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  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

czynne 9-20,  sobota 9-14

rEKlAMA rEKlAMA  

l  Obiady domowe już  
od 12 zł

l Dieta 1200 kcal
l  KINDERBALE  

z atrakcjami
l  Imprezy okolicznościowe, 

catering (imieniny, chrzciny, 
stypy, wesela)

l  Ceny do uzgodnienia, 
menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

l Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

Tel. 691-967-070;  
www.bistrogoclaw.pl

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

22 671 71 71
CH Tesco Gocław
ul. Fieldorfa 41

➡ szczegóły na str. 2

www.maxipizza.pl

Mój przyjaciel 
– Państwo

Nie było mnie w domu wystar-
czająco długo (raptem 16 dni!), 
by zdążył minąć termin odbioru 
przesyłki z  poczty. Przesyłki nie 
byle jakiej, lecz „poleconej w po-
stępowaniu administracyjnym”. 
I  co się stało? Przesyłkę „uwa-
ża się za doręczoną z  upływem 
ostatniego okresu przebywania jej 
na poczcie”. Krótko mówiąc, jakiś 
urząd nałożył na mnie jakiś obo-
wiązek i  za zgodą ustawodawcy 
uznaje, że mnie zawiadomił, więc 
będzie wyciągał konsekwencje, 
że się nie zastosowałem. A ja nie 
wiem kto się do mnie odezwał, co 
chciał i dlaczego.

Czujecie drodzy Czytelnicy ten 
oddech „państwa przyjaznego”, 
które postanowiło mnie przytu-
lić? Państwa, które traktuje mnie 
nie jako partnera, lecz  miglanca, 
do którego trzeba znaleźć furtkę, 
by móc go nękać, straszyć, wy-
magać w  majestacie prawa, bo 
przecież  „przesyłkę uznano za 
doręczoną”.

Zaparłem się. Cały dzień mi 
zajęło dochodzenie najpierw na 
poczcie, kto mnie zawiadamiał 
(dostałem mandat z  fotoradaru), 
potem uzyskanie numeru tele-
fonu na infolinię, by się dowie-
dzieć o co chodzi, ile mam zapła-
cić i  na jakie konto. Zrobiłem to 
i z poczucia winy, że przekroczy-
łem szybkość, ale też dla święte-
go spokoju, bo wiem, że byłbym 
ścigany do trzeciego pokolenia, 
gdybym mandatu nie zapłacił. 

Ja wiem, że wielu mandatu nie 
odbiera i  nie płaci. Ale naczel-
ną zasadą prawa jest domniema-
nie niewinności. Że człowieka po 
prostu może nie być w domu i nie 
ma w tym żadnego unikania odpo-
wiedzialności. Państwo przyjazne 
obywatelowi to rozumie, państwo 
opresyjne szuka pretekstu by przy-
walić. No to w jakim Państwie my 
żyjemy? Tomasz Szymański
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l  Uwaga! Nadchodzi  
inwazja kleszczy 
 str. 10

l  Dzielnicowo na 
sportowo str. 11

14 maja o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Rem-
bertów przy al. gen. A. Chruściela 28, odbędzie się 
debata poświęcona bezpieczeństwu w  dzielnicy. 
W  spotkaniu mają wziąć udział m.in.: prezydent 
Warszawy, komendant stołeczny Policji, wojewoda 
mazowiecki, burmistrz dzielnicy Rembertów 
i komendant rejonowy Policji.

dokończenie na str. 2

Bezpieczny Rembertów?

W SOBOTĘ – NA SZEMBEKA!

NOWA KOLEKCJA  
BIŻUTERII KOMUNIJNEJ!!!
Oferujemy atrakcyjne  ceny!
W ciągłej sprzedaży niespotykane 

wzory ekskluzywnych wyrobów  
ze złota – 50%

Brylanty – konkurencyjne ceny!
STO WZORÓW OBRĄCZEK  

złotych i srebrnych.
Wysoka cena skupu złota.

ZAPrAsZAmy!
Universam Grochów 

I piętro

„Świat złota”
ul. Grochowska 207

W sobotę 18 maja br. o godz. 15.00 spotykamy się na uroczystym otwarciu  
Placu gen. Piotra Szembeka. Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji  
i niespodzianek! 

l ele ganc kie lekkie oku la ry
l So czew ki kon tak to we
l le karz oku li Sta, ba da nie wzro ku
l du¯y wybór opraw

 672−77−77 

Al. Wa szyng to na 44
    przy Mię dzy na ro do wej   

rabaty!
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 Kro ni Ka po li cyj na
Usiłował włamać się do auta

Przed północą dyżurny z komendy przy 
Grenadierów otrzymał zgłoszenie o kradzie-
ży z włamaniem do VW Tiguan-a. Na miej-
sce wysłany został patrol, który kilka minut 
po zgłoszeniu zatrzymał mężczyznę, którego 
rysopis odpowiadał sprawcy włamania. Przy 
mężczyźnie mundurowi ujawnili wkrętarkę, 
wkrętak i rękawiczki. 20-latek tłumaczył po-
licjantom, że nosi te narzędzia przy sobie, 
ponieważ remontuje mieszkanie i do tego ce-
lu je wykorzystuje… Sebastian M. usłyszał 
zarzut usiłowania włamania, do którego się 
w końcu przyznał i poddał dobrowolnie ka-
rze.

Rozwiązali sprawę rozboju
Do rozboju doszło w lokalu gastronomicz-

nym, a sprawcami było dwóch agresywnych 
mężczyzn. Dzięki szybkiej reakcji policjantów 
wydziału wywiadowczo-patrolowego, jeden ze 
sprawców został zatrzymany zaraz po zdarze-
niu. Michał K. trafił do policyjnej celi. Funk-
cjonariusze odzyskali też skradzione pienią-
dze. Dalsze czynności w tej sprawie wykona-
li kryminalni i dochodzeniowcy, którzy ustalili, 
że 35-latek tego samego dnia usiłował dokonać 
innego, nieudanego rozboju.  Po kilku dniach 
funkcjonariusze zatrzymali drugiego mężczy-
znę podejrzewanego o udział w rozboju. Re-
cydywista Przemysław S., również usłyszał za-
rzut rozboju.

Wpadł z narkotykami
Policjanci wydziału wywiadowczo–patro-

lowego z komendy przy Grenadierów za-
uważyli samochód, w którym przebywał po-
dejrzanie zachowujący się mężczyzna. Kie-
rowca na widok interweniującego policjanta 
chciał odjechać, ale został zatrzymany. Wy-
wiadowcy zauważyli, że kilka metrów od sa-
mochodu leży zawiniątko z folii aluminio-
wej, w którym znajdował się biały proszek. 
Kierujący pojazdem 29-latek w rozmowie 
z policjantami powiedział, że to on odrzucił 
ujawnione zawiniątko. Michał T. został za-
trzymany i doprowadzony do policyjnej celi. 

Dalsze czynności policjantów doprowadziły 
do ujawnienia w mieszkaniu, w którym prze-
bywał zatrzymany mężczyzna znacznej ilo-
ści środków odurzających i wagi elektronicz-
nej. W sumie policjanci zabezpieczyli ponad 
81 gram marihuany, 133 gram marihuany,  
8 gram kokainy i prawie 7 gram MDMA.

Zatrzymani za kradzież blachy
Wywiadowcy z komendy przy Grenadie-

rów patrolując teren dzielnicy zauważyli 
dwóch mężczyzn, których zachowanie wska-
zywało na to, że dokonują kradzieży blachy 

z rur ciągu ciepłowniczego. Policjanci za-
reagowali na podejrzane zachowanie męż-
czyzn i podczas interwencji ujawnili przy 
nich narzędzia służące prawdopodobnie do 
dokonania kradzieży. Mężczyźni zostali za-
trzymani i doprowadzeni do policyjnej celi. 
36-letni Emil B. i 38-letni Andrzej E. usły-
szeli zarzut kradzieży.

Amatorka cudzych portfeli
Stołeczni wywiadowcy zauważyli, jak 

50-latka w sklepie na Pradze Północ kradnie 
portfel z torebki pewnej kobiety. Zatrzymali 
złodziejkę, a portfel pochodzący z kradzieży 
zabezpieczyli. 50-latka trafiła do policyjne-
go aresztu. Okazało się, że jest recydywistką. 
Kobieta przyznała się i poddała dobrowolnie 
karze jednego roku bezwzględnego pozba-
wienia wolności.
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To doskonały moment, aby 
podzielić się z władzami sa-
morządowymi i policją uwa-
gami na temat bezpieczeństwa 
w dzielnicy. Można przedsta-
wić własne pomysły na jego 
poprawę lub wskazać miejsca 
szczególnie niebezpieczne. 
Spotkanie jest otwarte dla 
wszystkich chcących w nim 
wziąć udział.

Przed debatą „Mieszka-
niec” sprawdza, jak miesz-
kańcy oceniają poczucie 
bezpieczeństwa. W poprzed-
nim numerze pytaliśmy za-
gadniętych na Pradze Połu-
dnie, a w tym w Remberto-
wie. Wnioski są podobne: 
poczucie bezpieczeństwa 
rośnie, ale często sami mu-
simy zadbać o ten wzrost. 
Więcej rembertowian dekla-
rowało, że na ulicach widać 
patrole Policji. I faktycznie, 
gdy nasz reporter rozmawiał 
z jednym z mieszkańców 
taki właśnie patrol przema-
szerował ul. Gawędziarzy 
(na zdjęciu str. 1). 

Widać jednak różnicę 
w chęci upublicznienia wy-
powiedzi pod własnym na-
zwiskiem. Rembertów jest 
dzielnicą znacznie mniejszą 
od Pragi Południe (pod wzglę-
dem liczby mieszkańców), 
a przez co bardziej „lokal-
ną”. Być może większa jest 
więc obawa, że jeśli powiemy 
coś niepochlebnego, to ktoś 
będzie chciał się na nas ze-
mścić…

A tak wypadła nasza mini-
-ankieta:

Marek Kościuk 
(Stary Rembertów)

W chwili obecnej uważam, 
że u nas jest bezpiecznie. Nie 
ma jakiejś dużej ilości „ele-
mentu” zaczepiającego na-
chalnie przechodniów z proś-
bą o złotówkę na… wiadomo 
co. Oczywiście, są różne eks-
cesy, ale to wiadomo – mło-
dzież musi się wyszumieć. 
Ale ani ja, ani moi najbliżsi 
nie mieliśmy do czynienia 
z jakimś „elementem prze-
stępczym”. Na naszym terenie 
Straż Miejska nie jest widocz-
na, ale policja dość często pa-
troluje tę część Rembertowa.

Irena Tierentiew 
(Kawęczyn-Wygoda)

Tu jest bardzo niebez-
piecznie. Kilka razy już 
ganialiśmy zboczeńców. 

Ostatnio w „łąkach” zaata-
kował dziewczynkę. Ucie-
kał w stronę Dudziarskiej 
i zgubił portfel.  Nie wiem, 
czy Policja go złapała. Dużo 
obcych mieszka tutaj w róż-
nych hotelach i to też powo-
duje, że jest mniej bezpiecz-
nie. W sąsiedniej hurtowni 
„Pirat” było włamanie. Też 
żeśmy sami przegonili wła-
mywaczy.  A skrzyżowanie 
przy torach (Chełmżyńska/
Strażacka) – straszne! To 
jest nie do wytrzymania! 
Pieszy nie może przejść, 
wypadek za wypadkiem, 
tragedia! Policja czasami tu 
staje i sprawdza, ale wtedy 
kierowcy jeżdżą zgodnie 
z przepisami, a jak nie ma 
Policji, to jest prawdziwa 
tragedia!

Zbigniew Nowosielski 
(Nowy Rembertów)

Ja się czuję bezpiecznie. 
Kiedyś były tu różne eksce-
sy, mieszkało dużo młodych 
ludzi, szerzyła się narko-
mania, ale teraz jest lepiej. 
Patrole przejeżdżają, widać 
policję. Ale mogliby zrobić 
porządek z „menelami” spod 
sklepu…

 ar
rEKlAMA                                                                                                                                             rEKlAMA 
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Bezpieczny Rembertów?

tel. 22 671 71 71
Warszawa, ul. Fieldorfa 41 

(C.H. Tesco Gocław – Food Court)

  Okna  rOlety
oKNa pCV – rabat 40%

szyba termoizolacyjna k=1,0
l Maty bambusowe l ¯aluzje l 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%   
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Miss wśród aktorów
Niezwykła niespodzianka czekała na małych aktorów teatral-

nego festiwalu – nagrody wręczała… Paulina Krupińska, Miss 
Polonia 2012.

26 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 60 im. Powstania Listo-
padowego przy ul. Zbaraskiej odbył się XII Dzielnicowy Festiwal 
Małych Form Teatralnych „Wiosenne Impresje Teatralne”. Dzieci 
z południowopraskich kół teatralnych (z klas I-III) interpretowa-
ły znane lub przedstawiały własne teksty. – Kiedy objęłam w tym 
roku szkolnym stanowisko dyrektora szkoły – mówiła Izabela Pie-
lat-Świerczewska, nowa dyrektor „sześćdziesiątki” - moje nauczy-
cielki, Alicja Zapalska i Urszula Izydorczyk, pytały z niepokojem, 
czy festiwal będzie kontynuowany… Obiecałam, że będzie! Impreza 
odbyła się po raz dwunasty, choć w skromniejszej formie. Tym ra-
zem, zapewne ze względu na cięcia budżetowe, wsparcia nie udzie-
lił dzielnicowy Ratusz i nagrody dla najmłodszych ufundowała 
współpracująca ze szkołą firma Hamak-Tur.

Jury festiwalu oceniało interpretację tekstu, scenografię i prezen-
tację sceniczną. – Proszę zwrócić uwagę, że nasz zespół to ucznio-
wie jednej klasy, a nie koła teatralnego – przed spektaklem mówiła 
„Mieszkańcowi” Joanna Rozbiewska, która razem z Iwoną Koła-
kowską czuwała nad przygotowaniem przedstawienia przez klasę 
I c ze szkoły goszczącej aktorów. I właśnie ta grupa wygrała festi-
wal. A zwycięskim spektaklem była „Przygoda niegrzecznej żab-
ki”. Druga nagroda przypadła dzieciom z koła teatralnego przy SP 
Nr 120 (spektakl „Zielono mi”), a trzecia SP Nr 312 („Szewczyk 
Dratewka”). Jury przyznało także wyróżnienie kołu z podstawówki 
nr 185 („Kulturalne zachowanie w różnych sytuacjach”).

Wielką niespodzianką dla dzieci (zresztą także dla rodziców 
i opiekunów) było to, że nagrody wręczała aktualna Miss Polonia, 
Paulina Krupińska. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu jednego 
z rodziców  związanego z SP Nr 60. Najpiękniejsza Polka wzbu-
dziła wielką sympatię i zaciekawienie, a dyrektor Izabela Pielat–
Świerczewska zaproponowała jej nawet etat na Zbaraskiej (Paulina 
Krupińska ma wykształcenie pedagogiczne), co wszyscy uczniowie 
skwitowali bardzo głośnym okrzykiem radości… ar

Konferencja programowa 
Warszawskiej Wspólnoty Sa-
morządowej, pierwsza z cy-
klu „Jak żyć w naszym mie-
ście?”, odbyła się 24 kwietnia 
br. w sali Biblioteki Publicz-
nej w Rembertowie. Poświę-
cono ją sprawom urbanistyki, 
infrastruktury transportowej 
i komunikacji. Gospodarzem 
konferencji był zastępca bur-
mistrza dzielnicy Rembertów 
Józef Melak  oraz dr Maciej 
Białecki jeden z współtwór-
ców Warszawskiej Wspólnoty 
Samorządowej. 

Na konferencji, oprócz licz-
nie reprezentowanych samo-
rządowców i mieszkańców 
Rembertowa pojawili się tak-
że samorządowcy z innych 
dzielnic oraz przedstawicie-
le samorządów ościennych 
miast m.in. burmistrz Ząbek 
Robert Perkowski i wicesta-
rosta powiatu wołomińskiego 
Konrad Rytel.

- Samorządowe myślenie 
to coś więcej niż planowanie 
przy biurku czy realizowanie 
programów partyjnych. To 
przede wszystkim codzienny 
kontakt z mieszkańcami i roz-
wiązywanie ich rzeczywistych 
problemów – stwierdził Kon-
rad Rytel, nawiązując do słów 
Piotra Guziała. 

- Z naszej wołomińskiej per-
spektywy zapaść inwestycyj-
na dróg wyjazdowych z War-
szawy w kierunku wschodnim 
przybrała rozmiar katastrofy.  

Tego co się dzieje w godzi-
nach szczytu na trasie Wo-
łomin – Warszawa nie moż-
na  w żaden racjonalny spo-
sób wytłumaczyć. Na poko-
nanie 20 km trzeba przezna-
czyć już 2,5 godziny. Czy nie 
jest to ewidentny dowód na 
odwrócenie się plecami wło-
darzy Warszawy do sąsied-
nich miast i powiatów? Kon-

tynuując podniesiony wątek 
współpracy Warszawy z mia-
stami „obwarzanka” - Robert 
Perkowski, burmistrz Ząbek,  
podkreślił, że konieczna jest 
prawdziwa symbioza między 
tymi obszarami. - My żyjemy 
z Warszawy i Warszawa żyje 
z nas. Tylko relacje oparte na 

wzajemnych korzyściach mo-
gą zapewnić rozwój mieszkań-
com Warszawy i nam.

Paulina Sikorska, reprezen-
tująca Towarzystwo Urbani-
stów Polskich, w swoim wy-
stąpieniu powiedziała m.in., 
że warszawską przestrzeń 
urbanistyczną można okre-
ślić jako nieefektywną, nie-
przewidywalną, niebezpiecz-

ną i konfliktogenną. Aby te-
mu zaradzić należy jej zda-
niem zmienić ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz wypra-
cować rzeczywistą współpra-
cę wszystkich użytkowników 
przestrzeni i otoczenia mia-
sta.

Sporo emocji wywołało wy-
stąpienie Wojciecha Tumasza, 
członka założyciela Stowa-
rzyszenia Integracji Stołecz-
nej Komunikacji SISKOM 
i radnego Białołęki. Przybli-
żył on zebranym plany in-
westycyjne  Warszawy w in-
frastrukturę komunikacyjną 
na lata 2011–2015.  Wynika 
z nich, że  nakłady na metro 
stanowić będą  66% kwoty 
wydanej na miejskie inwesty-
cje komunikacyjne. Przy tym 
w 2013 roku pieniądze wy-
datkowane na metro wynio-
są 92% nakładów na komuni-
kacyjną infrastrukturę. Takie 
rozdysponowanie środków 
musi skutkować zaniechania-
mi w obszarze małych uła-
twień komunikacyjnych, jak 
choćby budowa lewo i prawo-
skrętów na wielu skrzyżowa-
niach. W ramach takiej poli-
tyki Warszawa zrezygnowała 
z rozbudowy systemu zarzą-
dzania ruchem (zielona fala) 
na 150 skrzyżowaniach, któ-
ry miał kosztować 100 mln 
zł, z tego miasto miało wydać 
tylko 15 mln zł, a reszta to do-
finansowanie z Unii Europej-
skiej. 

„Jak żyć w naszym mie-
ście?” – to kluczowe pytanie, 
które codziennie zadaje sobie 
wielu mieszkańców Warsza-
wy umęczonych korkami, nę-
kanych podwyżkami biletów 
komunikacyjnych, przerażo-
nych zbliżającym się chaosem 
śmieciowym, zniechęcanych 
bzdurnymi procedurami biu-
rokratycznymi do wykaza-
nia jakiejkolwiek inicjatywy. 
Może dlatego inicjatywa sa-
morządowców, poszukiwanie 
odpowiedzi na powyższe py-
tanie, warta jest  zaintereso-
wania mieszkańców?  jeg

„Jak żyć w naszym mieście?”
– Jeżeli życie w Warszawie ma się zmienić to przede wszystkim 
musimy zmienić mentalność ludzi w ratuszu, zarządzających mia-
stem – powiedział Piotr Guział (na zdjęciu) otwierając konferencję 
programową Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej. Lider 
Wspólnoty, burmistrz Ursynowa podkreślił, że praktyka weryfikuje 
rządy polityków partyjnych i pokazuje brak zrozumienia rzeczywi-
stych potrzeb mieszkańców stołecznego miasta.
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W tym roku 368 tysięcy 
uczniów ostatnich klas szkół 
ponadgimnazjalnych przystą-
piło do matury. We wto-
rek 7 maja odbył się 
egzamin z języka pol-
skiego na poziomie 
podstawowym. Ma-
turzyści obowiązkowo 
muszą zdać jeszcze dwa 
przedmioty. Matematykę na 
poziomie podstawowym zda-
wało wczoraj 407 tysięcy osób. 
Kilkadziesiąt tysięcy z nich to 
ci, którzy poprawiają swój wy-
nik uzyskiwany w poprzednich 

latach. Ostatnim do zdania jest 
egzamin z języka obcego, gdzie 
tradycyjnie króluje język an-
gielski. Na poziomie podstawo-
wym zdawać go będzie 328 ty-
sięcy uczniów.

z�z�z
Wicewojewoda mazowiecki 

i komendant wojewódzki pań-
stwowej straży pożarnej apelują 
o niewypalanie traw. Apel jest 
elementem kampanii społecz-
nej „NIE! dla wypalania traw 
na Mazowszu”. - W całym ze-
szłym roku na Mazowszu wypa-
lono blisko 7 tysięcy hektarów 
traw. To powierzchnia jeziora 
Łebsko, trzeciego największego 
jeziora w Polsce - powiedział 
Dariusz Piątek, wicewojewoda 
mazowiecki. Akcje strażaków 
w zeszłym roku kosztowały  
1 mln złotych. Straty spowodo-
wane przez ogień oszacowano 
na 1,6 mln złotych. W 2013 ro-
ku w całym województwie ma-
zowieckim odnotowano jak do-
tąd blisko 500 pożarów traw, 
z czego najwięcej w powie-
cie piaseczyńskim, Warszawie 
i powiecie wołomińskim. 

z�z�z
Warszawska Wspólnota Sa-

morządowa proponuje, by 
stawka opłaty za posegregowa-
ne śmieci za jedną osobę wyno-
siła 12,50 zł (za dwie – 25 zł, za 
trzy – 37,50 zł, za cztery – 50 
zł), bez rozróżnienia na domy 
jedno- i wielorodzinne – ogło-
sił szef WWS Piotr Guział. Jak 
tłumaczy, według danych Mi-
nisterstwa Środowiska śred-
nia opłata za posegregowane 
śmieci dla jednej osoby wynie-
sie 9,05 zł miesięcznie. W wiel-
kich miastach ta średnia wynie-
sie 12 zł od mieszkańca.

z�z�z
W komunikacie prasowym 

opublikowanym 2 maja br. 
Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów przypomniał 
konsumentom o pozasądowych 

sposobach rozstrzygania spo-
rów. Konsument, który wykrył 
wadę w zakupionym produk-
cie lub usługę wykonano nie-
zgodnie ze zleceniem ma moż-
liwość złożenia reklamacji. Je-
żeli przedsiębiorca nie chce jej 
uznać, może dochodzić swoich 
roszczeń na drodze sądowej. 
Rozwiązaniem jest również 
skorzystanie z polubownych 
metod rozwiązywania sporu – 
prowadzonych przez Inspek-
cję Handlową mediacji lub są-
du polubownego działającego 
przy wojewódzkim inspekto-
racie IH. Ich zaletą są przede 
wszystkim uproszczone pro-
cedury, krótkie terminy, niskie 
opłaty lub ich całkowity brak. 
Więcej na ten temat na www.
uokik.gov.pl

z�z�z
31 maja br. upływa ter-

min nadsyłania zgłoszeń do 
16. Ogólnopolskiego Kon-
kursu Wokalnego „Pamiętaj-
my o Osieckiej”. Udział mogą 
brać osoby, które ukończyły 16 
lat, lubiące śpiewać i interesu-
jące się twórczością Agnieszki 
Osieckiej. Przesłuchania kon-
kursowe odbędą się 10,11 i 12 
czerwca br. Więcej na stronie: 
www.okularnicy.org.pl  

z�z�z
Ruszyła kolejna edycja co-

rocznej akcji czipowania psów 
i kotów. Osoby zainteresowane 
oznakowaniem zwierzęcia mo-
gą wybierać spośród ponad stu 
lecznic na terenie stolicy. Po za-
czipowaniu właściciel otrzymu-

je potwierdzony przez lekarza 
wniosek o wykonanie elektro-
nicznego oznakowania psa/ko-
ta, a dane dot. zwierzęcia i je-
go właściciela są wprowadza-
ne do Międzynarodowej Bazy 
Danych SAFE-ANIMAL. Ak-
cja potrwa do 15 grudnia br. lub 
do wyczerpania środków. For-
mularze oraz wykaz lecznic do-
stępne są na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej: http://
bip.warszawa.pl/menupodmio-
towe/Urzad/BiuraUrzedu/OS/
zwierzeta/chipowanie.htm. 

z�z�z
12 maja warszawska Praga 

znów będzie się bawić podczas 
VIII edycji „Jarmarku Floriań-
skiego”. Impreza rozpocznie 
się o godz. 12.00 w Parku Pra-
skim, gdzie zagoszczą stoiska 
m.in. z produktami regionalny-
mi i rzemiosłem artystycznym. 
Będzie również okazja do zaba-
wy przy dobrej muzyce i zoba-
czenia wielu atrakcji.   

z�z�z
Pod koniec kwietnia br. w Te-

atrze Stara Prochownia odbył 
się Warszawski Festiwal Te-
atralny Młodych organizowany 
przez Stołeczne Centrum Edu-
kacji Kulturalnej. W ścisłym fi-
nale znalazła się Grupa Teatral-
na Assunta. Teatr z Radości był 

jedynym zespołem gimnazjal-
nym dopuszczonym do finału 
WFTM. Mimo ogromnej kon-
kurencji Grupa Teatralna As-
sunta otrzymała III nagrodę za 
spektakl „Powroty”, który bę-
dzie można obejrzeć 9 maja 
o godz. 18.00 w Stołecznym 
Centrum Edukacji Kulturalnej 
przy ul. Jezuickiej 4.

z�z�z
Ratusz chce kupować miesz-

kania od deweloperów, płacąc 
za nie miejskimi działkami. Po-
nad 42 mln złotych będą kosz-
tować cztery bloki komunalne 
przy ul. Jagiellońskiej na Golę-
dzinowie. Domy będą gotowe 
do oddania w 2015 roku. Wpro-
wadzi się do nich 228 rodzin.

z�z�z
33 oferty z Mazowsza zakwa-

lifikowano do realizacji w ra-
mach I edycji programu „Ma-
luch 2013”. Po podpisaniu poro-
zumień z wojewodą, samorządy 
otrzymają 9,7 mln zł. Dotacja 
umożliwi powstanie 615 no-
wych miejsc w żłobkach i do-
finansowanie 572 już istnieją-
cych. W Warszawie powsta-
nie 225 nowych miejsc. Wła-
dze Warszawy otrzymają m.in. 
dofinansowanie do wydatków 
na funkcjonowanie 488 ist-
niejących już miejsc – wspar-
cie otrzymają żłobki przy uli-
cach: Wiktorskiej, Białobrze-
skiej, Prochowej, Nowogrodz-
kiej, St. Augusta, Strumyko-

wej, Ożarowskiej, Pawlikow-
skiego, Muszlowej, Kasprzaka, 
Kukuczki, Szerokiej, Kosynie-

rów, Dziupli i Domaniew-
skiej.

z�z�z
Działająca w Za-

rządzie Oczyszczania 
Miasta Infolinia Czy-

stość (nr tel. 800 800 117 
oraz e-mail: infolinia@zom.
waw.pl) zostały zlikwidowane. 
„Prosimy o kierowanie spraw 
na bezpłatną centralną infoli-
nię m.st. Warszawy działającą 
pod nr 800 707 047 lub wypeł-
nienie formularza kontaktowe-
go zamieszczonego na stronie 
internetowej: www.bip.warsza-
wa.pl” – można przeczytać na 
stronie ZOM.

z�z�z
11 maja w godz. 10.00–

13.30 w LXXII Liceum Ogól-
nokształcącym im. gen. Jaku-
ba Jasińskiego (ul. Grochowska 
346/348) odbędzie się I Praski 
Piknik Artystyczny na Kamion-
ku. W programie m.in. nietypo-
wy koncert chóru „Kamionek”, 
spektakl „Damy i Huzary”, wy-
stawy, pokazy i turnieje sporto-
we. Wstęp wolny.

z�z�z
Grieg, Rachmaninow, Ravel, 

Szymanowski – utworów tych 
mistrzów będzie można posłu-
chać podczas inauguracji „Let-
nich koncertów przy Grochow-
skiej” w siedzibie Orkiestry 
Sinfonia Varsovia przy ul. Gro-
chowskiej 272 – w sobotę 11 
maja, o godz. 16.00. Na wszyst-
kie koncerty wstęp wolny.

z�z�z
W sobotę 18 maja o godz. 

11.00 na terenach parkowych 
przy ul. Strażackiej rozpocz-
nie się Rembertowski Pik-
nik Wojskowy. Organizato-
rzy przewidzieli wiele atrak-
cji m.in. pokaz kaskadersko-
-zręcznościowy, musztrę pa-
radną Batalionu Reprezenta-
cyjnego WP,  pokaz sprzętu 
wojskowego, paradę Kawale-
rii Międzywojennej, występy 
zespołów artystycznych, tur-
niej siatkówki plażowej, gry 
i zabawy dla dzieci. Imprezę 
zakończy pokaz filmu w kinie 
plenerowym. Więcej na www.
rembertow.waw.pl 

z�z�z
PZC przy parafii pw. św. 

Feliksa z Kantalicjo w Waw-
rze prowadzi wypożyczal-
nię sprzętu rehabilitacyjnego, 
w której można wypożyczyć 
dla osoby chorej łóżka stero-
wane pilotem oraz koncen-
tratory tlenu. Wypożyczalnia 
mieści się przy ul. Kościusz-
kowców 85a i czynna jest we 
wtorki i czwartki w godz. 8.30-
12.30. Szczegóły oraz przyj-
mowanie zamówień pod nr tel. 
513 295 045 lub mailowo: pzc.
feliks@caritas.pl.

(ab) (onet) (muw)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 – 9.05. godz. 18.00   – Otwarta debata o bezpie-
czeństwie w dzielnicy z udziałem wojewody mazowieckiego, 
burmistrza dzielnicy Praga-Południe, przedstawicieli Policji 
i Straży Miejskiej, wstęp wolny; 10.05. godz. 18.00 – Towa-
rzystwo Społeczno – Kulturalne Wietnamczyków w Polsce za-
prasza na Dzień Kultury Wietnamu w CPK. W programie m.in. 
wystawa fotografii o Wietnamie, wystawa prac malarki Loi 
Hong Diep, taniec lwa, pokaz sztuki walki Hungar, koncert pio-
senek wietnamskich, koncert zespołu rockowego Yoga Terror, 
taniec z wachlarzami, pokaz sukienek wietnamskich (z udzia-
łem miss Wietnamu w Polsce), wstęp wolny; 12.05. godz. 18.00 
– „Kredyt zaufania – One Women Show” – spektakl teatralny. 
Występuje Iza Kała, wstęp 10 zł; 14.05. godz. 12.00 – Finał 
dzielnicowego festiwalu dla dzieci i młodzieży „Rozwiń Ta-
lent”, wstęp wolny; 15.05. godz. 12.00 – Finał dzielnicowego 
festiwalu dla dzieci i młodzieży „Rozwiń Talent”, wstęp wolny; 
godz. 17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztuką” wykład pt. „Od 
potępienia do wcielenia Najwyższej Prawdy”. Nagość w sztuce 
średniowiecza i renesansu”, wstęp wolny; 16.05. godz.  18.00 – 
„Wiosenny Koncert Warszawski” – biesiada poetycka członków 
i sympatyków Klubu Literackiego, z udziałem poetów i balla-
dzistów: Grażyny Kowalskiej, Andrzeja Rodysa i Jana Rych-
nera. Opracowanie muzyczne: Jan Piskorz – akordeon i śpiew, 
wstęp wolny; 17.05. godz. 18.00 – „Myszka Norka i dzień z ży-
cia czarownicy Jagi” – przedstawienie teatralne w wykonaniu 
podopiecznych i instruktorów działającego w ramach Fundacji 
Dzieciom  „Zdążyć z Pomocą” Klubu Myszki Norki, wstęp wol-
ny; 19.05. godz. 13.00 – „Toruńskie pierniki” – spektakl dla 
dzieci w wykonaniu artystów Autorskiego Teatru Młodego Wi-
dza w Warszawie, wstęp 5 zł; godz.17.00 – W cyklu Klub Kina 
Niemego: „Światła wielkiego miasta” (1931r.) w reż. Charle-
sa Chaplina. Najbardziej pracochłonny film w karierze reżyse-
ra i jedno z ostatnich arcydzieł kina niemego, wstęp 5 zł; 21.05. 
godz. 18.00 – W cyklu „Wokół Kwitnącej Wiśni” wykład pt. 
„Okinawa: historia, współczesność, tożsamość”, wstęp wolny; 
22.05. godz. 17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztuką” wykład pt. 
„Akt w sztuce antycznej” , wstęp wolny; godz. 18.30 – Klub 
Mola Książkowego. Tematem majowego spotkania będzie „Śle-
powidzenie” Petera Wattsa, wstęp wolny;
 Klub Kultury „Gocław” (Filia CPK) ul. Abrahama 10 
– 12.05. godz. 14.00 i 15.00 – W świecie bajek. Teatrzyk dla 
dzieci opowiadający o rywalizacji różnych bajek o zaszczytne 
miano najlepszej historii świata. Wykonanie: Teatr „,pOpera”, 
wstęp - 5 zł; Liczba miejsc ograniczona!; 13.05. godz. 18.30 - 
Roma Pejda. Wernisaż wystawy malarstwa warszawskiej artyst-
ki. Wstęp wolny; 13.05. godz. 19.30 - Ale to już było… Koncert 
znanych i lubianych przebojów polskiej oraz światowej muzy-
ki rozrywkowej w wykonaniu Katarzyny Michalskiej - wokal 
oraz Andrzeja Kołakowskiego – pianino i wokal. Wstęp wol-
ny; 18.05. godz. 13.00 - Roztańczony Gocław. Prezentacje ta-
neczne sekcji działających w KKG, na terenie boiska szkolnego 
Gimnazjum nr 27. W programie, m.in..: malowanie buziek dzie-
ciom, zabawy i warsztaty taneczne dla mieszkańców Gocławia. 
Wstęp wolny; 20.05. godz. 19.00 - Z Masajami wśród dzikich 
zwierząt – Kenia. Spotkanie z cyklu ,,Pomysł na podróż” połą-
czone z projekcją multimedialną, wstęp wolny;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 9.05. godz. 
17.00 - Wieczorek taneczny. Dj Marcel. Wstęp 10 zł; 10.05. 
godz. 10.00–12.00 - Piątek z Grami Planszowymi i Kartami. 
Wstęp wolny; 13.05. godz.18.00 - Salon Kulturalny. Ewa Szy-
kulska („Kariera Nikodema Dyzmy”, „Sąsiedzi”). Wstęp 10 zł; 
14.05. godz. 12.00 – Działka ˗ twoja pasja? Przyjdź do nas! 
Praktyczne porady dla działkowców”. Spotkanie poprowadzi dr 
Hanna Legutowska –wykładowca SGGW, ekspert miesięcznika 
„Działkowiec”. Wstęp wolny; 17.05. godz. 10.00–12.00 - Pią-
tek z Grami Planszowymi i Kartami. Wstęp wolny; godz. 12.00 
– „Turcja-kraj o niezliczonych obliczach” .Wykład w ramach 
cyklu „Podróże w nieznane”. Prowadzenie: Ewa Charzewska. 
Wstęp wolny; 21.05. godz. 12.00 - Polesia czar i gorycz. Spo-
tkanie w ramach cyklu „Kresy dalekie i bliskie” poświęcone 
dziedzictwu kulturowemu i historycznemu Ziem Wschodnich 
I i II Rzeczypospolitej, wstęp wolny; 23.05. godz. 17.00 - Wie-
czorek taneczny. DJ Bogusław. Wstęp 5 zł;
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM „Grenadierów” Al. 
Stanów Zjednoczonych 40 – 9.05. godz. 18.00 i 15.05. godz. 
18.00 – plac zabaw na tyłach Supermarketu  „WARUS” - spo-
tkanie organizacyjne w sprawie festynu z okazji Dnia Sąsiada. 
Potrzebne sąsiedzkie pomysły i chęci do działania. Ma być dużo 
radości i dobrej zabawy; 
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 - 10.05. godz. 11.30 
- Z biegiem Dniestru. Kajakiem od Bieszczad do Okopów Św. 
Trójcy. Prezentacja poświęcona dziedzictwu kulturowo-histo-
rycznemu miast i miasteczek leżących nad Dniestrem urozma-
icona ciekawostkami i anegdotami o leżących nad jego brze-
giem miejscowościach;  11.05. godz. 16.00 - Świadkowie histo-
rii – pokaz specjalny filmu Początek z udziałem twórców;

ZA pRO SZE NIA dlA MIE SZKAń CóW

rEKlAMA rEKlAMA  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „MARYSIN WAWERSKI”  
w Warszawie ul. Begonii 9

posiada do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 77,60 m kw.  
na działalność handlowo-usługową w pawilonie wolnostojącym  

przy ul. Potockich 111.
Lokal wyposażony jest  w media.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni  
– tel. 22 812-02-78

Oferty należy składać do 22.05.2013 r.

S.M. „Międzynarodowa” Warszawa ul. Międzynarodowa 44  
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 wykonanie systemu telewizji dozorowej CC TV w budynkach 
Międzynarodowa 32/34 A, 38/40 A, 46/48 A, 58/60 A, 64/66 A,  

Londyńska 12, 14.
Informacje o szczegółach przetargu zawarte są  

na stronie internetowej Spółdzielni: www.miedzynarodowa.waw.pl

 NArTY
 rOWErY
 SErWIS!!!
w−wa ul. ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515

rEKlAMA rEKlAMA  
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CARIDENT
Gabinet�

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 22 810−87−32 

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 IMPLANTY 
 RTG na miejscu
poniedziałek,�czwartek�–�1300−1900

wtorek�–�930−1700;�sobota�–�900−1300

RATALNIE . com.p l  RATY ! ! !
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- Co pan taki wypachniony, panie Eustachy?… Rzeczywiście, wiów 
szedł od Eustachego niecodzienny. 

- Naprawdę panie Kaziu, czuć coś? – Pan Mordziak odpowiedział 
panu Główce pytaniem na pytanie. Niby zażenowany, ale też jakby 
troszeczkę zadowolony. 

- No pewnie, że czuć. Nie bardzo, ale jak się bliżej stanie, to tak. 
- To bardzo dobrze. Na szczęście moja Krysia ma dobry gust, bo 

dla chłopa nie ma nic gorszego jak perfuma na twarzy i farba na wło-
sach. Z daleka widać, że amant jest mocno przechodzony.  

- A z jakiej to okazji pan tak dziś ładnie pachnący jest, panie Eu-
stachy.

- Idziemy z Krysią do kina. I znakiem tego, od rana już zdenerwo-
wana jest, że nie daj Boże. 

- Czemu, przecież wyjście do kina z mężem, to sama przyjemność.
- Też tak myślałem, ale teraz nie jestem pewien. To proszę pana jest 

jak wojenna operacja logistyczna. Począwszy od szminki, której nie 
mogła w torebce znaleźć.

- Bo damska torebka nie jest po to, żeby w niej coś znajdować, tylko 
po to, żeby wszystko w niej było. 

- No właśnie, szminka też była, ale to się okazało na końcu. Wcze-
śniej było piekło. Powiem panu – Eustachy zniżył głos, jakby się bał, 
że ktoś podsłuchuje - że przez to jej ubieranie o mało ducha nie wy-
zionąłem. Przynieś to, przynieś tamto, nie to, tylko to… - Krysia, mó-
wię do niej, może sama poszukasz, przecież ty najlepiej wiesz, gdzie, 
co masz. – Ja słaba kobieta jestem, a poza tym nie po to mam męża, 
żebym biegała jak z piórkiem… To co miałem robić? 

- Ja pana rozumiem. Jeśli ktoś twierdzi, że kobiety to słaba płeć, 
niech spróbuje w nocy przeciągnąć kołdrę na swoją stronę. Słaba 

płeć, to my jesteśmy, panie Eustachy, tylko przyznać się do tego nie 
wypada.  

- No właśnie. Ale niech tam, w końcu idziemy do kina, a kino z żo-
ną warte jest mszy, jak to mówią. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz by-
liśmy. Na kabarecie owszem, pamiętam. Jakieś 20 lat temu. Nawet 
nie kojarzę już gdzie. Ale jeden numer zapamiętałem. O kobietach, 
trzeba trafu.

- Wal pan.
- Do marynarskiej knajpy wchodzi 90-letnia babcia z papugą na 

ramieniu i mówi: - Kto zgadnie, co to za zwierzę… będzie mógł ko-
chać się ze mną całą noc… Cisza. Nagle z końca sali odzywa się zapi-
jaczony głos: - Aligator. Na to babcia: - Skłonna jestem uznać!

- Wie pan, z takimi dowcipami, niech pan uważa. Teraz nie wiado-
mo, czy gdzieś nie czai się jakaś feministka i czy z tego afery jakiejś 
nie będzie.

- Z dowcipu? Panie Kaziu?!
- One nie z takich rzeczy drakę pod niebo robią. Że seksizm, że mę-

ski szowinizm, że brak poszanowania dla płci. 
- A jakie większe poszanowanie dla płci nadobnej być może, jak nie 

zachwyt nad kobietą. Codziennie miliony facetów na różne sposoby 
zachwycają się kobietami, to źle? A jak dowcip w towarzystwie chcę 
powiedzieć, to też źle?

- Zależy jaki?
- Weźmy pytanie do radia Erewań: - Czy Ewa zdradzała Adama? 

Odpowiedź - tego dokładnie nikt nie stwierdził, ale niektórzy uczeni 
uważają, że człowiek pochodzi od małpy.

- Panie Kaziu, między nami mówiąc, nie radzę, bo jak będziesz 
pan miał pecha, to przyłożą panu z dwóch paragrafów na raz – 
po pierwsze za nieposzanowanie uczuć, a po drugie za nieposza-
nowanie kobiet. Chyba, że będziesz pan nawalony, jak stodoła po 
żniwach. Wtedy panu wszystko ujdzie na sucho. Rodak nawalony, 
zawsze może liczyć na względy, rodak dowcipny, tylko jak ma fart. 

Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Kobiety

Kobiecym okiem

a Podskarbińską przyłączono 
do miasta, zaznaczając to ro-
gatkami, dopiero około 120 lat 
temu, a po ćwierćwieczu, już 
w XX wieku - dalszą jej część, 
którą znamy dziś. Ale gdyby 
nie innowacje, do dziś byłby na 
Grochowskiej piękny, granitowy 
bruk, świeżo położony niedługo 
przed wojną. Bazar Szembeka? 
Obecna inwestycja ruszyła do-
kładnie w miejscu, gdzie zanim 
powstały swojskie budki i pawi-
loniki (wiadomo, gdzie najlep-
sza kiszona kapusta) był błot-
nisty, obskurny plac, na który 

zajeżdżały furmanki z podwar-
szawskich miejscowości i pod-
czas gdy konie smętnie stały lub 
podjadały obrok z uwieszonego 
na dyszlu worka, gospodarze 
handlowali nabiałem, kartofla-
mi, marchwią, jabłkami i wszel-
kimi produktami ziem własnych. 
Gdzie te czasy, panie? Na szczę-
ście już daleko za nami.

Mamy nowy wystrój Placu 
Szembeka - jednym się podoba, 
innym nie. Ale jest i będzie. Za-
pewne niebawem stanie się tak 
charakterystycznym elementem 
naszej dzielnicy jak Pałac Kul-

tury - Warszawy. Choć może to 
nie najlepsze porównanie… Ale 
przecież wieża Eiffla, zbudowa-
na w Paryżu zmontowana tylko 
na potrzeby Wystawy Świato-
wej jako wyraz potęgi francu-
skiej inżynierii, też miała być 
rozebrana. Jednak konstruk-
tor przekazał ją na cele nauko-
we, a gdy powstały na niej la-
boratoria (m.in. meteorologicz-
ne) i przyszły pierwsze sukcesy 
naukowe, zdecydowano - mi-
mo licznych petycji i protestów 
- wieżę pozostawić. Żelazną, 
dziwaczną, „nie z tej ziemi”. 
Dziś to piękny symbol i Paryża, 
i Francji.

Grochowska kolejka odeszła 
w zapomnienie; przyzwyczaja-
my się do nowej estetyki, czy-
stości, wygody. I tylko na ma-
jówki wśród bzów jeździmy tak, 
jak kiedyś. Co prawda już nie - 
konnym tramwajem… A czasem 
chciałoby się… 

Swoją drogą - ciekawe, czy 
nasze wnuki i prawnuki będą 
z nostalgią i rozczuleniem po-
patrywać na dzisiejsze nowo-
czesne tramwaje, autobusy i… 
metro, które niebawem zawita 
na Pragę. żu

Gdzie te czasy, panie! -wzdy-
cha niejeden z tęsknotą w gło-
sie. Gdzie te czasy? Ech, kiedyś 
byliśmy młodzi z wielkim ape-
tytem na życie, pełni sił i ener-
gii. I chyba za tym tęsknimy naj-
bardziej. Wówczas nie widzieli-
śmy wokół nas tych, którzy byli 
w wieku, w jakim jesteśmy dziś. 
Podobnie, jak zabiegani w swo-
ich sprawach młodzi nie ma-
ją czasu zauważać obecnych 
„starszych”.

Ale takie jest życie, splata to, 
co dawniejsze z tym, co nowo-
czesne. I dobrze, niech ten świat 
wokół się zmienia, niech stale 
coś się dzieje!

Bo gdyby nie to… nadal mie-
libyśmy na Grochowskiej tory 
zasapanej Kolei Jabłonowskiej 
(ostatnia stacja - Karczew), 
skasowanej definitywnie do-
piero w roku 1956! Fragment 
Grochowskiej między Lubelską 
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Polskie drogi
Nazwy ulic  – na ogół przechodzimy 

obok nich obojętnie, często zresztą nie 
znamy nazwisk ich patronów. No, chyba 
że znaleźlibyśmy się na ulicy Goebbelsa 
lub Mołotowa, nie mówiąc już o Hitlerze 
czy Stalinie – ale takich już nie ma. Oczy-
wiście my, Polacy, mamy swoje doświad-
czenia i własny pogląd na to, kto się za-
służył, a kto nie. Z drugiej jednak strony 
łatwo jest zmienić nazwę placu czy mostu, 

bo tam nikt nie mieszka (nie licząc tych, co pod mostem), a trudniej uli-
cy czy zakładu pracy, dla którego tradycyjna nazwa ma wartość han-
dlową. Pewnie dlatego w niektórych miastach znajdziemy ulice imienia 
Janka Krasickiego czy Pawła Findera. Decyzję powinna podjąć rada 
gminy, ale opór mieszkańców sprawia, że tego  nie czyni. Mieszkańcy 
nie zgadzają się na zmianę, bo dla nich Krasicki to biskup, a Finder to 
nie wiadomo kto, podczas gdy kłopoty ze zmianą adresu ogromne. No 
i co z tym fantem zrobić?                 

Wielu moich kolegów polityków uważa, że jak jest jakiś problem, to 
koniecznie trzeba uchwalić ustawę. Tak też zrobiono i w Senacie poja-
wił się projekt ustawy pod tytułem: „O usunięciu z nazw dróg, mostów, 
itp. symboli ustrojów totalitarnych”. Po przeczytaniu tytułu chciałoby 
się ustawę przyjąć bez zbędnej dyskusji, boć przecież żaden symbol to-
talitaryzmu nie może zaśmiecać naszej przestrzeni publicznej. Dla po-
rządku zaglądamy jednak do środka i… nasz krystaliczny dotąd pogląd 
zaczyna toczyć rak wątpliwości. Projekt stara się objąć wszystkie na-
ganne przypadki, stosując  definicje, które – w zamyśle autorów – po-
winny dotyczyć zarówno przeszłości jak i przyszłości. Autorzy najchęt-
niej napisaliby króciutką ustawę, gdzie w art.1 zabroniono, by używać 
nazw: Krasicki, Finder i jeszcze paru innych, a w art.2 ustalono by, że 
ustawa wchodzi w życie niezwłocznie, ale wiedzieli, że tak zrobić nie 
można, bo wszystkich niegodnych nazwisk wymienić się nie da i nie 
wiadomo, czy ci niewymienieni nie zostaną patronami ulic za 5 lat.

Dlatego inicjatorzy ustawy zastosowali definicje generalne, dobre na 
dziś i na jutro. Przede wszystkim stwierdzili, że ustroje totalitarne pa-
nowały w III Rzeszy, ZSRR i PRL, a zatem wszystko to, co symboli-
zuje te państwa, nie może być uwieczniane. Pomińmy już to, czy na-
prawdę życie w PRL-u, a przynajmniej po 1956 roku, było podobne do 
życia w hitlerowskich Niemczech i w Związku Radzieckim. Popatrzmy 
na propozycje poszczególnych przepisów i co z tego wynika. Za niedo-
puszczalne symbole PRL projekt uznaje przykładowo:

Nazwiska członków organów władzy centralnej i lokalnej PRL. Bar-
dzo słusznie, tylko co zrobić z takimi posłami na Sejm PRL (władza 
centralna!), jak posłowie Koła „Znak” – Stanisław Stomma,  Stefan Ki-
sielewski czy… Tadeusz Mazowiecki (oby żył wiecznie). Albo wielce 
zasłużeni dla Śląska gen. Jerzy Ziętek czy dla Piły – Andrzej Śliwiński. 
Obaj to wojewodowie, a więc władza lokalna.

Nazwy organizacji młodzieżowych, działających  w PRL oraz na-
zwiska członków kierownictw tych organizacji. Jasne. Nie potrzebuje-
my ulic im. ZMS czy ZMW. Ale dlaczego wykreślać ZHP? Albo NZS 
(Niezależny Związek Studentów)? A co zrobić z Jackiem Kuroniem – 
zakładał przecież „Czerwone Harcerstwo”? A Komendant ZHP Alek-
sander Kamiński („Kamienie na szaniec)? Ustawa jest tu bezlitosna, 
ale czy to ma sens?

Daty wydarzeń, oznaczających sukcesy ZSRR. Oznacza to wykreśle-
nie dat wyzwolenia poszczególnych miast, które to daty często są na-
zwami ulic. Zapytajmy tych, którzy jeszcze żyją i pamiętają okupację 
hitlerowską, czy tak bardzo zamartwiali się, gdy przeganiano Niemców?

Podałem tylko trzy przykłady (a jest ich w projekcie więcej), któ-
re udowadniają, że ustawa to zawodne narzędzie dla oceny historii, 
zwłaszcza skomplikowanych polskich dróg. Wprowadziłaby ogromne 
zamieszanie i niezrozumienie. Niech więc w tych sprawach nadal de-
cydują samorządy, nawet jeśli opóźniają właściwe decyzje. Lepsze to, 
niż ustawowy bałagan.

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej

TADEx  
 OPONy

 Monta¿ i wywa¿anie 
run on Flat 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 prostowanie felg 

warszawa, 
    ul. ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

Gdzie  
te czasy...

* UsŁU gI
* na roż ni ki wg. wy mia rów klien ta
* ma te ria ły obi cio we
war sza wa, ul. kryp ska 52/54 

przy grO chOw Skiej 179
(pa wi lon po go to wia we te ry na ryj ne go)

za kład prze nie sio ny z ul. zna niec kie go 8

tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

tapICer
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Biuro sprzedaży:
ul. Serocka 27 lok. 1;  
04-333 Warszawa
Kontakt: 22 509 65 03;  
                22 509 65 65
Biuro sprzedaży czynne:  
pon.-pt. 8–17; sob. 9–13
www.trybonppi.pl

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

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZyJmuJemy ZAPISy  

NA AbONAmeNTy 
NA SeZON LeTNI!

telefOny  
     kOmórkOwe

�� skup  sprzeda¿
�� sim-locki
�� akcesoria
�� naprawy
   www.krasphone.pl
l 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

Centrum Podologii jest jedynym Instytutem w Warszawie, w którym dyplomowani Specjaliści Podolodzy 
są w stanie zapewnić swoim pacjentom najwyższy standard chodzenia. Centrum zajmuje się  
profilaktyką i pielęgnacją kończyn dolnych. Pomaga w wielu przypadkach problematycznych stóp.  

STAWIAMY LUDZI NA NOGI!

Urodziła się w Warszawie. 
Dziś życie dzieli między naszą 
Pragą, a Moskwą, gdzie miesz-
ka z roczną córką i mężem, wy-
bitnym reżyserem Ivanem Wy-
rypajewem. Karolina jest nie 
tylko jego żoną, również muzą 
i ulubioną aktorką jego sztuk 
i filmów.

Akademię Teatralną im. Alek-
sandra Zelwerowicza w Warsza-
wie ukończyła w 2003 roku. Ale 
zanim przestąpiła próg uczelni, 
miała doświadczenie aktorskie. 
W wieku 11 lat zagrała w filmie 
„Chopin na zamku” w reżyserii 
Krzysztofa Zanussiego. Ważne 
filmy i seriale z jej udziałem to: 
„Sława i chwała”, „Boża pod-
szewka”, „Przedwiośnie”, „Ko-
chankowie z Marony” – za rolę 
Oli otrzymała w 2005 roku na-
grodę Złote Lwy na festiwalu 
filmowym w Gdyni, „Francuski 
numer”. W 2006 roku pracowa-
ła z Davidem Lynchem – zagra-
ła obok Laury Dern i Jeremy’ego 
Ironsa – Zagubioną dziewczynę, 
w filmie „Inland Empire”. Ostat-
nie jej filmy to „Taniec Delhi” 
w reżyserii Iwana Wyrypajewa 
i „Żywie Biełaruś!” w reżyserii 
Krzysztofa Łukaszewicza, który 
miał swoją premierę 19 kwiet-
nia. 

Karolina Gruszka mówiła, 
że pracując na planie czuło się 
energię, czystość intencji. Że 
pokazywanie zaangażowanych 
filmów ma sens. Widzowie, 
którzy obejrzeli ją w roli Wie-
ry, mówili, że marzą o tym, by 
pani Karolina, którą uważają 

za najpiękniejszą i najzdolniej-
szą aktorkę zagrała w filmie, 
w którym pokaże i swoje pięk-
no, i talent. Zwrócili się nawet 
z zabawnym apelem do aktor-
ki, jej męża i innych reżyse-
rów: „Pani Karolino, pani mąż 
jest mądrym człowiekiem, na 
pewno się zgodzi, żeby zagrała 
Pani u innych. A pani niech po-
każe swoje piękne ciało – jest 
przecież bardzo piękne. Pano-
wie reżyserzy i scenarzyści na-
piszcie dobrą rolę dla pani Ka-
roliny”.

Pani Karolina, choć ma na 
koncie kilkadziesiąt ról, uważa, 
że jest chorobliwie nieśmiała. 
Nie jest duszą towarzystwa, nie 
ma wielu przyjaciół. Dlaczego? 
Bo uważa, że przyjaźń wyma-
ga odwagi, a tej jej właśnie bra-
kuje. 

Jednak, gdy podejmowała 
najważniejszą decyzję swoje-
go życia – odwagi jej nie zabra-
kło. Iwan Wyrypajew, choć cie-
szył się opinią wybitnego reży-
sera, to ciągnęła się za nim nie-
ciekawa przeszłość. Urodził się 
w Irkucku. Pochodzi z rozbitej 
rodziny. Wychowywała go uli-
ca. Był sądzony za napad i roz-
bój. Miał za sobą wiele miłości 
i dwukrotnie się rozwodził. Ma 
też dwójkę dzieci z poprzed-
nich związków. To wszystko 
okazało się nieistotne. 

Poznali się w 2006 roku 
w Kijowie. Ona przyjechała na 
festiwal filmowy z filmem „Ko-
chankowie z Marony”. On za-
chwycił się filmem i Karoliną. 

Po pokazie stwierdził – To le-
cisz ze mną do Moskwy. Musisz 
zobaczyć mój spektakl.

W następnych filmach 
i spektaklach rezerwował już 
role dla Karoliny. Zaryzyko-
wała. Dla Wyrypajewa zrezy-
gnowała z wygodnego i pew-
nego życia w Polsce. Zrezy-
gnowała z prestiżowego Te-
atru Narodowego i przeniosła 
się do Moskwy. Po roku wzię-
li ślub. Dopiero po jakimś cza-
sie w środowisku aktorskim 
w Polsce zaczęto szeptać: „Sły-
szałeś? Ponoć Gruszka wyszła 
za mąż”. Aktorka nigdy nie lu-
biła szumu wokół siebie.

Gdy była w ciąży też nie ro-
biła sobie sesji z powiększają-
cym się brzuszkiem. Niewie-

le osób wiedziało, że oczekuje 
dziecka. Córkę urodziła w ze-
szłym roku. Wychowują ją 
normalnie, dokładnie tak, jak 
wychowują dzieci kochający 
rodzice. Bez blasku fleszy.

W domu rozmawiają po pol-
sku i po rosyjsku. Ale to Ka-
rolina lepiej opanowała ję-
zyk małżonka. Nie jest typo-
wą żoną reżysera, która musi 
grać w sztukach męża. Iwan 
Wyrypajew został doceniony 
również w Polsce. W 2012 ro-
ku został laureatem Paszpor-
tu Polityki. W Rosji ma ob-
jąć dyrekcję Teatru Praktika. 
Oboje myślą o własnym te-
atrze, który ma łączyć oba na-
sze kraje.    

(Ap)

Karolina GRUSZKA
MIESZKAŃCY

W  Rosji jest gwiazdą, w  Polsce przypominamy 
sobie o niej, gdy mówi się o jej kolejnej roli teat-
ralnej. Nazwisko Karoliny Gruszki (32) jest 
gwarancją powodzenia spektaklu. 

Skowronek cały w nutkach
Po pierwszym Wawerskim Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej 

mogę powiedzieć jedno – tyle radości co dają dzieci, nie da nam nikt!
I niech żałują te przedszkola, które nie wzięły udziału w wydarzeniu, 

bo naprawdę było warto. I to nie tylko ze względu na wysoki poziom 
jaki zaprezentowały śpiewające dzieci, ale także ze względu na atmos-
ferę jaka panowała podczas imprezy. 

25 kwietnia, przez prawie dwie godziny, sala Przedszkola Nr 338 
przy ulicy Włókienniczej 41 w Falenicy tętniła radością i muzyką. 
Ogromne brawa należą się dyrekcji placówki za świetne przygotowa-
nie imprezy, a jeszcze większe oklaski małym uczestniczkom i uczest-
nikom przeglądu piosenki, za to że tak pięknie przygotowali się do wy-
stępów. Bo gdy słyszy się o problemach wychowawczych z dziećmi, 
o ich niechęci do nauki, do brania udziału w wydarzeniach organizo-
wanych przez szkoły i przedszkola, ma się ochotę powiedzieć – bierz-
cie przykład z tych małych robaczków, biedroneczek, wiosenek i nutek, 
które tak pięknie i ochoczo zaprezentowały nam, jak pięknie można się 
cieszyć z bycia dzieckiem, i jak wiele radości może to przynieść nam, 
dorosłym. 

Maluchy z dziesięciu przedszkoli przygotowane przez swoich wy-
chowawców, śpiewały o wiośnie, o grzybkach, o biedronkach i desz-
czyku, o ogrodzie i duszkach leśnych, łącząc śpiew z tańcem, a taniec 
z radością i uśmiechem. Piękne, kolorowe przebrania przyciągały uwa-
gę nie tylko tym jak świetnie zostały przygotowane, ale także ilością 
kolorów i ozdób. Nie umknie mej pamięci występ Ani Sarzyńskiej 
i Franka Głowackiego z Przedszkola Integracyjnego Nr 86 przy Cen-
trum Zdrowia Dziecka, którzy w piosence „Biedronka i deszczowy be-
rek” zaprezentowali, mimo bardzo młodego wieku, wielki talent – oby 
tak dalej!  Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały pluszaki i słody-
cze, a ich wychowawcy pamiątkowe dyplomy. 

W swoich przemówieniach, zarówno dyrektor Przedszkola Nr 338 
Izabella Rudzka, jak i przedstawiciele urzędu dzielnicy i przyjaciele 
przedszkola (których nie jest mało) podkreślali, jak ważne jest to, by 
dzieciom umożliwiać rozwijanie talentów. Nie szczędzili też pochwał 
i gratulacji dla wszystkich uczestników przeglądu piosenki, podkreśla-
jąc że poziom wszystkich występów był naprawdę bardzo wysoki. Na 
zakończenie mogę dodać tylko jedno – i ja tam byłam, i z biedronkami 
tańczyłam! Sandra Borowiecka
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Na działce przy ul. Siennickiej (w rejo-
nie ul. Chrzanowskiego i Przeworskiej) kar-
czewska spółka „Śródmieście-Beton” planu-
je zbudowanie betoniarni. Dokładnie pisząc 
ma to być „węzeł betoniarski do produkcji 
betonu  wraz ze składowaniem kruszyw oraz 
usługami transportowymi”. Urzędowa pro-
cedura w tej sprawie trwa już dość długo. 
Aktualnie znajduje się w Samorządowym 
Kolegium Odwoławczym, gdzie trafiła za-
skarżona decyzja Prezydenta m.st. Warsza-
wy określająca środowiskowe uwarunko-
wania dla wybudowania i funkcjonowania 
betoniarni na Grochowie.

W bliskim rejonie od planowanej inwe-
stycji funkcjonuje wiele obiektów, z któ-
rych działalnością, na zdrowy rozum, koli-
duje emitująca pył betoniarnia m.in.: Szpi-
tal na Szaserów, przedszkola, szkoła, KS 
„Orzeł”, Centrum Medyczne ELLE-MED, 
czy Zakłady Cukiernicze „Mieszko”. Te 
ostatnie starają się zresztą o cofnięcie wy-
danej przez Miasto decyzji środowisko-
wej będącej przedwstępnym etapem przed 
przystąpieniem do budowy betoniarni. Za-
kłady „Mieszko”, w których produkowane  
są wafle, znajdują się w odległości około 
150 m od działki, na której może powstać 
betoniarnia. To bardzo blisko. Przypo-
mnijmy, że z publikowanej przez nas opi-
nii specjalisty, dr Piotra Dąbrowieckiego, 
alergologa z WIM i szefa Polskiej Federa-
cji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Aler-
gię i POChP, wynika, że zanieczyszczenia 
z obiektów typu betoniarnia stanowią duże 
zagrożenie i emitowane są na odległość kil-

kuset metrów. Nie ulega więc wątpliwości, 
że „Mieszko”, zakład produkujący żywność, 
ma tzw. interes prawny w tym, aby w jego 
sąsiedztwie betoniarnia nie powstała. Jed-

nak zakłady nie zostały uznane za stronę 
trwającego postępowania administracyjne-
go. Mimo tego „Mieszko” zaskarżył decy-
zję środowiskową, a Prezydent Warszawy 
skierowała to zaskarżenie do SKO. 

W swoim zaskarżeniu „Mieszko” podnosi 
naruszenia proceduralne toczącego się po-
stępowania, zagrożenie zapyleniem dla pro-
dukcji spożywczej, a także dla znajdującego 
się na terenie zakładów ujęcia wody oligo-
ceńskiej. Podnosi też bardzo ważki argument 
transportowy – spółka „Śródmieście-Beton” 
planuje, aby w trakcie funkcjonowania beto-

niarni obsługiwało ją dziennie 131 pojazdów 
ciężkich! Tak potężne obciążenie komunika-
cyjne powodowałoby olbrzymią ilość dodat-
kowych zanieczyszczeń i poważne kompli-
kacje w ruchu na Grochowie. ar

Czy beton zamieszka  
koło słodyczy „Mieszka”?

W powyższej sprawie po raz kolejny wy-
powiedział się Robert Kempa, zastępca 
burmistrza Pragi Południe.

„Już dawno, jeszcze 
przed ustawową zmianą 
nakazującą przeprowa-
dzanie analizy środowi-
skowej, nasz Wydział Ar-
chitektury i Budownictwa 
zajmował się tą sprawą 
i  wszystko zmierzało do 
niewydania decyzji o warunkach zabudo-
wy, właśnie ze względu na brak zapewnie-
nia obsługi komunikacyjnej dla tego typu 
inwestycji w  tym rejonie. W mojej ocenie 
betoniarnia nie ma szansy powstania, ale 
mamy tutaj taki „zaklęty krąg” - owszem, 
teoretycznie ona może powstać jeśli ktoś 
wybuduje drogę, ale żeby ją wybudować, 
to trzeba mieć zgodę właściciela działek, 
przez które ta droga ma przebiegać, a wła-
ścicielem tych nieruchomości jest Miasto 
Stołeczne Warszawa, a  dla zbudowania 
drogi w celu obsługi betoniarni zgody nie 
będzie.

Dopiero, jak zakończy się cała proce-
dura dotycząca decyzji środowiskowej, 
to inwestor będzie mógł do nas złożyć 
wniosek o wydanie warunków zabudowy. 
Na obecnym etapie sprawa jest całkowi-
cie poza kompetencjami Urzędu Dziel-
nicy Praga Południe. Trudno więc mi się 
zgodzić z  opinią pana Andrzeja Miękini, 
przewodniczącego Samorządu Grochów 
Centrum, który w  ostatnim „Mieszkań-
cu” mówił, że są wydawane jakiekolwiek 
decyzje – na razie to są warunki środo-
wiskowe, które zresztą są w  procedurze 
odwoławczej. Prawo tak stanowi, że jeśli 
dla danego rejonu nie ma obowiązujące-
go miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, to każdy może starać się 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach dla jakiejkolwiek inwestycji, 
a  urząd zobowiązany jest przeprowadzić 
taką procedurę. To nie jest tak, że wyda-
liśmy zgodę na jakąkolwiek inwestycję. 
Dopiero jak inwestor będzie starał się 
o wydanie warunków zabudowy, to Zarząd 
Dzielnicy będzie mógł się do tego wniosku 
odnieść. I w mojej ocenie, nie wydaje mi 
się, aby nasza decyzja była zgodna z ocze-
kiwaniami inwestora…”

Od wielu miesięcy opisujemy bulwersujący mieszkań-
ców i specjalistów pomysł wybudowania na Grochowie 
wytwórni betonu. Dziś kolejna publikacja.
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KrzyżówkaMieszkańcaNr9h o r o s k o p
 BA RAN 21.03-21.04

Czas sprzyjać będzie nowym możliwościom i  ży-
ciowym szansom. Jeśli dobrze wiesz na czym Ci 
zależy, nic Cię nie powstrzyma w dążeniu do wy-
znaczonego celu. Tylko uważaj, żeby Cię nie za-
ślepiła chęć imponowania innym i osiągnięcia do-
raźnych korzyści. Postaraj się, aby to, co zaczniesz 
odzwierciedlało Twoje prawdziwe potrzeby i  pra-
gnienia. Znajdź w sobie siłę, aby pozałatwiać spra-
wy wymagające energicznego i  zdecydowanego 
działania.

 BYK 22.04-21.05
Nawet niezbyt sprzyjające okoliczności masz szan-
sę obrócić na swoją korzyść. Gdy, na przykład, po-
kłócisz się z przełożonym i postanowisz znaleźć no-
wą pracę, z pewnością Ci się to uda. A może zde-
cydujesz się na inne rozwiązania – i spróbujesz za-
łożyć własną firmę? Zawsze warto spróbować, aby 
zaspokoić swoje ambicje i  zrealizować marzenia. 
W  trudnych chwilach oparcie znajdziesz w  swoich 
bliskich.

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Niczego nie próbuj zaczynać, wstrzymaj się chwi-
lowo z realizacją planów i nowych projektów. Nato-
miast staraj się odrobić zaległości i zakończyć bie-
żące sprawy, by mieć w  wolne dni spokojniejszą 
głowę. Zaplanuj tak wypoczynek, abyś mógł zrege-
nerować siły. Może warto spędzić parę godzin z ro-
dziną, przyjaciółmi na wycieczce lub pikniku? Za-
bierz ze sobą koniecznie dobry humor.

 RAK 22.06-22.07
Przez najbliższy czas nic nie powinno Ci popsuć do-
brego humoru. Jeśli jednak poczujesz się nieco znu-
żony lub masz za sobą stresujące zajęcia, znajdź 
trochę wolnego czasu i spróbuj zająć się czymś, co 
sprawi Ci przyjemność i oderwie od nurtujących my-
śli. Jako znak wodny miło powinieneś spędzić czas 
nad rzeką lub jeziorami. Pamiętaj tylko, aby pilno-
wać karty płatniczej i portfela, bo pieniądze będą Ci 
teraz bardzo potrzebne.  

 LEW 23.07-23.08
W  miejscu pracy możliwe modernizacje: może 
to być przestawienie się na bardziej nowoczesny 
sprzęt. Nie obawiaj się – powinieneś przystosować 
się bez trudu. Masz dobry moment na kupowanie 
rzeczy trwałego użytku, jak samochody lub inwesto-
wanie pieniędzy w  ziemię lub nieruchomości. Słu-
chaj swego serca i  intuicji – one zaprowadzą Cię 
w  dobrym kierunku. W  miłości za to pełna stabili-
zacja.

 PAN NA 24.08-23.09
Jeżeli odczuwasz niepokój związany z pracą lub sta-
nem zdrowia, nie bagatelizuj problemu i  nie siedź 
z założonymi rękami czekając, aż sam się rozwiąże. 
Poszukaj wsparcia ze strony kogoś bliskiego, a po-
tem zacznij działać w sposób przemyślany i dosto-
sowany do sytuacji. Każdy zakup o którym myślisz, 
rozważ wcześniej z chłodną kalkulacją. Podobnie in-
westycje. Nie zapominaj, że nawet tutaj pozory mo-
gą mylić. 

 WA GA 24.09-23.10
Możesz bardziej związać się ze swoim miejscem 
pracy, zaczniesz się więcej interesować życiem fir-
my i bardziej przykładać do obowiązków. Większe 
zaangażowanie i pracowitość dadzą dobre rezulta-
ty pod postacią dochodów, materialnej stabilizacji 
i ogólnej poprawy Twojej sytuacji zawodowej.  Roz-
sądnie zrobisz, kiedy bardziej zadbasz o swój krę-
gosłup, zwłaszcza jeśli wykonywana praca za bar-
dzo go obciąża. 

 SKOR PION 24.10-23.11
Dzięki twojej odporności psychicznej i dystansowi, 
z jakim podejdziesz do problemów, jakie przed To-
bą stawia życie, masz szansę przejść to mniej bo-
leśnie. Potrzebna Ci będzie większa dawka optymi-
zmu, dlatego postaraj się otaczać ludźmi życzliwymi 
i przyjaźnie do Ciebie nastawionymi. Wiele ich do-
brej energii przejdzie na Ciebie i  naprawdę uwie-
rzysz w  siebie. Silne więzi rodzinne w  przypadku 
niektórych Skorpionów mogą ulec nadwyrężeniu, 
będzie to dzwonek alarmowy, że trzeba zacząć dzia-
łać, aby ratować sytuację.

 STRZE LEC 24.11-22.12
Chwilami możesz czuć się przemęczony lub ziryto-
wany nadmiarem obowiązków, o których wciąż trze-
ba pamiętać. Dokuczyć też mogą ludzie, którzy nie 
będą szanować Twojego czasu i co chwila odrywać 
Cię od tego, co musisz zrobić. Może Cię ogarnąć tę-
sknota za wyjazdem za miasto lub na działkę w po-
szukiwaniu ciszy i spokoju. Wiosenne porządki lub 
skopanie ogródka też mogą być dobrym sposobem 
odpoczynku...  

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
To dobry czas, aby zastanowić się nad swoimi obec-
nymi sprawami, zamiarami i zaplanować najbliższe 
dni. Nie wybiegaj daleko w przyszłość, tylko spróbuj 
się skupić na teraźniejszości. Może warto coś zmie-
nić, z czegoś zrezygnować lub przeciwnie poświę-
cić czemuś więcej uwagi? Spokój, umiar i poczucie 
realizmu – tego obecnie możesz potrzebować, by 
z wszelkich potyczek z losem wyjść z tarczą. 

 WO DNIK 21.01-19.02
Możesz być w nastroju wiosenno-romansowym. Naj-
wyraźniej ta pora roku tak może działać Ci na zmysły. 
Chęć przeżycia przygody nie powinna trafić w próż-
nię, ponieważ na Twojej drodze możesz spotkać ko-
goś, komu podobnie jak Tobie wiosna kojarzy się 
z  miłością. Początkowa fascynacja może się prze-
kształcić w  całkiem ciekawy i  dłuższy związek. Tyl-
ko spróbuj nie rzucać się od razu na głęboką wodę...

 RY BY 20.02-20.03
Jeśli jesteś zadowolony ze swego życia osobistego, 
niczego teraz nie zmieniaj, a przede wszystkim nie 
psuj tego, co dobre. Nieprzemyślane decyzje albo 
chęć do romansowania mogą być fatalne w  skut-
kach. Oprzyj się pokusie i zabierz lepiej swoją drugą 
połowę na kolację do dobrej restauracji lub na ro-
mantyczny weekend. Rób to, co potrafisz najlepiej 
i zbytnio się nie wychylaj. 

Merlin

Wiosna - przesadzasz kwiat-
ki? Zanim przeniesiesz je do 
nowej doniczki, włóż na jej dno 
papierowy filtr do kawy, wów-
czas ziemia przestanie bru-
dzić podstawkę. 

Filtry sprawdzają się w in-
nych sytuacjach - można nimi 
przekładać porcelanę, by ta-
lerze czy filiżanki nie niszczy-
ły się nawzajem. Są też zna-
komitym pomocnikiem przy 
polerowaniu szkła i sreber, po-
nieważ w odróżnieniu od baweł-
nianych ściereczek czy papie-
rowych ręczników nie pozosta-
wiają kłaczków. 

Kładziesz świeży obrus, lecz 
nie chcesz prasować zagnie-
ceń po złożeniu? Spryskaj je 
na stole zimną wodą, po kwa-
dransie wygładzaj dłonią a na-
stępnie wysusz suszarką. Go-
rące powietrze potrafi też wy-
gładzić plastikową zasłonę 
przy prysznicu: najpierw za-
nurz ją w dość ciepłej wodzie 
(nie zagniataj!), natychmiast 
powieś a następnie najbar-
dziej zmięte miejsca poddaj 
działaniu suszarki. Suszarką 
też wyrównasz i wygładzisz na 
torcie czy cieście polewę cze-
koladową lub świeży lukier (nie 
każdy!).

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Mięsa na zimno!

✓Filet z kurczaka (pojedynczy) skrop cytryną, posyp solą 
i ziołami, najlepiej tymiankiem i rozmarynem z odrobiną estra-
gonu, odstaw na 2-3 godziny. Następnie wąskim, ostrym no-
żem zrób otwór wzdłuż fileta, wpuść tam nieco musztardy, roz-
smarowując ją np. trzonkiem łyżki i gdy gotowe, włóż do kie-
szeni obraną parówkę. Tak przygotowane mięso można ob-
smażyć a potem dusić przez około 20-25 minut, można też przygotować na parze 
(wówczas do wody dobrze dodać lubczyku). Gdy wystygnie, krój w poprzeczne pla-
sterki i podawaj na kanapce.

✓Klops z serem - mielone mięso (dowolne, niezbyt tłuste) wymieszaj z przypra-
wami i solą, dodając na pół kilo mięsa dwie łyżki bułki tartej, jedno jajo i pokruszo-
ny niezbyt dokładnie ser feta lub typu feta (10-15 deko) plus czarne i zielone oliwki 
w połówkach. Dobrze wyrób, uformuj kształt klopsa, włóż do nasmarowanej brytfan-
ny i piecz około 35-45 minut.

✓Klops śródziemnomorski - mielone mięso (dowolne, niezbyt tłuste) wymieszaj 
z przyprawami i solą, dodając na pół kilo mięsa trzy łyżki bułki tartej, jedno jajo, spo-
rą łyżeczkę musztardy i łyżkę koncentratu pomidorowego, krojone suszone pomido-
ry, 2-3 łyżki suszonej natki (może być świeża, ale szybciej traci kolor). Dobrze wyrób, 
uformuj kształt klopsa, włóż do nasmarowanej brytfanny i piecz około 35-45 minut.

✓Boczek pieczony - surowy płat chudego boczku natrzyj mieszanką miodu (3-4 
łyżki) z 1/2 szklanki piwa pół na pół z sokiem jabłkowym i solą, oprósz lekko czosn-
kiem, szałwią i rozmarynem. Odstaw na dobę do lodówki. Jeśli jest to płat ze skórą, 
uprzednio natnij ją w kratkę o boku około 1 cm. Jeśli płat jest bez skóry, piecz przy-
kryty plastrami jabłek posypanych majerankiem, jeśli nie - połóż go po prostu w bryt-
fannie skórą do góry i piecz (niecałe 200°C) do zdecydowanego zrumienienia przy-
najmniej przez godzinę - musi być miękki.

✓Polędwiczki wieprzowe - skrop cytryną; posól, dodaj tymianek i estragon, zo-
staw na 1-2 godziny w  lodówce. Następnie osusz ręcznikiem papierowym, obtocz 
w mielonych orzechach i delikatnie obsmaż z każdej strony na maleńkiej ilości oliwy, 
do lekkiego zrumienienia. Studząc przypilnuj, by były ułożone prosto, niezwinięte - 
wówczas wygodniej będzie kroić. PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Społeczeństwo obywatelskie - termin wymyślony już w starożyt-
ności, dziś używany nie zawsze zgodnie z definicją, a przez nie-
których wręcz nadużywany. 

Społeczeństwo obywatelskie to takie, które jest aktywne, umie 
się zorganizować i podjąć różne działania bez sugestii, nakazów 

czy ingerencji państwa. Działa zatem niezależnie od instytucji państwowych choć, wbrew 
obiegowym opiniom, wcale nie musi być wobec państwa w opozycji czy je zwalczać w ja-
kikolwiek sposób. To po prostu działania, jakie podejmują obywatele, by żyło im się lepiej 
we wspólnocie, w jakiej się znaleźli.

Przykładami takich działań są choćby różne formy wolontariatu, podejmowane bez-
interesownie przez ochotników na rzecz osób potrzebujących, inicjatywy rozmaitych or-
ganizacji pozarządowych nastawionych nie na zysk, lecz na konkretne działania, czy 
na przykład niesformalizowane akcje sąsiedzkie, integrujące mieszkańców wspólnot czy 
osiedli - lokalne pikniki, zawody sportowe lub kiermasze. Wystarczy kilku ochotników 
i dobry pomysł, a inni chętnie się przyłączą. Spróbujcie sami!      Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Babcia-komar pyta komara-wnuka:
- No jak tam, kochany? Jak ci idzie z tym 

lataniem?
- Babciu, super! Gdzie się nie pokażę, 

wszyscy biją brawo!
��

Spotyka się dwóch kumpli:
- Cześć, stary! Co u ciebie nowego?
- A, żona zabrała mi całą pensję i w dodatku nie pozwala 

jechać z chłopakami na ryby!
- Ale ja pytałem, co nowego…?

��
Mąż wraca do domu w „stanie wskazującym”. Od progu 

mówi do żony:
- Nie drzyj się, Zocha. Zobaczymy, jaka ty mądra jesteś. Na 

przykład wymień mi jakieś dwie niepolskie waluty.
- Proszę bardzo, ty pijaku. Funt i dolar.
- Tak? Ciekawe. A może znasz jakieś - powiedzmy - środki 

antykoncepcyjne? 
- Znam, z miejsca mogę ci wymienić przynajmniej pięć.
- Tego się obawiałem, Zocha. Sama widzisz - interesuje cię 

głównie kasa i seks!  WesołyRomek

mIesZKaNIeCnaluzie
Wszy st kim nam trze ba spo koj nej chwi li  

wy tchnie nia, uśmie chu, po pro stu - lu zu!

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w  terminie 7 dni od da-
ty ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 7/2013: „Chata na lata”. Ze-
staw upominków wylosowała p. Lucyna Fedorczyk z ul. Bracławskiej. Po od-
biór z (dowodem tożsamości) zapraszamy do redakcji w terminie do 17 maja br. 
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AUTO-MOTO/kupię

l Fabię lub małolitrażowy. 
 Tel. 513-316-182

FINANSE

l Pożyczki gotówkowe. 
 Tel. 513-345-359

KUPIĘ

l AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.  Tel. 516-400-434
l Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 
 Tel. 22 831-36-48
l Znaczki, monety, banknoty, 
pocztówki, książki, srebro, me-
ble, obrazy i inne przedmioty. 
Tel. 22 253-38-79; 601-235-118

SPRZEDAM

l Odkurzacze Rainbow – nowe, 
używane – serwis, konserwacja, 
akcesoria.  Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu

MEDYCZNE

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

NAUKA

l Angielski, niemiecki. 
 Tel. 601-20-93-41
l Fizyka, matematyka, matury, 
studenci. Dojeżdżam. Dr. 
 Tel. 607-690-614
l Liceum zaoczne i szkoły po-
licealne.  Tel. 22 517-77-40; 
 602 232 879
l Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
l Matematyka. 
 Tel. 607-163-744
l Matematyka, fizyka. Gimna-
zjum, szkoły średnie. Matury. 
Mgr inż.  Tel. 514-159-110; 
 maclan@mail.com
l Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera i internetu. Osoby 
starsze – promocja! Student. 
 Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

l Jednopokojowe z umeblowa-
niem.  Tel. 506-476-678

l Kawalerka na Płowieckiej. 
 Tel. 660-281-236
l Lokal 20 m kw. Marysin. 
 Tel. 22 815-33-24

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

l Bezpośrednio dwie działki 
budowlane w Nowym Koniku 
Gm. Halinów. Tel. 728-925-966
l Budynek warsztatowy 
Ca 320 m kw. w Falenicy ul. 
Oliwkowa 10. Tanio, pilnie. 
 Tel. 606-260-514
l Miejsce postojowe w garażu 
podziemnym, Żegańska 30. 
 Tel. 504-558-650
l Miejsce postojowe w garażu 
podziemnym, Pl. Przymierza. 
 Tel. 504-558-650 
l Mieszkanie 45 m kw., 2 pok. 
II p/XII, Bora-Komorowskiego, 
zadbane, ładne, widna kuchnia. 
 Tel. 697-080-916
l 31 m Centrum Waszyngtona. 
 Tel. 501-100-698
l Sprzedam/wynajmę lokal 
10 m kw., przejście podziemne 
Targowa.  Tel. 606-663-595

DAM PRACĘ

l Pani do sprzątania Leczni-
cy Weterynaryjnej 5h/tyg. go-
dziny wieczorne. 
 Tel. 601-36-37-66

SZUKAM PRACY

l Myję okna, sprzątam.
  Tel. 511-210-315
l Ugotuję, posprzątam, opieka 
nad chorym.  Tel. 505-490-203

OGRODNICZE

l Wyroby z wikliny. Warsza-
wa ul. Mińska 7
 Tel. 22 374-14-02 

PRAWNE

l Doradca Podatkowy – porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, daro-
wizny, aukcje, nieujawnione do-
chody. Warszawa Gocław.   
Tel. 22 672-34-34;  604-095-656; 
 www.podatki-doradca.pl

l Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codzien-
nie oprócz wtorków. Ul. Gro-
chowska 207 (Universam, an-
tresola od strony pętli autobu-
sowej) www.kancelariaosica.pl; 
 Tel. 509-959-444, 
 22 810-00-61 w. 252
l Kancelaria Adwokacka 
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy: cywilne, karne, rodzinne, 
spadkowe. Wawer - Anin ul. 
Ukośna.  Tel. 22 613-04-30; 
 603-807-481

l Pomoc w sporządzaniu po-
dań i pism urzędowych. 
 Tel. 501-544-122

RÓŻNE

l OPIEKA NAD GROBA-
MI W WASZAWIE – TANIO 
I SOLIDNIE. 
 TEL. 500-336-607
  

TŁUMACZENIA

l Francuski, rosyjski – tłuma-
czenia.  Tel. 22 815-44-91; 
 601-35-18-64

USŁUGI

l AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 
Tel. 22 612-95-23, 0609 105 940
l Anteny satelitarne na-
ziemne; nc+, Trwam, Polsat, 
tvn24, oraz dekodery telewizji 
naziemnej.  Sprzedaż, mon-
taż, naprawa. 
 Lemag-tvsat.waw.pl  
Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 
l ANTENy, DEKODERy, 
TELEWIZORy – NAPRA-
WA.  TEL. 22 818-07-17
l Cyklinowanie, lakierowanie 
– Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
l Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie par-
kietów – Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545 

l Cyklinowanie, lakierowanie. 
 Tel. 510-727-201
l Czyszczenie Karcherem dy- 
wanów, wykładzin, tapicerki. 
 Tel. 694-825-760

l Dezynsekcja - skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16

l Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. 
 Tel. 601-936-805

l Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
l Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy ga-
zowe, kominiarskie. Uprawnie-
nia.  www.silczuk-hydraulika.pl 
 Tel. 696-321-228
l HyDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257
l Hydraulik. Tel. 505-356-425

l Lodówki, pralki, telewizory 
– naprawa.  Tel. 694-825-760
l Lodówki. Tel. 22 671-80-49; 
604-910-643; Pralki. Tel. 601-
361-830
l Malowanie, gładź gipsowa. 
 Tel. 510-711-163
l Malowanie, tapetowanie, 
panele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
l MALOWANIE ŚCIAN – 
SZyBKO.  
 TEL. 602-126-214

l MEBLE NA WyMIAR. 
PRODUKCJA, PRZERÓB-
KI, NAPRAWy. 
 TEL. 22 773-15-13; 
 504-824-568
l NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 
 Tel. 602-216-943
l Naprawa telewizorów 
u klienta.  Tel. 692-420-605

l Pralki, lodówki - naprawa. 
Tel. 502-562-444; 603-047-616
l PRALKI NAPRAWIAM – 
EMERYCI 50% TANIEJ. 

TEL. 22 672-95-50; 
503-846-135

l PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 669-834-024

l Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88
l Żaluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
l Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
l Rolety, żaluzje, verticale, ro-
lety antywłamaniowe – produk-
cja, naprawa.  Tel. 602-228-874
l Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771

USŁUGI/budowlane

l Układanie kostki bruko-
wej, granitowej, przyłącza ze-
wnętrzne.  Tel. 516-515-937

USŁUGI/komputerowe

l AAA Tani Serwis Kompute-
rowy 18 zł/h 24 h. Dojazd 0 zł. 
 Tel. 503-432-422
l Serwis. Tanio. Tel. 602-849-
614

USŁUGI/kuśnierskie/futra

l Futra – kożuchy, odzież skó-
rzana – usługi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy. Ul. 
Zamieniecka 63. 
 Tel. 22 610-23-05 

USŁUGI/remontowe

l Cyklinowanie bezpyłowe, 
układanie.  Tel. 503-630-035
l GLAZURNICZE, Hy-
DRAULICZNE. GŁOWAC-
KI.  TEL. 504-618-888
l Gładź, malowanie, panele. 
 Tel. 609-982-675
l Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 22 813-77-82; 502-443-826
l ELEKTRyCZNE. 
 TEL. 504-618-888
l Malowanie, wykładziny, pa-
nele.  Tel. 601-203-313
l PANELE. 
 TEL. 504-618-888
l REMONTY. 
 TEL. 782-161-343
l Remonty kompleksowo. 
 Tel. 504-781-725
l REMONTy, MALOWA-
NIE, TAPETOWANIE. GŁO-
WACKI.  TEL. 504-618-888
l Stany deweloperskie. Re-
monty tanio!  Tel. 603-377-907

USŁUGI/transportowe

l AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiór-
ki.  Tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163
l AAA Wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi itp. Sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, ma-
łe rozbiórki z załadunkiem. 
Tanio!  Tel. 721-002-710
l Przeprowadzki 24 h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych me-
bli, agd, rtv.  Tel. 607-66-33-30
l PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 722-990-444
l Transport – przeprowadz-
ki – sam. o wymiarach – 
4,2dł./2,2 wys. – kontener. 
Kraj, zagranica, konkuren-
cyjne ceny.  Tel. 502-904-708

WYPOCZYNEK

l MAZURY, 7 DNI OD 540 
ZŁ Z WYŻYWIENIEM. JE-
ZIORO, LAS, KAMERAL-
NIE.  TEL. 89 621-17-80, 
 www.szczepankowo.pl

ZIELARSTWO

l Ziółko - Sklep Zielarsko-
-Medyczny C.H. Szembeka róg 
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53 
D. Zielarstwo – pełny asorty-
ment, profesjonalne porady. 
 Tel. 602-648-813

OGŁO SZE NIA DROb NE   OGŁO SZE NIA DROb NE    OGŁO SZE NIA DROb NE

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

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

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
 całodobowo – tel. 195 88

(połączenie bezpłatne); 
22 836-69-16; 608-054-093

Załatwianie formalności w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

UsŁUgi PogrzebowezakŁad POgrzebOwy

„ABROS”
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
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STOLARZ - KUCHNIE, 
SZAFy, PAWLACZE,  

ZABUDOWy  
ORAZ NAPRAWy.  
TEL. 602-126-214  

Klimatyzacja, wentylacja – 
montaż, projektowanie, ser-
wis 24 h, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, do-
radztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwarancja. 

Tel. 502-904-708

Nieodpłatnie odbieram zuży-
ty sprzęt Agd, złom, makula-
turę, stłuczkę. Sprzątanie piw-
nic i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 

El., Gaz, hydraulika 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, uprawnienia ga-
zowe.  Tel. 22 610-18-53; 
 662-065-292

Domowy hydraulik – 24 h, 
awarie pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, przeróbki, na-
prawy.   Tel. 22 610-88-27; 
 604-798-744 

PIELĘGNIARCE  
– RECEPCJONISTCE. 

PRZyCHODNIA  
NA GROCHOWIE. 
TEL. 601-34-10-20 

Elektryk - usuwanie awarii, 
montaż lamp, kuchni elek-
trycznych, nowe instalacje, 
uprawnienia. Tel. 500-491-500

Kancelaria Doradców Praw-
nych Krislex zaprasza 
w każdy czwartek na Porady 
Prawne w cenie 10 zł. Tele-
foniczne umawianie spotkań 
22 242-85-65
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pomóż tym, których kochasz
WSTYdlIWY pROBlEM… 

Czy wiesz, że w  polskim 
społeczeństwie jest bardzo 
wiele osób, które przez lata ży-
ją z  niedosłuchem udając, że 
nie mają problemu lub też mają 
nadzieję, że nikt się nie dowie, 
co niestety obraca się przeciw-
ko nim samym, bo same wy-
kluczają się z życia rodzinnego 
i towarzyskiego poprzez utrud-
nioną komunikację.

OTOCZENIE I ROdZINA… 
Czy zdajesz sobie sprawę z te-

go, że osoby mające problem 
ze słuchem, właśnie z  powodu 
wstydu nie przyznają się do pro-

blemu, a niestety problem ze słu-
chem często  oddziałuje źle, tak-
że na otoczenie i rodzinę tej oso-
by. Problem pogarszania słuchu 
jest uciążliwy dla pozostałych 
domowników, gdyż naraża ich 
na przebywanie w nadmiernym 
hałasie (np. bardzo głośne słu-
chanie TV lub radia) i naraża ich 
również na warunki które i u nich 
mogą powodować powstawa-
nie problemu pogarszania słu-
chu. Bardzo ważna jest pomoc 
rodziny, jeśli widzisz, że ktoś bli-
ski z Twojego otoczenia ma czę-
sty problem z  usłyszeniem ca-
łości wypowiedzi  albo włącza 
dźwięk coraz głośniej warto na-
mówić taką osobę na odwiedze-
nie specjalisty. 

TECHNOlOGIA OdpOWIAdA  
NA pOTRZEBY…

Technologia w  dziedzinie 
protetyki słuchu rozwija się 
bardzo szybko i  jest w  sta-
nie zaspokoić wszelkie wy-
magania dotyczące aparatów 
słuchowych zarówno te, es-
tetyczne, wielkościowe  jak 
i dotyczące aktywnego lub no-
woczesnego stylu życia, dla-
tego czym szybciej takie oso-
by przestana unikać tema-
tu posiadanego problemu ze 
słuchem, tym szybciej znów 
w  pełni będą mogły słyszeć 
otaczające dźwięki bez nara-
żania się na postępującą de-
prywację słuchu.

ZANIM BĘdZIE ZA póŹNO…

Często przez zbyt późne za-
uważenie, że ktoś  cierpi na 
problem ze słuchem, wystąpi-
ło już długotrwałe uszkodzenie 
słuchu i jest za późno by odpo-
wiednio pomóc takiej osobie. 

 
PAMiĘTAJ – im szybciej nie-
dosłuch jest wykryty, tym le-
piej. Dlatego KAŻDY powinien 
regularnie badać swój słuch.

CO pOWINNO  
NAS ZANIEpOKOIĆ…

– narzekanie, że przez tele-
fon osoby z którymi prowadzo-
na jest rozmowa, mówią nie-
wyraźnie

– problem z  rozpoznaniem 
z której strony dochodzi dźwięk

– słyszenie dzwonienia lub 
brzęczenie w uszach 

– często pada pytanie: „Słu-
cham?”, „Przepraszam, czy 
mógłbyś powtórzyć?”

– bardzo głośne słuchanie 
radia lub telewizji 

NA NAsZYM sŁUCHU 
POLEgAMY W WiELU RÓŻNYCH 
sYTUACJACH ŻYCiOWYCH, 
DLATEgO POWiNNiŚMY gO  
CENiĆ i CHRONiĆ!

Ludzie regularnie sprawdzają 
stan swoich zębów, czy wzrok 
ale zapominają, że słuch jest 
również bardzo ważny, bo bez 
niego nie jesteśmy w stanie się 
sprawnie komunikować z  oto-
czeniem. AS 2013

Wstydliwy problem polaków - ubytek słuchu

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

Wojskowy Inst. med.
ul. Szaserów 128 

II piętro, gab. L 254
(wejście z kl. schodowej)
tel. 22 245-59-93
tel. 882-190-636

zapraszamy wszystkie zaintereso-
wane osoby na bezp³atne ba da nie 
s³uchu i konsultacjê protetyka 
s³uchu. osobom nie pe³ no spraw-
nym proponujemy wizyty domowe. 
z uwagi na du¿e zainteresowanie 
naszymi us³ugami, prosimy o tele-
foniczne umawianie wizyt.
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W  ostat nich  la tach  w  Pol
sce  le ka rze  roz po zna j¹  rocz nie 
oko³o  250  przy pad ków  za cho
ro wañ  na  wi ru so we  za pa le nie 
mózgu  prze no szo ne  przez  kle
szcze.  To  sta no wi  1/3  wszy st
kich za cho ro wañ na tê cho ro bê. 
Nie mal  4  tys.  osób  cier pi  co 
ro ku z po wo du bo re lio zy.

Za trwa ża jące da ne?
Na  kle szcze  uwa ¿aæ  trze ba 

ca ³y rok, jed nak praw d¹ jest, ¿e 
w³a œnie wio sn¹  lar wy kle szczy 
wy cho dz¹  ze  œció³ ki  i  wte dy 
jest  ich  naj wiê cej.  Kle szcze 
wy stê pu j¹  zw³a szcza  w  nie
których  re gio nach  Pol ski,  na 
przy k³ad  w  war miñ skoma zur
skim,  czy  na  Su wal szczy Ÿnie. 
Ale to nie zna czy, ¿e np. w War
sza wie nie spo tka my za ka ¿o ne
go  kle szcza.  Kle szcze  bo wiem 
wy stê pu j¹ w la sach, na po lach, 
par kach,  tra wach    w  ka¿ dym 
re gio nie na sze go kra ju.

Naj czê œciej  spo ty ka nym 
i  naj po pu lar niej szym  jest 
kleszcz  po spo li ty.  Pa jê cza ki  te 
mo¿ na  spo tkaæ  w  la sach  mie
sza nych i li œcia stych, na obrze

¿ach  la sów,  na  ³¹ kach,  pa stwi
skach,  po la nach.  Naj wy¿ sz¹ 
ak tyw noœæ  prze ja wia j¹  wio sn¹ 
i je sie ni¹, co jest zwi¹ za ne z ich 
cy klem  ¿y cio wym.  Na to miast 

wil got ne  la to  i  ³a god na  zi ma 
sprzy ja j¹  nie zwy k³e mu  roz
prze strze nia niu siê kle szczy.

War to wspo mnieæ, ¿e oprócz 
„zwy k³ych” kle szczy,  zwa nych 
twar dy mi,  s¹  je szcze  tzw. 
obrze¿ ki    kle szcze  miêk kie. 
Ich  ¿y wi cie la mi  s¹  pta ki:  np. 
go ³ê bie  al bo  ku ry.  Dla te go 
by tu j¹ w ich sku pi skach: kur ni
kach lub go ³êb ni kach. Obrze¿ ki 

s¹  bar dzo  nie bez piecz ne.  Gdy 
wpi ja j¹  siê  w  skórê,  uwal nia j¹ 
to ksy nê,  a  ich  uk³u cie  mo ¿e 
spo wo do waæ  wie le  gro Ÿnych 
na stêpstw: od bólu, œwi¹ du, po 
wstrz¹s,  który  w  skraj nych 
przy pad kach  mo ¿e  pro wa dziæ 
na wet  do  œmier ci.  Podo bieñ
stwo  obrze¿ ków  do  zwy k³ych 
kle szczy nie jest ude rza j¹ ce. S¹ 
bar dziej  p³a skie,  ma j¹  do  pó³ 
cen ty me tra wiel ko œci.

Co  je œli  od kry je my  na  so bie 
kle szcza? Przede wszy st kim nie 

pa ni kuj my.  Kle szcza  trze ba  po 
pro stu usu n¹æ. Je œli uda nam siê 
to  do  24  go dzin  od  mo men tu 
uk¹ sze nia,  ry zy ko,  ¿e  zo sta nie
my za ka ¿e ni jest mi ni mal ne. Do 
usu niê cia mo¿ na u¿yæ pê se ty lub 
podwa ¿yæ kle szcza ig³¹. W ap te
kach mo¿ na ju¿ ku piæ spe cjal ne 
urz¹ dze nia, które po ma ga j¹ usu
n¹æ  kle szcza.  Na le ¿y  jed nak 
uwa ¿aæ,  ¿e by  tzw.  g³ów ka  kle

szcza nie po zo sta ³a w skórze. Po 
wy jê ciu kle szcza uk¹ szo ne miej
sce  prze my wa my  spi ry tu sem. 
I co wa¿ ne  ab so lut nie nie u¿y
waj my do usu niê cia kle szcza t³u
szczu! To mo ¿e tyl ko spo wo do
waæ  wy mio ty  kle szcza,  a  co  za 
tym  idzie,  zwiêk szyæ  ry zy ko 
za ka ¿e nia i cho rób. Nie u¿y waj
my  te¿  spi ry tu su  przed  wy ci¹
gniê ciem kle szcza, bo da to ta ki 
sam  efekt,  jak  w  przy pad ku 
ma s³a czy oli wy.

Skąd za groże nie  
po „spo tka niu  
z kle szczem”?

W  œli nie  kle szczy  znaj du j¹ 
siê  ró¿ ne  sub stan cje,  które  np. 
wzma ga j¹  prze p³yw  krwi,  roz
sze rza j¹  na czy nia  krwio no œne 
i  znie czu la j¹  miej sce  uk³u cia. 
Po  skoñ cze niu  ¿e ro wa nia 
kleszcz  sam  usu wa  na rz¹ dy 
gê bo we  z  cia ³a  ¿y wi cie la. 
Me cha nicz ne,  zbyt  gwa³ tow ne 
usu wa nie  kle szczy  mo ¿e  pro
wa dziæ do ich ode rwa nia. 

Oczy wi œcie nie ka¿ dy kleszcz 
jest za ka ¿o ny, ale my o tym nie 
wie my.  I  tak  mo ¿e  nam  gro ziæ 
np.  kle szczo we za pa le nie 
mózgu i opon mózgo wych. Do 
za ka ¿e nia  do cho dzi  w  wy ni ku 
uk³u cia  przez  za ka ¿o ne go  kle
szcza.  Kle szczo we  za pa le nie 
mózgu  jest  cho ro b¹  wi ru so w¹ 
ata ku j¹ c¹ oœrod ko wy uk³ad ner
wo wy.  Prze bieg  cho ro by  mo ¿e 
byæ  ³a god ny,  za koñ czo ny  pe³

nym  po wro tem  do  zdro wia, 
al bo  ciê¿ ki,  z  po zo sta wie niem 
d³u go trwa ³ych  lub  trwa ³ych 
na stêpstw,  a  na wet  œmier ci,  co 
do ty ka oko³o 1 proc. cho rych.

Przed  kle szczo wym  za pa le
niem  mózgu  mo¿ na  siê  ochro
niæ  sto su j¹c  szcze pion ki. 
W  Pol sce  za re je stro wa ne  s¹ 
szcze pion ki  o  wy so kiej  sku
tecz no œci.  S¹  trzy  ro dza je  te go 
ty pu  szcze pio nek.  Pierw sz¹ 
szcze pion kê przyj mu je my wio
sn¹, po trzech mie si¹ cach ko le
j n¹,  a  do  ro ku  trze ba  przy j¹æ 
trze ci¹,  ostat ni¹  daw kê.  Szcze
pie nie  prze ciw  kle szczo we mu 
za pa le niu  mózgu  fi gu ru je 
wœród  szcze pieñ  za le ca nych 
przez  G³ów ne go  In spek to ra 
Sa ni tar ne go,  wiêc  nie  jest  re 
fun do wa ne. Koszt trzech da wek 
to  ok.  200  z³.  O  szcze pion ki 
mo¿ na  py taæ  u  le ka rza  pierw
sze go  kon tak tu,  w  po ra dniach 
szcze pieñ  b¹dŸ  w  Wo je wódz
kich  Sta cjach  Sa ni tar noEpi de
mio lo gicz nych. W na szym kra
ju  szcze pi  siê  wci¹¿  nie ste ty 
zbyt ma ³o osób – oko³o 1 proc. 
Dla  po rów na nia,  w  Au strii  to 
80 procent.

Nie ste ty  kle szcze  mo g¹ 
wy wo ³aæ  tak ¿e bo re lio zê, a na 
tê  cho ro bê  nie  mo¿ na  siê 
za szcze piæ.  Oko ³o  15  proc. 
za ka ¿o nych  kle szczy  to  te 
z bak te ri¹ wy wo ³u j¹ c¹ bo re lio
zê. Wte dy, po kil ku dniach lub 
ty go dniach  od  uk¹ sze nia  przez 

za ra ¿o ne go kle szcza wy stê pu je 
zmia na  skór na  zwa na  ru mie
niem  wê dru j¹ cym.  Naj czê œciej 
to czer wo na, po wiêk sza j¹ ca siê 
pla ma,  wo kó³  miej sca  uk¹ sze
nia.  Czê sto  do cho dz¹  do  te go 
ob ja wy gry po po dob ne. Ru mieñ 
co praw da zni ka po kil ku ty go
dniach, gdy jest nie le czo ny, ale 
fa za  cho ro bo wa  prze cho dzi 
w  prze wle k³¹  trwa j¹ c¹  przez 
wie le  lat  i  pro wa dzi  do  zmian 
w  wie lu  na rz¹ dach.  Wy stê pu j¹ 
ob ja wy  reu ma to lo gicz ne,  neu
ro lo gicz ne, kar dio lo gicz ne.

L.P.

Uwaga! NadChodZI INwaZja Kle sZCZy
by chro niæ siê  

przed kle szcza mi 
na le ¿y:

 sto so waæ od po wie dnie 
ubra nia: blu zy, kom bi ne zo-
ny, ob ci s³e spo dnie, ka lo-
sze, skar pe ty,
 mo¿ na wierzch ni¹ czêœæ 
ubra nia spry skaæ pre pa ra-
ta mi od stra sza j¹ cy mi kle-
szcze, tzw. re pe len ty,
 prze gl¹ daæ ubra nie po 
zdjê ciu, bo kle szcze nie przy-
cze pia j¹ siê od ra zu do cia ³a,
 obej rzeæ ca ³e cia ³o po 
po wro cie z la su,
 nie sia daæ pod krza ka mi 
i na go ³ej tra wie,
 nie wno siæ do na mio tów, 
mie szkañ œwie ¿o sko szo nej 
œció³ ki, tra wy.

Łagodna zima pozwoliła kleszczom na kom-
fortowe warunki wegetacji. Do tego doszło 
opóźnione przyjście wiosny... i  musimy się 
przygotować na zmasowany atak kleszczy.  
By unik nąć gro źnych cho rób, które wy wo łu-
ją, war to się za szcze pić, ale przede wszy st-
kim za dbać o pro fi lak ty kę. 

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 813−22−38

od po nie dział ku do piąt ku w godz. 10.00−20.00

 Sto ma to log
          od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

10.00 - 19.00
 Gi ne ko log
           od poniedzia³ku do pi¹ tku

16.00-19.00
 USG prenatalne 3D 4D
      pon., œroda, czwar tek, pi¹tek

16.00-18.00
 Uro log
           wto rek 14.00-16.00
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Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Piotra Sitka – zawodnika futbolu amerykańskie-
go i trenera sekcji juniorskiej Warsaw Spartans.

- Niedziela rano, pospało by się... Leje deszcz. A tu, na „Orli-
ku” przy Szaserów młodzi ludzie ciężko harują, chyba też trochę 
ryzykują zdrowiem, i zdaje się, że sprawia im to wiele radości...?

- No, nikt chłopaków do treningów nie zmusza (śmiech). Mło-
dzież się garnie do futbolu amerykańskiego. Teraz mamy słabszy 
tydzień, bo gimnazjaliści zdawali egzaminy, a głównie grają w na-
szej sekcji właśnie chłopcy w takim wieku. Oczywiście jest pewna 
rotacja, ale takich stałych trenujących mamy ponad 20. A z tym ry-
zykowaniem, to trochę nie jest tak. Owszem, to sport kontaktowy 
i kontuzje się zdarzają, ale my przed rozpoczęciem treningów kon-
taktowych robimy wykłady jak unikać i nie stwarzać zagrożeń, jak 
się zabezpieczać, jakie ćwiczenia pomagają w dbaniu o to, aby na 

boisku nie stało się nic groźnego. W takich spotkaniach uczestniczą 
rodzice i staramy się ich przekonać, że na boisku, to raczej ich dzie-
ciom krzywda się nie stanie. 

- Od pewnego czasu obserwujemy swoistą eksplozję futbolu 
amerykańskiego w Warszawie…

- Tak, w przeciągu ostatnich dwóch lat bardzo się to rozwinęło. 
Po Warszawie to widać bardzo, gdyż już mamy tutaj pięć drużyn 
seniorskich, a niektóre zespoły mają właśnie drużyny juniorskie 
lub drugie drużyny. Jakby dokładnie policzyć, to Warszawa ma 
aż dziewięć ekip! To kilkakrotnie więcej niż do niedawna.

- Częste przerwy w czasie meczu futbolu amerykańskiego nie 
są czymś, co polski kibic lubi najbardziej… Czy ten sport ma 
szansę na stałe zadomowić się nad Wisłą ?

- Myślę, że tak. Na ważnych meczach są tłumy kibiców. Ale 
faktycznie, ta gra pasjonuje, gdy się rozumie jej reguły. Gdy wi-
dzi się jak powstaje taktyka, jak atak stara się oszukać obronę, 
a obrona podpuścić atak. Jak ktoś już się wciągnie w ten sport, to 
nie zwraca uwagi na częste przerwy, tylko czeka w napięciu co 
teraz wydarzy się na boisku. Tak, jak my czekamy na pierwsze 
mecze rozgrywane przez naszych juniorów. Ale do tego przed 
nimi jeszcze kilka miesięcy treningów. Na przełomie sierpnia 
i września ruszą ligowe rozgrywki juniorskie i turnieje.

 Rozmawiał Adam Rosiński

Od nowego roku szkolnego 
Gimnazjum Sportowe nr 21 
będzie się mieściło przy LO 
im. Olimpijczyków Polskich. 
Przeprowadzka stała się przy-
czynkiem do zorganizowania 
festynu „Sportowa Praga”.

Ulica Siennicka jest chyba 
najbardziej usportowioną uli-
cą Grochowa. Przy niej, choć 
w różnych miejscach znajdują 
się południowopraskie szkoły 
sportowe. W Zespole Szkół przy 
Siennickiej 40 funkcjonuje pod-
stawówka i gimnazjum, a przy 
Siennickiej 15 mieści się m.in. 
liceum im. Olimpijczyków Pol-
skich. Od 1 września sytuacja 
ulegnie zmianie. – Przenosimy 
się do budynków liceum – mówi 
Jacek Depczyk, wuefista z gim-
nazjum. – I z tej okazji zrobiliśmy 
festyn. W imprezie wzięli udział 
m.in. zaprzyjaźnieni ze szkołą 
znani polscy sportowcy – dysko-
bol Piotr Małachowski (Mistrz 
Europy z Barcelony i srebrny 

medalista Mistrzostw Świata 
i IO) oraz sztangista Robert Sko-
limowski (olimpijczyk, medali-
sta Mistrzostw Świata i Europy), 
ojciec przedwcześnie zmarłej 
Kamili, Mistrzyni Olimpijskiej 
w rzucie młotem. Na zmoderni-
zowanym boisku „olimpijczy-
ków” pracował z młodzieżą Da-
riusz Bontruk, wielokrotny me-
dalista w skoku w dal, nauczyciel 
gimnazjalistów.

W programie festynu były te 
dyscypliny, w których ucznio-
wie szkół przy ul. Siennickiej 
odnoszą duże sukcesy: siatków-
ka, unihokej, piłka nożna, lekka 

atletyka. Była także gra uliczna 
„Olimpijski spisek”, pokazy 
cheerliderek, czy występy ze-
społu „Dance Killers” z gimna-
zjum przy ul. Boremlowskiej.

- Po przeprowadzce ucznio-
wie będą mieli fantastyczne 
warunki do uprawiania sportu 
– podsumowała Barbara Mierz-
wa, która zostanie dyrektorką 
nowego zespołu szkół. – Będzie 
też lepszy dojazd do szkoły, bo 
to bliżej ul. Grochowskiej. No 
i będzie też taniej, gdyż zajęcia 
sportowe w hali OSiR-u, czy na 
stadionie „Orła” były bardzo 
kosztowne. rosa

Turniej w siłowaniu się na 
rękę, pokazy łucznicze i tur-
niej szachowy – to sportowe 
atrakcje Praskiego Pikniku 
Na Kamionku.

W najbliższą sobotę (11 maja) 
na terenie liceum „Jasińskiego” 
przy ul. Grochowskiej 346/348 
odbędzie się I Praski Piknik Ar-
tystyczny na Kamionku. W pro-
gramie imprezy nie zabraknie 
sportowych atrakcji. Jedną 
z nich będzie turniej armwre-
stlingu (siłowaniu się na rękę) 
z udziałem legendy tej dyscypli-
ny – Konstantego Królika, m.in. 
brązowego medalisty ubiegło-
rocznych Mistrzostw Świata 
i aktualnego Mistrza Europy 
i Polski. Turniej skierowany jest 
do młodzieży w wieku liceal-
nym, gimnazjalnym i uczniów 
ostatnich klas podstawówek. 
Konstanty Królik poprowadzi 
zawody i będzie ich głównym 
sędzią. – Dla potrzeb turnieju 
pożyczyliśmy specjalistyczny 

stół z klubu „Herkules” – mówi 
„Mieszkańcowi” Mistrz, który 
ma pół metra obwodu w bicep-
sie (na zdjęciu). Do turnieju 
można się zgłaszać m.in. za po-
średnictwem Internetu poprzez 
stronę Samorządu Kamionka, 
który współorganizuje zawody 
(www.kamionek.waw.pl )

Dla dzieci i młodzieży „Jasiń-
ski” przygotował turniej w sza-
chach szybkich. Ci, którzy się 
zgłoszą mogą powalczyć o Pu-
char Burmistrza Pragi Południe. 
Szachy, określane mianem kró-
lewskiej gry, pasują do pikniku 
organizowanego z okazji 440. 
rocznicy pierwszej wolnej elek-
cji (powszechnego wyboru kró-
la), która odbyła się właśnie na 
Kamionku. 

Kolejną sportową atrakcją 
będą pokazy łucznicze zawod-
ników i trenerów KS Drukarz 
Warszawa. Warto zaznaczyć, 
że sekcja łucznicza klubu ma 
bogatą tradycję i wielkie osią-

gnięcia. Z „Drukarzem” zwią-
zana była nieżyjąca już Irena 
Szydłowska, olimpijka z Mo-
nachium i Montrealu. Obec-
nie w klubie jedną z trenerek 
jest wychowanka „Drukarza”, 
Iwona Marcinkiewicz, była 
Mistrzyni Europy i łuczniczka 
naszej kadry na IO w Atlancie, 
Atenach i Pekinie. Piknik przy 
LO im. gen. J. Jasińskiego od-
będzie się w godz. 10.00–13.30.

ar
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Już rok odbieramy dzieci ze szkoły, 
odrabiamy lekcje…

„Przystań Po Szkole” to jedyna prywatna świetlica 
dla dzieci w wieku 5-12 lat na terenie Wawra czynna 
do godz.19.00. Pomysł utworzenia placówki poparła 
Unia Europejska, która przekazała dotację na ten cel. 

A oto nasza oferta: l odbieramy dzieci ze szkoły 
l opieka na godziny l opieka w dni wolne od szkoły, 
ferie, wakacje l przestronne jasne sale l sala senso-
ryczna z trampoliną, piłkami, materacami, gimnastyka 
korekcyjna l sala ciszy i odpoczynku l sala do zaba-
wy i odrabiania lekcji l korepetycje, języki obce l du-
ży ogród z placem zabaw l urodziny z niezapomnia-
nymi atrakcjami l atrakcyjne ceny.

Głównym naszym celem jest serdeczna, troskliwa 
opieka nad pociechami. Zapewniamy im bezpieczny 
pobyt, posiłek oraz ciekawe zajęcia. Ze względu na 
zróżnicowany wiek milusińskich, do każdego z  nich 
podchodzimy indywidualnie.  

8 czerwca obchodzimy rok naszej działalności  
i z tej okazji zapraszamy wszystkie dzieci z rodzica-
mi na godz.12.00 – WSTĘP WOLNY. Będzie okazja do 
poznania nas bliżej i zapoznania się z ofertą wakacyj-
ną, która jak rok temu wzbudziła duże zainteresowanie. 

Serdecznie zapraszamy  
Zespół Przystani Po Szkole 

Marysin Wawerski, ul. Storczykowa 36
Informacje: www.przystanposzkole.pl, tel. 506-124-736

TWOJA SZKOŁA  
PO GIMNAZJUM
Najlepiej – taka, która wspiera 
uczniów w rozwijaniu ich pasji, dba 
o  ich kontakty międzynarodowe, 
w której jeszcze w trakcie nauki mo-
żesz zarobić sobie całkiem niezłe 
kieszonkowe!

O jakie pasje chodzi? Głównie kulinarne, ale też sportowe, artystyczne i inne. Chętni mają zapew-
niony udział w zawodowych konkursach krajowych i międzynarodowych, w których szkoła od lat 
odnosi wielkie sukcesy. Znakomite kontakty ze sławami z branży: Robertem Sową, Stefanem Bir-
kiem czy z kucharzami rekomendowanymi przez ambasady: hiszpańską, włoską.  Szkoła współpra-
cuje z partnerami, m.in. z Niemiec, Francji, Hiszpanii.

Praktyki zawodowe? Nowoczesne pracownie gastronomiczne i barmańskie oraz prestiżowe re-
stauracje i hotele: Bristol, Sheraton, Victoria, Polonia, Marriott pod okiem wybitnych szefów kuchni 
i cukierni, zaś pełnoletni uczniowie są chętnie zatrudniani przy imprezach i bankietach organizowa-
nych przez hotele i restauracje.

W  tej szkole możesz korzystać z projektów unijnych zdobywając ponadstandardowe umiejętności 
z zakresu barmaństwa, baristyki, sommelierstwa, potwierdzane dodatkowymi certyfikatami, z szansą na 
praktyki w Niemczech czy Szwajcarii. Poza dyplomem w języku polskim możesz otrzymać EUROPASS 
- honorowany za granicą suplement w języku angielskim. Wśród naszych absolwentów jest wielu sze-
fów kuchni renomowanych restauracji i hoteli, nie tylko w Polsce; kucharz Prezydenta RP Grzegorz Rze-
szotarski czy słynny z przedsiębiorczości i znakomitych lodów Adam Grycan to także nasi absolwenci!  

O jaką szkołę chodzi? To słynna „Komorska”, od lat w czołówce warszawskich szkół pod wzglę-
dem zdawalności egzaminu zawodowego, łącząca nowoczesność z  tradycyjnym wychowaniem, 
opartym na uniwersalnych wartościach nauczania patrona szkoły, Jana Pawła II.

Zapewniamy nowoczesny zespół nauczycieli, innowacyjność, bardzo wysoki poziom profesjona-
lizmu i otwartość na młodzież. 

szukasz interesującego zawodu z pasją? Wybierz coś dla siebie u nas: 
 Technikum spożywczo-gastronomiczne im. Jana Pawła II w zawodach: 
– technik żywienia i usług gastronomicznych, równocześnie zdobywasz zawód kucharza!
– technik technologii żywności, jednocześnie zdobywasz zawód cukiernika!
– kelner 

 Zasadnicza szkoła spożywczo-gastronomiczna im. Jana Pawła II 
w zawodzie kucharz. 

Uwaga! Absolwenci mogą kontynuować naukę od klasy drugiej 
w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, przy ul. Komorskiej 
17/23!

Zespół Szkół Spożywczo–Gastronomicznych, 
ul. Komorska 17/23, 

tel. 22 610-45-29;  www.zssgil.edu.pl

Szkolna Pracownia Obsługi Konsumenta

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICh I STOLARSKICh

d. „RedOm” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33
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

Z A p r A S Z A M y:�
w�godz.�700−1800,��sob.�900−1400


