹cych swoje pi³karskie pociechy. A po meczu
m³odzi pi³karze gromadnie podziêkowali kibicom
i przeciwnikom z Karczewa. Bo z pi³ki trzeba
czerpaæ Radoœæ! ar

Znamy ju¿ pierwszych wy-
granych na EURO 2012!
To… kibice, którym uda³o siê
wylosowaæ bilety na mi-
strzowskie mecze. W tym, na
inauguracyjny mecz na na-
szym Stadionie Narodowym.

Pod koniec kwietnia i na po-
cz¹tku maja wszyscy, którzy
aplikowali o bilety na mecze
EURO 2012 niecierpliwie
sprawdzali swoje internetowe
skrzynki pocztowe. T¹ drog¹
UEFA informowa³a, czy ktoœ
wylosowa³ bilet, czy nie. A zna-
leŸæ siê wœród grona zwyciêz-
ców nie by³o ³atwo, gdy¿, po-
mijaj¹c ju¿ ca³¹ skomplikowa-
n¹ procedurê, o bilety stara³o
siê ponad 12 milionów chêt-
nych z 206 krajów ca³ego œwia-
ta! Dlatego te¿ najczêstszym
komunikatem odczytywanym
w mailach by³ zwrot: Z przykro-
œci¹ zawiadamiamy, ¿e w dro-
dze loterii Twój wniosek o bile-
ty na UEFA EURO 2012 TM nie
zosta³ wylosowany…

Najwiêcej chêtnych do kibi-
cowania pochodzi oczywiœcie
z Polski i Ukrainy, a nastêpnie
z Niemiec, Rosji i… Szwajca-
rii. „Mieszkaniec” odszuka³

jednego ze zwyciêzców. To
mieszkaj¹ca na Goc³awiu Zu-
zanna Lipska, która zdoby³a bi-
lety na inauguracyjny mecz
polskiej dru¿yny na Stadionie
Narodowym i jedno ze spotkañ
æwieræfina³owych. – Wszyscy
mówili, ¿e nie ma szansy na wy-
losowanie biletów, a jednak mi

siê uda³o! Warto by³o spróbo-
waæ. Rewelacja! – cieszy siê
jak dziecko Zuzia (na zdjêciu),
doktorantka wydzia³u prawa
i administracji. Na inauguracyj-
ny mecz na Stadionie Narodo-
wym planuje siê wybraæ ze

swoim ch³opakiem, Andrze-
jem. Zapytana, czy nie obawia
siê kibolowych zadym, o któ-
rych ostatnio niestety g³oœno,
odpowiedzia³a, ¿e w ogóle nie
dopuszcza do siebie myœli, ¿e
takie zdarzenia mog¹ mieæ
miejsce w czasie mistrzostw. 

Wszystkich kibiców informu-
jemy, ¿e „nadzieja zawsze
umiera ostatnia” i prawdopo-
dobnie jeszcze w przysz³oœci

bêdzie dostêpna jakaœ partia bi-
letów, a za rok zostanie urucho-
miona internetowa platforma,
za poœrednictwem której bêdzie
mo¿na wymieniaæ siê lub od-
sprzedawaæ wylosowane na
EURO bilety. rosa

Wygrani na EURO

OKNA DREWNIANE OKNA DREWNIANE 
I PCVI PCV

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

Żaluzje
Roletki
materiałowe
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Verticale

www.instal−diament.com.pl

Biuro Handlowe: 
Warszawa 

ul. Zamieniecka 76
tel./fax. 879−89−54
kom. 505−070−981

e−mail:
instal.diament@neostrada.pl



Gdy czytam korespondencjê od Pañstwa za
ka¿dym razem nachodzi mnie refleksja, ¿e nie
jest jeszcze z nami tak Ÿle, skoro tyle jest osób
czu³ych na spo³eczne wartoœci. Zw³aszcza na po-
szanowanie mienia publicznego i na rozs¹dne
wydawanie pieniêdzy podatników. 

Ponad osiemdziesiêcioletnia pani Halina jeŸdzi
na zabiegi lecznicze do szpitala na Szaserów. Nie
mo¿e patrzeæ na to, jak wygl¹da wiata na przy-
szpitalnym przystanku w stronê centrum. Co z te-
go, ¿e jest piêkna, skoro zosta³a niechlujnie skrê-
cona, przez co jej dach ci¹gle przecieka. Pani Ha-
linie jednak nie chodzi bynajmniej o to, ¿e lu-
dziom kapie na g³owê, ale o to, ¿e podstawy tej
wiaty ci¹gle stoj¹ w wodzie. Tylko patrzeæ jak
dookolna kostka, któr¹ wy³o¿ony jest chodnik,
pod wp³ywem wilgoci zacznie „chodziæ”, kiwaæ
siê. Ktoœ za to odpowiada, ktoœ dopuœci³ siê par-
tactwa, ktoœ inny to toleruje, skoro rzecz nie jest
usuwana. A przecie¿ partacze powinni naprawiæ,
co zepsuli. Czy nie ma ¿adnej kontroli, pyta nas
pani Halina… 

Z kolei mieszkañcy bloku z ul. Miêdzynarodo-
wej 32/34a pytaj¹ nas, kto toleruje wysypisko

œmieci, ci¹gn¹ce siê miêdzy dzia³kami a ich blo-
kiem? Powalone drzewa, ga³êzie, chaszcze, œmie-
ci – czy zarz¹d tych ogródków niczego nie widzi? 

Czytaliœmy ostatnio mia¿d¿¹c¹ recenzjê NIK,
dotycz¹c¹ pracy Stra¿y Miejskiej. Wiêc mo¿e
uzna ona, ¿e to dobra okazja do rehabilitacji – za-
miast ci¹gle czatowaæ na kierowców na Trasie
„£”, pogoniæ brudasów. NIK s³usznie zauwa¿y³,
¿e od kierowców jest policja, Stra¿ od œmieci, po-
rz¹dku i spokoju na ulicach i osiedlach. 

Stra¿ Miejska mog³aby na przyk³ad pofatygo-
waæ siê na podwórko budynku przy Dwernickie-
go 25. Nasza czytelniczka ostrzega, ¿e jest tam
jedno uschniête drzewo, które silniejszy wiatr
mo¿e przewróciæ. Mo¿e wiêc sprawdziæ i za-
wczasu zapobiec niebezpieczeñstwu?

Ostatnia sprawa, jak¹ dziœ chcia³em Pañstwu
opisaæ, jest doprawdy kuriozalna. Wspólnie z pa-
nem Piotrem Langiewiczem obchodzimy trzeci¹
bodaj rocznicê jego starañ o usuniêcie fuszerki na
placu zabaw w Marysinie Wawerskim. Pan Piotr
jest tat¹ dwójki dzieci i z tej racji plac zabaw nie
ma przed nim tajemnic. Jakiœ czas temu wydano
pieni¹dze na jego modernizacjê. Zdaniem pana
Piotra modernizacja by³a bez sensu – dwie huœ-
tawki wymieniono na jedn¹, wspóln¹ dla ma³ych
i du¿ych dzieci. Zamiast wzbogaciæ ten plac o no-
we urz¹dzenia, wybudowano trzy altanki ku ucie-
sze miejscowych pijaczków. Jakby tego by³o ma-
³o, nie minê³o wiele czasu, a okaza³o siê, ¿e mo-
dernizacja by³a nie tylko bez sensu, ale i wykona-
no j¹ byle jak: œrubki w ³awkach powykrêcane,
³añcuchy zardzewia³e, altanki po³amane… S³o-
wem fajans nie robota. Pan Piotr nie sk³ada jed-

nak broni i zapowiada, ¿e nosi siê z zamiarem za-
interesowania prokuratury o lekcewa¿eniu obo-
wi¹zków… Nie pisze przez kogo. Pisze tylko, ¿e
to zawiadomienie mo¿e obj¹æ tak¿e nas, bo nie
interesujemy siê spraw¹ i jej „nie dr¹¿ymy”. Otó¿
jako siê rzek³o, jest to ju¿ bodaj trzecia publika-
cja w tej sprawie. Po raz kolejny udostêpniamy
panu Langiewiczowi ³amy i wspieramy jego sta-
rania. Nie musimy tego robiæ. Skoro wiêc pisze-
my o tym placu zabaw w Marysinie, a mimo to
pan Langiewicz straszy nas prokuratur¹, to wypo-
wiadamy mu nasz¹ znajomoœæ.   Red.
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Spo³emowskie obrachunki

Koszty pod nadzorem i nowe inwestycje
Odnowiona „na b³ysk” fasada sklepu samoob-
s³ugowego LUX przy ulicy Widocznej 73, zmo-
dernizowane, optycznie powiêkszone wnêtrze,
nowoczesne wyposa¿enie, umo¿liwiaj¹ce
œwiadczenie dodatkowych us³ug, jak choæby
do³adowywanie kart telefonicznych czy op³a-
canie domowych rachunków... 

Tak dziœ prezentuje siê wiêkszoœæ skle-
pów sieci „Spo³em” WSS Praga Po³udnie.
Poprawia to wizerunek placówek - wiêc
klienci chêtniej kupuj¹. Zmniejszaj¹ siê ko-
szty eksploatacyjne - poprawia siê stan fi-
nansowy spó³dzielni. Poprawiaj¹ siê tak¿e
warunki pracy personelu, który pracuje wy-
dajniej. - Jak siê bierzemy za modernizacjê,
to przeprowadzamy j¹ kompleksowo - mówi
Zbigniew Dejtrowski (na zdjêciu obok),

przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Spó³dzielni. - Pamiêtamy o kli-
matyzacji, po skoñczonych pracach budowlanych do sklepu wpro-
wadzamy nowe wyposa¿enie: lady ch³odnicze, komputerowe kasy.

Tak doposa¿ona ju¿ jest zdecydowana wiêkszoœæ po³udniow-
praskich, spo³emowskich sklepów. Ten stan rzeczy osi¹gano krok
po kroku. Bez fajerwerków, korzystaj¹c ze œrodków w³asnych.
W ubieg³ym roku zmian doczeka³ siê w³aœnie sklep przy ulicy
Widocznej, ale tak¿e przy ulicy Olszynki Grochowskiej 11/15,
zaadaptowano „pod potrzeby” sklepowe wnêtrze nowo wynaj-
mowanego pomieszczenia przy ulicy P³owieckiej 66. Now¹ sto-
larkê okienn¹ i drzwi ma ³¹cznie z wiatro³apami sklep przy ulicy
Komandosów 33. Czêœciowo wyremontowano dach nad „flago-
wym” spo³emowskim obiektem – „Universamem” przy Gro-
chowskiej. Rozpoczê³a siê du¿a modernizacja sklepu przy ulicy
Starzyñskiego 23.

Raz w roku, w maju (tym razem 12 maja) po³udniowprascy
„Spo³emowscy” spó³dzielcy podsumowuj¹ swe dokonania i ustala-
j¹ plan na najbli¿sze miesi¹ce. Konkluzja z tych spotkañ z regu³y
jest jednakowa: znów okaza³o siê, ¿e przyjêta strategia jest dobra,
trzeba tylko wprowadziæ dostosowuj¹ce do zmieniaj¹cego siê ryn-
ku szczegó³y, a zrobimy swoje. To swoje - to mocne trwanie na ryn-
ku, rozwijanie siê w stabilny, przewidywalny sposób. Bez fajerwer-
ków, ale bezpiecznie, spokojnie, buduj¹c zaufanie klientów. W sto-
sunku do 2009 roku nie zmieni³a siê iloœæ placówek, w których
spó³dzielnia prowadzi³a dzia³alnoœæ gospodarcz¹ - nadal by³o ich
51. Bo przyby³a jedna nowa (sklep przy ul. P³owieckiej 66), ale te¿

i uby³a jedna (sklep przy ul. Dzieci Polskich 1). - Walczymy o to, by
wszystkie placówki by³y rentowne - mówi Zbigniew Dejtrowski. -
Nie jest ³atwo konkurowaæ na obecnym rynku, my staramy siê
wspomagaæ za³ogi naszych sklepów, daj¹c im odpowiednie narzê-
dzia do rywalizacji z innymi sklepami i sieciami handlowymi.

Tak postêpuj¹c, w 2010 roku „Spo³em” WSS Praga Po³udnie wy-
pracowa³o przyzwoity, wy¿szy nawet od planowanego wynik fi-
nansowy. Bo uda³o siê poprawiæ o 1,6 proc. w stosunku do 2009 ro-
ku wartoœæ sprzeda¿y brutto i to by³ kolejny rok rosn¹cych obrotów
spó³dzielni (trwa ten cykl - z niewielk¹ korekt¹ w 2009 roku - od 5
lat). Na korzystny wynik finansowy wp³yw mia³ tak¿e fakt, ¿e ko-
szty ukszta³towa³y siê poni¿ej przewidywañ. Ale ³atwo nie by³o -

bo stale ros³y koszty transportu, sporo œrod-
ków poch³onê³y us³ugi konserwacyjne bu-
dynków (by³a ostra zima, trzeba by³o od-
œnie¿aæ dachy), ros³y koszty czynszów
i dzier¿aw... - Jednak nie odpuszczaliœmy -
mówi prezes zarz¹du „Spo³em” WSS Praga
Po³udnie Bogus³aw Ró¿ycki (na zdjêciu
obok). - Pilnowaliœmy kosztów, na przyk³ad
pod koniec roku zmieniliœmy dostawcê ener-
gii elektrycznej, wymiernie oszczêdzaj¹c na
kosztach zwi¹zanych z dostaw¹ pr¹du.

Nie zmienia siê zatrudnienie w spó³dzielczych obiektach. Li-
czone na dzieñ 31 grudnia 2010 roku wynios³o 534 osoby i by³o
o... 4 osoby mniejsze ni¿ przed rokiem. Œrednia p³aca wzros³a
o 4.1 proc. W 2010 roku do pracy przyjêto 87 nowych pracowni-
ków, 91 – z ró¿nych powodów - odesz³o z firmy. 64 osoby prze-
szkolono na ró¿nego rodzaju kursach podnosz¹cych kwalifika-
cje. 5 osób objêto szkoleniem dla m³odej kadry kierowniczej. Dla
tych pracowników (ale tak¿e i dla emerytowanych cz³onków
spó³dzielni) zorganizowano dwie wycieczki - kulig w Puszczy
Augustowskiej i wyjazd do Pary¿a - wszystkie tylko z czêœciow¹
odp³atnoœci¹.

W 2011 roku spó³dzielnia zamierza wypracowaæ zbli¿ony do te-
gorocznego wynik finansowy. 600 tys. z³otych przeznaczone zosta-
nie na remonty kilku kolejnych placówek. Przy ul. Kajki 69 roz-
pocznie siê budowa pawilonu handlowego o powierzchni bliskiej
1300 m kw., przy ul. Dalanowskiej 24 B rozpocznie dzia³alnoœæ no-
wa placówka o powierzchni 560 m kw. Sporo wydatków inwesty-
cyjnych poch³onie modernizacja wyposa¿enia w nowoczesne kra-
jalnice i sprzêt ch³odniczy oraz w komputery i oprogramowanie.

toms

Ludzie listy pisz¹... a               czyta
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S. M. „Przyczó³ek Grochowski”
PILNIE ZATRUDNI 

GOSPODARZA DOMU
w zadaniowym czasie pracy.

Oferty nale¿y sk³adaæ do 27.05.2011 r.
w biurze spó³dzielni przy ul. Ostrzyckiej 2/4 pok. nr 8 

w godz. 10.00-14.00, tel. 22 810-40-71

UBEZPIECZENIAUBEZPIECZENIA – pe³ny zakres
Komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS, Pakiety)
Maj¹tkowe: mieszkania, domy, sklepy i firmy
Turystyczne
Odpowiedzialnoœci Cywilnej
Nieszczêœliwe wypadki
Finansowe – wadialne i inne

HESTIA, PZU, WARTA, PTU, HDI ASEKURACJA, UNIQA, INTER RISK, COMPENSA
Warszawa- Weso³a ul. Dzielna 19 Tel./fax 22 773-51-46 lub 601-360-597
www.ubezpieczenia-wesola.pl pon.-pt. 14.00-20.00; sob. 10.00-15.00

W godz. przedpo³udniowych mo¿liwoœæ dojazdu do klienta.

ES

Sklep przy ul. P³owieckiej 66

Sklep LUX w Weso³ej przy ul. Starzyñskiego 23.
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Szacuje siê, ¿e oko³o 10 pro-
cent populacji niedos³yszy. Ozna-
cza to, ¿e s³uch oko³o 200 tys.
warszawiaków nie jest prawid³o-
wy, choæ z pewnoœci¹ nie ka¿dy
zdaje sobie z tego sprawê.

Trudno jest zdefiniowaæ takie
pojêcie jak „normalne s³yszenie”.
Istnieje znaczna ró¿nica miêdzy
zdolnoœci¹ s³yszenia u noworodka
i nastolatka. Tak samo jak wystê-
puj¹ ró¿nice u ludzi dwudziesto-,
czterdziesto i szeœædziesiêciolet-
nich. Jak wiele innych rzeczy
s³uch zmienia siê na przestrzeni
¿ycia, ale zmiany zazwyczaj wy-
stêpuj¹ tak wolno, ¿e na pocz¹tku
wcale ich nie zauwa¿amy. Dopie-
ro, gdy s³uch zaczyna wp³ywaæ na
nasz sposób porozumiewania siê

z innymi osobami, zaczynamy siê
zastanawiaæ, co siê dzieje.

Skutecznym rozwi¹zaniem
otwieraj¹cym drzwi do œwiata
dŸwiêków, które wydawa³y siê
bezpowrotnie utracone, mo¿e
okazaæ siê aparat s³uchowy.
Wspó³czesne aparaty to bardzo
zaawansowane i zminiaturyzowa-
ne urz¹dzenia, potrafi¹ce dosto-
sowaæ siê do ubytku pacjenta.
Wybór konkretnego modelu apa-
ratu w znacznej mierze zale¿y od
rodzaju ubytku s³uchu, ale tak¿e
od osobistych preferencji pacjenta
i jego trybu ¿ycia. W ka¿dym przy-
padku specjalista audioprotetyk
zaproponuje najlepsze rozwi¹za-
nie i pomo¿e dokonaæ najlepsze-
go wyboru.

„W ostatnich latach obserwuje-
my zwiêkszone zainteresowanie
pacjentów naszymi us³ugami. No-
szenie nowoczesnego, miniaturo-
wego aparatu s³uchowego nie jest
ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20 lat te-
mu, a jako najczêstsze przyczyny
dyskomfortu pacjenci wskazuj¹
trudnoœci w komunikowaniu siê
z rodzin¹ i znajomymi. Nowocze-
sne technologie nie ominê³y apa-
ratów s³uchowych, które wyposa-
¿one s¹ w bardzo szybkie proce-
sory potrafi¹ce czyniæ z dŸwiê-
kiem prawdziwe cuda.” – mówi
pani Izabela Marczyk, dyplomo-
wany audioprotetyk z firmy Foni-
kon, która specjalizuje siê w nie-
sieniu pomocy osobom niedos³y-
sz¹cym.

Aparat s³uchowy mo¿e przy-
nieœæ wielk¹, pozytywn¹ i natych-
miastow¹ ró¿nicê. Bardzo wa¿-
nym czynnikiem jest indywidualne
zaanga¿owanie pacjenta w pro-

ces noszenia aparatu. Im wiêcej
informacji mo¿e on dostarczyæ
o swoich odczuciach i potrzebach,
tym lepsze bêd¹ rezultaty.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promo-
cj¹ pracownicy gabinetów au-
dioprotetycznych firmy Foni-
kon zapraszaj¹ wszystkich za-
interesowanych na bezp³atne
badanie s³uchu oraz konsulta-
cjê audioprotetyczn¹. Istnieje

mo¿liwoœæ skorzystania z re-
fundacji NFZ i œrodków
PFRON. Osobom niepe³no-
sprawnym proponujemy wizyty
domowe. Z uwagi na du¿e za-
interesowanie naszymi us³uga-
mi prosimy o telefoniczne
umawianie wizyt (ul. Ostro³êc-
ka 4, tel. 22 498 74 80; ul. Br.
Czecha 39, tel. 22 353 42 50).

AS 2011

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Południe, ul. Ostrołęcka 4, tel. 22 498−74−80

Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 22 353−42−50
Warszawa – Praga Północ, ul. Dąbrowszczaków 5A, tel. 22 392−05−67

Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 22 353-06-20
Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 22 498-75-40

Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 889 179 769 (po godz. 15-tej)
Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 22 862-99-90

Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 22 877-07-63
Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 22 499-66-30

USŁYSZ NA NOWOAPARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 22 498−74−80
ul. Br. Czecha 39
tel. 22 353−42−50

ul. Dąbrowszczaków 5A
tel. 22 392−05−67

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

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

S³abo s³yszysz? Masz trudnoœci z rozumieniem mo-
wy? A mo¿e ktoœ z bliskich ma k³opoty ze s³uchem?
Przeczytaj, w jaki sposób zasiêgn¹æ pomocy!
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Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

WARSZAWA

Profesjonalna, kompleksowa
opieka nad osobami starszymi

w miejscu zamieszkania
tel. 22 250 25 00

infolinia 801 081 104
www.domowaopieka.pl

ul. Majdańska 7 tel. 022 612−00−03
pon.−pt. 9.00−19.00, sob. 9.00−13.00

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

Kwietniowy Dzieñ Pracownika S³u¿by Zdrowia Po³udniowo-
praski Samodzielny Zespó³ Publicznych Zak³adów Lecznictwa
Otwartego obchodzi³ niezwykle uroczyœcie, choæ kameralnie.
Dyrektor Ewa £agodzka i Pawe³ Lech przewodnicz¹cy Rady Spo-
³ecznej (na zdjêciu) z³o¿yli na rêce przedstawicieli wszystkich pod-
leg³ych placówek piêkne podziêkowania za wysi³ek i poœwiêcenie,
w³o¿one w ratowanie ludzkiego zdrowia i ¿ycia. Pomoc, niesiona
zdrowym - wszelkie dzia³ania i badania profilaktyczne, rozwiewa-
nie w¹tpliwoœci zdrowotnych, ale tak¿e - leczenie osób chorych
w naszych szpitalach i przychodniach, ratowanie zdrowia i ¿ycia,
czêsto bez ogl¹dania siê na rozliczenia z NFZ, bo ¿ycie ludzkie jest
bezcenne - to nie³atwe zadanie polskich placówek zdrowia, to nie-
³atwe zadanie i wyzwania, stoj¹ce przed ich pracownikami. 

Bardzo wa¿nym elementem misji prozdrowotnej s¹ wysokie
i stale doskonalone kompetencje personelu medycznego, ale tak¿e
- wyposa¿anie w nowoczesny sprzêt, korzystanie ze zdobyczy
œwiatowej medycyny. Ale to nie wszystko. Nie ma bowiem dobrej
placówki bez doskona³ego zarz¹dzania. Finanse, zasoby ludzkie,
aparatura, procedury dotycz¹ce miêdzy innymi optymalnej obs³ugi
pacjentów, zabieganie o kontrakty - to zadania dla mened¿era. Im
wy¿sze ma kwalifikacje i umiejêtnoœci, im lepszy zespó³ sobie wy-
pracowa³, tym lepiej funkcjonuje ca³y „organizm”. 

D¹¿enie do lepszego funkcjonowania ca³ej struktury SZPZLO
sprawi³o, ¿e dyrekcja Zespo³u (dyrektor - mgr Ewa £agodzka, za-
stêpczyni ds. organizacyjno - administracyjnych mgr Gra¿yna Cza-
plicka, zastêpczyni ds. lecznictwa - lek. med. Gra¿yna Lewicka)
postanowi³a przeorganizowaæ siê tak, by uzyskaæ certyfikat ISO
9001:2008. Sceptycy twierdz¹, ¿e to tylko papier, lecz zapominaj¹
o tym, ¿e aby go zdobyæ, trzeba spe³niæ wiele istotnych wymagañ,
a poprzeczka ustawiona jest wysoko!

Wdra¿anie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ nie zawsze podoba siê
wszystkim pracownikom, lecz jest konieczne by wyjœæ naprzeciw
oczekiwaniom pacjentów. To wymaga³o zaanga¿owania mnóstwa
osób, opracowania nowych zasad i sposobów postêpowania na wie-
lu poziomach dzia³ania.

Wszystko zaczyna siê od przeprowadzenia zewnêtrznego audytu,
badaj¹cego skrupulatnie wszelkie obszary funkcjonowania pla-
cówek, s³u¿¹cego nie tyle wytykaniu b³êdów, ile - szukaniu dróg
rozwi¹zañ, sposobów poprawy jakoœci, umiejêtnego po³¹czenia po-
tencja³u placówek z najlepsz¹ jakoœci¹ ich pracy. Gdy eksperci
stwierdzili, ¿e skutecznie wdro¿ono nowe procedury, uznaj¹c now¹
jakoœæ przyznano certyfikat. 

Jak powiedzia³a dyrektor £agodzka, nie chodzi³o tu o zaszczytny
dyplom, lecz o faktyczn¹ poprawê i unowoczeœnienie wszelkich
dzia³añ wewnêtrznych oraz zewnêtrznych, dla dobra pacjentów. 

Certyfikat obowi¹zuje do stycznia 2014 r. Podczas kwietniowej
uroczystoœci kopie dokumentów przekazano wszystkim szefom
podleg³ych placówek. A my, pacjenci, wraz z gratulacjami przeka-
zujemy nadziejê, ¿e teraz bêdzie ju¿ szybciej, sympatyczniej, sku-
teczniej… Gdyby to zale¿a³o tylko od personelu medycznego i dy-
rekcji SZPZLO! Pozostaje jednak istotny aspekt finansowania pu-
blicznej s³u¿by zdrowia… 

Cieszmy siê, ¿e po³udniowopraska medycyna idzie ku lepszemu.
Czy jednak doceni to NFZ? 

Katarzyna Jasiek 

STARY ZOZ – NOWA JAKOŚĆ

28 kwietnia w siedzibie Centrum Promocji
Kultury przy ul. Podskarbiñskiej 2, odby³o siê
spotkanie z pos³em Markiem Balickim, zorga-
nizowane przez SLD Praga Po³udnie.

Spotkanie dotyczy³o reform w s³u¿bie zdrowia i stanowiska
Sojuszu Lewicy Demokratycznej wobec pakietu ustaw zdrowot-
nych, przygotowanych przez Minister Zdrowia Ewê Kopacz. 

Pose³ Balicki wyjaœnia³, dlaczego SLD zaj¹³ krytyczne stanowi-
sko w stosunku do wiêkszoœci ustaw pakietu zdrowotnego.

- Naszym zdaniem ten pakiet ustaw nie odpowiada na g³ówne wy-
zwania i problemy jakie s¹,  czyli:  kolejki, utrudnienia dostêpno-
œci, wysokie dop³aty do leków, brak œrodków na finansowanie mo¿-
liwoœci jakie daj¹ szpitale czy system opieki zdrowotnej - t³umaczy³
(...) pakiet ten jest niespójny. (...) 

Pose³ mówi³ m.in. na temat finansowania s³u¿by zdrowia - My-
œmy g³osowali przeciwko ustawie o przekszta³ceniu szpitali w spó³-
ki (...) g³osowaliœmy dlatego, ¿e szpitale publiczne  nie powinny
dzia³aæ wy³¹cznie w oparciu o wynik finansowy.(...) Publiczny sy-
stem opieki zdrowotnej ma zapewniaæ równy dostêp niezale¿nie od

sytuacji materialnej, a nie rozwijaæ siê na rzecz tych, którzy i tak
sobie zawsze dadz¹ radê, bo sektor prywatny w Warszawie jest wy-
starczaj¹co rozwiniêty. 

By³y minister zdrowia mówi³ tak¿e o ustawie refundacyjnej
i g³ównym problemie zwi¹zanym z rynkiem farmaceutycznym
w Polsce, jakim jest wysoki udzia³ pacjenta w cenie leku. Pacjent
realizuj¹c receptê bardzo du¿o musi do niej dop³aciæ. Problemem
nie s¹ wysokie ceny leków, ale w³aœnie wysoki udzia³ pacjentów
w ich cenach. 

W temacie zmiany ustawy o zawodzie lekarza oraz likwidacji
sta¿u – tu g³osowaliœmy, przeciw, bo to jest nieprzygotowane i to
nieprzygotowanie grozi, ¿e lekarze bêd¹ siê czuæ mniej pewnie, co
mo¿e byæ mniej bezpieczne dla pacjenta. 

SLD domaga siê tak¿e przyspieszenia prac nad rozporz¹dzeniem
dotycz¹cym refundacji zap³odnienia in vitro.

Dalszy ci¹g spotkania mia³ charakter dyskusyjny. Goœcie czynnie
w³¹czyli siê do rozmowy na temat stanowiska Sojuszu wobec pro-
blemów s³u¿by zdrowia w Polsce. 

Jednym z poruszonych wspólnie tematów by³y tak¿e postulowa-
ne przez SLD zmiany w ustawie antyaborcyjnej. Lewica wypowia-
da siê za racjonalnym podejœciem do ró¿nych dziedzin ¿ycia. Racjo-
nalnym podejœciem jest liberalizacja, objêcie jakimœ nadzorem
przez pañstwo warunków, w jakich dokonuje siê przerwania ci¹¿y.
Decyzja zawsze bêdzie po stronie kobiety. 

Wed³ug SLD, kobieta ma prawo podj¹æ decyzjê dotycz¹c¹ utrzy-
mania b¹dŸ przerwania ci¹¿y do 12 tygodnia jej trwania. 

Katarzyna Zielińska−Witek

Marek Balicki w CPK−u

Od lewej Bart³omiej Wichniarz i Marek Balicki.




