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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% wp³acie

Leœne 
podchody

Mazowsze ma wyj¹tkowo za-
œmiecone lasy. Pewnie, ¿e nie
ma ju¿ tego dramatu, który by³
kilkanaœcie lat temu, ¿e w za-
gajnikach bezpoœrednio przyle-
gaj¹cych do osiedli i wiosek,
niemal pod ka¿dym krzakiem
le¿a³a stara wersalka, azbesto-
we p³ytki pozosta³e po rozbiór-
ce, kineskop czarno-bia³ego te-
lewizora. Ludzie trochê sporz¹-
dnieli, ³atwiej pozbyæ siê tych
„gabarytów”, trochê zaczêliœmy
siê baæ policji i stra¿y leœnej.

Ale dopiero teraz naprawdê
powinno byæ lepiej. Wreszcie
uda³o siê przyj¹æ ustawê, która
problem œmieci powierza gmi-
nom. To ju¿ nie cz³owiek bêdzie
wybiera³ sobie firmê, która zaj-
muje siê jego œmieciami i podpi-
sywa³ (lub nie...) z nimi umowê.
Firmê w przetargu wybierze
gmina, a ka¿dy bêdzie musia³
za wywóz nieczystoœci zap³aciæ.

Skoro coœ bêdzie obligatoryj-
nie zap³acone - to, po co wywo-
ziæ do lasu? Rozwi¹zanie jest
wiêc i proste i doœæ brutalne za-
razem. Brutalne, bo zmusza.
Na pewno trzeba bêdzie wydaæ
te pieni¹dze na op³aty, choæ
mo¿na by³o do tej pory tego wy-
datku oszczêdziæ. Ale z drugiej
strony - tak wynika z wyliczeñ -
nie bêd¹ to op³aty du¿e. 5-7 z³o-
tych na osobê miesiêcznie.

„Dop³yw” œmieci do lasów po-
winien siê skoñczyæ. Mam
nadziejê, ¿e jednoczeœnie za-
pewniony zostanie „odp³yw”
tych, które tam jeszcze pozo-
sta³y. Niektóre od lat... No i w la-
sach bêdzie piêknie. Jak je-
szcze nie widzia³em - bo odk¹d
pamiêtam, zawsze zalega³y tam
ha³dy domowych odpadków.

Tomasz Szymański
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S³owami znanej piosenki „Kolorowe jar-
marki” mo¿na opisaæ radosne wydarzenie,
które mia³o miejsce 14 maja na terenie 
nowo powstaj¹cego Osiedla Wilno, przy
ul. Bukowieckiej 37. Mowa oczywiœcie
o Jarmarku Wileñskim.
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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

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

667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

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 !

Ponadto SPECJALIŒCI:
dermatolog chirurg ginekolog pediatra

alergolog urolog nefrolog

PROMOCJA
– najtañsze badania laboratoryjne 

w Warszawie

Zapraszamy do nowo otwartej przychodni
NZOZ Centrum Medyczne Vital 

Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 8.00-20.00

tel.: 22 414 14 80
www.vitalclinic.pl

ul. Kwatery G³ównej 46 
lok. U1

DojedŸ do nas tramwajem linii nr  3, 9, 24 
(przystanek „Kwatery G³ównej”) 

lub autobusem linii nr 188 (przystanek „Podolska”)

W ramach 
– lekarz rodzinny, pielêgniarka i po³o¿na (POZ)

LAPTOPY, KOMPUTERY, NETBOOKI

NAPRAWA I SERWIS 
SKUP UŻYWANEGO SPRZĘTU także zepsutego

SPRZEDAŻ UŻYWANYCH LAPTOPÓW atrakcyjne ceny!!!
tel: 794 583 433

ul. Igañska 34, Warszawa
www.sinpro.pl serwis@sinpro.pl
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KRONIKA POLICYJNA
VI i VII Komendy Rejonowej

Grochowski rezydent 
tureckiej mafii

Funkcjonariusze CBŒ wpadli na trop mê¿-
czyzny, który zajmowa³ siê handlem broni¹.
36-letni Marek J. mieszka³ na Grochowie.
W jego mieszkaniu policjanci znaleŸli praw-
dziwy arsena³ - 17 sztuk broni, m.in. pistolety
maszynowe typu uzi, skorpion, pistolety z t³u-
mikami, karabinek snajperski. Mia³ te¿ zapal-
niki do materia³ów wybuchowych. Kryminalni
przeszukali gara¿, który wynajmowa³ mê¿czy-
zna. W gaœnicach i odkurzaczu ukryte by³y na-
rkotyki: 5 kg kokainy, 2 kg amfetaminy oraz 2
kg marihuany. Narkotyki wyceniono na 2 mln
z³. Odnaleziono tak¿e blisko sto obrazów pol-
skich malarzy wspó³czesnych. Policjanci
podejrzewaj¹, ¿e Marek J. inwestowa³ w nie
zyski z brudnych interesów. Na koncie banko-
wym mia³ 3,7 mln z³otych. JeŸdzi³ bentleyem,
subaru, a gdy nie chcia³ siê rzucaæ w oczy,
przesiada³ siê do fiata pandy. Policja podejrze-
wa, ¿e Marek J. reprezentowa³ w Polsce turec-
kie grupy przestêpcze.

Marihuana i kradzione ubrania
Policjanci z wydzia³u wywiadowczo-patro-

lowego pe³nili s³u¿bê na terenie Grochowa. Ich
podejrzenia wzbudzi³a para siedz¹ca w zapar-
kowanej toyocie. Po wylegitymowaniu kobiety
i mê¿czyzny okaza³o siê, ¿e 30-letni Maciej E.
w samochodzie skrywa³ narkotyki. Funkcjona-
riusze zabezpieczyli dzia³kê marihuany. Znale-
Ÿli równie¿ siatkê z nowymi, markowymi ubra-
niami, których pochodzenia 30-latek nie by³
w stanie wyjaœniæ. Policjanci s¹ pewni, ¿e siat-
ka z markowymi ubraniami zosta³a skradziona
w jednym z centrów handlowych. Mê¿czyzna
noc spêdzi³ w policyjnej celi. Maciej E. us³y-
szy zarzut posiadania narkotyków i ewentual-
nie kradzie¿y.

Z³odzieje w autobusie 
W autobusie jad¹cym na Pragê podró¿owali

kieszonkowcy. Wyczekiwali momentu nieuwa-
gi któregoœ z pasa¿erów. Jeden ze z³odziei upa-
trzy³ sobie ofiarê, któr¹ by³a 59-letnia kobieta.
Gdy przyst¹pi³ do dzia³ania... do akcji wkro-

czyli obserwuj¹cy go policjanci. Zaskoczeni
sprawcy 42–letni Grzegorz W. i 54–letni Wal-
demar B. zostali zatrzymani. Okradziona ko-
bieta odzyska³a portfel. Z³odzieje us³yszeli za-
rzuty kradzie¿y i trafili pod policyjny dozór.
Teraz grozi im do 5 lat wiêzienia.

2,5-letni Alan sam w domu 
zalanym wod¹

Na Targówku pojawi³a siê policja, stra¿ po-
¿arna oraz pogotowie ratunkowe. Pod alarmo-
wy numer zadzwoni³a jedna z mieszkanek.
Twierdzi³a, ¿e z jednego z mieszkañ na dru-
gim piêtrze ciurkiem leje siê woda. Doda³a, ¿e
prawdopodobnie znajduje siê w nim ma³e
dziecko bez opieki. Funkcjonariusze stra¿y
po¿arnej wywa¿yli drzwi do mieszkania.
W œrodku znajdowa³ siê, zupe³nie sam 2,5-let-
ni ch³opczyk. Ca³e mieszkanie by³o zalane,
ch³opczyk siedzia³ w wodzie. By³ wyziêbio-
ny. Lekarz zabra³ go do szpitala. Policjanci
ustalili, ¿e ma³y Alan mia³ przebywaæ pod
opiek¹ dziadka. Ale ten o godzinie 10. wy-
szed³ z mieszkania. Wed³ug jego relacji zosta-
wi³ otwarte drzwi. Mia³ zamiar zaraz wróciæ,
ale „zaba³agani³”. Maj¹cy prawie promil alko-
holu we krwi 56-latek trafi³ do policyjnej izby
zatrzymañ.

Pobili dzia³kowicza
Dwóch mê¿czyzn i kobieta wtargnêli na jed-

n¹ z dzia³ek ogrodowych przy ulicy Kijow-
skiej. Pobili metalowymi prêtami jej w³aœcicie-
la i powybijali mu szyby w altance. Ranny
mê¿czyzna trafi³ do szpitala. Mia³ po³amane
¿ebra i liczne st³uczenia cia³a. Policjanci  przy-
jêli od pokrzywdzonego zawiadomienie o po-
pe³nionym przestêpstwie. Zaczêli szukaæ
sprawców. Skojarzyli, ¿e kilka dni temu legity-
mowali w okolicy ulicy Kijowskiej jednego
z opisywanych mê¿czyzn. To by³ dobry trop.
Zaprowadzi³ on funkcjonariuszy do wszystkich
trzech uczestników pobicia. Za udzia³ w napa-
œci 36-letniemu Dariuszowi K., 21-letniemu
Damianowi W i 38-letniej Annie M. mo¿e gro-
ziæ do 3 lat pozbawienia wolnoœci. Trwa wyja-
œnianie motywów napadu. toms

REKLAMA REKLAMA

Nowy budynek przy Rondzie
Wiatraczna, zwrócony do ronda
boczn¹ œcian¹ w egzotycznym
kolorze owocowym, zwieñczon¹
logo sklepu Simply, zaœ d³u¿sz¹,
jasn¹, równoleg³y do ul. Wia-
tracznej. Adres: Kobielska 23,
w galerii handlowej. Dok³adnie
na wprost PKO BP. Wejœæ jest
kilka, zarówno od strony Ronda,
jak i od ul. Wiatracznej, np. przez
cukierniê, czy te¿ od strony osie-
dla Kobielska. Miejsc do parko-
wania w bród, zarówno na par-
kingu podziemnym jak te¿ na ul.
Kobielskiej czy na obszernym

parkingu z wjazdem od ul. Zako-
le; bliziutko liczne przystanki au-
tobusowe i tramwajowe, dojazd
z ka¿dego miejsca Warszawy
i spod Warszawy.

Dlaczego warto przyjechaæ
w³aœnie tu? Po pierwsze, w³aœci-
ciele s¹ nastawieni na turystê in-
dywidualnego, z jego upodoba-
niami, czasem – niezdecydowa-
niem czy wahaniem. M³oda,
sympatyczna obs³uga lubi wy-
zwania, dlatego nie wahaj siê, je-
œli masz jak¹œ kwotê do wydania
i chcesz wypocz¹æ. Tu nikogo nie
dziwi klient, który mówi: „W³aœnie

dosta³em kilkaset z³otych ekstra
i chcê je wydaæ na siebie. Co mo-
¿ecie Pañstwo mi zapropono-
waæ?" A propozycje mog¹ byæ
bardzo interesuj¹ce, na przyk³ad
17 maja mo¿na by³o na zasadzie
„last minute” kupiæ tydzieñ we
W³oszech, na Riwierze Adriatyc-
kiej, w trzygwiazdkowym hotelu,
w cenie od 130 z³ od osoby! To
doprawdy szalona okazja, nie je-
dyna w ELKATRAVEL.

El¿bieta i Krzysztof, w³aœciciele
firmy, zapewniaj¹, ¿e codziennie
pojawiaj¹ siê nowe oferty promo-
cyjne – nie tylko te z ostatniej
chwili – wiêc warto tu zagl¹daæ,
by nie przegapiæ prawdziwej oka-
zji! Wystarczy zerkn¹æ na witrynê
firmy, gdzie umieszcza siê szcze-
gólnie atrakcyjne propozycje lub
wejœæ na stronê internetow¹
www.elkatravel.pl, gdzie poza
okazjami umieszczonych jest
mnóstwo wa¿nych i ciekawych
informacji dla podró¿nych. Biuro
dysponuje bie¿¹cymi informacja-
mi z Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych by zapewniæ podró¿-
nym pe³en pakiet przestróg, zale-
ceñ i uwag dla bezpiecznego
podró¿owania. 

Mi³y personel te¿ w ka¿dym
momencie udzieli informacji
o wizach, szczepieniach czy
szczególnych wymaganiach cel-
nych kraju docelowego lub
transferowych, zaproponuje te¿
nie tylko podró¿e we wszystkie
miejsca na œwiecie (ale tylko te

bezpieczne) ale te¿ realizuje za-
mówienia indywidualne na
szczególne trasy czy do niezwy-
k³ych miejsc.

Niezwyk³e miejsca mamy tak-
¿e w Polsce, nasz kraj – podob-
nie, jak pozosta³e – te¿ znajduje
siê w ofercie ELKATRAVEL. Bo,
jak mówi przys³owie, czêsto „cu-
dze chwalicie, swego nie zna-
cie”… Chyba warto wreszcie po-
znaæ!

Czy placówka honoruje tylko
klientów indywidualnych? Choæ
darzy ich wielk¹ uwag¹ i szacun-
kiem, ma te¿ sprawdzone oferty
wakacyjnych obozów w cieka-
wych miejscowoœciach, od wyja-
zdów rekreacyjnych przez tema-
tyczne a¿ po naukowe, np. jêzy-

kowe, dla dzieci i m³odzie¿y, za-
wsze pod dobr¹ opiek¹. 

Warto pamiêtaæ o tym, ¿e
ELKATRAVEL to tak¿e bez-
pieczny, szybki i korzystny za-
kup biletów autobusowych na
trasy ca³ej Europy a lotni-
czych – tak¿e poza ni¹, oraz
rezerwacje hoteli i wszech-
stronne ubezpieczenia pod-
ró¿y. 

Przyjemnie, profesjonalnie,
bez poœpiechu. Z k¹cikiem za-
baw dla dzieci. Jak mówi¹ w³a-
œciciele – zapraszaj¹ na kawê,
herbatê, a tak¿e… rozmowê
o planowanych podró¿ach.
Zw³aszcza, ¿e jedn¹ œcianê zaj-
muje olbrzymia, plastyczna ma-
pa œwiata. Bardzo kusz¹ca…

ELKATRAVEL Galeria Grochów 
ul. Kobielska 23 lok A05, 04-359 Warszawa
tel. 22 403 60 66; tel. kom. 794 796 900; 

www.elkatravel.pl; e-mail: biuro@elkatravel.pl
Otwarte pon.-pt. godz. 10-19 sob.-niedz. 10-16 

SPEŁNIĆ MARZENIA
Onieœmielaj¹ce wielkie biura podró¿y niektórych
zniechêcaj¹ do odwiedzin zw³aszcza, jeœli chce siê
byæ potraktowanym indywidualnie, a nie jak wyciecz-
kowy trybik. Dlatego w³aœnie takim powodzeniem ju¿
od pierwszych dni funkcjonowania cieszy siê kame-
ralne, lecz eleganckie biuro ELKATRAVEL, usytuowane
wygodnie, niedaleko, ze œwietnym dojazdem. 

By³o kolorowo, pierzaœcie,
kusz¹co i s³odko. By³y balony,
blaszki, drewienka i wiele in-
nych. By³a i chata! Zreszt¹ „by-
³a” to ma³o powiedziane, bo-
wiem ona dopiero wzrasta
i z ka¿dym dniem wygl¹da co-
raz to pokaŸniej.

Wspomniana chata, a raczej
ca³y kompleks mieszkañ, to
wcale nie piernik i bynajmniej
nie do skonsumowania, ale no-
woczesne osiedle powstaj¹ce
dziêki firmie Dom Develop-
ment. Deweloper poza pe³nie-
niem roli gospodarza, pe³ni³  te-
go dnia tak¿e odpowiedzialn¹
rolê organizatora ca³ego kultu-
rowego zajœcia.

Skoro wiêc Jarmark Wileñ-
ski, to czy mog³o byæ lepsze
miejsce dla tego typu imprezy
ni¿ w³aœnie Osiedle Wilno?

Tutaj w³aœnie spotkali siê nie
tylko warszawiacy z wilnianami,
ale te¿ okoliczni „starzy” mie-
szkañcy Zacisza z przysz³ymi
„nowymi” lokatorami osiedla. 

Celem imprezy by³o przybli-
¿enie kultury i bogactwa Wilna
poprzez zapoznanie z przedsta-
wicielami ichniej sztuki i oby-
czajów. W magiczn¹ opowieœæ
wileñsk¹, wprowadza³ swoj¹
wrodzon¹ lekkoœci¹ gawêdze-
nia - Wincuk Wileñski Dominik
Kuziniewicz.

Odwiedzaj¹cy mieli okazjê
poznaæ artystów sztuki rzemie-
œlniczej, pos³uchaæ ludowej ka-
peli i zasmakowaæ w rarytasach
tamtejszej kuchni.  Poœród ko-
lorowych straganów mo¿na by-
³o obejrzeæ, a przede wszystkim
nabyæ wiele ró¿norakich pro-
duktów wileñskich. Trudno by-
³o nie pokusiæ siê o zostawienie
grosza, tudzie¿ wiêkszej iloœci
z³otówek, wychodz¹c z jarmar-

ku z ³upem w postaci dóbr arty-
stycznych wszelakich.

Kusi³y bajecznie delikatne
koronki szyde³kowe, rêcznie
malowana porcelana, rzeŸby,
obrazy czy kompozycje z su-
szonych kwiatów. 

Wspomniana integracja kwi-
t³a szczególnie dobrze tu¿ pod

scen¹, na której wyst¹pi³y miê-
dzy innymi Kapela Wileñska
oraz piêtnastoosobowa Kapela
Œwiêtojañska z Wilna. 

Skoczna muzyka w wyko-
naniu zespo³ów ludowych po-
rywa³a przyby³ych do rado-
snego tañca. Niektórzy mniej
lub bardziej uraczeni szkla-
neczk¹ napojów rozweselaj¹-
cych podskakiwali ca³kiem
chy¿o w rytm ludowych pl¹-
sów. Najm³odsi integrowali
siê tak¿e „w podskokach” na
trampolinie i dmuchanym zam-
czysku. 

W ramach odpoczynku ucze-
stnicy pikniku mieli okazjê 
pospacerowaæ po w³oœciach
i obejrzeæ mieszkanie wzorco-
we tutejszego Biura Sprzeda¿y,
które tego dnia mia³o wyj¹tko-
wo wielu goœci. 

Dom Development przybli¿y³
warszawiakom Wilno po raz
pierwszy. Oby takie wspólne
œwiêtowanie sta³o siê tradycj¹ 
i zagoœci³o w ich progach na d³u-
gi czas i oby to piêkne sobotnie
s³oñce uœmiecha³o siê do przy-
sz³ych mieszkañców osiedla ju¿
zawsze.
Katarzyna Zielińska−Witek

Wilno w WWilno w Warszawiearszawie
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Czy warto pisaæ o Mazowszu? Warto, bo to jeden
z najpiêkniejszych fragmentów Polski, ³agodnie
pofalowany ocean pól, ³¹k, lasów z malowniczy-
mi rzekami, których wysoka skarpa ró¿ni siê bar-
dzo od ich niskiego brzegu. Takie s¹ na po³udniu
ziemie nadpilickie, takie na pó³nocy - nadwiœlañ-
skie, p³ockie - tu bowiem Wis³a ma szerokoœæ
oko³o kilometra! Warto siê tam wybraæ. 

Zachêca do tego Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazo-
wieckiego: na zaproszenie marsza³ka Adama Struzika 13 maja re-
gion p³ocki odwiedzi³o ponad 20. warszawskich dziennikarzy. Zna-
komicie zorganizowana, pasjonuj¹ca wycieczka zajê³a ca³y dzieñ,
wype³niony zwiedzaniem. Mikrofony, kamery i dyktafony by³y
nieustannie w ruchu. 

- Mam nadziejê, ¿e dziêki takim wizytom w terenie, warszawscy
dziennikarze zara¿¹ ciekawoœci¹ Mazowsza swoich czytelników, s³u-
chaczy czy widzów z Warszawy - mówi marsza³ek Adam Struzik.

Z Warszawy wczesnym rankiem pojechaliœmy wprost do £¹cka.
Malowniczo rozpostarte nad jeziorem £¹ckim, istniej¹ce od blisko
90 lat œwietnie utrzymane stado ogierów robi wra¿enie; zaintereso-
wani mogli te¿ pojeŸdziæ konno.

W P³ocku podziwialiœmy piêkne molo nad Wis³¹, dostojne p³oc-
kie zabytki, z Bazylik¹ Katedraln¹ na czele. - Nie ka¿dy z warsza-
wiaków pamiêta, ¿e kryje ona w swoim wnêtrzu sarkofagi ze
szcz¹tkami dwóch w³adców Polski – W³adys³awa Hermana i jego
syna, Boles³awa Krzywoustego – podkreœli³ wicemarsza³ek Marcin
Kierwiñski.

W Towarzystwie Naukowym P³ockim zachwyca³y wyj¹tkowe,
rzadko pokazywane zbiory, w tym prawdziwy rarytas: zbiór grafik
Francisco de Goya z cyklu „Kaprysy". Znakomicie prezentowa³y

siê te¿ eksponaty Muzeum Mazowieckiego w przestronnej, nowej
siedzibie - takiej secesji nie zobaczy siê nigdzie indziej! 

Stamt¹d ju¿ prosto do Sierpca. Muzeum Wsi Mazowieckiej, to
60 hektarów œwietnie zaaran¿owanej ekspozycji (z wiatrakiem
w³¹cznie) - spacer bryczkami po skansenie zakoñczy³ siê w skanse-
nowej karczmie Pohulanka, przy chlebie z bochnów wa¿¹cych po
siedem kilo ze smakowitym smalcem i - oczywiœcie - ogórkiem
ma³osolnym.

W czasach, gdy wszyscy jesteœmy tak bardzo zapracowani, gdy
jedni rzadko pozwalaj¹ sobie na relaks i czas wolny zaœ inni, na
przyk³ad emeryci, czasu maj¹ sporo, ale za to skromne fundusze na
atrakcje, „Mieszkaniec” - zainspirowany przez Urz¹d Marsza³kow-
ski Województwa Mazowieckiego - rozpoczyna cykl wêdrówek.
Zaczniemy od wycieczek, które mog¹ kosztowaæ tylko tyle, co bi-
let PKS czy PKP w dwie strony i kanapki na drogê. 

Bêd¹ atrakcyjne propozycje na wycieczkê z dzieæmi i bez, bêd¹
wyprawy jednodniowe i dwudniowe, na pogodê i niepogodê, ale
zawsze takie, by mi³o spêdziæ wolny, letni dzieñ, by zaczerpn¹æ
œwie¿ego, czystego powietrza. Zw³aszcza, ¿e nie wszyscy doroœli
wybior¹ siê w tym roku na urlop, nie wszystkie dzieci wyjad¹ na
wakacje, zaœ spora grupa studentów bêdzie pracowaæ, by zarobiæ na
kolejny rok akademicki. 

Zadbamy, by by³o ciekawie, zró¿nicowanie, koniecznie z cieka-
wostkami. A jeœli ktoœ ma ciekawe pomys³y i propozycje - prosimy
o kontakt!

Co siê przyda na naszych wyprawach? Wygodne buty, przystoso-
wane do wêdrówek. Legitymacje i dokumenty uprawniaj¹ce do
zni¿ek (wstêp do muzeów, przejazdy itp.), aparat fotograficzny, bu-
telka wody do picia, stale za¿ywane leki. Resztê, czyli plastry na
ewentualne otarcia czy coœ na komary kupimy po drodze. 

WędroWitek

Wszystko za spraw¹ zorgani-
zowanego w tym dniu przegl¹-
du wokalno – tanecznego „Ma-
li Europejczycy”, objêtego pa-
tronatem burmistrz dzielnicy
Wawer Jolanty Koczorowskiej. 

Ju¿ przy wejœciu do budynku,
ka¿dy z goœci otrzyma³ pami¹tko-
w¹ „odznakê” stworzon¹ specjal-
nie na tê kolorow¹ uroczystoœæ.

Przedszkolna sala widowi-
skowa by³a po brzegi wype³nio-
na goœæmi i ma³ymi uczestnika-
mi przegl¹du. 

Poza potê¿nym gronem uro-
czych artystów oraz grupk¹ ro-
dziców, przybyli zaproszeni
przez Dyrekcjê goœcie, a wœród
nich miêdzy innymi: Jolanta
Koczorowska - burmistrz Waw-
ra, Pawe³ Osiej reprezentuj¹cy
Wydzia³ Informacji i Komuni-
kacji Spo³ecznej Przedstawi-
cielstwa Komisji Europejskiej
w Polsce, Ewa Szyd³owska
z Departamentu Informacji Eu-
ropejskiej MSZ, Krzysztof Te-
za - wizytator reprezentuj¹cy
Mazowieckiego Kuratora
Oœwiaty Karola Semika i inni.

Dyrektor placówki Izabella
Rudzka powita³a przyby³ych
krótk¹ przemow¹. - Obecnie

w sk³ad Unii Europejskiej
wchodzi 27 pañstw, których tra-
dycja i kultura tworz¹ bogac-
two Europy. Dziœ dziêki ma³ym

artystom bêdziemy mieli okazjê
poznaæ tañce i piosenki zwi¹za-
ne z ró¿nymi krajami europej-
skimi – mówi³a pani dyrektor,
po czym zaprosi³a do wys³u-
chania hymnu Unii Europej-
skiej, piêknie wyœpiewanego
przez swoich wychowanków.

No i siê zaczê³o! Ma³a –
wielka edukacyjno kulturowa
podró¿ przez Europê, pokazana
oczami najm³odszych obywate-
li Wspólnoty.

Dzieci zabra³y widowniê do
najpiêkniejszych europejskich
zak¹tków, przeprowadzi³y
przez kraje i ich obyczaje. 

Odwiedziliœmy miêdzy inny-
mi Francjê wraz z jej dostojn¹
elegancj¹, w rytmach flamenco
i pasodoble powêdrowaliœmy
do s³onecznej i pe³nej tempera-
mentu Hiszpanii, najedliœmy
siê œpiewanej pizzy i spaghetti
prosto z W³och, wys³uchaliœmy

tyrolskich opowieœci z Austrii,
bu³garskich przygód, a tak¿e
spotkaliœmy rozbójnika Rum-
cajsa wraz ze swoj¹ rodzin¹. 

Na koniec wyst¹pili mali go-
spodarze imprezy – dzieci
z przedszkola nr 338. Maluchy
z Falenicy zaprezentowa³y siê
w ludowych polskich strojach
i rodzimymi piosenkami za-
mknê³y przegl¹d.

Katarzyna Zielińska−Witek

Ofiary katyñskiej ziemi – za-
s³u¿eni patrioci, wojownicy
w nierównej walce o wolnoœæ.
Dziœ sadzimy drzewa, których
korony bêd¹ szumieæ historie
straconych istnieñ.

Jedn¹ z osób niezapomnia-
nych jest kapitan Jan Grzywiñ-
ski, urodzony 4 listopada 1893
r. w Warszawie. Trzykrotnie
odznaczony Krzy¿em Walecz-
nych i medalami pami¹tkowy-
mi. 

We wrzeœniu 1939 roku do-
sta³ siê do niewoli. Osadzony
w Kozielsku, zamordowany
w Katyniu roku 1940. To w³a-
œnie w przeklêtym katyñskim
lesie po raz ostatni patrzy³, czu³
i oddycha³. On i wielu innych
upadali twarz¹ na tamt¹ przesy-
con¹ krwi¹ ziemiê… na wiecz-
ne spoczywanie.

Dla uhonorowania pamiêci
kapitana Grzywiñskiego i in-
nych straconych, 18 maja
w ogrodzie Domu Dziennego
Pobytu Caritas Diecezji War-
szawsko – Praskiej im. Kry-
styny i Wiktora Powalskich
w Falenicy, posadzono D¹b
Pamiêci.

Nam nie wolno zapominaæ
i porzuciæ prawdy o bezna-
dziejnej œmierci niewinnych.
Spotykamy siê wiêc wspólnie –
starsi i m³odzi – oni - ¿eby po-
wiedzieæ prawdê sprzed dzie-
si¹tek lat, my- ¿eby wys³uchaæ,

zapamiêtaæ i zap³akaæ nad hi-
stori¹ która przera¿a.

- Utrata pamiêci jest jedno-
znaczna z utrat¹ to¿samoœci –
mówi³ podczas uroczystej mszy

w kaplicy Domu przy Star-
czewskiej  ksi¹dz Dariusz Mar-
czak – dyrektor Caritas Diece-
zji Warszawsko-Praskiej. - Za-
chowaæ pamiêæ, znaczy zacho-
waæ to¿samoœæ – t³umaczy³.

Po mszy, wszyscy uczestnicy
przenieœli siê do ogrodu, gdzie
wspólnie posadzono drzewo
i ods³oniêto kamieñ upamiêt-
niaj¹cy zbrodniê katyñsk¹ i kpt.
Grzywiñskiego.

Oficjalna czêœæ uroczystoœci
zakoñczy³a siê z³o¿eniem kwia-

tów i zapaleniem zniczy, po
czym zebrani przenieœli siê do
budynku, gdzie odby³ siê pro-
gram artystyczny w wykonaniu
przyjació³ falenickiego Domu
Caritasu. 

Poruszaj¹c¹ poezj¹ podzieli³
siê z przyby³ymi ³om¿anin Ze-
non Faszyñski. Wiersze pana
Zenona dosadnie dotykaj¹
prawdy i œwiadomoœci Katynia
w œwietle k³amstw, jakimi kar-

miono Polaków przez dziesi¹tki
lat.

To¿samoœæ, prawda, historia,
g³ucha cisza i dotkliwie poru-
szaj¹cy szum liœci dêbu na znak
pamiêci katyñskich drzew. 

Drzewa – drzewom, cz³o-
wiek – cz³owiekowi. Pamiêæ
o kapitanie Janie Grzywiñskim
i tysi¹cach pozosta³ych ofiar
sowieckiej zbrodni katyñskiego
kata, pozostanie wiecznie ¿y-
wa.

enigma
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WIEŒCI Z WAWRA

Wędrówki
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA
UROKI MAZOWSZA

Przed wejœciem g³ównym do Katedry P³ockiej stoj¹ m.in. wice-
marsza³ek Województwa Mazowieckiego Marcin Kierwiñski,
rzecznik prasowy Marta Milewska i dziennikarze.

Foto. UM Województwa Mazowieckiego

Pamięć ocalona
„Jak myœl sprzed lat... jak wspomnieñ œlad... 
wraca dziœ… pamiêæ o tych, których nie ma.”

Mali Europejczycy 
w Falenicy
S³onecznie, tanecznie i œpiewaj¹co by³o 
11 maja w Przedszkolu nr 338 przy 
ul. W³ókienniczej 41 w Warszawie.

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

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

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

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

Wiele lat wczeœniej w ubie-
g³ym wieku, bazar Szembeka,
to furmanki, konie wyprzêgniê-
te z dyszla z pyskami w wor-
kach z obrokiem, klatki z dro-
biem, owoce w skrzynkach,
kupcowe w derkach, stosy ciu-

chów rzuconych na ceraty i fo-
lie le¿¹ce wprost na ziemi… 

Minê³o trochê czasu a¿ zna-
laz³ siê gospodarz z odwag¹
i wyobraŸni¹. Nie jakiœ wspó³-
czesny modniœ, którego samo
s³owo bazar uwiera w uszy,
a kupiec, który dobrze wie, co
to znaczy handlowaæ twarz¹
w twarz z klientem, zagadaæ
o zdrowie, wspólnie wybieraæ
towar, ponarzekaæ na trudne

czasy. Tego nie znajdzie siê
w typowych supermarketach.
Tu jest inny œwiat, bardziej
swojski, cieplejszy, taki domo-
wy. 

Z tym wiêksz¹ przyjemno-
œci¹ informujemy wiêc, ¿e

„Szembeka” doczeka³ siê i do-
brych zarz¹dców, œwietnych
planów i postêpowych przed-
siêbiorców. W tym roku szyku-
je siê rozpoczêcie ca³kowitej
modernizacji sporego fragmen-
tu u zbiegu ul. Zamienieckiej
i Gdeckiej. Nie ma co - patrz¹c
na wizualizacjê brwi same uno-
sz¹ siê z podziwem i zdziwie-
niem, ¿e to mo¿e wygl¹daæ a¿
tak fajnie. 

– Mamy ju¿  projekt i pozwo-
lenie na budowê. W³aœciwie
mo¿na powiedzieæ, ¿e inwesty-
cja ju¿ trwa, choæ jej jeszcze nie
widaæ – mówi „Mieszkañcowi”
prezes CH Szembeka Miro-
s³aw Sztyber.

W czêœci, w której teraz znaj-
duj¹ siê pawilony ma powstaæ
handlowy kompleks, który
przylegaæ bêdzie do czêœci
zmodernizowanej kilka lat te-
mu. Znajdzie siê tam ok. 130
sklepów. Przedsiêbiorcy chc¹c
zapewniæ sobie miejsce w no-
woczesnym budynku handlowo
us³ugowym sk³adaj¹ podania
i wp³acaj¹ zaliczki. W zdecydo-
wanej wiêkszoœci nowe po-

wierzchnie maj¹ byæ przezna-
czone pod sprzeda¿ artyku³ów
przemys³owych. Ale spokojnie,
dla „spo¿ywki” te¿ miejsce siê
znajdzie. 

A teraz ul. Zamieniecka - od
tej strony wprowadzi siê jedna
z popularnych sieci fast-foodo-
wych. Która - to jeszcze tajemni-
ca handlowa. Tradycja te¿ jed-
nak zostanie nietkniêta – trwa³¹
ozdob¹ Zamienieckiej s¹ prze-

cie¿ stragany z kwiatami. Zosta-
n¹, tylko bêd¹ nowoczeœnie za-
projektowane i wykonane.

- Przy Zamienieckiej sprze-
dajê kwiaty ju¿ od dwudziestu
lat. Zaczyna³o siê „od ulicy” –
mówi „Mieszkañcowi” kwia-
ciarka, czyli popularna „pani
Dorota”. - Chcê tutaj pozostaæ
i dlatego zarezerwowa³am po-
wierzchniê i wp³aci³am zalicz-
kê. To bêdzie naprawdê ³adny
obiekt, bêdzie wiêcej miejsc
parkingowych i wierzê, ¿e bê-
dzie siê  lepiej handlowa³o.

Natomiast pani Marysia te¿
chce tutaj pozostaæ i jak  mówi
zapewne „wejdzie w tê inwesty-
cjê” czeka na ostateczne ustale-
nia finansowe. 

Do kupców ca³kowicie zde-
cydowanych na now¹ inwesty-
cjê nale¿y pan Bogdan, który
na „Szembeku” od dwóch de-
kad prowadzi sklep nabia³owo-
spo¿ywczy: - Trzeba iœæ w kie-
runku rozwoju tego miejsca
i podnosiæ jego standard. Z re-
alizacj¹ kolejnego etapu rozbu-

dowy Centrum Handlowego
Szembeka wi¹¿emy wielkie
nadzieje. 

Koncepcjê zmian pozytyw-
nie odbieraj¹ te¿ klienci. – Do-
brze, ¿e to miejsce siê unowo-
czeœni – mówi jedna z zaga-
dniêtych przez „Mieszkañca”
ob³adowanych siatkami kobiet.
– Robiê tu zakupy od zawsze.
Nawet, jak przeprowadzi³am siê
z Grochowa na Goc³aw, to
przyje¿d¿am na „Szembek”. Ja
po prostu nie umiem robiæ za-
kupów w molochach…

Pierwszych prac budowla-
nych mo¿na siê spodziewaæ ju¿
pod koniec tego roku. Prace bu-
dowlane  podzielone bêd¹ na
dwa etapy. W pierwszym po-
wstan¹ trzy kondygnacje
(w tym jedna podziemna prze-
znaczona na parking). W dru-
gim planowany jest dominuj¹cy
budynek przy zbiegu ul. Gdec-
kiej i Zamienieckiej. 

Ta inwestycja wp³ynie pozy-
tywnie  na wizerunek dzielnicy
i miasta.  (AS) (am)

Nowy „Szembek”, piêkniejszy  Grochów

BAZAR JAK
SIĘ PATRZY
Grochów siê zmienia. Trwa przebudowa Placu Szembeka  przy ko-
œciele, a jeszcze w tym roku rozpocznie siê kolejny etap moderni-
zacji bazaru „Szembeka”. Bazar uchodz¹cy za jeden z najlepszych
w Warszawie, bêdzie przyjazny dla klienta i nowoczesny! 

Wizualizacja
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W dniach 26-28 maja br.
odbêdzie siê w Warszawie spo-
tkanie prezydentów pañstw
Europy Œrodkowo-
Wschodniej. W tym
czasie bêd¹ powa¿ne
ograniczenia czasowe
w ruchu na trasach doja-
zdowych z lotniska Okêcie
do centrum. Bardzo powa¿ne
utrudnienia spodziewane s¹ na
ca³ym Trakcie Królewskim
i w jego okolicach, gdzie wpro-
wadzone zostan¹ zakazy za-
trzymywania siê i postoju. Od
27 maja, Krakowskie Przed-
mieœcie bêdzie wy³¹czone
z mo¿liwoœci przejazdu, a¿ do
niedzieli, 29 maja br. Ograni-
czeñ mo¿na spodziewaæ siê tak-
¿e na ulicach Starego i Nowego
Miasta, a tak¿e na ul. Bonifra-
terskiej oraz Anielewicza.
W pi¹tek, 27 maja, z ruchu pie-
szego w ca³oœci wy³¹czona zo-
stanie wschodnia czêœæ placu
Zamkowego od kolumny Zyg-
munta do Zamku Królewskiego
oraz Krakowskie Przedmieœcie
obustronnie, na odcinku od ul.
Ossoliñskich do skweru Hoo-
vera. Mieszkañcy Warszawy
proszeni s¹ o przestrzeganie
wprowadzonych w tym okresie
zmian w organizacji ruchu.

Chór Katedry Warszawsko-
Praskiej „Musica Sacra” pod
dyrekcj¹ Paw³a £ukaszewskie-
go otrzyma³ 9 maja br. presti¿o-
w¹ nagrodê FRYDERYK 2011
w kategorii Muzyka chóralna
i oratoryjna. Nagrodzona p³yta
pt. „Laudate Dominum” zosta³a
wydana przez Musica Sacra
Edition pod patronatem ks. Abp
Henryka Hosera. 

Tam, gdzie liczy siê cz³owiek,
warto stawiaæ na nowe narzê-
dzia by poprawiæ jego los. Wie-
dz¹ o tym pracownicy OPS
w Wawrze, którzy zachêcaj¹
swoich podopiecznych do ko-
rzystania z licznych programów

od psychologa po Klub Integra-
cji, który ma bogaty program:
gimnastyka, basen, zajêcia
z pierwszej pomocy medycznej,
komputerowej itp. Dyrektor
Oœrodka Renata Staruch (na
zdjêciu) powo³a³a zespó³ krea-
tywnych, m³odych osób, który
stworzy³ wspierany finansowo
przez EFS roczny projekt „Pej-
za¿ kobiety aktywnej zawodo-
wo”, dla zagro¿onych bezrobo-
ciem i wykluczeniem spo³ecz-
nym warszawianek (35-55 lat).
Podsumowanie po³¹czono z me-

rytoryczn¹ konferencj¹ - otwar-
tym spotkaniem dla pracodaw-
ców z ca³ej Warszawy. Uczest-
niczki projektu opowiada³y, jak
wawerski program pomóg³ wy-
rwaæ siê z niewiary w siebie
i w przysz³oœæ. Kilka ju¿ znala-
z³o pracê, niektóre uruchomi³y
dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

W siedzibie SD przy ul.
Chmielnej, przedstawiono ini-
cjatywê uchwa³odawcz¹ w spra-
wie obni¿enia diet radnych m.
st. Warszawy i radnych dzielni-
cowych. Przedstawiono projek-
ty uchwa³ w sprawie zasad przy-
znawania i wysokoœci diet rad-
nych w stolicy i szczegó³ow¹ in-
formacjê nt. korzyœci wynikaj¹-
cych dla Warszawy z obni¿enia
diet radnym. Obradowa³ rów-
nie¿ Komitet Inicjatywy
Uchwa³odawczej, który  rozpo-
cz¹³ akcjê zbierania 15 tysiêcy
podpisów pod projektami uch-
wa³ w sprawie obni¿enia diet
radnym Warszawy. Dodatkowe
informacje na: www.mniejdla-
radnych.waw.pl

Spó³ka Kupieckie Domy To-
warowe (KDT) na pocz¹tku
marca br. podpisa³a umowê naj-
mu z firm¹ JCL. Dziêki niej
przy ul. Jagielloñskiej 82 na te-
renie centrum handlowego Me-
tropol Park powstanie nowo-
czesny dom towarowy. Metro-
pol Park znajduje siê niedaleko
Ronda Starzyñskiego. Mo¿na
tam ³atwo dojechaæ komunika-
cj¹ miejsk¹.

W niedzielê 29 maja w Ogro-
dzie Botanicznym w Powsinie
o godzinie 11.00 i 14.00 pracow-
nicy Ogrodu zaprezentuj¹ kolek-
cjê rododendronów i udziel¹ in-
formacji o ich uprawie. Wszyst-
ko to w ramach „Œwiêta rodo-
dendronów”.  W Ogrodzie kwit-
nie ich kilka tysiêcy,   przyci¹ga-

j¹ zwiedzaj¹cych piêknem swo-
ich wielkich kwiatów, kwitn¹-
cych na fioletowo, ró¿owo, czer-
wono i bia³o. W godz. 10.00-
18.00 odbêdzie siê Jarmark Ma-
jowy, na którym mo¿na bêdzie
kupiæ roœliny do domu i ogrodu,
sprzêt ogrodniczy oraz uzyskaæ
bezp³atne porady ogrodnicze.

Centrum Targowo-Kongreso-
we MT Polska przy ul. Marsa
56c bêdzie gospodarzem pierw-
szych w Polsce Targów Poja-
zdów Zabytkowych MOTO
NOSTALGIA 2011. Podczas
tego premierowego wydarze-
nia, organizowanego wzorem
znanych zagranicznych imprez,
entuzjaœci starych samochodów
bêd¹ mogli z bliska obejrzeæ
unikatowe egzemplarze legen-
darnych i kultowych aut, a tak-
¿e zapoznaæ siê z szerok¹ ofer-
t¹ produktów i us³ug dla kla-
sycznej motoryzacji. Targi
odbêd¹ siê w dniach 28-29 ma-
ja br. 

1 czerwca rozpoczyna siê ko-
lejny etap modernizacji przy-
stanku kolejowego Warszawa
Stadion. Poci¹gi nie bêd¹ kur-
sowa³y miêdzy Dworcem
Wschodnim a Dworcem Œród-

mieœcie. Nie bêd¹ kursowa³y
równie¿ poci¹gi z Wo³omina na
Dworzec Wschodni. ZTM uru-
chomi zastêpcz¹ liniê autobuso-
w¹ ZS2 kursuj¹c¹ na trasie:
Dw. Wschodni (Kijowska) -
Kijowska - Targowa - Zamoy-
skiego - al. Zieleniecka - Rondo
Waszyngtona - al. Poniatow-
skiego - most Poniatowskiego -
Al. Jerozolimskie - E. Plater -
Dw. Centralny. Prace w ramach
tego etapu zakoñcz¹ siê 24 lip-
ca br.

1 czerwca w godz. 9.00-
15.00 na parkingu przed 
Medyczn¹ Szko³¹ Policealn¹ 
Nr 4 przy ul. Grenadierów
30A odbêdzie siê w ramach ak-
cji „Kropla krwi dla Miko³ajka”
pobór krwi. W tym dniu na te-
renie parkingu przed szko³¹ bê-
dzie sta³ autobus do poboru
krwi. Krew bêd¹ oddawaæ
uczniowie i pracownicy szko³y,
warto by do akcji w³¹czyli siê
równie¿ mieszkañcy dzielnicy
i wszyscy chêtni, którzy chc¹
podzieliæ siê tak drogocennym
lekiem, jakim jest krew. Aby
oddaæ krew wystarczy mieæ
ukoñczone 18 lat, wzi¹æ ze so-
b¹ dowód osobisty i chêæ po-
mocy innym. 

W Klubie Kultury „Zastów”
przy ul. Lucerny 13 w dniach

4-29 lipca br. bêd¹ siê
odbywaæ zajêcia dla
dzieci w wieku od 3
do 6 lat  pn. „Zostañ

artyst¹”. Dzieci bêd¹
mia³y zapewnion¹ facho-

w¹ opiekê i wiele atrakcji
m.in. zajêcia ogólnorozwojo-
we, umuzykalniaj¹ce, æwicze-
nia wspomagaj¹ce pamiêæ, spa-
cery do lasu i du¿o dobrej zaba-
wy. Iloœæ miejsc ograniczona.
Zebranie rodziców zaintereso-

wanych zapisami odbêdzie siê
6 czerwca o godz. 18.00.
W czasie zebrania bêd¹ przyj-
mowane op³aty za ca³y deklaro-
wany czas pobytu dziecka. 

Stowarzyszenie Uronef – Na-
sze Dzieci organizuje bezp³atne
spotkanie edukacyjne dla rodzi-
ców dzieci z problemem mo-
czenia nocnego oraz chorobami
urologicznymi i nefrologiczny-
mi pt. „Pomó¿ dziecku sucho
przespaæ noc”. Spotkanie odbê-
dzie siê w pi¹tek 27 maja br.,
o godz. 14.00 w Centrum Kon-
ferencyjnym przy ul. Zielnej 37,
wejœcie C, piêtro V. W spotka-
niu udzia³ wezm¹ m.in. lekarze
urolodzy i nefrolodzy dzieciêcy,
psycholog. Wiêcej informacji
na stronie: www.uronef.pl

Jeszcze 4 i 18 czerwca z pl.
Narutowicza do ronda Wia-
traczna pojedzie Ekotramwaj,
w którym ka¿dy pasa¿er mo¿e
pog³êbiæ swoj¹ wiedzê o ochro-
nie œrodowiska, a oddaj¹c zu¿y-
te baterie otrzymaæ kupon

uprawniaj¹cy do odbioru ro-
œlinki podczas fina³u VI War-
szawskich Dni Recyklingu na
Agrykoli 11 czerwca. Przejazd
jest bezp³atny. Wiêcej na stro-
nie: www.ekotramwaj.pl

(ab) (ego)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA 29.05. godz. 13.00 - Park „Balaton”, Goc³aw ul. Nowaka -
Jeziorañskiego – uroczyste otwarcie pomnika Niezale¿nego Ko-
ta. Ods³oniêcia rzeŸby autorstwa Bogny Czechowskiej dokonaj¹
rodzice chrzestni Olga Boñczyk i Robert Janowski;

Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 – 26.05. godz. 19.00 – II Miêdzynarodowy Koncert
Chórów, MWS Festivals, Federacji Caecilianum – Koncert Inau-
guracyjny (Get Together Concert), wstêp wolny; 27.05. godz.
19.00 – pokaz masa¿u i tañców MA-URI, wstêp wolny; 28.05.
godz. 18.00 – „Ma³e królestwo pisz¹ce” – spotkanie literacko-
muzyczne laureatów Konkursu Literackiego „Praska Przystañ
S³owa” – Urszuli Bia³eckiej, Huberta Tucho³ka i Aliny Tucho³ka,
wstêp wolny; 30.05. godz. 18.00 – w cyklu Swing Club wyst¹pi
duet „Guitar Open” – Marcin Olak i Leszek Potasiñski (gitary),
wstêp wolny; 31.05. godz. 19.30 - Grupa teatralna „Banana Per-
wers” zaprasza na spektakle:  „Szaleñstwo we dwoje” – sztuka E.
Ionesco. „Pieczara Salamanki” – sztuka M. de Cervantesa, wstêp
wolny; 1.06. - Wystawa „Królewny snów i podwórek”; godz.
17.00 - „Wstydek-Bajtek i drewniane ludki” – interaktywny
spektakl dla dzieci w wykonaniu artystów teatru „Scena Lubelska
30/32”, wstêp wolny; godz. 18.30 – Spotkania ze sztuk¹ – wy-
k³ad „Ekspresjonizm abstrakcyjny po II wojnie œwiatowej”
przedstawi Barbara Tichy, wstêp wolny; 2.06. godz. 18.30 – Re-
cital Ryszarda Makowskiego, wstêp wolny; 3.06. godz. 18.00 -
W cyklu „Polak w pró¿ni”  Rafa³ Grzenia zaprasza na wyk³ad
p.t. „Androidy i ludzie” – w nawi¹zaniu do „Terminusa” S. Le-
ma, wstêp wolny; 4.06. godz.  17.00 - „Moja Wolnoœci” - V Ju-
bileuszowy Festiwal im. Jonasza Kofty, wstêp wolny; 5.06. godz.
18.00 – „Moja Wolnoœci” - V Jubileuszowy Festiwal im. Jonasza
Kofty, wstêp wolny; 8.06. godz. 17.00 – Spotkania ze sztuk¹ –
wyk³ad „W krytycznym kontekœcie. Sztuka polska po 1989 roku”
przedstawi Bo¿ena Pysiewicz, sala widowiskowa; godz. 18.30 –
„Wkrêceni” – spektakl zrealizowany metod¹ Teatru Forum
w wykonaniu Stowarzyszenia „STOP-KLATKA”, wstêp wolny;
Klub Bryd¿owy – spotkania we wtorki, w godz. 16.30-21.00, za-
pisy: 601-216-941;

Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim im. I. J. Pa-
derewskiego – 26.05. godz. 19.00 – Kabaret „Filip z Konopi” Fi-
lipa Borowskiego zaprasza na „Urodziny Filipa” – specjalny, ju-
bileuszowy program artystyczny, wstêp wolny; Do 12.06.
w godz. 11.00-18.00 czynna jest wystawa pt. „W poszukiwaniu
piêkna”; Do 5 czerwca wystawa instalacji przestrzennych Erwi-
ny Ziomkowskiej pt. „Skrywane sekrety”; 

Klub Kultury Goc³aw – Filia CPK ul. Abrahama 10 (wejœcie
od ul. Bora-Komorowskiego przy Basenie Wodnik) – 26.05.
godz. 20.00 – „Wizyta” – monodram w wykonaniu Barbary Nie-
wiadomskiej - Teatr Paradox, wstêp wolny;  27.05. godz. 10.00 –
„Pamiêæ œwiata” – wyk³ad mgr Miros³awy Majewskiej w ramach
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wstêp wolny; 29.05. godz. 16.00
(pierwszy spektakl) i godz. 17.15 – „Podró¿ za horyzont” przedsta-
wienie dla dzieci od 3 do 10 lat w wykonaniu Teatru Igraszka. Bi-
lety 5.00 z³. Uwaga! Przedsprzeda¿ w kasie klubu od 16.05. Iloœæ
miejsc ograniczona!; 30.05. godz. 18.00 – „Turcja- kraj egzotyki
i przyjaznych ludzi” – spotkanie podró¿nicze i pokaz multimedial-
ny z cyklu „Pomys³ na podró¿”, wstêp wolny; 30.05. godz. 19.00
– Celalettin Kartal - wernisa¿ wystawy prac artysty pochodzenia
tureckiego od 10 lat mieszkaj¹cego w Polsce. Wystawa czynna od
30 maja do 20 czerwca, wstêp wolny;    

Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a ul. Starzyñskiego 21
– 28.05. godz. 14.00 - Czas twórczych dokonañ.  Program z oka-
zji Dnia Dziecka - wystêpy sekcji dzia³aj¹cych w Oœrodku Kul-
tury i Oœrodku Dzia³añ Twórczych „Pogodna” oraz przedstawie-
nie teatralne pt. „Legenda o czarodziejskim m³ynku” w wykona-
niu Teatru Narwal.

Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” - Filii Oœrodka Kul-
tury ul. Jana Paw³a II 25 - 26.05. godz. 18.00 - Kawiarenka Mu-
zyczna. Koncert z okazji „Dnia Matki” uczniów sekcji fortepiano-
wej Oœrodka Kultury oraz uczestników Studia Piosenki w ODT
„Pogodna”. 27.05.  godz. 10.30 - Tajemnice Zielonego Diab³a.
Koncert trio instrumentalnego z cyklu „Filharmonia dla dzieci”. 

Klub Kultury „Marysin” ul. Korkowa 96 - 2.06. godz. 10.30
- Gimnastyka dla seniorów - bezp³atne zajêcia; 4.06. godz. 12.00 -
Bajkowy Dzieñ Dziecka. Spektakl teatralny w wykonaniu aktorów
teatrów dzieciêcych. 09.06. godz. 10.30 – Gimnastyka dla senio-
rów. Bezp³atne zajêcia; 10.06. godz. 18.00 - Wernisa¿ Janiny Kra-
œnickiej. Galeria Doros³ego Artysty.12.06. godz. 14.00-20.00 - im-
preza charytatywna. „Kolejka do kultury. Przystanek Miêdzylesie.
Klinika Budzik” W programie: wystêpowe estradowe dzieci i m³o-
dzie¿y, zabawy interaktywne, koncert zespo³u „Wilki”; 

Rembertów - przestrzeñ parkowa przy ul. Stra¿ackiej –
28.05. w godz. 11.00-22.00 – Œwiêto Rembertowa. Godz. 20.30
– wystêp Gwiazdy wieczoru – Haliny Mlynkovej z zespo³em; 

Traffic Club ul. Bracka 25 – 26.05. godz. 18.00 - spotkanie
z Katarzyn¹ Grochol¹ i jej córk¹ Dorot¹ Szel¹gowsk¹. Z autorka-
mi rozmawiaæ bêdzie Maciej Or³oœ.

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

REKLAMA REKLAMA

Foto. archiwum

Foto. archiwum
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- Patrz pan, panie Eustachy, co siê robi… 
Rzeczywiœcie, prowadz¹ca do bazaru ulica Komorska za-

pchana by³a na amen: zderzak w zderzak. Wœciek³oœæ buzo-
wa³a w powietrzu, iskry z oczu bi³y.  

- Faktycznie, panie Kaziu, Faktycznie, ale ludzie sami s¹
sobie winni.  Eustachy Mordziak, kolega Kazimierza G³ów-
ki, jak zwykle mia³ w³asny pogl¹d na sprawê. 

- Coœ pan, ka¿dy do gara¿u chce wjechaæ, ¿eby z siatami
do baga¿nika mieæ jak najbli¿ej.

- Otó¿ nieszczêœcie tkwi w s³owie „ka¿dy”, panie Kaziu.
Kiedy t³ok na bazarze jest najwiêkszy, u wjazdu do gara¿u
stoi cieæ i „reguluje ruchem”. Znaczy, gdy miejsc nie ma, to
on do gara¿u nie wpuszcza. Kierowca zamiast jechaæ dalej
i szukaæ szczêœcia w okolicznych uliczkach, czeka a¿ mu siê
w gara¿u zwolni. Za nim staje nastêpny, za tym nastêpnym
kolejny… Komorska raz, dwa zatkana na amen. A jeszcze
wciskaj¹ siê samochody z Pustelnickiej. No i kocio³, jak wi-
daæ! 

- Znakiem tego, gdyby ten pierwszy, widz¹c, ¿e miejsc nie
ma, pojecha³ dalej, nie by³oby sprawy.

- Otó¿ to. Ale nie, on stoi, benzynê pali, klnie… 
- Bo nie po to, panie Eustachy, Kowalski auto kupi³, ¿eby

teraz z Kowalsk¹, zasuwali z siatami 50, czy 100 metrów… 
- W tym ca³y szkopu³, znaczy w kulturze, ¿e tak powiem. 
- A mo¿e, gdyby w³aœciciele bazaru dali swojemu ciecio-

wi „lizaka” do ³apy? Wtedy on, w przypadku braku miejsc
sam odprawia³by auta, przez co jezdnia by³aby przejezdna?  

- A wiesz pan, s³ysza³em, ¿e oni wpadli na taki pomys³.
- I co?
- Ano, jak spod ziemi pojawia³a siê policja i ich pogoni-

³a, bo „lizaka” nie ka¿da rêka godna jest trzymaæ. Z „liza-
kiem” jak z policyjn¹ pa³k¹ – trzeba mieæ uprawnienia.

- Zamiast cieszyæ siê, ¿e ktoœ ich wyrêcza, to gliniarze
mandatem grozili?

- Dok³adnie tak by³o. 
- No popatrz pan, jacy sprawni. A jak na Szaserów, w re-

jonie rondka na wysokoœci Koprzywiañskiej, wieczór
w wieczór, do dziesi¹tej, albo i d³u¿ej, od wielu dni, paru
rajdowców z bo¿ej ³aski, z rykiem silników i piskiem opon,
œciga siê po tej, nie wy³¹czonej przecie¿ z ruchu, ulicy, to
policji nie ma. Ludzie nie œpi¹, dzieci p³acz¹, a oni g³usi.

- Mo¿e nie wiedz¹?
- Od tego s¹, ¿eby wiedzieæ. 
- To mo¿e, panie Kaziu okoliczni mieszkañcy powinni na

nasz bazar przychodziæ czêœciej?
- Bo?
- Bo tu pana wojewodê Koz³owskiego mo¿na spotkaæ.

W takim fajnym dresiku niedawno przyszed³ z osob¹ towa-
rzysz¹c¹, sam go widzia³em.

- A po czym pan go pozna³, jak bez garnituru by³? 
- Tak ogólnie, z telewizji. No i po twarzy, rumianej. O, pa-

nie Kaziu, to musi byæ swój ch³op, ten nasz wojewoda. 
- Znakiem tego jemu do r¹k petycje w³o¿yæ? 
- A czemu nie? Jak nam Legiê zamyka³, to mówi³, ¿e on za

bezpieczeñstwo te¿ odpowiada? Mówi³. Co panu szkodzi
zaryzykowaæ? Wiesz pan, jak to jest - kto nie ryzykuje, w ko-
zie nie siedzi. To na razie.

- Czeœæ.
Szaser

Co tam panie na Pradze...

Ostatnia deska ratunku

¯ycie pokazuje, ¿e powszech-
niejsza jest interpretacja zgo-
³a inna, bli¿sza przys³owiu
„kto smaruje, ten jedzie”.

„Wolnoæ Tomku w swoim
domku” - prawda, lecz pod
warunkiem, ¿e przestrzega siê
podstawowych zasad kultury
oraz regulaminu, obowi¹zuj¹-
cego w danej spó³dzielni czy
wspólnocie. No i wymaga siê
od siebie samego przynaj-
mniej tyle, ile od s¹siadów, by

nie doprowadziæ do nieprzy-
jemnego „jak Kuba Bogu, tak
Bóg Kubie”. Gorzej, gdy ktoœ
poczuje w sobie boskoœæ
i ustanawia siebie samego
nieproszonym reprezentantem
i orêdownikiem „Kuby”. Rze-
komy Kuba to czêsto grupa
osób, „ludzie mówi¹”, „lu-
dzie nie s¹ zadowoleni”, „lu-
dzie siê burz¹” itp. Zazwyczaj
owi „ludzie” to sam uzurpa-
tor i jego wiara w naiwniac-

two tych, których zwiod³y jego
szumne obietnice i deklaracje. 

Takie dzia³ania maj¹ krót-
kie nogi i szybko s¹ demasko-
wane. Gorzej, ¿e gdy nast¹pi
„odarcie z boskoœci” wygada-
nego „rzecznika niby wszyst-
kich, ale zw³aszcza w³asnych
interesów”, rozpoczyna siê
szeptana sensacja. 

¯e w³aœciwie o co tu chodzi-
³o. Bo „jak nie wiadomo o co
chodzi, to na pewno o pieni¹-
dze”! ¯e ciekawe, kto siê przy
tym nachapa³ i ile z tego mia³! 

Tak oto ci, którzy najpierw
gloryfikowali i wychwalali
ewidentnego naci¹gacza, te-
raz „wieszaj¹ na nim psy” nie
zastanawiaj¹c siê, ile w tym
prawdy a ile wyssanych z pal-
ca oszczerstw. Bo nawet, jeœli
nadu¿y³ i przeskroba³, to nie
pope³ni³ wszystkich zbrodni
tego œwiata!

„Znaj proporcj¹, mocium
panie” - chcia³oby siê po-
wtórzyæ za Fredr¹ i do oskar-
¿aj¹cego, i do… oskar¿anego,
w sytuacjach takich, jak opi-
sana. żu

Kobiecym okiem

„Im bardziej brudne pieni¹-
dze, tym wiêkszy czysty zysk”
powiadaj¹ ci, którzy wiedz¹,
co mówi¹. Nie znaczy to, ¿e
ka¿dy by siê na te brudne pie-
ni¹dze z ochot¹ po³aszczy³.
A jednak p³yn¹ one do nie-
których kieszeni nieprzerwa-
nym strumyczkiem, raz wê¿-
szym, raz bardziej ¿wawym. 

„Jak siê da, to siê zrobi” -
kolejne porzekad³o, które chy-
ba tylko naiwni interpretuj¹
tak, jak uczciwy cz³owiek: ¿e
jeœli coœ da siê wykonaæ, jeœli
jest mo¿liwe do wykonania, to
z pewnoœci¹ bêdzie zrobione.

M¹droœci
ludowe
a g³upota
ludzka
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Ambasador Niemiec w Polsce, J.E. Rüdiger Freiherr (Baron) von Fritsch, który
spotka³ siê 5 maja 2011 roku z Polskim Klubem Publicystyki Miêdzynarodowej na
roboczym lunchu w warszawskim „Sheratonie”, od razu nas zadziwi³ (jestem wice-
prezesem tego klubu). Zapowiedziano, ¿e lunch bêdzie prowadzony po angielsku,
a tu ci ambasador rozpoczyna swoje wstêpne przemówienie bardzo dobr¹... pol-
szczyzn¹.  Powiedzia³ mniej wiêcej tak (cytujê z pamiêci): „Bardzo siê cieszê, ¿e
pañstwo mnie na ten lunch zaprosiliœcie, poniewa¿ ju¿ raz pracowa³em w ambasa-
dzie RFN w Polsce w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku. Wówczas nauczy³em
siê trochê polskiego, ale poniewa¿ uczy³em siê tego jêzyka tak¿e z gazet, to nie
dziwcie siê pañstwo, ¿e tu i ówdzie mogê mówiæ jêzykiem ‘Trybuny Ludu’ (œmiech).
Ale w ogóle, to lepiej polski rozumiem ni¿ po polsku mówiê, wiêc je¿eli pozwolicie,
to bêdê mówi³ po angielsku”. 

Na te nieoczekiwane polskie s³owa, wyra¿one bez ¿adnego widocznego wysi³-
ku, sala odpowiedzia³a rzêsistymi oklaskami. A ja zwróci³em siê do ambasadora
po niemiecku (on do nas po polsku, to jak mia³em zareagowaæ?), mówi¹c: „Panie
ambasadorze, dla mnie osobiœcie to szczególna radoœæ móc pana tu powitaæ, zw³a-
szcza, ¿e wspomnia³ pan ‘Trybunê Ludu’, a ja w niej przepracowa³em czterdzieœci
lat”. 

Moje pytanie zaœ dotyczy³o sprawy nastêpuj¹cej, o której ju¿ kilka s³ów wspo-
mnia³em wczeœniej  w „Mieszkañcu”. Ambasador von Fritsch napisa³ ksi¹¿kê pt.
„Die Sache mit Tom – Eine Flucht in Deutschland” („Sprawa z Tomem – Ucieczka
w Niemczech”. Opisywa³a ona pomoc, jakiej w 1974 roku (a wiêc przed rozpoczê-
ciem swej kariery dyplomatycznej) udzieli³ on swojemu kuzynowi, Tomowi, oraz
dwom jego przyjacio³om mieszkaj¹cym w NRD,  w ucieczce do RFN. Ja wiêc chcia-
³em siê dowiedzieæ, czy jest szansa, by ksi¹¿ka ta, w t³umaczeniu polskim, ukaza³a
siê w Polsce. Ambasador odrzek³, ¿e prowadzi ju¿ rozmowy na ten temat z jednym
z polskich wydawnictw. Przy okazji ujawni³, ¿e w ramach tej pomocy sfa³szowa³ tym
trzem osobom paszporty.  O szczegó³ach nie wspomnia³, ale mo¿na siê domyœlaæ, ¿e
osoby te uda³y siê na wakacje np. do Bu³garii na podstawie dokumentów 
NRD-owskich, a tam  przyjecha³ turysta z RFN z paszportami dla nich. Oni zaœ jako
obywatele RFN mogli wylecieæ do RFN bez trudnoœci. 

Sprawa ta przypomnia³a mi sytuacjê mojego znajomego, pana Albina Byrê, który
w czasie PRL, wyjecha³ z Polski do RFN, poœrednio przy pomocy... ZSRR. Urodzi³ siê
on w 1935 roku w Cieszynie, a po wojnie pracowa³ w centrali handlu zagraniczne-
go, zajmuj¹cej siê obrotem metalami przemys³owymi i sta³ siê w tej dziedzinie wy-
bitnym specjalist¹. W 1964 roku uzna³, ¿e Polska jest zbyt w¹skim rynkiem dla je-
go specjalnoœci i postanowi³ emigrowaæ. W „Orbisie” w Katowicach wykupi³ miejsce
na radzieckim statku turystycznym „Pobieda”, wo¿¹cym cudzoziemców za granicê,
na wycieczkê do W³och. W Neapolu wyl¹dowa³ 4 stycznia 1964 roku. Stamt¹d urz¹-
dzono dla grupy polskiej wyjazd do Rzymu przez Monte Cassino.  Po przybyciu do
Rzymu, pan Albin oddali³ siê od wycieczki, uda³ siê do ambasady RFN i przedstawi³
metrykê z Cieszyna (po niemiecku Teschen).  Jako tam urodzony otrzyma³ automa-
tycznie paszport RFN (wtedy RFN nie uznawa³a granicy na Odrze i Nysie) i ju¿ na
zachodzie pozosta³. Wróci³ do Polski na sta³e po wielkiej transformacji lat 1989-
1990, osiad³ w Bielsku-Bia³ej i tam zbudowa³ nowoczesny, czterogwiazdkowy, hotel
i nazwa³ go „Parkhotel Vienna”. Dziêki Ryszardowi Konwerskiemu, prezesowi Pol-
skiego Klubu Biznesu, który pozna³ mnie z panem Albinem, spêdzi³em w prezydenc-
kim apartamencie tego hotelu jedn¹ noc. 

A czy ambasador von Fritsch ma jakieœ zwi¹zki z prawobrze¿n¹ Warszaw¹?
Owszem. Przecie¿ ambasada RFN w Polsce, w której pracowa³ w latach 1980-ych,
mieœci³a siê przy ulicy D¹browieckiej na Saskiej Kêpie. 

Zygmunt Broniarek  

F
ot

. J
an

 G
ol

iñ
sk

i

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: 27–31 V i 1, 2, 6–9 VI 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

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

AA−−SSttaall
W Y R O B Y  H U T N I C Z E

STAL ¯EBROWANA ∅∅12 
– 2599 BRUTTO/TONA

NAJTANIEJ
SIATKI, S£UPKI OGRODZENIOWE

04-987 Warszawa
ul. Wa³ Miedzeszyñski 111

Tel. 516-698-802
stalonline.pl

PIWNICA GRATIS!

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
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Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT

Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon 
Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „REDOM” ul. Walecznych 76,

tel./fax 617-23-33    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

O G £ O S Z E N I E
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzib¹
w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, ¿e w dniu
07.06.2011 r. odbêdzie siê pisemny przetarg na ustanowie-
nie prawa odrêbnej w³asnoœci wraz z wieczystym u¿ytkowa-
niem  gruntu dla lokalu mieszkalnego po³o¿onego w Warsza-
wie przy ul. £ukowskiej 5 m 125,  o pow. u¿yt. – 33,40  m2,
sk³adaj¹cego siê z 1-go pokoju, widnej  kuchni, ³azienki z wc,
usytuowanego na  XI  piêtrze.

Cena wywo³awcza – 197.628,00  z³

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST:

1. z³o¿enie pisemnych ofert zawieraj¹cych proponowan¹ 
cenê oraz sposób jej wniesienia, 

2. zobowi¹zanie do z³o¿enia deklaracji cz³onkowskiej, je¿eli
uczestnik przetargu nie jest cz³onkiem Spó³dzielni,

3. do³¹czenie dowodu wp³aty wadium w wysokoœci  - 1.000 z³
przekazanej na konto Spó³dzielni  

Nr konta 43 1020 1097 0000 7602 0091 9647 
4. z³o¿enie zobowi¹zania o przyjêciu lokalu w obecnym 

stanie technicznym,
5. inne warunki okreœlone regulaminem przetargów, zamie-

szczonym na stronie internetowej Spó³dzielni – smo.waw.pl

Oferty mo¿na sk³adaæ w terminie do dnia 07.06.2011r.
do godz. 1800.

Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia prze-
targu bez podawania przyczyn.

Szczegó³owe informacje na temat warunków przetargu i obo-
wi¹zuj¹cego regulaminu mo¿na uzyskaæ pod nr tel. (22)
612-51-39 lub na stronie internetowej Spó³dzielni – smo.waw.pl

Lokal mo¿na ogl¹daæ po wczeœniejszym uzgodnieniu tele-
fonicznym pod nr tel. (22) 612-56-66.
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Profesjonalna Oprawa Obrazów
ul. Saska 16

www.galeriaram.pl

info@galeriaram.pl

tel. 508 122 254

KUPON RABATOWY
10%

REKLAMA REKLAMA

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 

Doświadczona firma 
podejmie się zarządzania/administrowania 

Państwa nieruchomością.
tteell..::  ((2222))  337799  6655  5511//5522;;  ee−−mmaaiill::wwsscchhoodd@@zzzznn..ppll

wwwwww..zzzznn..ppll

Œwiêto Saskiej Kêpy na sta³e za-
goœci³o ju¿ w kalendarzu kulturalnym
Stolicy. Co roku œci¹gaj¹ tu tysi¹ce lu-
dzi z ca³ej Warszawy. Tego dnia pra-
wa strona Wis³y pokazuje swoje „kul-
turalne” oblicze. W sobotê, 21 maja
ju¿ po raz szósty spotkaliœmy siê na
ulicy Francuskiej by wspólnie bawiæ
siê i œwiêtowaæ razem z Sask¹ Kêp¹. 

Jednak tym razem zainteresowa-
nie obchodami zaskoczy³o samego
burmistrza dzielnicy Praga Po³u-
dnie. – W tym roku przekona³em siê,
¿e to naprawdê wa¿na impreza dla
mieszkañców Pragi i nie tylko. Tak
jeszcze nie by³o, aby od samego po-
cz¹tku, czyli od oficjalnego otwar-
cia towarzyszy³y nam takie t³umy.
Tak du¿ej frekwencji spodziewali-
œmy siê dopiero podczas koncertu
kulminacyjnego. Dlatego jestem
pod naprawdê wielkim wra¿eniem.
Cieszê siê, ¿e to œwiêto jest coraz
bardziej popularne. Chocia¿ status
tego wydarzenia wykracza daleko
poza charakter dzielnicowy, stara-
my siê aby nie zagubiæ naszej pra-
skiej identyfikacji. Mamy czym siê
pochwaliæ. Wyremontowana Fran-

cuska, nieopodal powstaje filia
Centrum Promocji Kultury, w bez-
poœrednim s¹siedztwie Stadion Na-
rodowy. Saska Kêpa siê zmienia,
myœlê, ¿e piêknieje – opowiada³ To-
masz Kucharski. 

Tak wielka frekwencja by³a nie-
w¹tpliwie skutkiem bardzo bogatego
programu imprezy.  Nie sposób wy-
mieniæ wszystkich atrakcji, które
przygotowano dla przyby³ych. Do
najwiêkszych zaliczyæ mo¿na defila-
dê otwieraj¹c¹ œwiêto. Od strony
Ronda Waszyngtona przez Francu-
sk¹ przemaszerowa³a formacja
w mundurach wojskowych (z okresu
miêdzywojnia), historyczna grupa

rekonstrukcyjna (foto. 2 i 3) i grupa
m³odzie¿y w kolorowych meloni-
kach trzymaj¹ca w rêku zielone ba-
loniki. W pochodzie wziêli udzia³
równie¿ Prezydent m. st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz – Waltz oraz
burmistrz Tomasz Kucharski. Oboje
w strojach „z epoki” przemierzyli
ulicê Francusk¹ w stylowym auto-
mobilu (foto. 1). Dalej na zgroma-
dzonych czeka³y liczne atrakcje
w postaci festynu, wystêpów arty-
stycznych (foto. 4), a nawet pokazu
filmów dokumentalnych (Kino Ilu-
zjon). Na uwagê z pewnoœci¹ zas³u-
guje koncert, tak popularnego obe-
cnie wœród m³odego pokolenia, ze-
spo³u Projekt Warszawiak. Grupa
muzyków przedstawi³a nowoczesne
interpretacje starych utworów zwi¹-
zanych z Warszaw¹ budz¹c tym sa-
mym aplauz publicznoœci. Widownia
chórem odœpiewa³a „od Stolicy
precz! Bo krew siê bêdzie laæ!”. 

Oficjalnym punktem œwiêta na-
wi¹zuj¹cym do historii dzielnicy by-

³o równie¿ ods³oniêcie tablicy pa-
mi¹tkowej poœwiêconej dzia³alnoœci
konspiracyjnej drukarni przy ulicy
Lipskiej 26. O godzinie 19.00 na
scenie przy Rondzie Waszyngtona
odby³ siê koncert galowy, podczas
którego wyst¹pili miêdzy innymi:
Katarzyna ¯ak, Zbigniew Zama-
chowski, Maciej Maleñczuk i Justy-
na Steczkowska. – Mieszkam
w Niemczech. W Polsce odwiedzam
przyjació³. Powiedzieli, ¿e koniecz-
nie muszê zobaczyæ co siê tu dzieje.
Przyznajê, ¿e jestem pod du¿ym
wra¿eniem tego wydarzenia. Szcze-
gólnie moj¹ uwagê zwróci³a silna
identyfikacja kulturowa i pañstwo-
wa Polaków. S¹ dumni ze swojej hi-
storii, widaæ to by³o zarówno pod-
czas ods³oniêcia tablicy pami¹tko-
wej na ulicy Lipskiej, jak i podczas
koncertu zespo³u Projekt Warsza-
wiak. To niesamowite, kiedy m³odzi
ludzie czerpi¹ ze swojej tradycji
a przy okazji tworz¹ œwietn¹ muzy-
kê!- relacjonowa³ Peter z Frankfur-
tu, który równie¿ œwiêtowa³ razem
z Sask¹ Kêp¹. 

Jednak Saskokêpianie nie poprze-
stali jedynie na zabawie w tym dniu.
Podczas imprezy zbierano tak¿e fun-
dusze na pokój wypoczynkowy dla
matek z dzieæmi w Szpitalu na Nie-
k³añskiej. – Uznaliœmy, ¿e to œwietna
okazja, aby wesprzeæ nasz szpital.
Jestem przekonany, ¿e zbiórka by³a

dobrym pomys³em i chcia³bym, aby
akcja mia³a ci¹g dalszy. W tym roku
zbieraliœmy pieni¹dze na pomie-
szczenie, w którym matki z dzieæmi

bêd¹ mog³y spokojnie przeczekaæ na
swoj¹ kolej u lekarza w przychodni.
W przysz³ym roku postaramy siê zna-
leŸæ nowy cel. Najtrudniej jest za-
cz¹æ…, ale potem idzie ju¿ coraz ³a-
twiej – mówi³ Pawe³ Lech, pomys³o-
dawca zbiórki, radny m. st. Warsza-
wy. W tym roku Œwiêto Saskiej Kê-
py organizowane by³o w tym samym
dniu, co Œwiêto Wis³y. Dziêki temu
przybyli na Francusk¹ mogli szybko
przenieœæ siê tak¿e na Cypel Czer-
niakowski. Tam czeka³y na nich ta-
kie atrakcje jak: parada statków, wy-
œcigi, regaty dezet oraz Pierwszy
Bieg Wis³y.

Organizatorami Œwiêta Saskiej
Kêpy byli: Urz¹d Dzielnicy Praga

Po³udnie m. st. Warszawy, Sto³eczna
Estrada i Centrum Promocji Kultury
Dzielnicy Praga Po³udnie. 

Olga Kamionek

„„„„SSSSZZZZAAAALLLLOOOONNNNAAAA””””    SSSSAAAASSSSKKKKAAAA KKKKĘĘĘĘPPPPAAAA
Po pierwszej wojnie œwiatowej w Polsce nast¹pi³ roz-
kwit ¿ycia naukowego i kulturalnego. Euforia po odzy-
skaniu niepodleg³oœci miesza³a siê z pozytywistyczn¹
ide¹ pracy u podstaw i budow¹ silnego pañstwa. W³a-
œnie w tym czasie Saska Kêpa prze¿ywa³a swój bujny
rozkwit.  W ubieg³¹ sobotê mieliœmy okazjê cofn¹æ siê
w czasie. Nie o rok… nie o dwa, ale o co najmniej 80
lat. Lata dwudzieste pojawi³y siê na Saskiej Kêpie
i trzeba przyznaæ, ¿e by³o w nich sporo szaleñstwa. 
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

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

Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski

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

REKLAMA REKLAMA

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% 

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

Niepe³nosprawni w spó³dzielni
Niepe³nosprawni z Pragi Po³udnie zak³adaj¹ spó³dzielniê so-

cjaln¹, która ich zintegruje, da miejsca pracy oraz pozwoli na
powrót do normalnego ¿ycia. Maj¹ ju¿ gotowy projekt.

O potrzebie realizacji tego projektu, korzyœciach p³yn¹cych dla
niepe³nosprawnych, a tak¿e o tym jak bardzo spó³dzielnie socjal-
ne wzmacniaj¹ integracjê spo³eczn¹ mówi Cezary Tomasz Bykow-
ski, prezes Warszawsko-Praskiego Stowarzyszenia Osób Niepe³-
nosprawnych. – Jako osoba poruszaj¹ca siê na wózku, wiem ilu
niepe³nosprawnych uwa¿a siebie za wykluczonych ze spo³eczeñ-
stwa. Ich nieustanne zamkniêcie siê w czterech œcianach to sk³ado-
wa dwóch elementów. Pierwszym jest w³asny wybór, spowodowa-
ny  utrat¹ nadziei na normaln¹ przynale¿noœæ do spo³eczeñstwa,
drugi stanowi podejœcie otoczenia do nas, powiem z przekor¹,
„tych innych”. Brak warunków powoduje utratê planów na udan¹
przysz³oœæ. Postanowi³em to zmieniæ. Wyst¹pi³em z inicjatyw¹ oby-
watelsk¹ dotycz¹c¹ za³o¿enia spó³dzielni socjalnej. Projekt inicja-
tywy przewiduje stworzenie spó³dzielni, której za³o¿ycielami oraz
cz³onkami bêd¹ osoby niepe³nosprawne, a tak¿e organizacje poza-
rz¹dowe. Jej rozwój roz³o¿yliœmy na okres wielu lat, w zale¿noœci
od powodzenia i potrzeb. Rozpoczniemy od œwiadczenia us³ug na
rzecz jednej z firm z Pragi Po³udnie, dzia³aj¹cej w dziedzinie poli-
grafii. Pozwoli to daæ miejsca pracy dla kilkunastu osób. Wiêcej
na stronie: www.petrio.pl (ab)

Co prawda „Tysi¹clatka”
ju¿ nie nazywa siê tras¹, ale
ulic¹. Ma ³¹czyæ Wêze³ ¯aba
z Dworcem Wschodnim i ul.
Grochowsk¹. – Dziêkujê bar-
dzo za piêkny artyku³! – ko-
mentuje tekst z poprzedniego
numeru „Mieszkañca” pan Ja-
nusz z ul. Bliskiej. Na zdzi-
wion¹ minê naszego reportera
precyzuje: - Dziêkujê, ¿e nie
baliœcie siê poruszyæ tematu
i uœwiadamiacie ludzi. Ta tra-
sa, to tragedia! Faktycznie,
mieszkañcy ul. Bliskiej maj¹
siê czego obawiaæ, gdy¿ arte-
ria ma przebiegaæ tu¿ przed
ich budynkami i ma mieæ na
tym odcinku ok. 70 metrów
szerokoœci. Wed³ug Macieja
Czeredysa wspó³tworz¹cego
czêœæ materia³ów do uchwala-
nego przez Miasto planu,
wzd³u¿ ul. Bliskiej bêd¹ mu-
sia³y stan¹æ ekrany dŸwiêko-
szczelne.

Jeszcze szersza trasa ma byæ
u zbiegu z ul. Miñsk¹. Tutaj
ma siêgaæ 80 metrów. Panie
Teresa z ul. Grochowskiej
i Aleksandra z ul. Miñskiej,
obrazowo przedstawiaj¹ sze-
rokoœæ planowanej trasy. W³a-
dze Miasta nie potrafi¹ precy-
zyjnie wyjaœniæ dlaczego ul.
Tysi¹clecia ma byæ a¿ tak sze-
roka. Robert Jaworski, archi-
tekt opracowuj¹cy plan, spra-
wê przedstawia doœæ mêtnie,
mówi¹c, ¿e taka szerokoœæ
jest niezbêdna do po³o¿enia

wzd³u¿ ulicy instalacji elek-
trycznych koniecznych dla
Stadionu Narodowego. Nie
potrafi jednak powiedzieæ
o jakie instalacje chodzi. Spra-

wa jest doœæ dziwna, bo prze-
cie¿ otwarcie Stadionu Naro-
dowego szykuje siê ju¿ za trzy
miesi¹ce, a ul. Tysi¹clecia,
o ile powstanie, to bêdzie to
dopiero za kilka lat… 

– „Jestem zbulwersowana
tymi planami!” – czytamy
w jednym z maili, które Czy-
telnicy po ostatnim artykule
przysy³ali do naszej redakcji.

Zdecydowana wiêkszoœæ ko-
mentarzy jest w³aœnie nega-
tywna. Tym bardziej, ¿e z do-
kumentów wynika, ¿e dopu-
szczone bêdzie po³o¿enie to-
rowiska tramwajowego po-
miêdzy Parkiem Skaryszew-
skim, a Bulwarem Stanis³awa
Augusta (mniej wiêcej
wzd³u¿ ul. Miêdzynarodo-
wej). W tej chwili te dwa naj-
wiêksze, zielone i zabytkowe

praskie parki s¹ praktycznie
ze sob¹ po³¹czone. Tory tram-
wajowe rozdziel¹ je bezpow-
rotnie i bêdzie to niepoweto-
wana strata zarówno dla mie-
szkañców, jak i ekosystemu.

– Po waszym artykule po-
jecha³am do Pa³acu Kultury
i Nauki i obejrza³am wisz¹ce
tam plany – mówi pani Mag-
da z jednej ze wspólnot mie-

szkaniowych przy ul. Gro-
chowskiej. – Oj, nie wygl¹da
to dobrze… Do 10 czerwca
mieszkañcy i podmioty mo-
g¹ jeszcze wnosiæ uwagi do
projektu planu. Takie uwagi
zapowiada Jolanta Cieœliñ-
ska z po³o¿onego przy je-
ziorku Kamionkowskim
osiedla Sonata. Wspólnota
chce, aby przy ul. Miêdzyna-
rodowej i Grochowskiej do-

puszczona by³a mo¿liwoœæ
zabudowy mieszkaniowo-
us³ugowej. Uwagi zapowie-
dzieli te¿ inwestorzy z tere-
nów dawnego PZO oraz
organizacje pozarz¹dowe.
Wnioski i uwagi mo¿na sk³a-
daæ do miejskiego biura ar-
chitektury, mo¿na to zrobiæ
tak¿e za poœrednictwem dziel-
nicowego urzêdu.           (ar)

Trasa jak bumerang cd.
Temat „Trasy Tysi¹clecia” od dziesiêcioleci
wzbudza du¿e emocje wœród mieszkañców
Pragi Po³udnie. Tak te¿ by³o po naszej
ostatniej publikacji, w której pisaliœmy
o uchwalanym planie dla rejonu Kamionka,
przez który trasa ma przebiegaæ.

OKNA DREWNIANE OKNA DREWNIANE 
I PCVI PCV

www.instal−diament.com.pl

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale

Autoryzowany punkt sprzedaży

Biuro Handlowe: 
Warszawa 

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

e−mail:
instal.diament@neostrada.pl

80 m
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H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
W najbli¿szym czasie mo¿esz siê znaleŸæ w sytua-
cji, ¿e staniesz przed dylematem, który z twoich
przyjació³ jest godny zaufania.  Bo mo¿e siê oka-
zaæ, ¿e w trudnej sytuacji otrzymasz pomoc od
osoby, na któr¹ do tej pory nie zwraca³eœ uwagi.
Sam te¿ staraj siê wspieraæ bliskich i s³u¿yæ im
dobr¹ rad¹. Stan twojego zdrowia mo¿e wyma-
gaæ wiêkszej kontroli, szczególnie jeœli chodzi
o dietê. To sygna³, abyœ wreszcie wybra³ siê leka-
rza. 

BYK 22.04-21.05
Mo¿esz mieæ sporo zajêæ, wyjazdów i chêci, ¿e-
by rzuciæ to wszystko i ruszyæ gdzieœ przed siebie
lub na wypoczynek. Ale niestety obowi¹zki cze-
kaj¹ i… wzywaj¹. Postaraj siê nie spuszczaæ no-
sa na kwintê i zabierz siê do pracy. Przyjemnoœci
mog¹ chwilowo poczekaæ, a ty pomyœl jak zaro-
biæ trochê gotówki, bo na wakacje trzeba bêdzie
wydaæ parê groszy.

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Jeœli nawet nie mo¿esz zrealizowaæ swoich wy-
marzonych planów i ambicji, to istnieje szansa, ¿e
nied³ugo uda ci siê zamieniæ je w pieni¹dze. Choæ
mo¿esz mieæ wra¿enie, ¿e pracujesz poni¿ej swo-
ich mo¿liwoœci, to wkrótce twoja sytuacja zawodo-
wa mo¿e siê diametralnie zmieniæ. Spokój i stabil-
na sytuacja w domu bêd¹ teraz dla ciebie wa¿niej-
sze ni¿ uniesienia mi³osne.

RAK 22.06-22.07
W najbli¿szym czasie pomyœl o dokoñczeniu ja-
kiejœ wa¿nej sprawy, nie zdawaj siê ca³kowicie na
los. Postaraj siê zadbaæ o swoje zdrowie i zasta-
nów siê, czy to jest w³aœciwy moment na rozpo-
czêcie diety cud, bo mo¿esz sobie tylko zaszko-
dziæ. Dobrym pomys³em mo¿e byæ rozpoczêcie
æwiczeñ gimnastycznych lub bieganie w mi³ym to-
warzystwie – po lesie, parku… ewentualnie po
sklepach.

LEW 23.07-23.08
Staraj siê rozs¹dnie dzieliæ czas miêdzy prac¹
a domem. Pomyœl jak niczego nie zaniedbaæ, ale
pamiêtaj, ¿e lepiej zrobiæ mniej, ale do koñca. Po-
staraj siê nie braæ dodatkowych obowi¹zków.
W codziennych negocjacjach przyda siê wiêcej
dyplomacji i rozs¹dnego wa¿enia zdañ. Nieraz le-
piej jest przemilczeæ, ni¿ potem ¿a³owaæ nie-
których s³ów. 

PANNA 24.08-23.09
Mo¿e warto pomyœleæ, jak ubarwiæ codziennoœæ.
Czasami mo¿na zrobiæ coœ zupe³nie niespodzie-
wanego i zaskoczyæ tym partnera. Niewykluczo-
ne, ¿e to on wpadnie na jakiœ ciekawy pomys³,
dziêki czemu mo¿ecie prze¿yæ chwile, które nie
uton¹ w morzu niepamiêci i codziennej rutynie.
Pamiêtaj, ¿e przyjemnoœci odtruwaj¹ organizm,
a uczucia mog¹ rozb³ysn¹æ na nowo. 

WAGA 24.09-23.10
Staraj siê nie popadaæ w melancholiê, twój urok
osobisty na pewno pomo¿e ci w za³atwieniu tru-
dniejszych spraw. W pracy trzymaj siê z daleka
od intrygantów i jeœli wiesz, ¿e masz racjê to ob-
stawaj przy niej. Ale nie b¹dŸ zbyt uparty, pewna
elastycznoœæ przyda ci siê jeszcze w niejednej
sytuacji.

SKORPION 24.10-23.11
Nie wierz plotkom, a tym co je roznosz¹, mów
stanowcze nie! Sprawy zawodowe powinny siê
u³o¿yæ po twojej myœli. Twoje finanse mog¹ lekko
zostaæ nadszarpniête na uregulowanie zobowi¹-
zañ zaci¹gniêtych przez pociechy. Jeœli zamie-
rzasz wybraæ siê w podró¿ – uwa¿aj na drodze,
drogówka dawno ju¿ nie œpi snem zimowym, a ty
zamiast szaleæ za kierownic¹ spróbuj zaszaleæ
w czyimœ sercu…

STRZELEC 24.11-22.12
Przed tob¹ spore mo¿liwoœci – zawodowe i finan-
sowe. Postaraj siê nie przegapiæ swojej szansy
i spróbuj korzystaæ maksymalnie z nadarzaj¹cych
siê okazji. W pracy  opanuj nerwowoœæ i nie dzia-
³aj chaotycznie. Dopracuj projekt, uzupe³nij braki.
A mo¿e masz do odrobienia jakieœ zaleg³oœci? Na
spokojnie przemyœl i zaplanuj dalsze etapy swo-
jej kariery.

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Mo¿e warto w najbli¿szym czasie zastanowiæ siê
nad swoimi celami i zaplanowaniem najbli¿szej
przysz³oœci? Mo¿e trzeba coœ zmieniæ, z czegoœ
zrezygnowaæ lub przeciwnie, czemuœ poœwiêciæ
wiêcej uwagi? Ryzyko mo¿e byæ minimalne,
a szybkie i energiczne dzia³anie to najlepsza re-
cepta na sukces. Nie zaniedbuj swoich znajo-
mych, ale te¿ pomyœl o swoim zdrowiu.  Warto
wybraæ siê do lekarza i zrobiæ badania kontrolne.  

WODNIK 21.01-19.02
Dobra passa w sprawach prywatnych sprawi, ¿e
bez obaw spróbujesz zmieniæ pracê, z³o¿yæ po-
danie o podwy¿kê lub wystartowaæ w konkursie
o intratne zlecenie. Los mo¿e ci zsy³aæ okazje do
niez³ego zarobku, wiêc mo¿esz byæ spokojny
o swoje bezpieczeñstwo finansowe. Zadbaj
o ma³e, ale mi³e sercu rozrywki - spotkanie
z przyjació³mi, kolacja przy œwiecach, koncert,
majowy spacer…

RYBY 20.02-20.03
Spróbuj nie obwiniaæ ca³ego œwiata o swój z³y na-
strój, ale spróbuj spojrzeæ na siebie z dystansu
i z… poczuciem humoru. Swojego partnera nie
wystawiaj ci¹gle na próby, bo jego cierpliwoœæ
mo¿e siê kiedyœ skoñczyæ. Gotówki ci nie powin-
no zabrakn¹æ, ale staraj siê nie zgubiæ wypcha-
nego portfela. Zdrowie w normie, a twoje samo-
poczucie mo¿e poprawiæ czyjaœ mi³a wizyta.

Merlin

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

GGrrzzeecczznnoośśćć  ttoo  nniiee  pprrzzyywwiilleejj,,
ttoo  oobboowwiiąązzeekk..  ZZaacczząąłł  ssiięę  sseezzoonn
śślluubbóóww,,  ooffiiccjjaallnnyycchh  pprrzzyyjjęęćć,,
ssłłoowweemm  −−  sseezzoonn  zzaapprroosszzeeńń..  

Organizator wysyła je po to,
by nas powiadomić i − rzecz ja−
sna − zaprosić, ale też dlate−
go, że chciałby wiedzieć, na ile
osób przygotowywać przyję−
cie; słowem − kto zamierza
skorzystać z zaproszenia,
a kto nie. Przewidywanie
„w ciemno” bywa kłopotliwe.
Wyobraźcie sobie przyjęcie,
planowane "na oko", na którym
zabraknie jedzenia albo miejsc
w szatni!

Brak odpowiedzi na otrzy−
mane zaproszenie to gruby
nietakt. Zwłaszcza, gdy jest
na nim skrót R.S.V.P. − po fran−
cusku „Proszę o odpowiedź”
wraz z numerem telefonu i na−
zwiskiem osoby, do której po−
twierdzenie bądź odmowa po−
winny trafić. Notki „Regrets
only” lub „En cas d'empéche−
ment” oznaczają, że zawiada−
miamy wyłącznie w przypadku
odmowy.

Tajemniczy skrót „c.t” z ła−
cińskiego cum temporem
i „s.t” sine temporem mówią
o punktualności. W drugim
przypadku − ściśle przestrze−
ganej (np. uroczyste otwar−
cie); w pierwszym − niekoniecz−
nie.

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
No to grillujemy!

✓✓ Kotlety wieprzowe: karkówkê kroimy w plastry, marynuje-
my przez 2-3 godziny skrapiaj¹c octem jab³kowym plus sól,
pieprz, a jeœli ktoœ lubi - zamiast soli sos sojowy. Mo¿na je
przedtem lekko rozbiæ. Kilka (2-3) cebul kroimy w plastry,
oprószamy zwyk³ym cukrem (1/3 ma³ej ³y¿eczki na cebulê) i so-
l¹, odstawiamy na kilkanaœcie minut, co jakiœ czas delikatnie
mieszaj¹c. Na jednej tacce grillowej uk³adamy kotlety, które gril-
lujemy w wysokiej temperaturze, do zrumienienia, po czym
przek³adamy je na drugi bok, by i on by³ rumiany. Tymczasem skropion¹ oliw¹ na dru-
giej tacce cebulê grillujemy wolno, mieszaj¹c, a gdy nabierze lekko z³ocistego koloru,
przek³adamy j¹ na zrumienione ju¿ z jednej strony kotlety i przykrywamy kawa³kami
folii aluminiowej. Mo¿na podawaæ natychmiast, gdy gotowe, mo¿na od³o¿yæ na bok
grilla jeszcze na kilka minut, by smaki lepiej siê skomponowa³y.

✓✓ Szasz³yki z jab³kiem: pierœ drobiow¹ kroimy w spor¹ kostkê, polewamy ulubio-
n¹ marynat¹, posypujemy mielonym czosnkiem i odstawiamy na godzinê. Twarde ja-
b³ka kroimy w podobn¹ kostkê, ze skórk¹, lecz bez gniazd nasiennych. Skrapiamy
lekko miodem i obtaczamy w majeranku. Na cienkie szpadki do szasz³yków nadzie-
wamy kolejno jab³ko, du¿y, nieobrany z¹bek czosnku (dlatego szpadka musi byæ cien-
ka), kawa³ek kurczaka itd. Grillujemy, podajemy, zbieramy pochwa³y.

✓✓ Kurczak do sa³atki: kawa³ki pokrojonego w kostkê fileta marynujemy przez 24
godziny w lodówce w zalewie z maœlanki i czosnku. Os¹czamy (nie p³uczemy), lekko
solimy, szybko grillujemy by nie straci³y soczystoœci. Mo¿na je te¿ podawaæ solo!

✓✓ Ryba morska (dorsz) lub s³odkowodna (pstr¹g) - umyta, osuszona, skropiona
wewn¹trz cytryn¹, posolona. Do œrodka ryby wk³adamy kawa³eczek mas³a, kilka ga-
³¹zek œwie¿ych zió³, zw³aszcza kopru czy rozmarynu, zawijamy w posmarowan¹ oli-
w¹ foliê aluminiow¹, pieczemy. Zanim podamy, musi kilka minut „odpocz¹æ” przed
rozwiniêciem folii.

✓✓ Ziemniaki - najlepsze nie s¹ te m³ode, ale i one smakuj¹. Gotujemy w mundur-
kach oko³o 10 minut, po czym skrapiamy oliw¹, zawijamy ka¿dy w foliê i grillujemy.
Gdy gotowe, rozchylamy foliê, kroimy ziemniak wzd³u¿ na pó³, na miejsce przekroje-
nia k³adziemy po sporej ³y¿ce sosu (w temp. pokojowej) z majonezu wymieszanego
ze zwyk³ym, tartym serem i kukurydz¹. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Jeśli wyjazd, to bezpieczny. Wiele przydatnych informacji

znajduje się pod adresem ttuurryyssttyykkaa..ccrrzz..mmgg..ggoovv..ppll  − na inter−
netowej stronie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki
i Pośredników Turystycznych. 

Można tu sprawdzić numer ewidencyjny przedsiębiorcy, jego nazwę i adres,
zasięg terytorialny działalności wykonywanej przez organizatora turystyki,
a także istotne dla klientów informacje o formie zabezpieczenia finansowego:
czy jest to gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa czy umowa ubezpieczenia na
rzecz klientów. Na stronie ujawniona jest też wysokość sumy zabezpieczenia fi−
nansowego i termin jego ważności. 

Dla naszego bezpieczeństwa umieszcza się tam wpisy o zakazie prowadzenia
działalności gospodarczej dla firm, którym takiej działalności zabroniono oraz
informacje o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorstw, których właściciele złożyli
taki wniosek, rezygnując z dotychczasowej branży.

Z kolei strona wwwwww..ppiitt..oorrgg..ppll zawiera informacje o firmach zrzeszonych
w Polskiej Izbie Turystyki. Najlepiej jednak zacząć od dokładnego czytania
umowy! CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przes³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania siê
gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 8/2011: „Damski krawiec”. Nagrodê – bilet do kina

dla 2 osób – wylosowa³ p. Mieczys³aw Iwaniuk z ul. Ostrobramskiej. Po
odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobistym
i egz. „Mieszkañca” Nr 10/2011) do 03 czerwca br. po wczeœniejszym
umówieniu siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów.

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

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Teściowa wychodzi z pokoju. Raptem

huk − tuż za nią spada wielki, stary ze−
gar, który wisiał nad drzwiami. Na to
zięć, znad gazety, mówi z przekąsem:

− No właśnie. Zawsze się spóźniał.
☺ ☺ ☺

Małżeństwo wraca z wizyty od teściów. Mąż mówi:
− Ależ ja nie twierdzę, że twoja mama źle gotuje, ale

już rozumiem, dlaczego twoja rodzina żarliwie modli się
przed obiadem!

☺ ☺ ☺
− Jasiu, wierzysz w duchy? − pyta nauczycielka.
− A dlaczego?
− Widzisz… przed szkołą stoi twój dziadek, na które−

go pogrzeb zwalniałeś się wczoraj z matematyki...
WWeessoołłyy  RRoommeekk



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11111111

ADMINISTROWANIE

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

AUTO−MOTO

Auto-Skup. Tel.795-297-763

FINANSE

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. 0606-742-822; 

www.odkurzaczewodne.eu

MATRYMONIALNE

Kawaler, 57 lat, z Warszawy,
wykszta³cenie zawodowe, pracu-
j¹cy, mi³y, spokojny - pozna pa-
ni¹ do lat 50 z W-wy lub okolic
(kierunek Urle). 

Tel. 789-087-023 (wieczorem)

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

Chemia – korepetycje, dojazd,
studentka. Tel. 503-410-723 

Chemia – solidnie, skutecznie,
do matury, mgr. 

Tel. 795-59-00-88
Francuski z dojazdem. 

Tel. 0602-276-202
Francuski, rosyjski – t³umacze-

nia przysiêg³e, techniczne, han-
dlowe, finansowe, specjalistycz-
ne. Tel. 0601-35-18-64

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
STUDIA PODYPLOMOWE

audytor energetyczny do sporz¹-
dzania œwiadectw energetycz-
nych budynków, audytor efek-
tywnoœci energetycznej (równie¿
kursy) oraz na licencjê poœredni-
ka, zarz¹dcy i rzeczoznawcy, na
doradcê rynku nieruchomoœci
oraz ds. ochrony œrodowiska.
Kursy: syndyka oraz dla cz³on-
ków rad nadzorczych. Tak¿e
PRAKTYKI ZAWODOWE
INSTYTUT EDUKACJI EU-
ROPEJSKIEJ SEDPOL W-wa
tel. 22 33-17-600 

www.sedpol.edu.pl

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

Gara¿ 18 m kw., ul. Zagójska. 
Tel. 506-815-800

Gara¿ ul. Ml¹dzka - Sulejkow-
ska. 

Tel. 22 810-37-33 (po 16.00)

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

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

Dzia³ka siedliskowa. 
Tel. 792-610-568

Dzia³ki budowlane – Stara Mi-
³osna, hipoteka, 900 m kw. 

Tel. 502-278-791; 613-389-799 
Pawilon na bazarze przy „Uni-

versamie”. Tel. 791-943-817

DAM PRACĘ

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: rekruta-
cja@marcpol.waw.pl

Szyj¹cej cha³upniczo. 
Tel. 606-616-656

RAMKA
Zatrudniê pielêgniarkê. Gro-
chów. Tel. 601-34-10-20

SZUKAM PRACY

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

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 NIERUCHOMO-
ŒCI
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

Aby naprawiæ telewizor, do-
jazd. Tel. 507-476-408; 

22 296-96-51
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; 

Cyklinowanie, lakierowanie. 
Tel. 510-727-201

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

Czyszczenie – tanio KAR-
CHEREM dywanów, tapicerki
aut. Tel. 22 619-40-13; 

502-928-147
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
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 – osobi-

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

tryka. Tel. 694-809-402
Glazura, hydraulika, remon-

ty. Tel. 503-910-765
Hydrauliczne, gazowe – soli-

dnie. 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
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, wy-

g³adzanie – doœwiadczenie. 
Tel. 22 810-90-22

NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – dojazd. 

Tel. 602-216-943
Naprawa telewizorów u klien-

ta. 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

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, remon-
ty. Tel. 511-619-407

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

501-028-073
MALOWANIE, MYCIE

ELEWACJI DOMÓW. 
TEL. 660-473-628

Malowanie, g³adzie, remonty. 
Tel. 604-420-160

REMONTY, WYKOÑCZE-
NIA, HYDRAULIKA. 

TEL. 507-288-688
TAPETY NATRYSKOWE,

G£ADZIE, MALOWANIE,
REMONTY A-Z. 

TEL. 794-250-812

USŁUGI/transportowe

Sprz¹tanie podwórek, piwnic,
strychów. Wywóz gruzu, z³omu.
Przeprowadzki. Tel. 514-547-042

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.

Matematyka. Tel. 504-242-103

Zatrudniê pielêgniarkê. Gro-
chów. Tel. 601-34-10-20

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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Jak zapowiadaliœmy w poprzednim
wydaniu Mieszkañca” 12 maja br.
obradowa³o zebranie przedstawicieli
„Spo³em” WSS Praga Po³udnie, na
którym dokonano podsumowania
dzia³alnoœci w³adz spó³dzielni, Rady
Nadzorczej i Zarz¹du za rok 2010,
jak równie¿ zosta³y wytyczone kie-
runki dzia³alnoœci na rok 2011.

Zebrani przedstawiciele uchwalili absolu-
torium zarówno dla pracy Zarz¹du, jak i Ra-
dy Nadzorczej oraz przyjêli stanowiska
uchwa³y w zakresie dzia³alnoœci gospodar-
czej i spo³eczno-wychowawczej na rok 2011. 

W czasie obrad uhonorowano odznakami
„Zas³u¿ony dla „Spo³em”  -  Danutê Szulik,
Zbigniewa Wachowiaka, Barbarê Jackie-
wicz, Bo¿enê Ca³ko, Agatê Osiñsk¹ i Bar-
barê Kurek. Odznak¹ „Zas³u¿ony dzia³acz
Ruchu Spó³dzielczego”  uhonorowano
Ma³gorzatê Lachowsk¹. 

Na zdjêciu: odznaczeni w towarzystwie
Ryszarda Jaœkowskiego wiceprezesa Krajo-
wego Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni

Spo¿ywców „Spo³em” i Bogus³awa Ró¿yc-
kiego prezesa Zarz¹du „Spo³em” WSS Pra-
ga Po³udnie. (ab)

REKLAMA REKLAMA

Jesteśmy
zeSpołem!

Nie wasza sprawa…
Mieszkañcy jednego z wawerskich budynków
pó³ roku temu zg³osili urzêdowi nielegaln¹
wycinkê drzew. Teraz, bezskutecznie, usi³uj¹
siê dowiedzieæ, jak zakoñczy³a siê ta obywa-
telska interwencja.

Poprosili wiêc o pomoc „Mieszkañca”. Nasz reporter pojecha³
na miejsce zdarzenia, czyli przed komunaln¹ kamienicê przy ul. Pa-
triotów 86. I tu dozna³ szoku. Otó¿ na podwórze posesji prowadz¹
dwie bramy. Jedno wejœcie jest stare, z ubit¹ drog¹, zaœ druga, no-
wiutka brama stoi wœród zaroœli i jest nieu¿ywana. Okazuje siê, ¿e
nowiutk¹ bram¹ uszczêœliwi³ mieszkañców dzielnicowy Zak³ad
Gospodarowania Nieruchomoœciami. I zdaje siê, ¿e ZGN zrobi³ to
trochê pochopnie, wbrew zapotrzebowaniu, bo mieszkañcy kamie-
nicy nie korzystaj¹ z tej bramy. Mówi¹ te¿, ¿e kierowcy wywo¿¹cy
œmieci z ich nieruchomoœci uznali, ¿e wje¿d¿aj¹c przez tê now¹
bramê nie mogliby odpowiednio „wykierowaæ”. Tak wiêc brama

zbudowana za publiczne pieni¹dze wawerczyków stoi sobie bezu-
¿ytecznie mo¿e nie w szczerym, ale w zaroœniêtym polu…

Ale wróæmy do sprawy wycinki drzew. Otó¿ w paŸdzierniku ubie-
g³ego roku mieszkanki zauwa¿y³y, ¿e wycinane s¹ drzewa stoj¹ce
pomiêdzy budynkiem a ulic¹. Poniewa¿ w okolicy zdarza³y siê nie-
legalne wycinki posz³y sprawdziæ sytuacjê. Ze strony wycinaj¹cych
spotka³o ich niezbyt mi³e przywitanie: - To nie wasza sprawa i s…
do domu! Obecnoœæ wœród wycinaj¹cych pracownika wawerskiego
ZGN mog³a œwiadczyæ, ¿e drzewa s¹ wycinane na wniosek admini-
stracji. Ale mieszkanki postanowi³y to sprawdziæ. Zadzwoni³y do
dzielnicowego wydzia³u ochrony œrodowiska i do stra¿y miejskiej.
W urzêdzie odmówiono interwencji, bo przecie¿ miejscem pracy
urzêdnika jest urz¹d, a nie tzw. teren. Niestety, wycinaj¹cy ulotnili
siê zanim przyjecha³ patrol stra¿y miejskiej. Mieszkanki jeszcze
zd¹¿y³y zrobiæ zdjêcia samochodu, na którym odje¿d¿a³y wyciête
klony, akacje, sosny i inne drzewa. W sumie wyciêto 16 drzew.

Mieszkanki postanowi³y zg³êbiæ temat. ZGN twierdzi³, ¿e mia³ po-
zwolenie na wycinkê. Wydzia³ ochrony œrodowiska potwierdza³ zgo-
dê, ale tylko na usuniêcie czterech drzew. Po piœmie otrzymanym od
stra¿y miejskiej urz¹d nawet wystosowa³ pismo w sprawie nielegal-
nej wycinki. Pismo to skierowa³ jednak nie do ZGN, ale do… Lasów
Pañstwowych i PGR-u Nadleœnictwa Celestynów, które ani z wycin-
k¹, ani z dzia³k¹ z której usuniêto drzewa nie maj¹ nic wspólnego.
Minê³o pó³ roku i wykazuj¹cy siê obywatelsk¹ postaw¹ mieszkañcy
budynku przy ul. Patriotów 86 chcieliby siê dowiedzieæ, jakie skutki
odnios³a ich interwencja. Urz¹d odmawia im takiej informacji. Spra-
wê wiêc bêdzie wyjaœnia³ „Mieszkaniec”. Czekamy na informacje
z urzêdu dzielnicy i wawerskiego ZGN. Adam Rosiński  

O tej bulwersuj¹cej spra-
wie pisaliœmy w „Mieszkañ-
cu” w lutym tego roku. Jeden
z radnych Pragi Pó³noc, £u-
kasz M. zosta³ oskar¿ony
o posiadanie treœci pornogra-
ficznych oraz szanta¿owanie
nieletniego w celu dokonania
czynnoœci seksualnych. £u-
kasz M. w ostatnich wybo-
rach uzyska³ mandat radnego
z listy PO. Nastêpnie prze-
szed³ na stronê PiS-u, co ca³-
kowicie zmieni³o sytuacjê
w radzie dzielnicy, gdy¿ na
Pradze Pó³noc Platforma i le-
wica mia³y tylko jeden man-
dat wiêcej ni¿ PiS i Praska
Wspólnota Samorz¹dowa. Od
tamtej pory we w³adzach
dzielnicy panowa³ rozgar-
diasz.

W maju odby³a siê pierwsza
rozprawa s¹dowa przeciwko
£ukaszowi M. Zanosi³o siê na

d³ugi proces ze wzglêdu na to,
¿e radny zmienia³ zeznania
w czasie œledztwa. Tymcza-
sem, w sali s¹dowej, £ukasz
M. przyzna³ siê do winy i za-
proponowa³ dobrowolne pod-
danie siê karze. Dziêki takie-
mu dzia³aniu £ukasz M. unik-
n¹³ procesu, a S¹d wymierzy³
mu ni¿sz¹ karê. Zosta³ skaza-
ny na pó³tora roku wiêzienia
w zawieszeniu na cztery lata.
S¹d zakaza³ radnemu zbli¿a-
nia siê do placówek, w któ-
rych przebywaj¹ nieletni, oto-
czy³ go czteroletnim nadzo-
rem kuratora i nakaza³ obo-
wi¹zkowe leczenie. £ukasz
M. straci³ mandat radnego,
tak wiêc w jego miejsce w ra-
dzie dzielnicy wejdzie praw-
dopodobnie Andrzej Siboren-
ko z listy Platformy i koalicja
PO-SLD znów uzyska wiêk-
szoœæ. (ab)

Samorz¹d a pedofilia
Platforma z SLD odzyskuje w³adzê na Pradze
Pó³noc. Radny £ukasz M. skazany za pedofiliê.

Ma³gorzata Dousa, na tle bramy, pokazuje karpy po wyciêtych
drzewach.     
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BATERIE 
NA 2 LATA

GRATIS
(przy zakupie aparatu)

BEZP£ATNE 
BADANIE S£UCHU 
I KONSULTACJA

PRZYCHODNIE:

ul. Abrahama 16 gab. 202    
03-982 Warszawa
Tel. 22 671-03-44 

ul. Grochowska 339 gab. 208
03-822 Warszawa
Tel. 22 810-00-43

Czynne:
od poniedzia³ku do czwartku

9.00 – 17.00
pi¹tek 

9.00 – 13.30

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!

REKLAMA REKLAMA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

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

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

USG prenatalne 3D 4D
pon., œroda, czwartek, pi¹tek

16.00-18.00
Urolog

wtorek 14.00-16.00

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

Leczenie w znieczuleniu
Protetyka – protezy, korony,
mosty porcelanowe itd.
Chirurgia stomatologiczna
Wybielanie 
RTG na miejscu

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

Ju¿ po raz szósty 17 maja obchodziliœmy Œwiatowy Dzieñ
Nadciœnienia Têtniczego, ustanowiony przez Œwiatow¹ Ligê
Nadciœnienia Têtniczego. 

Na œwiecie na nadciœnienie têtnicze choruje ponad 1,5 mld ludzi,
w Polsce ponad 8 mln osób. Liczba chorych stale roœnie, wraz z ro-
sn¹cym problemem oty³oœci i redukcj¹ aktywnoœci fizycznej. Sza-
cuje siê, ¿e w 2025 roku nadciœnieniem têtniczym dotkniêtych bê-
dzie ju¿ 2 miliardy osób. Ju¿ obecnie wed³ug danych Œwiatowej
Organizacji Zdrowia, nadciœnienie jest g³ównym czynnikiem ryzy-
ka przedwczesnego zgonu na ca³ej kuli ziemskiej!

- Nie lecz¹c w³aœciwie nadciœnienia nara¿amy siê na zawa³ serca,
udar mózgu, choroby nerek, niewydolnoœæ serca i inne groŸne powi-
k³ania. Pamiêtajmy, ¿eby nie przerywaæ zapisanego przez specjali-
stê leczenia. Dla w³asnego dobra zadbajmy równie¿ o prawid³ow¹
wagê cia³a. Ograniczmy spo¿ycie alkoholu i rzuæmy palenie. Zmia-
na trybu ¿ycia, odpowiednia dieta, regularny ruch zwiêksz¹ skutecz-
noœæ za¿ywanych leków u osób z nadciœnieniem, a u innych mog¹
uchroniæ przed chorob¹ – apeluje prof. Zbigniew Gaciong - kierow-
nik Katedry i Kliniki Chorób Wewnêtrznych, Nadciœnienia Têtni-
czego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nie wolno na w³asn¹ rêkê odstawiaæ przepisanych przez lekarza
œrodków, ani zmieniaæ ich dawkowania. Jeœli po za¿yciu leków sa-
mopoczucie jest gorsze lub wartoœci ciœnienia nie uleg³y obni¿eniu,
trzeba jak najszybciej wróciæ do lekarza z proœb¹ o modyfikacjê te-
rapii.

Jednym z powa¿niejszych zaniedbañ pacjentów z nadciœnieniem
jest rezygnacja z leczenia. Czêsto pacjenci, którzy nie czuj¹ popra-
wy, przestaj¹ siê leczyæ. Po roku od diagnozy rzuca leczenie ok.
20% pacjentów, po 9 latach – ponad 90%.

Nadciœnienie têtnicze to najpowa¿niejszy czynnik ryzyka chorób
serca, udaru mózgu, chorób nerek oraz cukrzycy. Statystyki œwiato-
we bij¹ na alarm! Na nadciœnienie choruje ponad 1,5 miliarda ludzi
na ca³ym œwiecie, a 7 milionów rocznie umiera z tego powodu.

Na nadciœnienie têtnicze cierpi coraz wiêcej Polaków. Jak wynika
z badañ WOBASZ 2005, a¿ 36% populacji polskiej w wieku 20–74
lata choruje na nadciœnienie têtnicze. Z kolei z badañ NATPOL wy-
nika, ¿e ponad 8,5 mln doros³ych Polaków ma rozpoznane nadci-
œnienie têtnicze, a drugie tyle jest zagro¿one wyst¹pieniem tej cho-
roby. Choruj¹ czêœciej mê¿czyŸni ni¿ kobiety – z danych ogólnopol-
skich wynika, ¿e choruje ponad 40% mê¿czyzn i ponad 30% kobiet. 

Istnieje rodzinna sk³onnoœæ do nadciœnienia. O wysokoœci nasze-
go ciœnienia decyduj¹ czynniki genetyczne i œrodowiskowe zwi¹za-
ne ze stylem ¿ycia. Jednak za zdecydowan¹ wiêkszoœæ przypadków
nadciœnienia odpowiadamy my sami – a dok³adnie nasz niezdrowy
tryb ¿ycia: nadmiar spo¿ywanych kalorii, nadu¿ywanie soli i alko-
holu, ma³o ruchu, du¿o stresu, brak snu.

O nadciœnieniu mówimy, kiedy ciœnienie tzw. górne, czyli skur-
czowe wynosi co najmniej 140 mm Hg, a ciœnienie tzw. dolne - 90
mm Hg. Niestety, bardzo czêsto nadciœnienie nie daje ¿adnych ob-
jawów. Jeœli pojawiaj¹ siê dolegliwoœci, mog¹ stanowiæ objaw po-
wsta³ych ju¿ powa¿nych powik³añ choroby. 

Dlatego jest to choroba podstêpna: rozwija siê, nie daj¹c objawów,
czasem nawet przez kilka lat. Znacz¹ce czynniki ryzyka nadciœnienia
to: nadwaga i oty³oœæ, spo¿ywanie du¿ych iloœci soli, brak ruchu,
nadu¿ywanie alkoholu. Szczególnie zagro¿one nadciœnieniem s¹
osoby cierpi¹ce na cukrzycê i choroby nerek, a tak¿e pacjenci z pod-
wy¿szonym poziomem cholesterolu (pow. 190 mg% cholesterolu
ca³kowitego i powy¿ej 115 mg% cholesterolu LDL). (mw)

Z³ote zasady postêpowania w nadciœnieniu
1. Poznaj swoje ciœnienie têtnicze i mierz je co najmniej raz na

rok!
2. Normalizacja masy cia³a, unikanie s³onych potraw, aktyw-

noœæ fizyczna zmniejsza ryzyko rozwoju nadciœnienia!
3. Jeœli masz nadciœnienie - pamiêtaj, ¿e leczenie zapobiega

groŸnym powik³aniom - zawa³owi serca, udarowi mózgu,
chorobie nerek!

4. Pamiêtaj o systematycznym przyjmowaniu leków - to waru-
nek skutecznej terapii!

5. Regularne wizyty u lekarza to warunek skutecznego i bez-
piecznego leczenia nadciœnienia!

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

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!
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Trwa ogólnopolska dysku-
sja, jak ukróciæ stadionowe
chuligañstwo. G³os w tej na-
rodowej dyskusji zabra³a
ostatnio Krajowa Izba Spo-
rtu.

Propozycje, jak poprawiæ
bezpieczeñstwo masowych im-
prez sportowych KIS przedsta-
wi³a 19 maja na specjalnej kon-

ferencji w Hotelu Sheraton. 
– Przede wszystkim trzeba zmie-
niæ przepisy tak, aby ochronia-
rze w sytuacjach ekstremalnych,
podejmuj¹cy dzia³ania w czasie
imprezy sportowej byli objêci
analogicznych statusem, jak
funkcjonariusze policji, czyli
trzeba rozszerzyæ prawo do in-

terwencyjnej obrony koniecznej
– proponowa³ Marek Palus kie-
ruj¹cy w Izbie zespo³em do
spraw prawnych. KIS uwa¿a, ¿e
nie mo¿na obarczaæ organizato-
rów imprezy sportowej pe³n¹
odpowiedzialnoœci¹ za burdy
i „zadymy”. Trudno siê nie zgo-
dziæ z tym, ¿e od zachowania
i utrzymania porz¹dku s¹ w na-

szym kraju inne s³u¿by. To s³u¿-
by pañstwowe – policja, stra¿
po¿arna, stra¿ miejska. 

Niezbêdny jest te¿ przejrzy-
sty i usankcjonowany prawnie
podzia³ kompetencji i odpowie-
dzialnoœci. Dotychczas stoso-
wane zakazy stadionowe KIS
uzna³ za fikcjê. Postulowano

równie¿ o bezwzglêdne przery-
wanie imprez sportowych
w momentach krytycznych. 
– Dobrze, przerywanie imprez
jest kar¹, tylko czy nie obawia-
cie siê pañstwo, ¿e taki instru-
ment wykonawczy „kibole”
mog¹ wykorzystywaæ dla w³a-
snych celów? ¯e jeœli na przy-
k³ad aktualny wynik meczu bê-
dzie korzystny dla jakieœ grupy,
a ostateczny rezultat niepewny,
to trzeba wszcz¹æ „zadymê”,
aby zakoñczyæ mecz z korzyst-
nym wynikiem? – dopytywa³
„Mieszkaniec”. KIS jednak nie
proponuje konkretnych rozwi¹-
zañ prawnych. Wskazuje ob-
szary, w których nale¿y zmie-
niæ prawo, albo jego interpreta-
cjê. 

Obecnie obowi¹zuj¹ce prze-
pisy s¹ psu na budê (i s³owo
„buda” nie oznacza tu podwór-
kowego okreœlenia pi³karskiej
bramki). S¹ nieskuteczne
w przypadku rozgrywek pi³kar-
skich, gdzie agresja kszta³tuje
siê na doœæ wysokim poziomie,
a zbyt rygorystyczne w odnie-
sieniu do innych sportów (np.
rodzinnie ogl¹danej siatkówki).
Zmiany w prawie i jego egze-
kwowaniu s¹ konieczne, co po-
twierdzaj¹ zdarzenia z bydgo-
skiego meczu pomiêdzy Legi¹
a Lechem. I trzeba siê z tym
spieszyæ, bo tylko rok pozosta³
do Euro 2012…   (ar)

REKLAMA REKLAMA

Lodowisko
w lecie?

Oczywiœcie jest
to praktycznie
niemo¿liwe. Dla-
tego w³adze
Wawra znalaz³y
rozwi¹zanie, jak
poza zimowym
sezonem wyko-
rzystaæ namiot
pod którym znaj-
duje siê sztuczne
lodowisko.

Pomys³ jest tak
prosty, ¿e a¿  ge-
nialny. Wystarczy-
³o wy³o¿yæ p³ytê
lodowiska specjal-
n¹ nawierzchni¹
i obiekt mo¿e s³u-
¿yæ mieszkañcom
przez cieplejsz¹
czêœæ roku. 11 maja, na sztucznym lodowisku w Fa-
lenicy przy ul. W³ókienniczej 54, odby³a siê impre-
za inauguruj¹ca oddanie do u¿ytku „wielofunkcyj-
nego boiska z nawierzchni¹ multisportow¹”. 

Teraz mo¿na tutaj jeŸdziæ na rolkach, graæ
w unihokeja, tañczyæ, rozgrywaæ mecze dyscy-
plin dru¿ynowych. Nawierzchnia stwarza te¿
mo¿liwoœci do prowadzenia imprez kulturalnych
i promocyjnych. Owszem, taka inwestycja nie
jest tania (jak dowiedzia³ siê „Mieszkaniec” ko-
sztowa³a ponad 100 tysiêcy z³. i przyjecha³a do
nas z Czech), ale inwestowanie w sport i rekrea-

cjê jest konieczne. I zwraca siê wielokrotnie. Ju¿
dawno Amerykanie przeprowadzili badania,
z których wynika, ¿e jeden dolar zainwestowany
w m³odzie¿owy sport przynosi siedem dolarów
oszczêdnoœci w opiece medycznej. 

W inauguracji nowej nawierzchni uczestni-
czyli m³odzi wawerczycy oraz burmistrz dziel-
nicy Jolanta Koczorowska i dyrektor miejsco-
wego OSiRU-u Janusz Olêdzki, któremu podle-
ga „boisko-wrotkowisko”. – Od dwóch lat my-
œleliœmy nad tym jak wykorzystaæ ten obiekt
w miesi¹cach letnich – powiedzia³ „Mieszkañ-
cowi” dyrektor Janusz Olêdzki. – Nie ma takiej
drugiej nawierzchni w Warszawie, ani na Ma-
zowszu, a w Polsce jest tylko kilka… Nic tylko
korzystaæ!

rosa

STOP „kibolom”

Sprintem, czyli
trzy pytania do…
Pawła Lecha – przewodniczącego
miejskiej Komisji Sportu i Rekreacji

- Niedawno radni z miejskich komisji sportu i do
spraw Euro 2012 po raz pierwszy mieli mo¿liwoœæ wi-
zytowania budowy Stadionu Narodowego. Jak przebie-
ga i jak siê przejawia wspó³praca w³adz Warszawy
z buduj¹c¹ stadion spó³k¹ Narodowe Centrum Sportu?

- Faktycznie w tej kadencji jest to pierwsza wizyta ofi-
cjalna, ale od pocz¹tku monitorujemy powstawanie Sta-
dionu Narodowego. Wspó³praca z NCS-em uk³ada siê
bardzo dobrze.  Miasto inwestuje w okoliczn¹ infrastruk-
turê - budujemy now¹ nawierzchniê Wybrze¿a Szczeciñ-
skiego, drogê dojazdow¹ do podziemnych parkingów
a tak¿e ³¹cznik prowadz¹cy do Mostu Poniatowskiego.
Czêœæ z tych przedsiêwziêæ bêdzie gotowa niebawem, na-

tomiast generalny remont Wybrze¿a Szczeciñskiego po-
winniœmy zakoñczyæ przed wrzeœniem.

- Jak Pan ocenia postêp i stan zaawansowania prac
na budowie?

- Zakoñczy³ siê monta¿ bia³o-czerwonych paneli, które
stanowi¹ zewnêtrzn¹ elewacjê stadionu. Na etapie koñco-
wym jest równie¿ konstrukcja sk³adanego dachu. Nied³u-
go bêd¹ montowane olbrzymie, podwieszane pod sufitem
telebimy. Trwa mocowanie sk³adanych foteli. Na ze-
wn¹trz zaczê³y siê pierwsze prace ogrodnicze… Myœlê, ¿e
zaplanowana na 6 sierpnia inauguracyjna impreza odbê-
dzie siê zgodnie z planem i Stadion zostanie udostêpniony
szerokiej publicznoœci.

- Co Pan s¹dzi o g³oœnym ostatnio pomyœle ogrodze-
nia stadionu?

- To nie jest najlepsza koncepcja. Co prawda przepisy wy-
magaj¹ odpowiedniego zabezpieczenia imprez masowych,
ale uwa¿am, ¿e przede wszystkim nale¿y edukowaæ kibiców
i twardo egzekwowaæ prawo. Zakazy stadionowe na kilka
lat albo do¿ywotnio nie powinny byæ rzadkoœci¹. Natomiast
stadion i otaczaj¹ce go bulwary powstaj¹ jako przestrzeñ pu-
bliczna, która ma s³u¿yæ nam wszystkim. (r)

Radni na budowie Stadionu Narodowego.




