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Kibole 
Uwielbiam zdziwienie i œwiê-

te oburzenie pojawiaj¹ce siê,
gdy stan¹ siê rzeczy oczywi-
ste, takie które musia³y siê
zdarzyæ. Teraz na przyk³ad, cy-
tuj¹, „wszyscy s¹ w szoku” po
burdach niby – kibiców Legii
na Starówce. Jak przed me-
czem rozmawia³em z ludŸmi,
to wszyscy bezb³êdnie typo-
wali: bêdzie draka na Starym
Mieœcie. I sta³o siê, to co mia-
³o byæ. Sk¹d to zdziwienie?
Z tradycyjnego polskiego „ja-
koœ to bêdzie”. Na mecze Le-
gii przychodzi sta³y elektorat,
kilka tysiêcy osób, wœród
których jest kilkuset zwyk³ych
chuliganów. 

Kto chce, ten ich zna
z imienia, przezwiska itp. Wia-
domo, ¿e jak przyjdzie dobry
moment: np. do Warszawy
przyjedzie Widzew, Lech Po-
znañ, Arka Gdynia lub Legia
zdobêdzie coœ wa¿nego, tych
kilkuset zadymiarzy zrobi mia-
stu piek³o. A potem w³adze
miasta, klubu sportowego
i policjanci zdziwi¹ siê, ¿e a¿
tak du¿e. Wiem od naocz-
nych œwiadków jak to jest
w Anglii. Gdy ostatnio pewien
Polak wyszed³ z pubu mocno
wstawiony i stan¹³ pod p³o-
tem, by za³atwiæ potrzebê, na-
tychmiast pojawi³a siê ichnia
stra¿ miejska. Polak przyzwy-
czajony do polskich uk³adów,
najpierw kaza³ stra¿nikowi iœæ
do diab³a, a potem wyzwa³ go
od czarnych, bo stra¿nik aku-
rat taki by³. Trafi³ do aresztu,
rano ju¿ by³ przed s¹dem,
gdzie spodziewa³ siê, trzês¹c
siê jak osika, bo wytrzeŸwia³,
deportacji do kraju. 

Ale zdziwi³ siê jeszcze bar-
dziej. Poszed³ siedzieæ na trzy
miesi¹ce. Od razu. Z sali. I na
piêæ lat ma Angliê z g³owy.
W sumie mi³y i fajny facet, tyl-
ko zg³upia³ po alkoholu.

W Anglii wytrzebili stadio-
nowych chuliganów. U nas
te¿ mo¿na, tylko naprawdê
trzeba tego chcieæ. Bez dora-
Ÿnych akcji i kamer telewizyj-
nych, za to z ¿elazn¹ konse-
kwencj¹. Tak jak to jest – po
raz kolejny – zapowiadane.

Tomasz Szymański
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CENY
FABRYCZNE!
�� wypoczynki skórzane

i materia³owe
�� mebloœcianki
�� sto³y, krzes³a, ³awy
�� witryny, komody

ABUD
MIESZALNIA

TYNKÓW I FARB
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy
� akcesoria, zamocowania

04-247 Warszawa, ul. Che³m¿yñska 1/Marsa
tel./fax (022) 610 01 80
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G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
czynne 9−20, sobota 9−14
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- Maj to piêkny, radosny
i wiosenny miesi¹c. Piêkny
równie¿ ze wzglêdu na Dzieñ
Mamy, który obchodzony jest
w³aœnie 26 maja. Pani jest ma-
m¹ dwóch ma³ych mê¿czyzn.
Myœli Pani, ¿e bêd¹ pamiêtaæ
o tym szczególnym dniu?

- Kajetan ma osiem lat i na
pewno dostanê od niego buzia-
ka. Chodzi do bardzo dobrej
Szko³y Podstawowej nr 1
w Józefowie. Zawsze na Dzieñ
Mamy wychowawczyni z dzieæ-

mi przygotowuje przedstawie-
nie. Dzieci œpiewaj¹, recytuj¹.
To bardzo mi³e. Tak¿e dla Tatu-
siów, bo o nich zarówno nauczy-
ciele, jak i dzieci równie¿ pa-
miêtaj¹ podczas  przygotowañ.
Natomiast nasz m³odszy synek
nie ma nawet jeszcze trzech lat
i jest jeszcze za ma³y na ¿ycze-
nia. Ca³uje mnie bez okazji ju¿
od pi¹tej rano, bo jest takim ma-
³ym skowronkiem. Mogê wiêc

Przytulamy się do Mamy
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O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

Pustaki � Cegła � Gipsy � Siatka � Styropian 
Wełna � Tynki maszynowe � Płyty g−k

TYNKI FARBY W KOLORACH W 24 H

ul. Che³m¿yñska 1 tel. 022 612-32-71
ul. Zdziarska 64 tel. 022 747-01-60 

pon.−pt. 8−17, sob. 8−13

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

Z gazetą MIESZKANIEC specjalny RABAT!!!

Pierwszy raz Kardyna³ Joseph Ratzinger
odwiedzi³ Polskê w 1979 r. Towarzyszy³
wtedy Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II. 

Wspominaj¹c po latach tamt¹ wizytê mówi³, ¿e by³a
„niezapomniana”. 25 maja wraca do nas, jako Papie¿
Benedykt XVI. Zapewne i ta pielgrzymka bêdzie nie-
zapomniana zarówno dla Ojca Œwiêtego, jak i milio-
nów Polaków spotykaj¹cych siê z Nim w OjczyŸnie
Karola Wojty³y. Warszawa ma zaszczyt powitaæ dzisiaj
Papie¿a, a jutro bêdzie siê mog³a z Nim modliæ
w szczególnym miejscu – na Placu Pi³sudskiego.
Szczegó³owy program wizyty Papie¿a Benedykta XVI
wraz z wieloma przydatnymi informacjami mo¿na
znaleŸæ m.in. na bardzo dobrze przygotowanej przez
PAP i KAI stronie internetowej  www.b16.pl. 
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„Mieszkaniec” rozmawia z Justyn¹ Sieñczy³³o,
aktork¹, mieszkank¹ podwarszawskiego Józefo-
wa, ¿on¹ aktora Emiliana Kamiñskiego oraz ma-
m¹ dwóch wspania³ych ch³opców – Kajetana
i Cypriana.
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Zak³ad Pogrzebowy 

„„NNIIEEBBOO””
ul. Grochowska 285
tel. 810-27-47 czynny ca³¹ dobê

Wawer, ul. Trakt Lubelski 157
tel. 615-31-23 czynny 8-17

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

I tak w porównaniu z analo-
gicznym okresem ubieg³ego roku
a¿ o 27 proc. zmniejszy³a siê
iloœæ kradzie¿y samochodów, ale
wykrywalnoœæ tego typu prze-
stêpstw jest wci¹¿ na pora¿aj¹co
s³abym poziomie 15 proc.), kra-
dzie¿y z w³amaniem jest mniej
o blisko 20 proc., a napadów roz-
bójniczych - o 10 proc. Po³udnio-
woprascy policjanci tak¿e obser-
wuj¹ podobne tendencje. Tym
niemniej roboty wci¹¿ jest sporo. 

* * *
Rozpoznanie terenu na przy-

k³ad pozwoli³o nakryæ mê¿czy-
znê, który w mieszkaniu przy ul
Szaserów przechowywa³ amfeta-
minê, heroinê i tabletki extasy.
Rafa³ S. zosta³ aresztowany, pod-
czas przeszukania ujawniono tak-
¿e aparat fotograficzny pocho-
dz¹cy z kradzie¿y.

* * *
Ajent jednej ze stacji benzyno-

wych odkry³, ¿e od pewnego czasu
jest okradany - podczas nocnej
zmiany ginie alkohol, papierosy,
czekolada... zacz¹³ podejrzewaæ
pracowników ochrony. O 5.00 ra-
no niespodziewanie przyjecha³ na
stacjê. Uwagê ajenta zwróci³ wy-
pakowany plecak nale¿¹cy do 19-
letniego Sebastiana H. Powiado-
mieni policjanci sprawdzili plecak:
znaleŸli w nim papierosy, s³ody-
cze, alkohol i olej silnikowy...
W³aœciciel plecaka w tych dniach
mia³ zdawaæ maturê. 

* * *
O wpó³ do drugiej w nocy

policjanci zostali wezwani na ul.
Grenadierów do rodzinnej awan-
tury. Pijany m¹¿ pobi³ ¿onê i cór-
kê. Jak siê okaza³o - nie po raz
pierwszy. Drêczenie trwa³o od
blisko szeœciu lat. Tym razem
jednak kobiety powiedzia³y doœæ
i z³o¿y³y zeznania obci¹¿aj¹ce ty-
rana. (t)

* * *
Ponad 250 policjantów z³o¿y³o

w pi¹tek 19 maja na pl. Pi³sud-
skiego uroczyste œlubowanie,
które przyj¹³ komendant sto³ecz-
ny policji, Jacek Kêdziora. Za-
przysiê¿eni policjanci rozpoczêli
s³u¿bê kandydack¹ w Oddziale
Prewencji Policji. Od pocz¹tku

kwietnia odbywaj¹ w ten sposób
zastêpcz¹ s³u¿bê wojskow¹.
Przez rok bêd¹ m.in. patrolowaæ
ulice i zabezpieczaæ mecze. Po
tym okresie bêd¹ mieli szansê na
zawodow¹ s³u¿bê w policji. 

Policja otrzyma³a równie¿
dziesiêæ motocykli honda, które
zosta³y zakupione specjalnie dla
zabezpieczania wizyty papie¿a
Benedykta XVI w Warszawie. -
Maj¹ jechaæ szpalerem przed po-
jazdem Ojca Œwiêtego. Po zakoñ-
czeniu wizyty bêd¹ wykorzysty-
wane na sto³ecznych ulicach - po-
informowa³ rzecznik komendanta
sto³ecznego policji, Mariusz So-
ko³owski. 

Policjanci, którzy bêd¹ pe³niæ
s³u¿bê, je¿d¿¹c na zakupionych
pojazdach, zostali specjalnie
przeszkoleni i podczas uroczysto-
œci zaprezentowali swoje umiejêt-
noœci. Towarzyszy³a im Orkiestra
Reprezentacyjna Policji. (mkp)

i Straży Miejskiej

W sobotê 20 maja piêciuset
warszawskich stra¿ników zabez-
piecza³o „Noc Muzeów”. Funk-
cjonariusze podczas ca³onocnej
imprezy dbali o bezpieczeñstwo
warszawiaków w galeriach, mu-
zeach i autobusach.

Parê minut po pó³nocy w czasie
przejazdu zabytkowym autobu-
sem, zauwa¿yli mê¿czyznê, który
g³oœno przeklina³. Stra¿nicy na-
tychmiast podjêli interwencjê.
Mê¿czyzna nie stosowa³ siê do
poleceñ funkcjonariuszy, twier-
dz¹c, i¿ to jest wolny kraj i mo¿e
mówiæ, co chce. Tomasz W.
(ur.1980) nie chcia³ dobrowolnie
opuœciæ autobusu. Pozostali pasa-
¿erowie byli coraz bardziej zanie-
pokojeni. Nie maj¹c innego wyj-
œcia, stra¿nicy wyprowadzili
agresywnego mê¿czyznê, który
nie reagowa³ na ¿adne polecenia,
ca³y czas g³oœno odgra¿aj¹c siê.
Funkcjonariusze musieli go obe-
zw³adniæ i zakuæ w kajdanki. 26-
letni Tomasz W. mia³ ok. 1 promi-
la alkoholu i zamiast w muzeum
spêdzi³ noc w komisariacie.
Zespół Prasowy Straży Miejskiej

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Najnowsze statystyki mówi¹, ¿e w ci¹gu
pierwszych miesiêcy br. roku znacznie spad³a
liczba najbardziej powszechnych do tej pory
przestêpstw. 

P.W. DOM POGRZEBOWY
„ANIN”
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*  Filia: ul. Korkowa 167
tel. 812-43-51 (8.00-16.00)

*  ul. Patriotów 349
tel. 613-08-95
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<<GOC£AW>>
Agencja Ubezpieczeniowa

V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

U B E Z P I E C Z E N I A
– Komunikacyjne (PAKIETY)
– Maj¹tkowe
– Firm

t e l .  6 7 3 - 2 9 - 9 6

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621

P E Ł E N  Z A K R E S  U S Ł U G
Warszawa, ul. Grochowska 242

www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

Zak³ad Us³ug PogrzebowychZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
Warszawa ul. Korkowa 167 

tel.: 613-24-42
Ca³odobowo 0-602-398-417

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

KSIĘGARNIA „Ściąga”
C.H. Szembeka, I piêtro, paw. 140

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

NOWOŚĆ!!! – ALBUM
„PRAGA PRAWA

STRONA WARSZAWY”
�� karnety na Dzieñ Matki
�� upominki na Dzieñ Dziecka
�� tanie podrêczniki szkolne

ZAKŁAD OPTYCZNY
Jacek i Piotr Cembrowscy
ul. Igañska 26 tel. 424-71-06

ul. Pu³awska 238 tel. 843-62-63
poniedzia³ek–pi¹tek 10.30-18.30

sobota 10.00-13.30
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Nowe ceny soczewek
fotochromatycznych!

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

„KRAS-PHONE”
ul. Zamieniecka 90 paw. 311,

Bazar Szembeka
czynne pn.-pt. 9.00-18.00, 

sob. 9.00-14.00
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60

MEBLE KUCHENNE
OFERUJEMY:

✓✓ Szeroki wybór frontów drzwiowych
✓✓ Dowolne kszta³ty i wymiary szafek
✓✓ Pomagamy w doborze sprzêtu AGD
✓✓ Zabudowa mebli (od 1000 z³. mb)
✓✓ Krótkie terminy realizacji
✓✓ Upusty przy zakupie mebli

wraz ze sprzêtem AGD

ul. Abrahama 1E tel. 671 13 31
pon-pt. 11-19 ; sob. 10-14 
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ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

UBEZPIECZENIA
�� auta – AC, NW i najni¿sze OC
�� domy, mieszkania, emerytalne IKE
�� na ¿ycie, „pod kredyt”
�� zdrowotne

F I R M Y  K O M P L E K S O W O
Biuro: ul. Chrzanowskiego 13

tel./fax 813−76−39, 0602−787−017
0601−097−814

Ma³o kto wie, jak wa¿n¹
dla Pragi postaci¹ by³ Ksawery
Konopacki, zwany za³o¿ycie-
lem Nowej Pragi. W po³owie
XIX wieku uporz¹dkowa³ on
spory teren i wybudowa³ piêk-
ny, wpisany obecnie do rejestru
zabytków pa³acyk u zbiegu
obecnych ulic Strzeleckiej
i Œrodkowej.

Neorenesansowy budynek
wraz z przyleg³ym Ogrodem
Konopackich i rozleg³ym dzie-
dziñcem zas³uguje na to, by
przywróciæ mu dawn¹ œwiet-
noœæ i znaczenie dla ca³ej Pragi.
Wydaje siê, ¿e tu w³aœnie by³a-
by najlepsza lokalizacja dla
Muzeum Pragi, w którego po-
wstanie zaanga¿owanych jest
tak wiele osób.

Dlaczego Muzeum Pragi? -
Bo mamy tak¹ historiê, siêgaj¹-
c¹ pierwszych wieków! – mówi
Jacek Wachowicz, Przewodni-
cz¹cy Rady Dzielnicy Praga

Pó³noc. – Ja po prostu kocham
Pragê; urodzi³em siê niedaleko
Bazaru Ró¿yckiego i z Prag¹
wi¹¿ê ¿ycie. Historia Pragi
Pó³noc, Po³udnie, Tarchomina,
Bia³o³êki jest pasjonuj¹ca,
a ma³o kto, z wyj¹tkiem specja-
listów j¹ zna. Trzeba, by nasze
dzieci wyrasta³y ze œwiadomo-
œci¹ „ma³ej Ojczyzny”, by
umia³y byæ dumne z tego, ¿e s¹
pra¿anami.

O Muzeum Pragi mówi siê
od pewnego czasu. Sto³eczni
radni widz¹ jego siedzibê w ze-
spole budyneczków przy Tar-
gowej 50/52. To obiekty godne
lepszej przysz³oœci, ale czy
w³aœnie muzealnej? Nie ma tam
i dzisiaj gdzie zaparkowaæ, a co
dzia³oby siê, gdyby otwarto
tam muzeum! Wycieczki, auto-
kary – jak to pomieœciæ, nie
dezorganizuj¹c ruchliwej Tar-
gowej? Czy nie lepiej ulokowaæ
tam jak¹œ szacown¹ instytucjê,

choæby konserwatorsk¹, a co do
lokalizacji Muzeum Pragi – daæ
wiarê pra¿anom, ¿e Pa³acyk
Konopackich jest nieporówna-
nie lepszym adresem? Nie by³-
by to zespó³ przytulonych do

siebie, skromnych domków
lecz obiekt naprawdê reprezen-
tacyjny, z którego moglibyœmy
byæ dumni, który doskonale
prezentowa³by nasz¹ stronê
Wis³y na rozmaitych materia-
³ach promocyjnych, przyci¹ga-
j¹c tu tak oczekiwanych inwe-
storów. Moim zdaniem – o wie-
le bardziej, ni¿ skromne budy-
neczki przypominaj¹ce o han-
dlu i handelku praskim, wyro-
s³ym z biedy i czêsto od niej

nieodleg³ym. Zw³aszcza, ¿e
przy pa³acyku jest nie tylko
wiele miejsca dla aut goœci, ale
równie¿ mo¿na zagospodaro-
waæ pa³acowy dziedziniec na
potrzeby muzeum (choæby na
niek³opotliwy dla okolicznych
mieszkañców parking).

Rozwojem stolicy pokiero-
wano tak, ¿e dano nam niewie-

le obiektów reprezentacyj-
nych, z których moglibyœmy
byæ dumni. Wieœci o planowa-
nym muzeum rozchodz¹ siê
szybko, przy wielkiej aproba-
cie pra¿an. Powstaj¹ komitety,
wspieraj¹ce tê znakomit¹ ini-
cjatywê. Pora, by obie Pragi
przesta³y byæ t¹ „egzotyczn¹”,
chowan¹ pod korcem czêœci¹
stolicy. Pora, by respektowaæ
zdanie pra¿an w tej sprawie.

eGo

CAŁYM SERCEM
Czy szeroko rozumiana Praga mo¿e czuæ siê
w równym stopniu „sto³eczna”, dopieszczo-
na przez inwestorów, jak lewobrze¿na czêœæ
stolicy? Zdecydowanie nie. To jakby dwa
miasta w jednym i nic dziwnego, bo i losy
ich, mimo ¿e z³¹czone Wis³¹, nie zawsze bie-
g³y tymi samymi œcie¿kami. Pierwsi „pra¿a-
nie” osiedlili siê na tych terenach ju¿ blisko
dwa tysi¹ce lat temu, a ponad pó³ tysi¹ca lat
temu po raz pierwszy zapisano nazwê: Praga.
Musia³a byæ u¿ywana sporo wczeœniej!

Zak³ad Pogrzebowy
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel/fax 022 610−02−17
kom. 0602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

US£UGI POGRZEBOWE

„LARGO”„LARGO”
A. Jankowski

ul .  Panieńska 4ul .  Panieńska 4
(przy USC Praga P³n.)

tel. ca³odobowy 022 618-47-72
0602 176 362

Ch³odnia Grochów - bezp³atnie

Chwalcie łąki
umajone...

Nabo¿eñstwo Majowe w ko-
œciele Matki Bo¿ej Zwyciê-
skiej na Kamionku by³o
transmitowane na ca³y kraj.
„Mieszkaniec” przygl¹da³
siê przygotowaniom do tej
uroczystoœci.

– To wielkie œwiêto, a dodatkowo go-
œcimy media katolickie – mówi³ ks. Zdzi-
s³aw Józef Gniazdowski, proboszcz parafii
p.w. Bo¿ego Cia³a, wydaj¹c ostatnie dyspo-

zycje przed nabo¿eñstwem (na zdjêciu).
A by³o komu wydawaæ dyspozycje, gdy¿
samych przedstawicieli s³u¿by koœcielnej
przyjecha³o na Kamionek przesz³o 200
osób z ca³ej Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Nabo¿eñstwo majowe, którego tradycja

siêga V wieku, w Polsce pierwszy raz zo-
sta³o odprawione w 1837 r. w warszawskim
koœciele Œw. Krzy¿a. Kamionkowskiemu
nabo¿eñstwu przewodniczy³ goœcinnie ks.
Edward ¯mijewski z Rembertowa. Uroczy-
stoœæ zgromadzi³a wielu wiernych. 

Po nabo¿eñstwie w pomieszczeniach
parafii, a¿ do pó³nocy odbywa³o siê nagra-
nie i transmisja „Rozmów niedokoñczo-
nych” - jednego z najpopularniejszych
programów emitowanych w TV Trwam
i Radiu Maryja. 

W audycji, której tematem by³ Œw. An-
drzej Bobola, mêczennik, obroñca wiary
i Ojczyzny, udzia³ wziêli m.in. ojcowie
Zdzis³aw Po³ubicki SJ i Stanis³aw Pacho-
lik, ksi¹dz gospodarz oraz prof. Hubert
Kaczmarski z Instytutu Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego. ar

Fot. JKG



Przejazd Al. Zielenieck¹
dostarcza wiele mocnych wra-
¿eñ. Kierowcy nie maj¹ pewno-
œci ile kó³ im pozostanie po po-
konaniu tej ulicy. Mocno trzeba
siê koncentrowaæ, aby na wybo-
jach, garbach i „³atach” nie wy-
paœæ z trasy i uwa¿aæ, czy taki
los nie spotka kogoœ jad¹cego
z naprzeciwka. ¯elazna zasada,
¿e nale¿y jeŸdziæ prawym pa-
sem jezdni, na Zielenieckiej nie
obowi¹zuje ani zwyk³ych kie-
rowców, ani policjantów, ani
kierowców autobusów. Nawet
samochodami terenowymi bez-
pieczniej jest pokonywaæ tê uli-
cê lewym pasem, bli¿ej osi jez-
dni (na zdjêciu). Lekko nie maj¹
przechodnie, którzy usi³uj¹
przejœæ „zebrê” przy Teatrze Po-
wszechnym. Przegubowe auto-
busy, na Ÿle wyprofilowanym
zakrêcie z Targowej w Ziele-
nieck¹, prawie na 1 m wje¿d¿aj¹
na chodnik krusz¹c u³o¿one tam
p³yty i koœci stóp przechodniów. 

Po deszczu nie ma te¿ mowy
o spacerze wzd³u¿ Alei, bo zale-
gaj¹ce przy krawê¿nikach hek-
tolitry b³ota w po³¹czeniu z roz-
paczliwymi manewrami broni¹-
cych siê przed poœlizgiem kie-
rowców, ka¿demu spacerowi-
czowi gwarantuj¹ nieuchronny
prysznic.

Kiepski projekt

– Zarz¹d Dróg Miejskich dwa
lata temu przedstawi³ nam projekt
remontu Zielenieckiej – mówi

burmistrz Mateusz Mroz. – Za-
k³ada³ m.in. przesuniêcie jezdni
tak blisko alei lipowej, ¿e spowo-
dowa³oby to niechybne uschniê-
cie ok. 100 drzew stoj¹cych
wzd³u¿ torowiska. Krawê¿nik uli-
cy mia³ byæ ok. 70 cm do pni
drzew... Ju¿ przy pracach remon-
towych, przy tzw. korytowaniu

uszkodzonoby korzenie wielu
drzew. Po pierwszej zimie, po so-
leniu ulic, drzewa by pad³y, a sy-
stem korzeniowy tych lip, które by
prze¿y³y remont, móg³ rozsadzaæ
i zniszczyæ now¹ nawierzchniê. 

Przedstawiony przez ZDM
projekt krytycznie oceni³y te¿
Rady Osiedli Saskiej Kêpy
i Kamionka. Wœród mankamen-
tów wymienia³y m.in. ustawie-
nie wzd³u¿ zabytkowego Parku
Skaryszewskiego betonowych
lamp, które w ogóle nie pasuj¹
do charakterem parku.

Pomocni radni

– Podstawowym b³êdem, jaki
pope³ni³ ZDM przy opracowy-
waniu tamtego projektu by³
brak uzgodnieñ z konserwato-
rem przyrody i Wydzia³em
Ochrony Œrodowiska – podsu-
mowuje burmistrz Mroz. Przy-
znaj¹ siê do tego drogowcy,
choæ robi¹ to znacznie delikat-
niej. – Rzeczywiœcie, brakowa³o
nam pewnych uzgodnieñ – us³y-
szeliœmy w biurze prasowym
ZDM. O podjêcie dzia³añ mobi-

lizuj¹cych ZDM do szybszego
opracowania nowego projektu
i remontu Al. Zielenieckiej bur-
mistrz zaapelowa³ do radnych
reprezentuj¹cych Pragê Po³u-
dnie w Radzie Warszawy. – Za-
anga¿owa³a siê Gra¿yna Igna-
czak – Bandych z PiS i Jan Ma-
ria Jackowski z LPR – mówi
burmistrz Mroz. – W efekcie no-
wy projekt zosta³ uzgodniony ze
wszystkimi s³u¿bami i s¹ zabez-
pieczone pieni¹dze na remont.
W tym roku ulica powinna byæ
wyremontowana.

Prosto do Wa³u?

Informacjê tê potwierdza
ZDM, który niedawno og³osi³
przetarg na remont Zieleniec-
kiej. Oferty zostan¹ otwarte 5
czerwca. – Wymienimy na-
wierzchniê i zbudujemy odwo-
dnienie ulicy – mówi Adam
Cugajewicz z ZDM. Wzd³u¿
Alei nie powstanie œcie¿ka ro-
werowa. Sens jej budowy jest
niewielki, gdy¿ rowerzyœci
chc¹cy pokonaæ odcinek od
Ronda Waszyngtona do Teatru
Powszechnego maj¹ do dyspo-
zycji prawie równoleg³¹ do
Zielenieckiej alejê w Parku
Skaryszewskim. – Chcia³bym,
¿eby nastêpna w kolejnoœci zo-
sta³a wyremontowana ul.
Francuska, – zdradza nam
swoje plany burmistrz Mroz –
a potem Paryska i Wersalska.
By powsta³ ca³y ci¹g, a¿ do
Wa³u Miedzeszyñskiego. Po-
cz¹tkowo drogowcy uznali, ¿e
Francuska jest w dobrym sta-
nie, ale po „obfotografowa-
niu” jej przez burmistrza Mro-
za ju¿ dosz³o do pierwszych
rozmów, które maj¹ zaowoco-
waæ remontem. – W spotkaniu
wziêli udzia³ przedstawiciele
ZDM, urzêdu konserwatora
zabytków, naczelnego archi-
tekta miasta, a tak¿e architekt,
który opracowuje plan zago-
spodarowania Saskiej Kêpy. –
mówi burmistrz. – Nawet, jeœli
wszystko by posz³o po mojej
myœli, to remontu Francuskiej
mo¿na siê spodziewaæ naj-
wczeœniej w 2008 r., a przyda³-
by siê jak najszybciej, bo ta
ulica by³a remontowana bo-
daj¿e w 1987 roku.

ar
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CENTRUM OGRODNICZE
P.P.H.U. £apiñscy Sp. j.

05-075 Warszawa Weso³a, ul. Niemcewicza 8 A, 
tel./fax (0-22) 773 48 14, www.lapinscy.pl

BUDOWA I KONSERWACJA TERENÓW ZIELENI:
� parki � skwery � osiedla � ogrody

SKLEP OGRODNICZY
� drzewa i krzewy ozdobne w szerokim asortymencie
� akcesoria ogrodnicze � upominki, wyroby z wikliny

SKLEP

� meble polskich 
i niemieckich producentów
� sprzêt AGD
� szafy Neves, STANplus+
� garderoby
GOC£AW, ul. Meissnera 1/3
(róg Fieldorfa) 
tel. 673-28-91; 0602-353-624

SIEMENS

„O KUCHNIA!”

OKNA

�� Drzwi zewnętrzne,
wewnętrzne, AL.

�� Rolety �� Żaluzje
�� Parapety

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

www.oknamaro.pl

SCHÜCO

WIOSENNY
RABAT 40%

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

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

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

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

REKLAMA REKLAMA

RATY!

Ta zdradziecka Zieleniecka...
Burmistrz Pragi Po³udnie, Mateusz Mroz, bezpo-
œrednio przed objêciem urzêdu zapewni³ Radê
Dzielnicy, ¿e zrobi wszystko, aby jeszcze w tym
roku wyegzekwowaæ od ZDM remont Al. Ziele-
nieckiej. Jak jest z realizacj¹ tej obietnicy?

W 86. rocznicê urodzin

Ojcze Święty!
Ojcze Œwiêty, jesteœ z nami,
Tyœ by³ sercem z narodami.
Tyœ nas uczy³ jak mi³owaæ,
Kochaæ bliŸnich i szanowaæ.

Ojcze Œwiêty – nasz Rodaku,
Tyœ pokocha³ góry, Kraków.
Tyœ nam sercem by³ oddany,
My modlitw¹ Ciê witamy.

Gdzie odszed³eœ Ojcze Œwiêty?
Dziœ w grobowcu Tyœ zamkniêty.
W ca³ym œwiecie Ciê brakuje,
W kraju naród op³akuje.

Dziœ na œwiecie bij¹ dzwony, 
P³acz¹ ludzie i zakony.
Odszed³ Papie¿ w wieczn¹ drogê,
On nadziej¹ kruszy³ trwogê.

Odszed³ Papie¿ – Pielgrzym Drogi,
Co pokocha³ lud ubogi.
W górê serca dziœ Narodzie,
Kraj budujmy w pe³nej zgodzie.

Dziœ nad krajem wisz¹ chmury,
Bez Papie¿a dzieñ ponury.
My Ciê Ojcze w sercach mamy,
Razem „Barkê” Ci œpiewamy.

Janusz Rek

Ognisko w Chotomowie
12 maja uroczyœcie poœwiêcono œwie¿o wyremontowa-
ne Ognisko Wychowawcze w Chotomowie. Prace re-
montowe i piêkne wykoñczenie pomieszczeñ placówka
zawdziêcza sprawdzonej ekipie budowlanej bezdom-
nych z Legionowskiego Centrum Charytatywno-Opie-
kuñczego Caritas.

Spotkanie rozpoczê³o siê programem artystycznym przygotowa-
nym przez dzieci z Ogniska. Mali artyœci zaprezentowali goœciom
znane polskie przeboje z ciekawym uk³adem choreograficznym
oraz rymowany utwór opisuj¹cy wychowawców i podopiecznych,
wymyœlony wspólnie podczas trwaj¹cych prac remontowych.

Ognisko Wychowawcze mieœci siê w Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Chotomowie i czynne jest w dni powszednie w godz. 13.00-
18.00. Wczeœniej dzia³a³a tu œwietlica TPD. W styczniu 2005 r. Caritas
DWP wygra³a konkurs na prowadzenie kilku placówek wychowaw-
czych w okolicach Legionowa, m.in. Ogniska w Chotomowie.     (ab)

Wiersz napisany w ho³dzie
Ojcu Œwiêtemu

Janowi Paw³owi II.
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Maj¹c na uwadze zapewnie-
nie bezpieczeñstwa i spokojne-
go przebiegu wizyty Ojca
Œwiêtego Benedykta
XVI w Warszawie,
wojewoda mazo-
wiecki Tomasz Ko-
ziñski podpisa³ 19
maja rozporz¹dzenie
w sprawie czasowego za-
kazu sprzeda¿y i u¿ywania
materia³ów pirotechnicznych
na terenie m.st. Warszawy oraz
siedmiu powiatów oko³owar-
szawskich, który obowi¹zuje
od 25 do 26 maja br. 

Równie¿ w tych dniach zo-
sta³y wprowadzone ogranicze-
nia w ruchu na drogach woje-
wództwa mazowieckiego. Wiê-
cej na stronie internetowej
www.mazowieckie.pl 


 
 

Ponad 30 osób wziê³o

udzia³ w VII Samorz¹dowym
Rajdzie Rowerowym, który
odby³ siê w sobotê 20 maja br.
Rajd - jak co roku - przebiega³
pod has³em „Bezpiecznie na

rowerze”. Trasa rowerowa
prowadzi³a œcie¿kami rowero-
wymi od p³ywalni „Wodnik”
do Powsina. Udzia³ w rajdzie
wziêli przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych dzielnicy
Praga Po³udnie m.in. Antoni
Stradomski zastêpca burmi-
strza oraz pracownicy tego
urzêdu. W rajdzie uczestni-
czy³y dzieci i m³odzie¿ pra-
skich szkó³ wraz z nauczycie-
lami, mieszkañcy innych
dzielnic, a tak¿e cz³onkowie
Warszawskiej „Masy Krytycz-
nej”. 


 
 

12 maja Kancelaria Marsza³-

ka Sejmu zarejestrowa³a Oby-
watelski Komitet na rzecz jed-
nomandatowych okrêgów wy-
borczych w wyborach samorz¹-
dowych. Od tej chwili Komitet
rozpocz¹³ zbieranie podpisów
pod obywatelskim projektem
ordynacji wyborczej do rad
gmin i powiatów oraz sejmi-
ków wojewódzkich.

Nowa ordynacja wprowadzi
jednomandatowe okrêgi wy-
borcze na wszystkich szcze-
blach samorz¹du terytorialne-
go. Dziêki temu mandat radne-
go otrzyma kandydat, który
w danym okrêgu zdobêdzie
najwiêcej g³osów. Bêdzie to
osoba znana z imienia i nazwi-
ska swoim wyborcom. Kam-
pania wyborcza bêdzie ograni-

czona do jednego okrêgu, czy-
li osiedla, kilku s¹siednich
ulic, jednej wsi. 


 
 

W po³owie maja w hali spo-

rtowej OSiR Praga Po³udnie
odby³a siê IX Olimpiada Przed-
szkolaków. W sportowych zma-
ganiach udzia³ wziê³a rekordo-
wa liczba 38 dru¿yn przedszko-
li. Ka¿da dru¿yna sk³ada³a siê
z 12 ma³ych reprezentantów, co
dawa³o liczbê 456 uczestników
sportowej zabawy. Impreza
organizowana by³a przez OSiR
przy wspó³udziale finansowym
urzêdu dzielnicy Praga Po³u-
dnie.


 
 

23 maja w Przedszkolu Nr

392 przy ul. Afrykañskiej mo¿-
na by³o podziwiaæ wystawê
dzieciêcych albumów zatytu³o-
wan¹ „Cztery pory roku
w oczach dziecka”. Dzieci
z praskich przedszkoli zapre-
zentowa³y swoje niekonwen-

cjonalne spojrzenie na zmienia-
j¹ce siê pory roku. Po czêœci ar-
tystycznej mo¿na by³o zwie-
dzaæ wystawê oraz wzi¹æ udzia³
w pikniku w przedszkolnym
ogródku. 


 
 

Zbli¿a siê kolejny Œwiato-

wy Dzieñ bez Tytoniu, obcho-
dzony, jak co roku 31 maja.
Tym razem Œwiatowa Organi-
zacja Zdrowia pragnie zwró-
ciæ uwagê opinii publicznej na
fakt, ¿e „Ka¿dy papieros ni-
szczy twoje zdrowie” – nieza-
le¿nie od tego ile papierosów
dziennie siê wypala, jak d³ugo
jest siê palaczem, czy pali siê
rzekomo mniej szkodliwe pa-
pierosy „light”, czy przyjmuje
tytoñ w innej formie (fajka,
cygaro, tabaka itd.), zawsze
prowadzi to do uzale¿nienia,
wielu groŸnych chorób i do
przedwczesnej œmierci. Na te-
renie ca³ego kraju odbêd¹ siê
liczne happeningi uliczne,

uruchomione bêd¹ punkty po-
mocy osobom pal¹cym.  


 
 

Mia³y chroniæ kamienice

i mieszkañców. By³y wyrazem
dziêkczynienia za ocalenie od
zarazy i bomb. Zosta³o ich nie-
spe³na szeœæset. Trwa wystawa
„Œladami warszawskich kapli-
czek” w £azienkach Królew-
skich. 

Najwiêcej powsta³o ich pod-
czas okupacji, kiedy ze spalo-
nych koœcio³ów wierni przenie-
œli obrzêdy religijne na podwór-
ka, do mieszkañ i piwnic. Mie-
szkañcy przypisywali im wielk¹
moc. Do dziœ niektórzy twier-

dz¹, ¿e w³aœnie dziêki modli-
twom dom przy Miedzianej 8,
jedyny w okolicy przetrwa³
wojnê. 

Kapliczki umieszczano
w ró¿nych miejscach. Przy Po-
wsiñskiej 44 zawieszono j¹ na
gruszy rosn¹cej u zbiegu ze
œwiêtego Bonifacego. Po woj-
nie umieszczano przy niej kar-
teczki z informacjami o poszu-
kiwaniu bliskich. Wystawê
mo¿na ogl¹daæ do koñca maja. 


 
 

22 maja br. grupa m³odych

mieszkañców Warszawy za³o-
¿y³a Stowarzyszenie Monito-
ringu W³adzy Samorz¹dowej.
Przed siedzib¹ komisarza stoli-
cy przedstawili plan dzia³añ
oraz swoje g³ówne cele, potem
z³o¿yli w urzêdzie dokumenty
rejestracyjne. Motywami, jakie
przyœwiecaj¹ za³o¿ycielom do
powo³ania nowej inicjatywy
jest bardzo z³a kondycja samo-
rz¹dowych struktur Warszawy,
chaos kompetencyjny i trwaj¹-
ce ju¿ ponad 100 dni rz¹dy ko-
misaryczne w najwiêkszym
polskim mieœcie. 

– Jesteœmy m³odymi ludŸmi,
studentami, politologami i pra-
wnikami. Nie chcemy tylko na-
rzekaæ jak inni. Postanowiliœmy
coœ zrobiæ. Mamy zamiar pod-
sumowaæ dzia³alnoœæ lokalnych
polityków i poinformowaæ mie-

szkañców o efektach ich dzia-
³alnoœci – powiedzia³ Krzysztof

Kowalski rzecznik stowa-
rzyszenia. 

Jest to jedyna poza-
rz¹dowa organizacja
w Warszawie, a mo¿e
nawet w Polsce zaj-

muj¹ca siê tak¹ dzia³al-
noœci¹. Przewodnicz¹cy

stowarzyszenia Karol Wi-
szniewski, przedstawi³ pierw-
sze postulaty organizacji. S¹ ni-
mi m.in. wprowadzenie imien-
nego systemu g³osowania
w Radzie Warszawy, tak ¿eby
nie by³o anonimowoœci wœród
radnych oraz zamieszczanie
w internecie wszystkich proto-
ko³ów z prac rady Warszawy
i rad dzielnicowych.


 
 

40 lat „stuknê³o” Przedszko-

lu Nr 233 w Aninie przy ul. Pa-
ziñskiego 11 a. Uroczystoœæ,
która odby³a siê w sobotê 13

maja uœwietniona by³a m.in.
wystêpami dzieci, loteri¹ fanto-
w¹ i s³odkim poczêstunkiem.    


 
 

W pi¹tek 2 czerwca odbêdzie

siê uroczyste otwarcie boiska
szkolnego przy Szkole Podsta-
wowej nr 246 im. 1 Warszaw-
skiej Dywizji Piechoty im. Ta-
deusza Koœciuszki przy ul. Bia-
³owieskiej.


 
 

We wtorek 23 maja zmar³ po

d³ugiej i ciê¿kiej chorobie,
w wieku 85 lat - Kazimierz
Górski – najwybitniejszy trener
w historii polskiej pi³ki no¿nej,
legenda polskiego sportu.

W 1991 roku zosta³ prezesem
Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿-
nej, a cztery lata póŸniej preze-
sem honorowym. Dru¿yna Ka-
zimierza Górskiego osi¹gnê³a
najwiêksze sukcesy w historii
polskiej pi³ki no¿nej – z³oty
medal olimpijski w Monachium
w 1972 roku oraz zajê³a III
miejsce podczas fina³ów Mi-
strzostw Œwiata w 1974 roku

w Niemczech. Dwa lata póŸniej
„Or³y Górskiego” zdoby³y sre-
brny medal na igrzyskach olim-
pijskich w Montrealu.


 
 

Oko³o 200 osób spotka³o siê

po po³udniu w sobotê 20 maja
pod Kolumn¹ Zygmunta
w Warszawie i ruszy³o w po-
chodzie pod Sejm w proteœcie
przeciwko ministrowi edukacji
Romanowi Giertychowi. De-
monstracjê zorganizowa³a Ini-
cjatywa Uczniowska – Nie-
formalne Stowarzyszenie
Uczniów, której nie podoba siê
obecny system edukacji. Pro-
test - jak podkreœlaj¹ jego orga-
nizatorzy - ma równoczeœnie
charakter antyfaszystowski, bo-
wiem - ich zdaniem - sama oso-
ba Giertycha oœmiela œrodowi-
ska neonazistowskie do dzia-
³añ. – Tworzy³ œrodowisko M³o-
dzie¿y Wszechpolskiej, tak¿e fa-
szyzuj¹cej organizacji – powie-

dzia³ dziennikarzom Aleksan-
der Paw³owski z „Inicjatywy
Uczniowskiej”. 


 
 

4 tys. studentów 50 warszaw-

skich szkó³ wy¿szych wziê³o
udzia³ w wielkiej paradzie zor-
ganizowanej w sobotê 20 maja
z okazji Juwenaliów. W pocho-
dzie przeszli z pl. Zamkowego
na Pola Mokotowskie, gdzie
zabawa trwa³a do pó³nocy. Im-
preza rozpoczê³a siê od przeka-
zania kluczy do miasta przez
pe³ni¹cego funkcjê prezydenta
Warszawy Miros³awa Kochal-
skiego. – Parada ma zaprezen-
towaæ kulturê studentów. Poza
tym chcemy pokazaæ miastu, ¿e
jesteœmy zintegrowani, ¿e po-
trafimy siê razem bawiæ i ¿e je-
steœmy barwn¹, weso³¹ spo³ecz-
noœci¹ – powiedzia³a koordyna-
torka parady, studentka II roku
Politechniki Warszawskiej
Marta Lewicka. (ab) (mkp)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA
Zaproszenia dla mieszkańców

�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Grochow-
ska 274 – 25.05. godz. 18.00 – Ot, kabaret – autorski program
Ryszarda Makowskiego. Goœæ wieczoru: Krystyna Sienkiewicz;
26.05. godz. 18.00 – W stylu Mainstream –  Marc Thomas œpie-
wa przeboje œwiatowego jazzu. Wyst¹pi Trio Marc’a Tho-
mas’a w sk³adzie: Marc Thomas – saksofon i vocal, Pawe³ Per-
liñski - fortepian, Andrzej £ukasik – kontrabas; 27.05. godz.
18.00 – Ciê¿ka sprawa – koncert Praskiej  Fali  DŸwiêku. Zagra-
j¹: Outsane, Asspirine. 28.05. godz. 16.00 – Na po³udnie od Bu-
dapesztu - z cyklu „Podró¿e”. Prelekcja i pokaz slajdów Tomasza
Cienkusa „Cienkiego” z podró¿y po krajach ba³kañskich; 29.05.
godz. 18.00 – Wiosnê œnisz, jak nowy wiersz – turniej otwartego
mikrofonu. Wieczór promocji poezji, kiermasz ksi¹¿ek w³asnych
i prezentacja twórczoœci w³asnej dla wszystkich pisz¹cych. Pro-
wadzenie: Jan Zdzis³aw Brudnicki; 31.05. godz. 17.00 – Wieczo-
rek taneczny – bilety w cenie 8 z³. 
�� Turnieje tenisa sto³owego – 25.05 i 08.06. br. godz. 17.00.
Zapisy od godz. 16.00 - budynek administracyjny „Damisu” al.
Zieleniecka 1 (obok Dworca PKP Stadion i boiska bocznego pi³-
karskiego). Wjazd samochodem od ul. Sokolej. Organizatorzy
TKKF Ognisko „Stadion” i „Damis”.    
�� Park Skaryszewski (im. Ignacego Jana Paderewskiego) –
09.06. godz. 19.00 - impreza promuj¹ca kulturê brazylijsk¹, która
rozpoczyna VII Festiwal Kultury Afro-brazylijskiej, organizowa-
ny przez grupê Capoeira Beribazu Polska. Imprezê rozpocznie
barwna parada karnawa³owa, która ok. godz. 18.20 przemaszeru-
je g³ówn¹ alej¹ parku od Ronda Waszyngtona do muszli koncer-
towej znajduj¹cej siê wewn¹trz parku. Tam odbêdzie siê spektakl
„Menino batuqueiro” („Ch³opiec z bêbenkiem”) obrazuj¹cy hi-
storiê, zwyczaje i muzykê brazylijsk¹. Wejœcie bezp³atne.
�� Klub Kultury „Falenica”, 01.06. godz. 18.00 „Calineczka”
premiera spektaklu w wykonaniu zespo³u„Melodyjki” re¿yseria
– Irena Rogowska; 07.06. godz. 17.30 „Cztery pory roku” - we-
rnisa¿ prac sekcji plastycznej klubu (rysunek, pastele, mozaiki,
origami, frota¿) – pokaz i warsztat monotypii – przygotowanie
i prowadzenie – Aleksandra Sidor.
�� Klub Kultury „Aleksandrów” – 26.05. godz. 15.00 Otwarcie
wystawy pt. „Portret w pasteli” autorstwa artystki malarki Marii
Niewiadomskiej, godz. 15.30 „Dzieñ Matki” – wrêczenie upomin-
ków po³¹czone z wystêpem dzieci w programie okolicznoœciowym.
�� Klub Kultury „Zastów” – 28.05. godz. 12.00 – Impreza ple-
nerowa „Truskawkowa Gala dla Mamy i Taty w „Zastowie”.
W programie: truskawkowy koncert-show; program artystyczny
w wykonaniu uczestników sekcji dzia³aj¹cych w klubie; konkurs
na najpyszniejsze ciasto z motywem truskawki autorstwa Mamy;
s³odki poczêstunek; konkursy z nagrodami; niespodzianki.
�� Klub Kultury „Radoœæ” – 31.05. godz. 17.00 Spotkanie in-
auguracyjne programu profilaktyki uzale¿nieñ „Wakacje czas od-
poczynku i zagro¿eñ”. 
��Klub Kultury „Marysin” – 30.05. w godz. 12.00–14.00 zajê-
cia dla Seniorów – wstêp wolny. W czwartki o godz. 14.00 se-
minaria dla gimnazjalistów – „Rysunek studyjny, historia sztuki”
– przygotowania do egzaminów.

� meble pokojowe z najlepszych fabryk
� regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
� zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
� meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp. 

S P E C J A L N E  Z N I Ż K I  
DLA CZYTELNIKÓW „MIESZKAŃCA”

SSKKLLEEPP  MMEEBBLLOOWWYY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66
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Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!
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OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale
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MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

REKLAMA REKLAMA

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH
d. „Redom” ul. Walecznych 76,

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
		 renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

nowoczesnych i stylowych
		 nowe meble na wymiar, wersalki, 

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta

		 szycie kurtyn, kotar, 
zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
		 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
		 posiadamy wybór tkanin 

i transport
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Us³ysza³am w radiu, ¿e sy-
tuacja w Polsce siê poprawia
i jeœli wszystko bêdzie rozwija-
³o siê nadal w takim tempie, za
dwa lata zniknie bezrobocie! 

To straszna wiadomoœæ!
Ju¿ nie bêdzie usprawiedliwie-
nia dla zalegania ca³ymi dnia-
mi przed telewizorem i narze-
kania na ca³y œwiat. Nie bêdzie
usprawiedliwieñ dla leni i obi-
boków. 

To œwietna wiadomoœæ dla
tych, którzy martwi¹ siê o przy-
sz³oœæ swoich rodzin – czy do-
bre wykszta³cenie pozwoli im
pracowaæ w ich zawodzie?
Twarde realia obecnego bezro-
bocia rzuci³y do kosza lata
ciê¿kiej pracy na studiach i na-
byt¹, wszechstronn¹ wiedzê, bo
z czegoœ przecie¿ trzeba ¿yæ.

Tak siê zastanawiam, jeœli
spe³ni¹ siê te radiowe progno-

zy, jak bêdzie wygl¹da³a Praga
za te dwa - trzy lata? Skoro
spada bezrobocie, bêdzie mniej
wydatków na zasi³ki i wiêcej
dochodu z podatków, wiêc pew-
nie prace nad estetyk¹ i funk-
cjonalnoœci¹ miasta rusz¹ pe³-
n¹ par¹. Nie bêdzie dziura-
wych jezdni, wzrosn¹ nasze
szanse na szybkie metro. Przed
po³udniem nasze ulice bêd¹
wygl¹daæ zupe³nie inaczej, ni¿
teraz. Ci, co skacz¹ po poranne
piwko (piwo z rana, jak œmieta-
na!), skakaæ bêd¹ raczej do

pracy, a nie na
kanapê przed
telewizorem.
W lecie miasto
bêdzie o wiele
bardziej wylu-
dnione, a ro-
dziców bêdzie
staæ na to, by
ich dzieci wy-
jecha³y na
p r a w d z i w e
wakacje, bo
dotychczas li-

piec i sierpieñ w wielu czê-
œciach miasta by³ czasem pod-
wórek pe³nych dzieciarni. 

Dzielnica zadba, by muszla
koncertowa w Parku Paderew-
skiego têtni³a ¿yciem nie tylko
od œwiêta, a nieœmia³o wkrada-
j¹ce siê na nasze tereny roz-
maite inicjatywy teatralno –
artystyczne bêd¹ siê mno¿yæ,
jak grzyby po deszczu. Znajd¹
siê te¿ œrodki na to, by opieka
spo³eczna objê³a swoj¹ trosk¹
w œciœlejszy sposób osoby
w trudnej sytuacji – gdy zniknie

bezrobocie, bêd¹ to g³ównie
renciœci i emeryci. Zas³u¿yli na
godniejsze ¿ycie. Przepraco-
wali ciê¿ko po kilkadziesi¹t lat,
a dziœ, gdy powinni cieszyæ siê
owocami swej pracy, tak wielu
z nich nie starcza nawet na naj-
skromniejsze ¿ycie, nie mówi¹c
o lekach...

Jeœli za dwa lata ma byæ
o tyle lepiej, dostatniej nie tyl-
ko w domach, ale i we wspólnej
kasie dzielnicy i miasta, kogo
wybierzemy do zarz¹dzania ty-
mi œrodkami? Komu damy w³a-
dzê w nadchodz¹cych wybo-
rach samorz¹dowych? Co zro-
bimy z odpowiedzialnoœci¹ ja-
ka bêdzie ci¹¿yæ na nas, wybor-
cach, by nie zmarnowaæ szan-
sy, któr¹ niesie nam przy-
sz³oœæ? 

To tu, w Warszawie bywa³y
lata, gdy afera goni³a aferê. Kto
wybiera³ tamte w³adze? My sa-
mi. Warszawiacy. Jakie wyci¹-
gniemy z tego wnioski? I na
najbli¿sze wybory, i na nasze
w³asne lata emeryckie?... żu

Za dwa lata
Kobiecym okiem
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi
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„O, gdyby nie ta gwiazda, która upad³a w zmierzch// powiedzieæ móg³by cz³o-
wiek, ¿e siê to przyœni³o//nag³y zakrêt w alejê z³ot¹ i pochy³¹//gdzie anio³y ka-
mienne pofruwa³y z wie¿ ///A gdyby nie ten wianek i welon ten, i mirt // i ksiê-
¿yc twojej twarzy ma³y, zawstydzony// móg³bym przecie pomyœleæ, ¿em jest narze-
czony//a tyœ jest narzeczona i ¿e to jeszcze flirt”. 

To wiersz Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego (1905-53), który 11 maja przy-
pomnia³a jego córka, Kira Ga³czyñska, na promocji w Muzeum Literatury na war-
szawskim Starym Mieœcie, ksi¹¿ki pod tytu³em „Konstanty Ildefons Ga³czyñski –
Serwus Madonna – Wiersze dla Natalii – Wybór i pos³owie Kiry Ga³czyñskiej”
(Iskry, Warszawa, 2006). Promocjê prowadzi³a El¿bieta Banko - Sitek, zastêpca dy-
rektora muzeum, Janusza Odrow¹¿a - Pieni¹¿ka, a wiersze czyta³ przepiêknie
Krzysztof Kolberger. 

Wiersz ten  powsta³ zaraz po œlubie Konstantego Ildefonsa z Natali¹  w dniu –
tak, data jest wa¿na, zaraz j¹ poznamy – ale z punktu widzenia Czytelników „Mie-
szkañca” jeszcze wa¿niejsze jest miejsce – a o tym ju¿! Akt œlubu g³osi³: „Dzia³o siê
w Warszawie, w Parafii Prawos³awnej œw. Marii Magdaleny na Pradze dnia 1 wrze-
œnia 1930 roku o godzinie drugiej po po³udniu. Wiadomym czynimy, i¿ dnia dzisiej-
szego, w obecnoœci dwóch œwiadków: Dymitrego, syna Teodora Eksé, majora rezer-
wy WP zamieszka³ego w Warszawie ul. Bracka N 23, i Stanis³awa Marii Saliñskiego,
literata, zamieszka³ego w Warszawie przy ulicy Z³otej N 43, obydwu pe³noletnich,
zawarto zwi¹zek ma³¿eñski miêdzy Konstantym Ildefonsem (2 imion) Ga³czyñskim,
synem Konstantego i Wandy z £opuszyñskich, literatem, a Natali¹ ksiê¿niczk¹ Awa-
³ow¹, córk¹ Konstantego i Wiery z domu Snaksarewych”. A wiêc tak! Natalia by³a
z pochodzenia Gruzink¹ (z rodu Awaliszwili), ksi¹¿êcej krwi, choæ urodzi³a siê w Ka-
liszu. 

W akcie œlubu tkwi pewna tajemnica, ale zanim o niej powiem – przypomnienie.
Stanis³aw Maria Saliñski by³ autorem dwóch powieœci, które zaraz po wojnie „sz³y
w odcinkach” w „Expressie Wieczornym”: „Barbaro, k³amiesz” (1946) i „Za jeden
twój uœmiech, Joanno” (1947). Czytane by³y one tak, jak siê dziœ czyta „Kod Leo-
narda da Vinci”. 

A tajemnica? Kira Ga³czyñska wie na pewno,  ¿e  œwiadkami na œlubie byli Saliñ-
ski oraz Stanis³aw Ryszard Dobrowolski, te¿ literat. Wiêc sk¹d tu ów Dymitr? Pod-
kreœla Kira: „Dymitr von Exé  (tak pisany - ZB), rotmistrz gwardii carskiej, potem
major wojsk polskich (...) o¿eniony z kaliszank¹ ¯eni¹ Werner, by³ - wraz z piêkn¹
¿on¹ – bliskim, serdecznym przyjacielem brata Natalii, Miko³aja, i w ogóle przyja-
Ÿni³ siê z rodzin¹ Awa³owów...Wiêc mo¿e na tym œlubie stara³ siê  zast¹piæ brakuj¹-
cych bliskich”. 

Sama Natalia o nim nie pisa³a. Ale pisa³a o swym œlubie tak, ¿e muszê j¹ zacyto-
waæ, poniewa¿ w jej relacji znalaz³ siê jeszcze jeden akcent praski: „Do œlubu poje-
chaliœmy tramwajem; dopiero po zakoñczeniu uroczystoœci, ktoœ, chyba przez przy-
padek, wynaj¹³ nam doro¿kê. Po drodze Kot (tak nazywa³a Konstantego Ildefonsa
- ZB) kupi³ mi ca³y wiecheæ irysów.  W cerkwi nie by³o nikogo z rodziny – ani mo-
jej ani jego. Dru¿bowali nam Saliñski i Dobrowolski. By³o pusto, biednie, nie mia-
³am œlubnej sukni, welonu z mirtem, orszaku, goœci. Nawet obr¹czki mieliœmy bar-
dzo cieniutkie. Ale cerkiewne dzwony bi³y jak na Wielkanoc. Nad schodami nagle
przefrunê³y go³êbie. To by³ czarodziejski œlub, takiego drugiego nie mog³o byæ na
œwiecie. A w wierszu  by³o wszystko, wszystkie te drobiazgi. A tak¿e prawda uczu-
cia i ogromnej urody tego dnia. A potem, zamiast podró¿y poœlubnej, jeŸdziliœmy
kolejk¹ napowietrzn¹ i strzelaliœmy kwiatami do Chaplina z tektury...”.

Kolejkê napowietrzn¹, my, ch³opaki z Pragi nazywaliœmy „kolejk¹ górsk¹”,
a Chaplin z tektury by³ w weso³ym miasteczku czyli „po naszemu” w lunaparku nad
Wis³¹. Oczywiœcie po jej praskiej stronie.                   Zygmunt Broniarek

� Blacharstwo, lakiernictwo
� Serwis � Sprzedaż
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� BARLINEK – deska
podłogowa

� panele podłogowe 
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew., 

harmonijkowe
� parapety wew. i zew.
� kasetony sufitowe, 

rozety, maty
� karnisze, schody, 

tralki, poręcze
� listwy drewniane, 

MDF i PCV

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13

(od ul. Granicznej), 
tel. 789 59 62, 789 61 07

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, 

tel. (025) 757 34 73

CZYNNE: PN.-PT 9.00-18.30,
SOB. 9.00-15.00

Wygl¹d mia³ zaniedbany, co u niego nie zdarzy³o siê od lat. Cho-
dzi³ po skwerze przed koœcio³em w te i we w te. Coœ mamrota³, za-
trzymywa³ siê, gestykulowa³. Pobliskie matki z dzieæmi omija³y go
³ukiem… Po po³udniu nikt ju¿ nie mia³ w¹tpliwoœci: na Sztuki, Lu-
bienieckiej, Zaliwskiego, a¿ po Zana, P³owce i Boremlowsk¹, lu-
dzie podawali sobie z ust do usta: po pl. Szembeka wariat chodzi…
Kobiety, wiadomo – strachliwe, ale mê¿czyŸni, co innego. Czuli siê
w obowi¹zku wyjaœniæ, co to za goœæ. Mo¿e z karetki uciek³, mo¿e
niebezpieczny jest? NajtrzeŸwiejszy z nich, m³ody, bardzo obiecuj¹-
cy alkoholik, ruszy³ odwa¿nie ku nieznanemu. 

– Szanowny pan jara?
Nieznajomy zatrzyma³ siê na moment, spojrza³ wzrokiem nie-

przytomnym, ale nie powiedziawszy s³owa, j¹³ kontynuowaæ bez-
sensown¹ wêdrówkê.       

– Wariat, bez dwóch zdañ… Oczy ma b³êdne, niewidz¹ce.
– Jak po flaszeczce?, zapyta³ ten, który po chwili czêstowa³ m³o-

dego papierosem.
– Zale¿y, jak flaszka, zauwa¿y³ z boku jakiœ detalista… 
– Jak mówie, ¿e wariat, to wariat. 
– Co jest ch³opaki? Co tak stoicie, jak nie przymierzaj¹c na we-

selu? Do grupki dyskutuj¹cych podjecha³ na swoim znanym na ca-
³ym Grochowie rowerze z przyczepk¹ pan Eustachy Mordziak, naj-
lepszy w tych okolicach specjalista od metali kolorowych i wszel-
kiej innej makulatury. 

– Wariata mamy. Do siebie gada… Trza na pogotowie dzwoniæ,
bo na pewno niebezpieczny.

Pan Eustachy spojrza³ we wskazanym kierunku i… zamar³
w os³upieniu. 

– Czy wyœcie kompletnie zdurnieli od tej wódy? To¿ to pan Kazi-
mierz G³ówka. Ojcem niejednemu móg³by byæ. 

– Panie Kazieñku, co z panem? Chory pan?
– Ja, chory? …Nie. Zszokowany, po prostu. To, panie Eustachy

ju¿ nie na moje nerwy.

– Ale co, panie Kazieñku?
– WyobraŸ pan sobie, poszed³em na poczte. 
– No, poczta, jak poczta. Jest tu od pó³ wieku.
– No w³aœnie. Dziœ te¿ wzi¹³em sobie kanapki, termos z herbat¹.

Wiadomo, ¿e jak cz³owiek idzie po awizo, czy za telewizor zap³aciæ,
to na ca³y dzieñ. Ledwieœ pan stan¹³, zaczyna³a siê przerwa dla
okienkowego personelu. Ledwo siê przerwa koñczy³a, personel
mia³ jakieœ niecierpi¹ce zw³oki sprawy do omówienia miêdzy sob¹.
Jak ju¿ siê pan doczeka³ ostatniej dziesi¹tki przed panem, zaczyna-
³a siê druga przerwa œniadaniowa. Przynajmniej cz³owiek wiedzia³,
¿e by³ w urzêdzie.

– No fakt, zwariowaæ mo¿na, ale ¿eby tak sobie braæ to do ser-
ca? 

– Otó¿ panie Eustachy kochany, tam ju¿ tera nic nie jest, tak jak
by³o. Co to komu przeszkadza³o, ¿e ludzie postali sobie dzieñ czy
dwa? 

– Co teraz? Co teraz?
– No teraz, panie Eustachy, dodatkowe oddzia³y porobi³y – na

Che³m¿yñskiej i na £ukowskiej. I na pl. Szembeka kolejek nie ma.
Nie ma! Wchodze i najpierw ide do parapetu, ¿eby sobie miejsce
znaleŸæ do stania… A tam pusto. Rozgl¹dam siê – ludzi nie ma. Tyl-
ko te kobity w okienkach. Wszystko trwa³o trzy minuty. Straszne.

– O ¿esz w morde. Fakt, straszne. Wszystko siê koñczy, panie Ka-
zieñku, wszystko… Szaser

Co tam panie na Pradze...

Szok

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 24.05, 7 i 21.06
tel. 613−63−53, 

672−80−50, 813−65−05, 
810−42−15

Uczymy z sukcesem!Uczymy z sukcesem!

KAT. „A” „B” „C” „E”
� domowe wyroby garmażeryjne � wiejska, tradycyjnie wędzona wędlina,

� wyroby regionalne � zdrowa żywność � produkty eko 
� przetwory owocowe i warzywne � organizacja imprez, catering

pn-pt: 10.00-19.00, sob: 8.00-16.00
ZZaapprraasszzaammyy  nnaa  oottwwaarrcciiee  ––  33  cczzeerrwwccaa  bbrr..  ddoo  nnaasszzeeggoo  sskklleeppuu  ww  RRaaddoośśccii  

pprrzzyy  uull..  PPaattrriioottóóww  221177  llookk..  BB  ((vviiss  áá  vviiss  ssttaaccjjii  kkoolleejjoowweejj))  

SSPPIIŻŻAARRNNIIAA  uu  HHEELLII  
––  PPIIEERROOGGAARRNNIIAA

ZZ  ttąą  rreekkllaammąą  uuddzziiee llaammyy  rraabbaattuu  ww  wwyyssookkoośścc ii   1100%%

S.M. „Przyczó³ek Grochowski”
posiada do wynajêcia

lokal użytkowy
przy ul. ¯ymirskiego 7 (parter)

o powierzchni 390 m kw.
telefon: 022 813−00−16

Ognisko TKKF
„Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15
zaprasza na korty tenisowe
czynne codziennie w godz. 700-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych
�� challange
�� turnieje
�� kawiarenka i rodzinna atmosfera
tel. 022 610−65−23
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RATY!
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SIDING
PODSUFITKI

PANELE
AKCESORIA

PARAPETY ZEW.
PRODUCENT

SPRZEDAŻ−MONTAŻ

ul. Chełmżyńska 1
Tel. 812−75−58

e−mail: phubw@wp.pl

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

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

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

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

Zamów TAXI SMS−em
tel. 0 602 46−9683

1,40 zł/km
(022) 675−52−52

OFERUJE WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM
usługi związane

z zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Spółdzielni 
w Warszawie przy ul. Kobielskiej 1, tel. 673−08−01.

PP

Metal−Market
NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

OKNA
SPRAWDŹ

nasze ceny!!!

ul. Zakole 2 (Rondo Wiatraczna)
tel. 022 610−46−32

Sulejówek ul. Kombatantów 59 
tel./fax 022 760−40−16

RATY
0%

PPrrzzeeddsszzkkoollee  AArrttyyssttyycczznnee
„„DDEELLFFIINNEEKK””

RReemmbbeerrttóóww,,  uull..  KKoorrddiiaannaa  8855
TTeell..  667733  4466  5544

OGŁASZA NABÓR DZIECI 
na rok 2006/2007

również dzieci od DRUGIEGO roku życia
Z A P E W N I A :
· fachową opiekę
· wszechstronny rozwój
· dodatkowe zajęcia plastyczne

Wszystkie zajęcia 
w cenie czesnego!

L
PRAWO JAZDY
kat. B
tel. 353 11 33
0697−140−068

890 zł
RATY!

REKLAMA REKLAMA

Spo³em WSS
Praga Po³udnie

ZAPRASZAMY!!!  

z okazji Dnia Dziecka
zaprasza na imprezê dla najm³odszych

w dniu 01.06.2006 r. 
w godz. 1500-1900

przed DH „Universam”
Przewidziane atrakcje 
dla dzieci:
� Szczudlarz, 

iluzjonista, 
po³ykacz ognia, 
akrobatyka , 
zabawa z dzieæmi, 
zapraszanie do wspólnych
wystêpów i konkursów, 
nauka trików,

� Klaun – malowanie buziek, 
krêcenie baloników, 
zabawianie dzieci,

�Wata cukrowa,
� Liczne konkursy z nagrodami.

Warszawie przybywa magicznych miejsc, gdzie w mi-
³ym i niebanalnie urz¹dzonym wnêtrzu mo¿na poobco-
waæ ze sztuk¹. Od niedawna do tej elitarnej grupy do-
³¹czy³a restauracja Menora przy Placu Grzybowskim.

Ju¿ sama przechadzka po placu i okolicznych uliczkach przenosi
nas w inny, zapomniany œwiat kultury ¿ydowskiej.

Wizyta w Menorze pozwala nam zapoznaæ siê z kuchni¹… i sztu-
k¹ ¿ydowsk¹, poniewa¿ oprócz sztuki miêsa mamy mo¿liwoœæ de-
lektowania siê twórczoœci¹ znanych malarzy. Andrzej Rzepkowski
i Micha³ Smó³ka wystawiaj¹ tam swoje nastrojowe pejza¿e (prze-
wa¿nie Kazimierza Dolnego i Krakowa). 

Natomiast nasz mieszkaniec, rysownik i karykaturzysta Jacek Fran-
kowski pokaza³ swoje rysunki inspirowane humorem ¿ydowskim.
Obrazy mo¿na nie tylko ogl¹daæ, ale równie¿ kupowaæ. (ab)

– Nieplanowane, ale bar-
dzo przyjemne – powiedzia³a
prezes Zofia Idzikowska. 18
maja przesz³o 100 cz³onków
Zwi¹zku Nauczycielstwa Pol-
skiego Oddzia³u Praga Po³u-
dnie, Wawer, Weso³a i Rember-
tów zebra³o siê w ZS Nr 37 im.
Agnieszki Osieckiej, aby pod-
sumowaæ mijaj¹c¹ kadencjê
i wybraæ nowe w³adze oddzia³u.
Po krótkim, uroczystym wstêpie
w czasie, którego m.in. po¿e-
gnano pedagogów odchodz¹-
cych na emeryturê i oddelego-
wano przedstawicieli do z³o¿e-
nia wieñca pod tablic¹ upamiêt-
niaj¹c¹ wybitn¹ nauczycielkê

Jadwigê Jaroszow¹, przyst¹pio-
no do obrad. ZNP, o którym
ostatnio by³o g³oœno w zwi¹zku
z walk¹ o podwy¿ki dla szkol-
nych pracowników niepedago-
gicznych, ca³kiem sprawnie
dzia³a³o przez minione cztery
lata. Zajmowa³o siê m.in. przy-

znawaniem ró¿nego rodzaju za-
pomóg (prawie 100 tys. z³),
organizowaniem Dnia Edukacji
Narodowej, Wigilii i Wielkano-
cy (ok. 70 tys. z³), Miko³ajek dla
dzieci cz³onów zwi¹zku (66 tys.
z³), przyznawaniem stypen-
diów, organizowaniem wycie-
czek i wczasów. Wydawali
dziesi¹tki opinii i rekomendacji. 

Wspó³tworzyli regulaminy
placówek i reprezentowali nau-
czycieli w S¹dzie Pracy. Zebra-
niu z uwag¹ przys³uchiwali siê
m.in. po³udniowoprascy radni:
Miros³awa Terlecka i Adam
Cieciura oraz wiceburmistrz
Rembertowa Ewa Rogoñ.
Cz³onkowie ZNP, które w ubie-
g³ym roku obchodzi³o stulecie
powstania, pozytywnie ocenili
pracê ustêpuj¹cego Zarz¹du
Oddzia³u i na prezesa ponownie
wybrali (ju¿ na pi¹t¹ kadencjê!)
Zofiê Idzikowsk¹. 

W Zarz¹dzie znalaz³o siê 19
osób (15 czynnych nauczycieli,
2 emerytowanych i 2 pracowni-
ków niepedagogicznych).

Olar.

KULTURA 
W MENORZE

rys. Jacek Frankowski

W Rembertowie, w sobotê 20 maja
mieszkañcy dzielnicy wraz ze swo-
imi pociechami mogli siê spotkaæ
na III ju¿ Festynie Rodzinnym. Im-
preza rozpoczê³a siê o godzinie
14. i potrwa³a do 21. Wszystko zor-
ganizowane by³o na stadionie przy
ul. K Ziemskiego.

Maj jest miesi¹cem, który rozpoczyna
imprezy plenerowe i „majówki”. Ich powo-
dzenie w du¿ym stopniu uzale¿nione jest
od pogody. Tym razem aura okaza³a siê ka-
pryœna. Na rembertowski festyn zawita³a
bowiem burza i spad³ ulewny deszcz. Nie
zrazi³o to jednak wielu goœci, którzy dziel-
nie stali pod g³ówn¹ scen¹, na której trwa³y
zawody w... dojeniu krowy. Wkrótce jed-
nak deszcz usta³, wyjrza³o s³oñce i mo¿na

by³o w pe³ni korzystaæ z atrakcji, jakie zo-
sta³y przygotowane i dla dzieci i dla doro-
s³ych. Najm³odsi mogli pozje¿d¿aæ na dmu-
chanym zamku, pomalowaæ sobie twarz,
przejechaæ siê na kucyku i polepiæ figurki
z gliny. Starsze dzieci mog³y siê poœcigaæ

na gokartach napêdzanych si³ami nóg, lub
na autach elektrycznych. 

Na terenie stadionu rozstawione by³y sta-
nowiska, przy których prezentowa³y siê do-
my kultury, przedszkola i szko³y. Doroœli
mieli okazjê skorzystaæ z konsultacji pra-
wników i psychologów. Trudno by³o udzie-
laæ samych porad na festynie, jednak wielu
zainteresowanych umawia³o siê na spotka-
nia ju¿ w oœrodkach pomocy. Na mini – gie³-
dzie pracy równie¿ mo¿na by³o skorzystaæ
z doradztwa specjalistów. W trakcie imprezy
odbywa³ siê tak¿e fina³ konkursu kampanii
spo³ecznej „Zachowaj trzeŸwy umys³”. 

Konkurs mia³ charakter szkolny i dzielni-
cowy, nale¿a³o w formie plastycznej, albo
poetyckiej zapromowaæ zdrowy styl ¿ycia.
Wed³ug Beaty Humiêckiej z Wydzia³u
Spraw Spo³ecznych i Zdrowia, jednej
z organizatorek festynu, mieszkañcy Rem-
bertowa stanêli na wysokoœci zadania i licz-
nie przybyli na przygotowan¹ imprezê.

Magda Rocka

Nauczyciele oceniali nauczycieli
– Ale tego nie ma w porz¹dku obrad! – pro-
testowa³a prezes oddzia³u ZNP, gdy tu¿ po
rozpoczêciu zebrania sprawozdawczo - wy-
borczego  emerytowana nauczycielka Teresa
Ostrowska poprosi³a o g³os. Chwilê póŸniej
prezes otrzyma³a bukiet kwiatów, laurkê,
podziêkowania i ¿yczenia na przysz³oœæ.

Rodzinnie w Rembertowie
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Ca³a przygoda rozpoczê³a
siê w 2002 roku, od dru¿yn z³o-
¿onych tylko ze znajomych po-
mys³odawcy, Arkadiusza Kura-
nowskiego. Wtedy nagrod¹ na
pierwsze miejsce by³ pami¹tko-
wy dyplom i uœcisk d³oni. Te-
raz, kiedy w lidze, co tydzieñ,
mierzy siê ze sob¹ ponad 50
dru¿yn w 5 ligach, na terenie 3
dzielnic prawobrze¿nej War-
szawy, najlepsi otrzymuj¹ kom-
plet strojów sportowych, z³ote
medale i pi³ki treningowe.
A nagrody wrêczaj¹ i burmi-
strzowie i znani sportowcy.

W niedzielê 14 maja odby³o
siê uroczyste zakoñczenie roz-
grywek I ligi VII edycji Praskiej
Ligi Pi³ki Halowej (PLPH) na
Pradze Po³udnie. 

Ostatnia kolejka przynios³a
wiele niespodziewanych wyni-
ków: KS Pekin zremisowa³ wy-
soko 4:4 z Niezamo¿nymi Gro-
chów. Zdobywca II miejsca KS
Goc³aw przegra³ z dru¿yn¹ ViP
Warszawa 4:1. Dru¿yna VIP ro-
zegra³a drugie spotkanie z lide-

rem ligi, który sobie zapewni³ na
1 kolejkê przed mistrzostwo ligi
ISS Pro. Mistrz sensacyjnie prze-
gra³ po wspania³ej walce 4:1. 

Meczem kolejki by³o spotka-
nie broni¹cych przed spadkiem
Saskersi Old Boys (ostatnich 8
spotkañ, przegra³a wszystkie
spotkania) i CKS Grabarz Gro-
chów. Faworytami spotkania by-
³a dru¿yna z Grochowa. Do 10

minuty gra by³a bardzo wyrów-
nana, pasjonuj¹ce akcje. I po³o-
wa skoñczy³a siê niespodziewa-
nym wynikiem 2:0 dla Sasker-
sów. II po³owa to popis gry ze-
spo³owej Boysów i wygrana 6:0.
Saskersi zostaj¹ w I lidze.

Rozgrywki zakoñczy³ mecz
najm³odszej dru¿yny ligi Perku-
na Boys z kandydatem do II
miejsca Nankatsu W³ochy. Wy-
gra³a m³odoœæ 1:0, Nankatsu zo-
sta³a III dru¿yn¹ I ligi.

Tego dnia hala sportowa przy
ulicy Siennickiej goœci³a, prócz
sta³ych bywalców – zawodni-
ków, znakomitych goœci: zastêp-
cê burmistrza dzielnicy Praga
Po³udnie, Antoniego Stradom-
skiego oraz znanego wszystkim
by³ego bramkarza polskiej repre-
zentacji, Macieja Szczêsnego.

- W naszej dzielnicy mie-
szka ok. 180 tys. osób.
W znacznej czêœci s¹ to ludzie
niezbyt bogaci. Ilu mieszkañ-
ców korzysta z pomocy spo-
³ecznej?

- Oko³o 9 %. Zmusza ich do
tego trudna sytuacja ¿yciowa –
ubóstwo, bezrobocie, d³ugo-
trwa³a choroba, niepe³nospraw-
noœæ. Pomoc¹ objête s¹ te¿ ro-
dziny dotkniête narkomani¹, al-
koholizmem, przemoc¹... 

- Jak wygl¹da³a praca Ko-
misji w tej kadencji?

- Odbyliœmy prawie 100 po-
siedzeñ. Podjêliœmy 175 stano-
wisk, wniosków i opinii. M.in.
wnioskowaliœmy o zwiêkszenie
finansów na wy¿ywienie oko³o
400 dzieci z rodzin dotkniêtych
ubóstwem przebywaj¹cych w 15
œwietlicach i trzech ogniskach
wychowawczych, o wsparcie ro-
dzin dotkniêtych przemoc¹
w staraniach o uzyskanie mie-
szkañ, o wsparcie w prowadze-
niu i rozwijaniu dzia³alnoœci
ognisk wychowawczych na Go-
c³awiu i osiedlu Dudziarska...

- Dudziarska sta³a siê syno-
nimem spo³ecznoœci wyklu-
czonej ze spo³eczeñstwa.

- Wnioskowaliœmy o uru-
chomienie tam linii autobuso-
wej. W ognisku wychowaw-
czym, jedynej osiedlowej pla-
cówce, azyl znajduje m³o-
dzie¿ i dzieci w wieku od 3 do
7 lat. Wnioskowaliœmy o do-
datkowe œrodki na ich wy¿y-
wienie.

- Mówimy o biedzie i ubóst-
wie, ale Komisja ma wp³yw
na rozdysponowanie czêœci
pieniêdzy z koncesji na sprze-
da¿ alkoholu...

- Z tych œrodków realizowane
s¹ zadania edukacyjne, pomocy
psychologicznej, programy re-
habilitacyjne kierowane do ro-
dzin z problemami uzale¿nieñ
i dotkniêtych przemoc¹, pro-
gramy profilaktyczne... Opiniu-
jemy je.

- W filmie „Wiosna Panie
sier¿ancie” uczestnicy spo-
tkania profilaktycznego noto-
wali przepis na dobry bim-
ber... A tak na serio, to profi-
laktyka w szko³ach to nudne
pogadanki – pogadali i poszli,
a ¿ycie toczy siê dalej...

- To przesz³oœæ. Pozytywnie
opiniujemy tylko ciekawe pro-
gramy. OPS, którego pracê opi-

niujemy co roku, realizuje i ko-
ordynuje przesz³o 80 progra-
mów z zakresu profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów
uzale¿nieñ. Tymi programami
objêtych jest ok. 15 tys. dzieci
i m³odzie¿y. Opiniuj¹c przy-
znanie pieniêdzy oczekujemy
efektywnoœci.

- Pomoc spo³eczna dzia³a
te¿ wœród ludzi starszych i sa-
motnych...

- Oczywiœcie. Kilkukrotnie
np. wnioskowaliœmy o remont
pomieszczeñ i uruchomienie
Dziennego Domu Pomocy Spo-
³ecznej przy ul. Paca 42. Uda³o
siê. Od tego roku dzia³a tam
oœrodek na miarê XXI wieku.

- PrzejdŸmy do sfery kultu-
ry. Z tego co wiem, do bardzo
szeroko pojêtej kultury.

- To prawda. Opiniujemy co
roku pracê i bud¿ety Wydzia³u
Kultury i Centrum Promocji

Kultury, propozycje nazw ulic
i parków, plany imprez w Mu-
szli Koncertowej. Wielokrotnie
zajmowaliœmy siê np. zakoñ-
czeniem budowy i oddaniem do
u¿ytku Biblioteki Naukowej
przy ul. Meissnera, zwiêksze-
niem œrodków na planowan¹
budowê Dzielnicowego Cen-
trum Promocji Kultury, które
powstanie przy ul. Podskarbiñ-
skiej. Poparliœmy inicjatywê
corocznej inscenizacji Bitwy
o Olszynkê Grochowsk¹...

- Do naszej redakcji docho-
dz¹ sygna³y, ¿e Ÿle siê dzieje
z klubami osiedlowymi na
Goc³awiu. Spó³dzielcy skar¿¹
siê, ¿e „³o¿¹ na kulturê”,
a w klubach nic siê nie dzie-
je...

- Znamy ten problem. Wnio-
skowaliœmy do burmistrza i do
Rady Osiedla Goc³aw o inter-
wencjê w SM Goc³aw Lotni-
sko. O umo¿liwienie dzia³alno-
œci klubom osiedlowym – tak
bardzo potrzebnym w tej czêœci
dzielnicy. Brak w³aœciwej poli-
tyki Spó³dzielni wzglêdem klu-
bów, brak z nimi wspó³pracy,
utrudnia, a wrêcz uniemo¿liwia
im realizacjê podstawowych
zadañ. Taki parali¿uj¹cy stan
bêdzie w przysz³oœci skutkowa³
wzrostem rozwoju zachowañ
patologicznych wœród dzieci
i m³odzie¿y Goc³awia. Widzi-
my ten problem i alarmujemy.
Liczymy, ¿e w³adze SM Go-
c³aw Lotnisko te¿ go w koñcu
dostrzeg¹.

- Miejmy nadziejê. Chocia¿
¿eby przekonaæ do czegoœ

w³adze spó³dzielcze trzeba
mieæ nie lada zdrowie...
A propos zdrowia - to jest sfe-
ra na któr¹ wszyscy narzeka-
my.  Jaki wp³yw ma komisja
na poprawê zdrowia w naszej
dzielnicy?

- W tej sferze najwiêcej zale-
¿y od NFZ. Popieraliœmy stara-
nia SZPZLO Praga Po³udnie
o zwiêkszenie kontraktów
z funduszem. Wspó³pracujemy
w rozwi¹zywaniu problemów
z jakimi boryka siê nasz 
SZPZLO, którego dzia³alnoœæ
w pewnym stopniu monitoruje-
my. Z zadowoleniem przyjêli-
œmy ostatnio informacjê dyrek-
tora zak³adu o zrównowa¿eniu
bilansu zysków i strat w bud¿e-
cie zespo³u.

- Oddzieln¹ kartê w pra-
cach komisji zapisa³ w tej ka-
dencji Szpital Grochowski...

- To prawda. Pod koniec
2005 r. komisja przyjê³a od
Komitetu Obywatelskiego
„Solidarnoœæ” oko³o dziesiêæ
tysiêcy podpisów w sprawie
obrony przed likwidacj¹ Klini-
ki Kardiologii w tym szpitalu.
Wyst¹piliœmy do w³adz z ape-
lem popieraj¹cym obronê kli-
niki. Podpisy mieszkañców
dotar³y do Prezydenta Warsza-
wy. Zajmowaliœmy siê te¿
trudn¹ sytuacj¹ finansow¹
Szpitala Grochowskiego. Po-
parliœmy wniosek Rady Spo-
³ecznej szpitala skierowany do
prezydenta miasta w sprawie
nieprawid³owoœci w zarz¹dza-
niu szpitalem. Wnioskowali-
œmy, z pozytywnym skutkiem,

do sto³ecznego Biura Polityki
Zdrowotnej o doposa¿enie
szpitala w nowy gastroskop,
sterylizator gazowy, inne nie-
zbêdne sprzêty.

- Ostatnio zapad³a decyzja
o likwidacji przychodni przy
ul. Ostrzyckiej 2/4, a w „Hi-
gienie” przy ul. Grochowskiej
339 zrezygnowano z pediatrii
i ginekologii...

- Ale sprzeciwiliœmy siê li-
kwidacji przychodni przy ul.
Ateñskiej. ¯yjemy w realnym
œwiecie. Fundusze s¹ ograni-
czone i trzeba dokonywaæ
trudnych wyborów. Jednak za-
wsze najwa¿niejszy jest dla
nas interes mieszkañców. Oso-
by korzystaj¹ce z przychodni
przy ul. Ostrzyckiej nic nie
strac¹, gdy¿ tam powstanie
placówka niepubliczna. Co do
„Higieny”, o sytuacji której
media du¿o pisa³y w ubieg³ym
roku, zdecydowanie popar-
liœmy starania dyrekcji 
SZPZLO, mieszkañców i Rady
Osiedla Kamionek o utrzyma-
nie tej przychodni. Do tego po-
trzebna jest jej generalna mo-
dernizacja. Niedawno mieli-
œmy spotkanie z pracownikami
s³u¿by zdrowia i mieszkañca-
mi i przekazaliœmy im dobr¹
nowinê: zosta³y przyznane pie-
ni¹dze na projekt remontu bu-
dynku. Gdyby to tylko od nas
zale¿a³o to powinniœmy mieæ
jak najwiêcej, jak najlepszych
przychodni...

- ...i jak najwiêcej zdrowia!
- I zdrowia!

Rozmawiał: Adam Rosiński

Słowo o misji praskich komisji
Kontynuujemy cykl wywiadów, z których
Czytelnicy mog¹ siê dowiedzieæ czym zajmu-
j¹ siê komisje dzia³aj¹ce przy Radzie Dzielni-
cy Praga Po³udnie. Dziœ rozmawiamy z radn¹
Janin¹ Kowalsk¹, Przewodnicz¹c¹ Komisji
Pomocy Spo³ecznej, Kultury i Zdrowia. 

DDDDzzzz iiiieeee llllnnnn iiii ccccoooowwwwoooo     nnnnaaaa     ssssppppoooorrrr ttttoooowwwwoooo
Tysi¹ce piêknych bramek

Tysi¹ce oddanych strza³ów, niezliczona iloœæ
wspania³ych parad bramkarskich, miliony
wykrzyczanych s³ów dopingu, mnóstwo emo-
cji, nerwów i czystej adrenaliny – to wszyst-
ko sk³ada³o siê na VII edycjê Praskiej Ligi Pi³-
ki Halowej.

www.mieszkaniec.pl04-062 Warszawa, ul. Grenadierów 10, 
tel./fax 022 813-43-83, 810-64-12

OdwiedŸ nasze strony
LOKALNIE I WIRTUALNIE

Z ich r¹k nagrody odebrali za-
równo najlepsi – dru¿yna ISS
Pro, jak i ci trochê gorsi, którzy
za zaanga¿owanie otrzymali pi³ki
treningowe, by podwy¿szyæ
swoje umiejêtnoœci. Trofea ode-
brali tak¿e indywidualni zwy-
ciêzcy tej edycji. Mowa tutaj

o zdobywcach nagród dla najlep-
szego strzelca ligi, najlepszego
bramkarza  i najlepszego zawo-
dnika. Tym razem statuetki trafi-
³y do, kolejno, Sebastiana Pieku-
towskiego (KS Goc³aw), Piotra
Wiœniocha (Saskersi Old Boys)
i Jaros³awa Pabianka (KS Pekin).

Teraz zawodników czeka za-
s³u¿ona przerwa a¿ do paŸ-
dziernika, a potem powrót na
boisko i znowu tysi¹ce bramek
i ogrom emocji co tydzieñ.
Zg³oszenia do nowej edycji ju¿
s¹ przyjmowane. Szczegó³y na
stronie www.plph.waw.pl. pw

Wyboje na TORze
- Budowa trzech placów zabaw
dla kilku niewielkich budynków
jest bez sensu – reprezentanci
wspólnot mieszkaniowych osie-
dla TOR przekonywali przedstawi-
cieli w³adz Pragi Po³udnie i ZGN.
Licz¹ na zmiany w projekcie rewi-
talizacji osiedla.

Szczerze mówi¹c mieszkañcy d³ugo nie mu-
sieli w³adzy przekonywaæ. Zarówno Antoni Stra-
domski, wiceburmistrz dzielnicy, jak i radny S³a-
womir Kalinowski przyznali im racjê. Nie ma sen-
su budowa trzech placów zabaw dla dzieci, gdy
sto metrów dalej, u zbiegu ul. Podskarbiñskiej
i Grochowskiej, trwa modernizacja Parku OPAK,
w którym atrakcji dla dzieci nie zabraknie. Osie-
dle TOR jest bardzo zaniedbanym osiedlem. Zo-
sta³ wobec niego opracowany program rewitaliza-
cji. Rewitalizowana ma byæ m.in. zieleñ i ci¹gi
pieszo-jezdne, w których dziury siêgaj¹ nawet
metra g³êbokoœci. Program zak³ada budowê
trzech placów zabaw. 

W¹tpliwoœci zebranych budzi³o, czy program
mo¿e byæ zmieniany. „Mieszkaniec” wyjaœnia³ tê
kwestiê w Biurze Polityki Lokalowej, które
nadzoruje sto³eczne rewitalizacje. – Oczywiœcie,
¿e mo¿e – us³yszeliœmy – Te programy ca³y czas
s¹ aktualizowane. Najlepiej niech wspólnoty wy-
st¹pi¹ z propozycj¹ zmian do burmistrza dzielnicy
lub do koordynatora programu na Pradze Po³u-
dnie. Proponowane zmiany bêdziemy oceniaæ nie

tylko ze wzglêdu na interes tych wspólnot, ale
w kontekœcie ca³ej dzielnicy, ale w tym przypadku
wydaj¹ siê byæ uzasadnione. W czasie majowego
spotkania zebrani rozwa¿ali co mog¹ zrobiæ we
w³asnym, wspólnotowym zakresie, co razem z sa-
morz¹dem, a czego mog¹ domagaæ siê od Dzielni-
cy. 

Rozmawiano o mo¿liwoœci ogrodzenia osiedla,
bezpieczeñstwie, zmianach w okolicy. Wspólnoty
po raz kolejny zwróci³y uwagê, ¿e do tej pory nie
otrzyma³y od ZGN dokumentacji budynków, choæ
od powstania wspólnot minê³o ju¿ du¿o czasu. 

Maria Koz³owska, dyrektor ZGN zapewni³a, ¿e
do koñca roku te dokumenty otrzymaj¹. – Jeste-
œmy gotowi realizowaæ ka¿d¹ uchwa³ê podjêt¹
przez wspólnoty – doda³a. – A zw³oka z dokumen-
tacj¹ wyniknê³a st¹d, ¿e nie wywi¹za³a siê firma,
która mia³a j¹ opracowaæ. Spotkania, do jakiego
dosz³o w si³owni na terenie Osiedla TOR s¹ po-
trzebne. Najwa¿niejsze, ¿eby za tymi spotkaniami
sz³y konkretne dzia³ania. A do zrobienia jest bar-
dzo du¿o. ar
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PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.

Warszawa, ul. Klonowa 16 (przy pl. Unii Lubelskiej)
(szko³a przeniesiona z ul. Noakowskiego 6)

tel. 646 44 97, 849 37 35, sekretariat czynny 16-18

Kurs przygotowawczy do matury
Organizowanej w maju 2006

(Niskie czesne – p³atne w ratach)

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

specjalnoœci
� Handel zagraniczny � Informatyka
� Finanse i rachunkowoœæ � Bankowoœæ
� Obs³uga ruchu turystycznego � Hotelarstwo
� Ekonomia i organizacja przedsiêbiorstw
� Integracja europejska

Zajêcia we wszystkich szko³ach odbywaj¹ siê
w co drug¹ sobotê (12.30-20.30) 

i niedzielê (8.00-14.00)

Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00

UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Liceum Ekonomicznego dla doros³ych

LO dla absolwentów szkó³ zasadniczych
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE 

(kurs roczny)

Salon Mebli

tel. 617 44 45

dla dzieci i m³odzie¿y

ul. Zwycięzców 4 d róg Wału Miedzeszyńskiego www.gibbon.waw.pl
Czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 1100-1900, w soboty – 1000-1500

Meble modu³owe do indywidualnego kompletowania
Modelarstwo– modele do sklejania (TAMIYA, Heller, AIR-FIX)

REKLAMA REKLAMA

Wiosenna promocja na materiały budowlane!!!
Super ceny na systemy dociepleń!!!

wełna mineralna          15 cm 14,96 m2 brutto

Sulejówek, ul. Pi³sudskiego 55 tel./fax: (022) 783 12 74, (022) 783 03 96 

systemy dociepleñ  / styropian / tynki akrylowe w kilka godzin / we³na mineralna / p³yty gipsowe /
konstrukcje / gipsy / zaprawy klejowe / ceramika budowlana / cement / kompleksowe zaopatrzenie

Na has³o „Mieszkaniec” przy zakupach – NIESPODZIANKA!

C E N T R U M  
F RY Z U R

C E N T R U M  
F RY Z U R

Zdrówko w Teatrze 
Ju¿ po raz drugi uczniowie z kl. IV b Szko³y
Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyñskie-
go stanêli na deskach Teatru ¯ydowskiego.
Szymon Szurmiej dyrektor teatru rok temu
wyrazi³ nadziejê, ¿e dzieci do niego wróc¹.
Wróci³y i zagra³y.

Nie zawiod³a siê publicznoœæ, która szczelnie wype³ni³a Teatr
¯ydowski. W ubieg³ym roku dzieci zagra³y rewelacyjnie. W tym
oczywiœcie by³y jeszcze lepsze. Bardziej dojrza³e aktorsko. 

Niew¹tpliwa zas³uga to Bogumi³y Goliszek, nauczycielki i wy-
chowawczyni, która poœwiêci³a niejeden dzieñ i niejedn¹ noc na
odpowiednie przygotowanie przedstawienia i pracê z uczniami.
U jej boku wytrwale sta³ Henryk Rajfer, aktor Teatru ¯ydowskie-
go i tata jednego z uczniów. – Sta³ te¿ nade mn¹ – ¿artobliwym
tonem Szymon Szurmiej, który bezp³atnie u¿yczy³ dzieciom sce-
ny, zawraca³ siê do publicznoœci przed spektaklem. – Mêczy³ i pil-
nowa³, aby przedstawienie dosz³o do skutku. A ja siê do tego przy-

chyli³em z przy-
jemnoœci¹.

W Teatrze ¯y-
dowskim pojawi-
³a siê anemia
i próchnica. Ale
bez paniki. Próch-
nica nie dotknê³a
sceny teatru,
a anemia aktorów.
Próchnica i Ane-
mia to jedne z po-
staci, jakie dzieci
odgrywa³y w „Ba-
œni o panowaniu
Zdrówka”. To hi-

storia królestwa Zdrowolandii, które na chwilê opuszcza król Zdrów-
ko. A wiadomo, ¿e jak kota nie ma to myszy harcuj¹... W baœni har-
cowa³y w³aœnie takie „paskudztwa”, jak Wirus, Anemia i Próchnica.

Dzieci œwietnie przygotowane do gry na deskach prawdziwe-
go teatru, prosta fabu³a, któr¹ koñczy happy end, aran¿acja mu-
zyczna oparta na motywach znanych przebojów – to wszystko
z³o¿y³o siê na sukces przedstawienia. No mo¿e z jednym za-
strze¿eniem, co do przeróbki szlagieru Andrzeja Rosiewicza.
Trudno zaprzeczyæ, ¿e „najwiêcej witaminy maj¹ polskie jarzy-
ny”, ale mêska czêœæ widowni po cichu nuci³a, ¿e to jednak pol-
skie dziewczyny s¹ najwiêkszym Ÿród³em witamin. I chyba to
prawda. No bo sk¹d ¿eñska czêœæ grona pedagogicznego SP 143,
z pani¹ dyrektor Halin¹ Weintz i pani¹ Bogumi³¹ na czele, mia-
³aby tyle si³y, ¿eby przez rok ciê¿ko pracowaæ i prowadziæ eki-
pê m³odych aktorów do sukcesu? ar

zapewniæ, ¿e i tego dnia dosta-
nê kilka ca³usów.

-  Jak¹ Mam¹ jest Justyna
Sieñczy³³o?

- Na pewno mam¹ bardzo
zapracowan¹. Czêsto z tego
w³aœnie powodu dopadaj¹
mnie wyrzuty sumienia. Dlate-
go, kiedy ju¿ jestem z dzieæmi
staram siê za wszelk¹ cenê po-
stawiæ na jakoœæ tych spotkañ.
Du¿o rozmawiamy, chodzimy
na spacery. Okoliczne lasy s¹
tak piêkne i zielone o tej porze
roku... Na przyk³ad w dniu na-
szej rozmowy (18.05. br.)  wy-
bieram siê z Kajetanem, syna-
mi s¹siadów i paroma innymi
ch³opcami do kina. Oczywi-
œcie bêdzie to „Asterix”, bo
id¹ sami ch³opcy i inny film
nawet nie by³ brany pod uwa-
gê. Przeprowadzi³am te¿ nie-
dawno z synkiem doœæ powa¿-
n¹ rozmowê na temat swojej
pracy i na koniec us³ysza³am:
„Mamo Ty musisz pracowaæ”.
Zdajê sobie sprawê, ¿e on jest
jeszcze na tyle ma³y, ¿e nie
mo¿na tego typu stwierdzeñ
traktowaæ jak wyroczniê, ale
zabrzmia³o to tak powa¿nie
i m¹drze, ¿e poczu³am siê
usprawiedliwiona. Poza tym
praca daje mi du¿o zadowole-
nia i satysfakcji. Dziêki niej
te¿ jestem szczêœliwsza i auto-
matycznie mam wiêcej pozy-
tywnej energii dla bliskich. 

- S¹dzi Pani, ¿e wzorce ze
swoich domów, sposób wycho-
wywania dzieci i kontaktu
z nimi przenosi siê w doros³ym
¿yciu do w³asnej rodziny?

- Na pewno tak. Staramy siê
oczywiœcie nie powielaæ b³ê-

dów naszych rodziców, je¿eli
takie gdzieœ po drodze zosta³y
pope³nione, ale nie zawsze siê
nam to udaje. Pozostaj¹ tak¿e
geny, które równie¿ odgrywaj¹
istotn¹ rolê w naszym ¿yciu. Ja
mia³am to szczêœcie, ¿e wycho-
wa³am siê w szczêœliwym do-
mu. Prócz ciep³a rodzinnego
mia³am te¿ du¿o zajêæ, które
wype³nia³y  moje póŸniejsze

dzieciñstwo, dorastanie. Kaje-
tan oprócz szko³y, wolnego
czasu i rozrywek ma tak¿e swo-
je obowi¹zki. Chodzi na karate,
basen, angielski. Jednak wydaje
mi siê, ¿e dziewczynkom bar-
dziej mo¿na wype³niæ czas i do-
braæ ciekawsze zajêcia. 

- Byæ mo¿e ch³opcom przy-
da³aby siê teraz siostrzycz-
ka?

- Maj¹ siostrê przyrodni¹,
Nataliê. To dorastaj¹ca, m¹dra
i inteligentna panienka. Ma ze
mn¹ i ch³opcami bardzo dobry
kontakt, chocia¿ jest w tzw.
„trudnym” wieku nastolatki. 

- Opowiada Pani o rodzi-
nie, dzieciach z tak¹ trosk¹
i mi³oœci¹. W dzisiejszych
czasach, kiedy reklamuje siê
luŸny tryb – solo i bez zobo-
wi¹zañ... 

- Wydaje mi siê, ¿e ratun-
kiem dla dzisiejszego œwiata
pe³nego brutalnoœci, pogoni
za s³aw¹ i pieni¹dzem jest
w³aœnie taka ma³a „instytucja”
jak rodzina. Ona nadaje sens
¿yciu. 

- Przed nami nied³ugo
równie¿ Dzieñ Dziecka. Wie-
cie Pañstwo ju¿ co z tej oka-
zji kupicie ch³opcom?

- Dzieñ Dziecka trwa ju¿
u nas od miesi¹ca. Codziennie
Kajetan opowiada mi co
chcia³by dostaæ i zazwyczaj
ka¿dego kolejnego dnia jest to
coœ innego (œmiech). Ale
w koñcu na pewno coœ wybie-
rzemy.

- Wybieracie siê Pañstwo
gdzieœ na wakacje?

- To bêdzie trudne, ponie-
wa¿ przez najbli¿sze miesi¹ce
bêdziemy bardzo zajêci. Na
pewno na kilka dni pojadê
z ch³opcami nad morze. Nad
Ba³tykiem regenerujê si³y
i wypoczywam. Poza tym je-
steœmy w trakcie budowy
i uruchamiania teatru „Ka-
mienica” przy al. Solidarno-
œci 93 i z tego te¿ wzglêdu na-
sze wakacje bêd¹ bardzo pra-
cowite.

- ¯yczê zatem Pañstwu
wspania³ego Dnia Mamy
i Dnia Dziecka oraz dziêkujê
za rozmowê.

Magdalena Kamińska
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�� Strzy¿enie 10 z³
��Modelowanie+strzy¿enie 20 z³
�� Baleyage, trwa³a od 35 z³
�� Tipsy 40 z³

al. Waszyngtona 67 
tel. 022 870-48-86

0605-610-202

Justyna Sieńczyłło
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– Wierzê Panie Prezydencie
– mówi³ Krzysztof Materna pro-
wadz¹cy Œwiêto Saskiej Kêpy –
¿e wystarcz¹ Pana trzy s³owa:
Proszê zatwierdziæ! Ktoœ z t³u-
my zreflektowa³ siê i krzykn¹³,
¿e to tylko dwa s³owa. Na to
Materna doda³ – Szybko! 

W³adze w... kolorowym
pochodzie

Imprezê rozpocz¹³ Pochód
Okularników (foto 1) prowa-

dzony m.in. przez prezydenta
Kochalskiego i burmistrzów:
Mateusza Mroza (Praga P³d.)
i Artura Brodowskiego (Œród-
mieœcie). By³o barwnie, hucznie
i weso³o. Okularnicy minêli
okupowane przez dzieci Mini
Weso³e Miasteczko i wzd³u¿
rozstawionych straganów i ka-
wiarnianych ogródków przeszli

do zbiegu ul. Francuskiej
z Obroñców, gdzie na czas im-
prezy stan¹³ naturalnej wielko-
œci projekt rzeŸby przedstawia-
j¹cy siedz¹c¹ przy stoliku
Agnieszkê Osieck¹. 

Agnieszka siê objawi³a

Ods³oniêcia rzeŸby dokona³
przedstawiciel okularników -–
oœmioletni Staœ, którego s³ownie
wspomagali m.in. Alina Janow-
ska i Jan Szurmiej, g³ówny re¿y-

ser sasko-kêpskiej imprezy (foto
2). Na ul. Francuskiej panowa³
iœcie paryski klimat (foto 3): rado-
sny gwar, koncerty, artyœci znani
i mniej znani, zabawa, kawiaren-
ki... – Postawienie rzeŸby Agnie-
szki to cudny pomys³! Ze wszech
miar! – Stanis³aw Soyka (foto 4)
powiedzia³ „Mieszkañcowi” po
wspania³ym koncercie. – A je-

szcze cudowniejsze jest dzisiejsze
spotkanie. Marzê, ¿eby z tego zro-
bi³a siê coroczna tradycja... Przy
jednym z kawiarnianych stoli-
ków, jak dawniej Agnieszka
Osiecka, zasiad³a jej córka – Aga-
ta Passent. Przychylnie wyra¿a³a

siê o projekcie rzeŸby:  –  Mo¿na
siê do niej przysi¹œæ i spêdziæ
wspólnie trochê czasu. Mo¿e na
osobê, która siê przysi¹dzie sp³y-
nie trochê jej geniuszu?

Bez fuszerki

Iwona Jatowt z ul. Miêdzyna-
rodowej, która (z „Mieszkañ-
cem” w rêku) bawi³a siê z przyja-
ció³mi mówi krótko: Jest œwiet-
nie! Mimo olbrzymiego ruchu
w przyfrancuskich kawiarenkach
i restauracyjkach najwiêksz¹
uczt¹ by³a zafundowana mie-
szkañcom uczta dla ducha: Mag-
da Umer prezentowa³a laureatów
konkursu „Pamiêtajmy o Osiec-
kiej”, Teatr Rampa wystawi³
spektakl „Wielka Woda”, wys-
têpowali te¿ uczniowie szko³y
imienia poetki, a w fina³owym

koncercie, prócz aktorów „Piw-
nicy pod Baranami” wyst¹pi³a
Maryla Rodowicz. Agnieszka
Osiecka zadba³a o to, ¿eby im-
preza odby³a siê bez fuszerki –
tu¿ przed porywaj¹cym wystê-
pem Maryli (która oczywiœcie

zaczê³a i zakoñczy³a koncert
„Ma³goœk¹”) spad³ ulewny
deszcz. Na tyle krótki, ¿eby nie
zepsuæ imprezy, ale na tyle silny,
aby zmoczyæ wisz¹ce w poprzek
Francuskiej bia³e koszule, które
chcia³y czy nie, musia³y potem
schn¹æ. Zgodnie ze œpiewem Ma-
ryli i t³umu. 

Kulami w poezjê

Za kulisami Krzysztof Materna
potwierdzi³ to, co mówi³ ze sce-
ny: – Publicznoœæ œwietna! Im-
preza trafiona w „dychê”, a bur-
mistrza, który to wszystko zaini-
cjowa³, macie super! Po koncer-
cie fani Agnieszki Osieckiej zdej-
mowali wisz¹ce na sznurach ko-
szule i zawieszone na drzewach
kartki z tekstami poetki. Po te
„pami¹tki” przyjaciele Justyny ze

Œródmieœcia siêgali po¿yczonymi
od niepe³nosprawnych... kulami.
Kompani Magdy z Saskiej Kêpy
byli jeszcze bardziej pomys³owi –
aby siêgaæ wy¿ej wspierali siê
na... inwalidzkim wózku. - Byli-
œmy dzieñ wczeœniej na „Ursyna-

liach” – mówili m³odzi ludzie -
nie ma porównania. U was by³o
fantastycznie! Dla kilku fanów
zbieranie „pami¹tek” skoñczy³o
siê kontaktem ze Stra¿¹ Miejsk¹
i Policj¹, gdy¿ elementy sceno-
grafii stanowi³y w³asnoœæ Sto-
³ecznej Estrady. Kiedyœ mieliœmy
wiêŸniów politycznych, a teraz

doczekaliœmy siê „wiêŸniów poe-
tycznych”.

Zgubiony pantofelek

O tym, ¿e Agnieszka jeszcze
wróci na Francusk¹ (zarówno

w postaci prawdziwej rzeŸby, jak
i przez powtórkê imprezy w przy-
sz³ym roku) mo¿e œwiadczyæ fakt
pozostawienia w nocy na ulicy
„jej pantofelka”. Podobna historia
zdarzy³a siê Kopciuszkowi, który
w koñcu powróci³ do zamku i zo-
sta³ tam na sta³e. Jak Agnieszka
na Saskiej Kêpie. Ada M.

To był maj! – śpiewała Saska Kępa
T³umy, które 13 maja wype³ni³y ul. Francusk¹
zgodnie (acz zaocznie) bi³y brawo Radzie War-
szawy. Sta³o siê tak, jak tylko prezydent stoli-
cy Miros³aw Kochalski zapewni³, ¿e postara
siê, aby radni zaakceptowali dofinansowanie
przez Miasto rzeŸby Agnieszki Osieckiej.

1

2

3

4
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OFERUJEMY: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie,
bogaty program kulturalny oraz szerok¹ gamê zabiegów balneologicznych.

W pobli¿u lodowisko, pijalnie wód i inne atrakcje!!!

zaprasza przez ca³y rok na 14-dniowe turnusy
lecznicze, wypoczynkowe i rehabilitacyjne 

(z dofinansowaniem PFRON)

POZNAJ UROKI KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35
www.krynica.com.pl/zgoda/

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

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

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

JASKINIA 
SOLNA
ZDROWE MORSKIE 

POWIETRZE
Idealny klimat dla
dorosŁych i dzieci

Rembertów ul. Czerwonych Beretów 14
tel. 673−48−93 

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31

�� Protetyka – protezy nylon.
�� Korony, mosty porcelanowe
�� Implanty
�� Laseroterapia – paradontoza
�� Wybielanie jednorazowe
�� RTG na miejscu

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

BASEN DLA KAŻDEGO
Proponuje:
� naukê p³ywania dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych
� p³ywanie rekreacyjne
� wynajem basenu
� p³ywanie dla przedszkoli, szkó³ i uczelni
� saunê i si³owniê

Ponadto:
� æwiczenia w wodzie zapobiegaj¹ce osteoporozie
� aerobik w wodzie
� nauka p³ywania dla seniorów

Na miejscu:
� bar, sklep p³ywacki i p³etwonurkowy
� bezp³atny parking

Posiadamy w³asn¹ ochronê.

ul. Namys³owska 8, 
03-455 Warszawa
tel./fax 619-88-08, 
tel. 619-27-59, 818-83-81
www.naka.waw.pl
e-mail:kontakt@naka.waw.pl

Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.30 do 21.00,
w soboty od 9.00 do 14.00.

NZOZ LECZNICA NZOZ LECZNICA 
FUNDACJI ZDROWIEFUNDACJI ZDROWIE

ul. Niekłańska 4/24, 
03−924 Warszawa

tel. 672−78−39; 672−71−39
· lekarze specjaliści dla dzieci 

i dorosłych
· poradnia szczepień – pełen zakres
· badania EKG, Echo serca, USG,

przepływy
· badania słuchu
· EEG dla noworodków, dzieci,

dorosłych
· EEG Biofeedback terapia dla dzieci

(problemy z nauką, zachowaniem) 
i dorosłych (nerwice, depresje)

Sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego 
– refundacja NFZ
tel. 497−75−55

Co jak co, ale czynsze na
pewno nie s¹ u nas tanie! Tak
siê zastanawiam, na co te pie-
ni¹dze id¹! Na przyk³ad ostat-
nio: ktoœ ruszy³ g³ow¹ i wre-
szcie zrobili u nas piêkne klom-
by. Krzewy, kwiaty, zieloniutka
trawka, wszystko a¿ pachnie!
Nareszcie! Ogrodzili te trawni-
ki – kwietniki p³otkami, ¿eby
psy tam nie paskudzi³y, maj¹
tyle innych miejsc! Na nie-
których postawili nawet ta-
bliczki dla niedomyœlnych, ¿e-
by nie wpuszczaæ tam psów.
W koñcu dooko³a nie brak nie
ogrodzonej, „stepowej” zieleni.

No i co? Wracam wieczorem,
a tu s¹siadka, starsza kobieta,
stêka i dŸwiga swojego spasio-
nego kundla przez nowy p³otek,
¿eby narobi³ w³aœnie na ten ³ad-
ny trawnik. Bo nie chce jej siê
iœæ sto metrów dalej. Woli stê-
kaæ i dŸwigaæ. A rano w win-
dzie narzeka³a na wysoki czyn-
sz! Szlag mnie trafi³ i pytam,
czy nie szkoda jej paskudziæ na
kwietniku, za który przecie¿ sa-
ma w tym czynszu p³aci³a! A ta
- oczy w s³up. Nic nie rozumie!

Ludzie, czy wam nie ¿al?!
Nie lepiej od razu wrzuciæ te
pieni¹dze w b³oto zamiast naj-
pierw marudziæ, ¿eby posadzili

wam ³adne kwiatki, a potem
dostawaæ przepukliny, ¿eby
wasz pies paskudzi³ w³aœnie
tam! Albo samochodem wyry-
waæ pod blokiem koleiny

w trawniku, œwie¿o rekultywo-
wanym za wasze w³asne pieni¹-
dze?

A weŸmy takie piaskownice.
Najpierw krzyk: wymieniaæ
piasek! Bakterie! Dzieci! Sane-
pid! A potem ju¿ luz: œwie¿y
piasek, w sam raz rano - dla
psów, w po³udnie - dla dziecia-
ków. Pokrzyczeliœmy, to nam

piasek wymienili, a co! Za na-
sze pieni¹dze, za moje! No i co,
kto mi zabroni, ¿eby i mój pies
mia³ z tego uciechê? 

Przepukliny to siê chyba boi
jeszcze parê osób. Boj¹ siê
podŸwign¹æ! Taka moda ostat-
nio wœród s¹siadów, ¿eby
œmierdz¹ce worki ze œmieciami
zamiast od razu wynieœæ do zsy-
pu, przetrzymywaæ pod w³asny-
mi drzwiami. Co oni chc¹ z tego
cha³upniczo produkowaæ, bio-
gaz do ogrzewania mieszkañ,

ekolodzy w kube³ szarpani?
Œmieci elegancko spakowane,
w plastik, taka wiêcej niby eu-
ropejska kultura! A mnie ¿al
czasów, gdy ka¿dy biega³ co
i raz z wiaderkiem i nic nikomu
nie œmierdzia³o pod drzwiami.

Albo te korytarze. Tu przepu-
kliny boi siê chyba spó³dziel-
nia, ¿e nie wyœle kogoœ, kto

zrobi z tym porz¹dek! Dos³ow-
nie, jak pajêczyna – ka¿dy so-
bie ci¹gnie w dowoln¹ stronê.
Ten od domofonu, ten od ka-
blówki, tamten od internetu czy
telefonu. Kilka mieszkañ na
piêtrze i ju¿ jest pl¹tanina! Je-
den w prawo, drugi w lewo,
czarny siê oberwa³ i zwisa, bia-
³y koœlawo przybity do œciany.
Ale administracji to nie prze-
szkadza, widaæ to zwisanie ja-
kieœ zaraŸliwe jest, bo im te¿
wisi!

W spó³dzielniach mieszka-
niowych zaczê³y siê zebrania
grup cz³onkowskich, po nich
przyjd¹ w czerwcu walne.
Podobnie we wspólnotach mie-
szkaniowych. Administracja
nam przedstawi, ile na co wy-
da³a (z naszych!) pieniêdzy, my
bêdziemy narzekaæ na bzdety
i pastwiæ siê nad prac¹ dozor-
ców czy administratorek, za-
miast zagrzmieæ gromko na nas
samych, na wspó³mieszkañców,
na s¹siadów: „Ludzie! Gdzie
wy rozum macie?! Czêsto zda-
rza siê wam w domu, ¿eby za
coœ zap³aciæ i zaraz zacz¹æ to
niszczyæ? Nie?! To czemu u li-
cha tak postêpujecie z tym, co
na nasze w³asne ¿¹danie robi
dla nas spó³dzielnia?! Przecie¿
to nasze, niema³e pieni¹dze, na
które sami siê sk³adamy, mie-
si¹c po miesi¹cu, z bólem port-
fela szarpi¹c siê na czynsz!!!”

Niektórzy musieliby mocno
wytê¿yæ rozum, ¿eby to do nich
dotar³o. Oby z tego niecodzien-
nego dla nich wysi³ku te¿ nie do-
stali przepukliny... A. Zadra

Sklep z zapleczem sanitarnym – Al. Zieleniecka.

Zza wêg³a

Bo przepukliny
dostaniesz!

W sobotê 20 maja w Szkole
Podstawowej nr 109 im. Ba-
talionów Ch³opskich przy
ul. Przygodnej odby³a siê
Majówka i Dzieñ Otwarty.
Ju¿ z daleka s³ychaæ by³o
muzykê, a z ka¿dym kro-
kiem oczom ukazywa³o siê
coraz wiêcej barw.

Na straganach powiewa³y balony, mo¿-
na by³o skosztowaæ rozmaitych pysznoœci
oraz kupiæ ksi¹¿ki na kiermaszu. Na
g³ównej scenie odbywa³y siê wystêpy
klas, by³ te¿ dmuchany kolorowy pa³ac na

którym dzieci dokonywa³y rozmaitych
akrobacji. Na os³odê ¿ycia kupowa³y wa-
tê cukrow¹, która dla wielu jest symbolem
dzieciñstwa, a ¿e pogoda dopisa³a, du¿ym
powodzeniem cieszy³y siê lody w ró¿nych

smakach. W specjalnej czêœci ogródka
zorganizowano francusk¹ kawiarenkê.
Potrawy opisane by³y zarówno po polsku,
jak i po francusku, co s³u¿y³o dzieciom
wzbogaceniem s³ownictwa.

- Dziœ mamy okazjê zaprezentowaæ siê.
Odby³y siê ju¿ wystêpy taneczne, wystêpo-
wa³a zerówka, bêd¹ ma³e formy teatralne
– opowiada³ o uroczystoœci dyrektor szko-
³y Stefan Dejeka. – S¹ te¿ V Osiedlowe
Mistrzostwa Pi³ki Koszykowej – doda³.

Dla odwiedzaj¹cych otwarto szkolne
sale i zakamarki. Odby³y siê liczne kon-
kursy z nagrodami. Konkurs plastyczny,
sportowy, turniej szachowy – atrakcje
mo¿na by wymieniaæ w nieskoñczonoœæ.
Jedyne, czego nie wymieniê, to nuda, bo
dla niej na Majówce po prostu nie by³o
miejsca.

Agata Ballaun

Góraszka zaprasza!
Ponad 50 samolotów i œmig³owców bêdzie mo¿-
na zobaczyæ na XI Miêdzynarodowym Pikniku
Lotniczym w Góraszce,  który  odbêdzie siê 10
i 11 czerwca.

G³ówn¹ gwia-
zd¹ tegorocznego
Pikniku bêdzie
Hannes Arch,
który zaprezentu-
je siê publiczno-
œci za sterami sa-
molotu Edge-
540. Mo¿liwoœci
techniczne tego
samolotu to
m.in.: 320 koni
mechanicznych,
przeci¹¿enia do
10 G, max prêd-
koœæ ponad 450
km, co w po³¹czeniu z umiejêtnoœciami pilota bez w¹tpienia za-
gwarantuje niezwyk³e widowisko. W Góraszce zobaczymy tak¿e
Jacob Hollander’a, który swoim Pitts’em S2B Special wykona po-
kazy efektownego sky-writingu. Natomiast jedn¹ z najbardziej
spektakularnych atrakcji Pikniku bêdzie niew¹tpliwie spacer
dwóch dziewczyn na skrzyd³ach dwup³atowca Grumann 
G-164A Ag-Cat. To zapieraj¹ce dech w piersiach show w jêzyku
lotniczym nosi nazwê wingwalkingu.

Dla wszystkich odwiedzaj¹cych Piknik przygotowano równie¿
wiele atrakcji naziemnych, m.in. wystawê zabytkowych samocho-
dów, eksponaty Muzeum „Or³a Bia³ego” oraz grupy rekonstrukcyj-
ne. A dla najm³odszych zorganizowano pokazy eksperymentów na-
ukowych, czyli naukê na weso³o oraz weso³e miasteczko. (ab)

Wielka majówka
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REKLAMA REKLAMA

ul. Komorska 42, 
Warszawa-Grochów

Tel. 879-87-61

Zapraszamy 
na leczenie doros³ych,

m³odzie¿, dzieci. PORADY I PRZEGL¥D Czynne codziennie – 900-2100 sobota – 900-1500

Stomatologia zachowawcza
� wybielanie zêbów
� profilaktyka próchnicy dzieci

Protetyka
� mosty i korony porcelanowe
� protezy akrylowe i szkieletowe
� protezy elastyczne

Ortodoncja
� aparaty sta³e i ruchome

Chirurgia Stomatologiczna
� usuniêcie torbieli (resekcje)
� ekstrakcje: „ósemek”, 

zêbów zatrzymanych
� chemisekcje
� IMPLANTY
Znieczulenia miejscowe �� Nowoczesny
sprzêt i materia³y �� Indywidualny dobór
postêpowania leczniczego
Mo¿liwoœæ p³acenia KARTAMI KREDYTOWYMI

WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do Lekarzy 

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

ul. Igañska 22 
tel. 022 870 35 27, pon.- pt. 11-19, sob. 10-14 

MAJOWA PROMOCJA!
PRZY ZAKUPIE OKULARÓW KOREKCYJNYCH OTRZYMASZ WSPANIA£E

OKULARY PRZECIWS£ONECZNE MARKI SIMONMARTELL
– TYLKO ZA JEDEN UŒMIECH! A NA OKULARY PRZECIWS£ONECZNE

INNYCH MAREK – OTRZYMASZ 50% RABATU!

Salon Optyczny – Simon Martell



Lepiej słyszeć
S³abo s³yszysz? Masz problemy z rozumie-
niem mowy? A mo¿e ktoœ z bliskich ma k³o-
poty ze s³uchem? Przeczytaj, w jaki sposób
zasiêgn¹æ pomocy!

Wiele osób zastanawia siê, czy to ju¿ pora na badanie s³uchu
czy mo¿e krewni i znajomi przesadzaj¹ mówi¹c, ¿e coraz trudniej
jest siê z nimi porozumieæ. A przecie¿ pomiar s³uchu oraz dobór
aparatu jest bezbolesny i bezp³atny. 

Szacuje siê, ¿e problem ubytku s³uchu dotyczy oko³o 10% popu-
lacji. Oznacza to, ¿e problem w Warszawie dotyczy oko³o 200 tys.
osób, choæ z pewnoœci¹ o wiele mniej zdaje sobie z tego sprawê.

Zakup aparatu s³uchowego powinien byæ traktowany jako inwe-
stycja we w³asne zdrowie, dlatego nale¿y staraæ siê wybraæ aparat
s³uchowy, który najlepiej odpowiada potrzebom pacjenta, i to w³a-
œnie, a nie wy³¹cznie cena, powinno wp³yn¹æ na jego ostateczny
wybór.

Pe³en zakres us³ug zwi¹zanych z pomoc¹ osobom niedos³ysz¹-
cym oferuje gabinet audioprotetyczny firmy FONIKON, który mie-
œci siê przy ulicy Br. Czecha 39 (w pobli¿u stacji Warszawa-Wa-
wer). Mo¿na tu zbadaæ s³uch, przymierzyæ oraz zaopatrzyæ siê
w aparat s³uchowy. Przy zakupie aparatu istnieje mo¿liwoœæ sko-
rzystania z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dofi-
nansowania przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

W gabinecie oferowane s¹ aparaty s³uchowe renomowanych
firm, u¿ywane przez miliony osób na ca³ym œwiecie, od lat znane
i sprawdzone tak¿e na polskim rynku. Dostêpne w pe³nej gamie
produkty – od analogowych do cyfrowych z systemami sztucznej
inteligencji, od zausznych do wewn¹trzusznych – s¹ do nabycia za
gotówkê lub w atrakcyjnym systemie ratalnym (bez odsetek). Do-
datkowo, na miejscu mo¿na nabyæ wszelkie niezbêdne akcesoria
i dodatki do aparatów s³uchowych, czyli: baterie, wk³adki, œrodki
czyszcz¹ce, itp.

– Niezbêdnym Ÿród³em sukcesu przy doborze aparatu s³uchowe-
go jest zrozumienie potrzeb pacjenta i uwzglêdnienie jego indywi-
dualnego trybu ¿ycia. Staranna analiza oczekiwañ pacjenta umo¿-
liwia zaproponowanie konkretnego rozwi¹zania w postaci nowo-
czesnego aparatu s³uchowego – mówi pan Jacek Kozio³, dyplomo-
wany audioprotetyk z firmy FONIKON.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promocj¹ pracownicy gabinetu audiopro-
tetycznego firmy Fonikon zapraszaj¹ wszystkich zainteresowa-
nych na bezp³atne badanie s³uchu oraz konsultacjê audioprote-
tyczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z refundacji NFZ i œrod-
ków PFRON. Gabinet mieœci siê przy ulicy Br. Czecha 39 (w po-
bli¿u stacji Warszawa-Wawer), tel. 353-42-50. Godziny otwarcia:
codziennie od 10.00 do 17.30. AS 2006

� sprzêt rehabilitacyjno-medyczny
� materace ortopedyczne
� refundacja NFZ

ul. Jagielloñska 34, 
(budynek poradni zdrowia)
tel. 499-33-40, 
tel./fax 818-77-68
www.rehactiv.republika.pl

pn.-pt. 10-18 sob. 10-14

RAT
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Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia – wybrane procedury medyczne

Poradnia Chorób Sutka, 
Profilaktyki Przeciwnowotworowej

i Chorób Okresu Przekwitania
03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od ul. Londyñskiej)

Informacje i zapisy tel. 672−78−57, tel/fax 672−79−36

WYKONUJEMY NASTĘPUJĄCE BADANIA I KONSULTACJE:
�Mammografiê – (LORAD IV-M) – wraz z konsultacj¹ specjalisty onkologa

� USG – (VINGMED SYSTEM FIVE) – badanie: sutka, tarczycy, jamy 
brzusznej, gruczo³u krokowego, j¹dra, ginekologiczne (w tym transvaginalne),
ga³ki ocznej, kolana, stawu barkowego, przezciemi¹czkowe, wêz³y ch³onne,
przep³ywy ¿ylne i têtnicze (Doppler).

� Densytometrie – (ACHILLES PLUS) – badanie gêstoœci koœci

� Konsultacje onkologiczne

� Konsultacje endokrynologiczne

�Konsultacje ginekologiczne i ginekologiczno-endokrynologiczne
(menopauza, cytologia, USG ginekologiczne)

� Biopsje pod USG � Badania laboratoryjne

� Profilaktyka grupowa dla zak³adów pracy

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 022 353 42 50

Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 022 353 06 20
Warszawa – Mokotów, ul. J. D¹browskiego 16, tel. 022 498 75 40

Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 022 862 99 90

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

APARATY S£UCHOWE

Zapraszamy:
pon.-pt. w godz. 10.00-17.30

ul. Br. Czecha 39
tel.353−42−50

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Klinika
Stomatologiczna

(od 1991 r.)
ul. Samolotowa 2

(obok poczty)
Warszawa − Gocław
tel. 022 672−12−71

� Pe³ny zakres us³ug
� Usuwanie kamienia

nazêbnego – tylko
95 złotych

� Trzech lekarzy
ortodontów

� Rtg
czynne pn.-sob. 730-2030

niedz. 900-1300

Otoczony piêkn¹, spokojn¹
zieleni¹ budynek lœni czysto-
œci¹ i nastraja pogodnie. Pokoje
jedno, dwu i trzyosobowe wy-
posa¿one tak, by czuæ siê tu
u siebie, eleganckie ³azienki,
warunki sprzyjaj¹ce przejœciu
przez trudny czas odtrucia i le-
czenia.

Oœrodek jest kameralny i ta-
ki w³aœnie powinien byæ. Tyl-
ko wówczas mo¿na stworzyæ
odpowiednie warunki i troskli-
wie zadbaæ o ka¿dego pacjen-
ta, rozpoznaæ jego potrzeby,
otoczyæ opiek¹ i wsparciem.
Kameralnoœæ pozwala równie¿
na stuprocentow¹ dyskrecjê,
ogromnie wa¿n¹ dla nie-

których osób. Sk¹d nazwa:
„Ma³y Rycerz”? To proste:
oœrodek le¿y z dala od centrum
Warszawy (w razie potrzeby
pacjentów dowo¿¹ gratis z lot-
niska czy dworca PKP),
w okolicach Bia³o³êki, w³aœnie
przy ulicy Ma³ego Rycerza 25.
Ma³y Rycerz, czyli Pan Wo³o-
dyjowski, jest przy okazji do-

brym patronem dla tego rodza-
ju placówki: udowodni³ sobie
i œwiatu, ¿e niemo¿liwe staje
siê mo¿liwym, nawet wów-
czas, gdy „cia³o md³e, lecz
duch potê¿ny”! 

W³aœnie ten „duch”, chêæ do-
konania zmian w swoim ¿yciu,
chêæ powrotu do normalnoœci
i samokontroli to elementy
ogromnie sprzyjaj¹ce temu, by
w pe³ni skorzystaæ z wieloeta-
powego programu, opartego
w sporej czêœci na znakomitych
doœwiadczeniach. 

Tok leczenia jest indywidu-
alnie dostosowywany przez
certyfikowanych specjalistów
do specyfiki otoczonego ca³o-

dobow¹ opiek¹. Terapia indy-
widualna lub grupowa, za-
wsze poprzedzona jest odtru-
ciem, którego tak obawia siê
wiêkszoœæ uzale¿nionych.
Niepotrzebnie, bo tu, w „Ma-
³ym Rycerzu”, dziêki umiejêt-
nemu stosowaniu leków naj-
nowszej generacji, detoks jest
bezbolesny. 

Oœrodek posiada umowê
z NFZ, a ponadto ma podpisany
kontrakt z Urzêdem Miasta,
który sponsoruje dzia³ania tera-
peutyczne. Dziêki temu czêœæ
œwiadczeñ jest za darmo, ale
czêœæ – odp³atnie. A jednak
warto skorzystaæ z oferty Cen-
trum, które wspó³pracuje rów-
nie¿ z innymi oœrodkami
o podobnym charakterze i,
w razie potrzeby, kieruje pa-
cjenta do innej placówki. 

Zalecany czas trwania terapii
jest ró¿ny, zale¿nie od przypa-
d³oœci. Ka¿dy pacjent ma opra-
cowany indywidualny tok le-
czenia.

Jednak ¿adne leczenie nie bê-
dzie tu w pe³ni skuteczne, jeœli
osoba uzale¿niona nie bêdzie
zdecydowana, by z niego sko-
rzystaæ i nie bêdzie widzia³a
sensu w szukaniu pomocy. Spe-
cjaliœci z oœrodka zalecaj¹, by
zacz¹æ od prze³amania w sobie
niechêci i lêku przed terapi¹.
Wspó³czesna medycyna potrafi
bardzo skutecznie leczyæ i ³ago-
dziæ tego rodzaju dolegliwoœci.
Niektórzy mog¹ mieæ trudnoœci
z oddaniem siê w rêce lekarzy –
specjalistów, poniewa¿ uwa¿a-
j¹, ¿e s¹ œwiadomi w³asnych

potrzeb i nikt nie wie lepiej, ni¿
oni sami, czego im potrzeba.
Pewnie maj¹ sporo racji tylko,
póki co, oni maj¹ nadal pro-
blem ze swoim uzale¿nieniem,
a owi lekarze – niema³e sukce-
sy w wyprowadzaniu ludzi z al-
koholizmu, narkomanii czy le-
komanii. 

Cele terapii s¹ bardzo rozbu-
dowane, od zniwelowania
szkodliwych skutków uzale¿-
nienia i oczyszczenia organi-
zmu przez umiejêtnoœci radze-
nia sobie ze sob¹, swoimi pro-
blemami, swoim otoczeniem,
a¿ po zyskanie narzêdzi do wy-
trwania w trzeŸwoœci.

Miejsce jest, i to piêkne; zna-
komity program leczenia pro-
wadzony przez nowoczesnych,
doœwiadczonych specjalistów –
równie¿, osób z uzale¿nieniami
nie brak. Trzeba tylko podj¹æ
decyzjê, trzeba tylko chcieæ.
Normalne, zdrowe ¿ycie, duma
z siebie i najbli¿szych, serdecz-
ne, czyste wiêzi – to nie jest
poza zasiêgiem Twoich mo¿li-
woœci. Mo¿esz to mieæ. Wy-
starczy zdecydowaæ siê na do-
br¹ zmianê w Twoim ¿yciu.
Warto próbowaæ!
AS 2006 KaJa

UZALEŻNIENIA? LECZYMY!
To nieprawda, ¿e uzale¿nieñ nie da siê leczyæ.
Alkoholizm, narkomania i lekomania nie mu-
sz¹ oznaczaæ przekreœlenia ca³ego ¿ycia swo-
jego i bliskich.  By pomóc osobom z takimi
w³aœnie problemami, powsta³ „Ma³y Rycerz”,
pierwsze w Polsce Centrum Leczenia Uzale¿-
nieñ na wysokim, europejskim poziomie. 

Centrum Leczenia Uzależnień „Mały Rycerz” 
Warszawa, ul. Ma³ego Rycerza 25
tel.: (22) 675 90 36, 0 501 730 173
info@detox.pl        www.detoks.pl 
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 11

POZIOMO: 1-A wentyl, kran. 1-J mieszka w Zagrzebiu. 
2-E ¿o³nierz lekkiej jazdy. 3-A wojskowy organ dowodzenia. 
3-G mieszaniec psa eskimoskiego z wilkiem. 4-E rêczny kara-
bin maszynowy. 4-L Asyr, bóg S³oñca. 5-G Szalom, autor try-
logii. 6-A zabobon. 6-K hormon. 7-B kraina zmar³ych we w³a-
daniu Ozyrysa. 7-G miejsce zamieszkania. 8-D w³aœciciel bi-
blijnej arki. 8-J zamieni³ siekierkê na kijek. 9-F urzêdowy de-
kret papieski. 10-A æwiczenie na dr¹¿ku.10-H przyprawa ku-
chenna do miêsa. 11-A element fortyfikacji, budowla w kszta³-
cie piêciok¹tnym. 12-H naczelny organ w³adzy pañstwowej.
13-A utwór z klêsk¹ bohatera. 14-J krzewinka na zimowe bu-
kiety. 15-E araukaria, drzewo iglaste. 16-A elektryczny za-
cisk.16-J du¿a rzeka na Ukrainie. 
PIONOWO: A-1 jednostka organizacyjna w harcerstwie. A-10
lubi figlowaæ, broiæ, psociæ. B-6 taniec czeski. C-1 masyw gór-
ski ko³o Sofii. C-10 wybieranie robactwa z sierœci lub piór. 
D-6 Hemingway. E-1 Peter, flamandzki malarz (zm. w 1640 r.).
E-11 staro¿ytna nazwa Hiszpanii. F-8 przep³ywa przez Sara-
gossê. G-1 wodospad. H-2 wyspa indonezyjska w pobli¿u Su-
matry. H-7 przetwór owocowy. H-12 szkrab, pêtak. I-3 wysoki

dostojnik pañstwowy w krajach muzu³mañskich. I-9 Walenty-
na dla przyjació³. J-1 ordynus, grubianin. J-7 szkic literacki. 
J-12 stolica Arabii Saudyjskiej. K-5 pisemna wypowiedŸ skie-
rowana do osoby. L-1 rzeka w Polsce i Czechach, dop³yw
Odry. L-8 ciastko z kremem. £-4 szkopu³ w drewnie. £-12 stan
w USA z Augusta. M-1 obserwator. N-8 postaæ z komedii Sze-
kspira (Komedia omy³ek). O-1 naukowiec zajmuj¹cy siê jak¹œ
nauk¹ teoretyczn¹. O-12 budynek do prezentowania przed-
stawieñ.      opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w ter-
minie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie
krzy¿ówki Nr 25/2005: „Szczepan mroŸny, luty groŸny”.
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Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Renta Zych
z ul. Dwernickiego. Wa¿ne do 5 czerwca br.

Ka¿da wiosna jest por¹
generalnych porz¹d-
ków. Jak radzono sobie

dawniej, czym czyszczono
i sprz¹tano na d³ugo po wyna-
lezieniu przys³owiowej miot³y?
Na te i inne pytania bêdê stara³
siê odpowiedzieæ prezentuj¹c
przy okazji reklamy œrodków,
którymi siê pos³ugiwano. 

Takie choæby pranie, pocz¹t-
kowo sprowadzaj¹ce siê do
moczenia bielizny w bie¿¹cej
wodzie, w której poza krysta-
licznym piaskiem oraz drew-
nian¹ kijank¹, niezbêdn¹ do
wielokrotnego nacierania ni¹
spieranej powierzchni materia-
³u, niczego innego zgo³a nie
u¿ywano. XIX wiek nieprzy-
padkowo nazywany epok¹ pa-
ry, wprowadzi³ prawdziw¹ re-
wolucjê w szeregu codzien-
nych czynnoœci. Pojawiaj¹ siê
wtedy rozmaite udogodnienia,
których nigdy dot¹d nie stoso-
wano na masow¹ skalê. Wtedy

wynalazcami stali siê równie¿
uczniowie Szko³y Rzemieœlni-
czej F. Borys³awskiego na
warszawskiej Woli, co po-
twierdza zachowana w mych
zbiorach reklama, którzy
wprowadzili na rynek myd³o
w proszku do prania bielizny.
Swój wynalazek m³odzi twór-
cy nazwali „Postêp”. 

Kolejn¹ nowoœci¹ by³a za-
prawa do pod³óg i posadzek
„Higiena”, reklamowana na po-
cz¹tku XX wieku. Popularny
staje siê równie¿ krochmal
„Orze³” przeznaczony do fira-
nek i bielizny, produkowany
przez znane Zak³ady Chemicz-
no - Farmaceutyczne „Ludwik
Spiess i Synowie” w Tarchomi-
nie pod Warszaw¹ (dotychczas
istniej¹ce - wystêpuj¹ce pod na-
zw¹: Polfa). 

Prawdziwym hitem by³a
maszyna o nazwie „Jedyna –
non plus ultra”, jeœli wierzyæ
reklamie, pior¹ca 100 sztuk

ró¿nej bielizny w godzinê. By-
³aby to pierwsza pralka, której
cena jak na owe czasy by³a
niezwykle przystêpna, bo wy-
nosi³a zaledwie 10 rubli.
W tym samym czasie ³ódzka
fabryka Towarzystwa Akcyj-
nego „J. A. John” wprowadzi-
³a maszynê do prania „Ca³¹
par¹”, która pra³a „trzy razy
prêdzej i taniej w porównaniu
z przestarza³ym rêcznym spo-
sobem”. Niestety nie ma jej
ceny, nie dowiemy siê ile ko-
sztowa³a i na ile by³a konku-
rencyjnym urz¹dzeniem w sto-
sunku do owej „Jedynej –
pralki – non plus ultra”. 

Jeszcze przed wybuchem
pierwszej wojny œwiatowej
pojawia siê... aparat do czy-
szczenia  dywanów „Aspirum”

o napêdzie no¿nym, wch³ania-
j¹cy kurz. Wylansowany przez
jedn¹ z najstarszych warszaw-
skich firm handlowych „Krzy-
sztof Brun i Syn”, utrzymuj¹-
c¹ wytworny sklep z nowinka-
mi technicznymi w gmachu
Hotelu Bristol, od chwili jego
otwarcia w 1901 roku. By³by
to zapewne pierwszy elektro-
lux czyli odkurzacz.

Na koniec zostawi³em rekla-
mê firmy „Dobrolin”, za³o¿onej
przez braci Pal. Wyroby tej fa-
bryki pamiêtaj¹ jeszcze starsze
pokolenia Polaków. Jedna z re-
klam, drukowana na autentycz-
nej bibule opatrzona by³a takim
oto oryginalnym wierszykiem
reklamowym:

Spójrz, proszê tylko 
w domostwa wnêtrze, 

I na gosposiê na drugim 
piêtrze, 

Patrz, jak weselem p³on¹ 
jej lica,

A zaœ na pierwszym z³a 
sekutnica

Klnie na czym tylko œwiat 
dzisiaj stoi.

Gdzie¿ jest przyczyna, gdzie¿ 
tajemnica,

Spróbujcie zgadn¹æ, najmilsi
moi! 

O, nie jest wcale trudna 
zagadka:

Na drugim piêtrze pod³oga 
g³adka

Pod „Dobrolinu” œwietn¹ 
zapraw¹.

Z pierwszego piêtra gosposiu 
¿wawo

Kup tej zaprawy puszkê 
niewielk¹,

A praca, co ciê z³oœci¹ napawa, 
Bêdzie zabawk¹ i bagatelk¹!

I tym dowcipnym akcentem
koñczê ten tekst.

Tadeusz Wł. Świątek

H O R O S K O PH O R O S K O P

Wiosenne
porządki

ZAU£KI HISTORII

�� BARAN 21.03-21.04
Jesteœ osobnikiem bardzo bystrym i lubisz praco-
waæ. Najbardziej dbasz o sprawy firmy. Swoje sta-
wiasz na drugim miejscu. Teraz musisz znaleŸæ
rozs¹dny kompromis. Bêdziesz musia³ poœwiêciæ
wiêcej uwagi sobie i swojej rodzinie. Nie szastaj
pieniêdzmi, bo czekaj¹ ciê spore wydatki, których
nie planowa³eœ. 

�� BYK 22.04-21.05
Nadesz³y tygodnie, w których przejdziesz prze-
mianê duchow¹. Postarasz siê zadbaæ o swoje
¿ycie osobiste, ktoœ o kim od dawna myœlisz
z sympati¹ sprawi ci wielk¹ niespodziankê.
W sprawach finansów i pracy musisz zachowaæ
ostro¿noœæ, ich pe³na kontrola jest jak najbardziej
wskazana.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
W najbli¿szym czasie odczujesz ogromny przy-
p³yw energii. Ale taka sytuacja mo¿e skompliko-
waæ twoje ¿ycie osobiste. Zanadto poœwiêcisz siê
sprawom zawodowym, które bêd¹ twoim ¿ywio-
³em. Zamiast pomyœleæ o ukochanej osobie, ty bê-
dziesz przesiadywaæ w pracy... Wspania³a, wio-
senna pogoda sprzyja wycieczkom za miasto lub
spacerom, zastanów siê czy za du¿o nie tracisz.

�� RAK 22.06-22.07
Odczuwasz niezaspokojone ambicje, aby staæ siê
najlepszym. Mo¿e ci to przysporzyæ problemów.
Niestety mo¿esz przeceniæ swoje si³y. Postaraj siê
przeczekaæ ten niesprzyjaj¹cy czas, zajmij siê
sprawami domowymi, dzia³k¹ lub drobnymi napra-
wami. Najwa¿niejsze kwestie rozstrzygaj radz¹c
siê osób zaufanych.

�� LEW 23.07-23.08
W ci¹gu nadchodz¹cych dni bêdziesz musia³
powstrzymaæ swój apetyt na szybkie robienie
interesów. Wskazana jest wiêksza samody-
scyplina. Najwa¿niejsze bêdzie teraz rzetelne
wywi¹zywanie siê z codziennych obowi¹zków,
a tak¿e rozs¹dne kierowanie swoim zdrowiem.
Nie mo¿esz dopuœciæ do nadmiernego spadku
energii. W uczuciach przyda³aby siê odrobina
szaleñstwa..

�� PANNA 24.08-23.09
W najbli¿szym czasie czeka ciê wspania³y okres
obfituj¹cy w mi³e niespodzianki. Jak na ciebie, to
bêdzie bardzo du¿o. Bardzo dobrze dzia³aj¹ na
twoj¹ psychikê spotkania z przyjació³mi, wypady
na zakupy i do kina. Korzystaj wiêc, ile siê da.
Ciesz siê ka¿dym nadchodz¹cym dniem. To samo
czeka ciê w uczuciach. Mo¿e przyjœæ nag³e olœnie-
nie, które spowoduje zamêt w twoich myœlach.

��WAGA 24.09-23.10
Potrafisz bardzo dobrze pracowaæ, ale
umiesz te¿ wypoczywaæ. Na razie poch³ania-

j¹ ciê praca i robienie kariery. Mo¿esz osi¹-
gn¹æ wiele i to bez zbytniego wysi³ku. Ale
nadmierny wysi³ek mo¿e odbiæ siê na twoim
zdrowiu. Wiêc postaraj siê przystopowaæ. Je-
œli to mo¿liwe korzystaj z uroków natury, naj-
lepszym wypoczynkiem bêdzie skopanie
ogródka.

�� SKORPION 24.10-23.11
B³yskotliwoœæ, ambicja i inteligencja to twoje
podstawowe atuty. Masz teraz sprzyjaj¹c¹ sy-
tuacjê w sprawach finansowych. Nie musisz
odmawiaæ sobie wszystkiego. Wybierz siê na
ma³e zakupy, pomyœl, ¿e ju¿ nied³ugo bêdzie
lato, mo¿e warto odnowiæ swoj¹ garderobê.
Koniecznie zaplanuj sobie wypoczynek, na
który zabierz rodzinê lub blisk¹ ci osobê.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Czujesz siê wspaniale, ale twoje sprawy oso-
biste mog¹ siê trochê skomplikowaæ. Pewien
wp³yw bêdzie to mia³o na sprawy zawodowe.
Wszystko to bêdzie mia³o charakter przejœcio-
wy, wiêc nie martw siê zanadto. Uda ci siê po-
konaæ przeszkody i wyjœæ na prost¹. Bardzo
siê sprawdzasz w pracy zespo³owej i jeœli uda
ci siê po³¹czyæ si³y ze swoimi wspó³pracowni-
kami mo¿ecie wspólnie „przenosiæ góry”.  

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Nie unikaj odpowiedzialnoœci za swoje postê-
powanie. Mo¿esz wiele zdzia³aæ na polu zawo-
dowym, ale postêpuj rozwa¿nie i bez nadmier-
nego nag³oœnienia. Postêpuj elastycznie
i z du¿¹ doz¹ kompromisu. Samotne Kozioro¿-
ce mo¿e spotkaæ mi³e zaskoczenie w spra-
wach sercowych, a te w sta³ych zwi¹zkach
mog¹ liczyæ na odœwie¿enie uczuæ. 

��WODNIK 21.01-19.02
Myœlisz teraz o ci¹g³ych zmianach, g³owê
masz pe³n¹ pomys³ów. Chcia³byœ je realizo-
waæ w pracy, wprowadzaæ w czyn. Wszystko
to powoduje, ¿e jesteœ w stanie nag³ego o¿y-
wienia. Te pomys³y mog¹ pomóc ci przeforso-
waæ swoje stanowisko w sprawach zawodo-
wych, spotkaj¹ siê te¿ pe³nym poparciem sze-
fów. Jeœli masz sta³ego partnera postaraj siê
zadbaæ o niego.

�� RYBY 20.02-20.03
Od jakiegoœ czasu masz zapêdy do dyrygowa-
nia innymi. Wiêc powstrzymaj  maniery dykta-
tora, bo mo¿esz skomplikowaæ sobie swoje
sprawy ¿yciowe i osobiste. Zdrowie bêdzie ci
dopisywaæ, sprawy uczuciowe mog¹ siê tro-
szkê pogmatwaæ. Przyczyn¹ bêdzie twoje
podejœcie do bliskiej ci osoby. Zastanów siê
nad swoim postêpowaniem i pomyœl co robiæ
dalej, aby nie zniechêciæ jej na d³u¿ej. Merlin

Sponsorem „Zau³ków historii” jest
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Reklama  myd³a  w proszku  do  prania  bielizny „Postêp”  wprowa-
dzonego  na  rynek  przez  uczniów  szko³y  rzemieœlniczej   F. Bo-
rys³awskiego.            Fot. ze zbiorów Tadeusza W. Œwi¹tka (1890).

Reklama pasty do pod³óg „Higiena”. Fot. ze zbiorów Tadeusza W. Œwi¹tka (1910).

Reklama  krochmalu  do  bielizny i firanek „Orze³”. Fot. ze zbiorów Tadeusza W. Œwi¹tka  (1906-10).

Reklama maszyny do prania
„Ca³¹ Par¹”. Fot. ze zbiorów 
Tadeusza W. Œwi¹tka (1910).
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REKLAMA REKLAMA

Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B 
672 04 40 

Grochów – ul. Igañska 2
810 85 23

� PSY
� KOTY
� GRYZONIE
� RYBY
� PTAKI
� GADY

interna
chirurgia
profilaktyka
położnictwo
stomatologia
badania laboratoryjne
USG, RTG, EKG, LASER

HOTEL

STRZY¯ENIE I PIELÊGNACJA

SKLEP – ARTYKU£Y DLA ZWIERZ¥T

RABAT DLA EMERYTÓW – 20%

P£ATNOŒÆ RATALNA

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT

Dopiero niedawno lekarze
weterynarii specjalizuj¹cy siê
w behawiorze (sposobie zacho-
wania) zwierz¹t wysnuli now¹
teoriê na ten temat. Teoria ta
g³osi, ¿e koprofagia to atawi-
styczna cecha zachowania
psów wynikaj¹ca po czêœci
z charakteru drapie¿nika, a po
czêœci z narowów i nawyków.
Suka w gnieŸdzie zjada odcho-
dy szczeni¹t, dziêki czemu eli-
minowane s¹ zapachy mog¹ce
zwabiæ innego drapie¿nika.
Szczeniêta, które pozostaj¹ d³u-
¿ej w gnieŸdzie (póŸniej socja-
lizowane) niekiedy nabieraj¹
nawyków matki i nawzajem
zjadaj¹ swoje odchody. Bywa,
¿e przenosz¹ ten nawyk w swo-
je doros³e ¿ycie. Przy niedobo-
rach mikro i makroelementów
psy potrafi¹ zjadaæ tynk, zie-
miê. Jednak¿e, uwaga jest to
równie¿ objaw towarzysz¹cy
niektórym groŸnym chorobom

np. wœciekliŸnie. Zjadanie tra-
wy natomiast jest sygna³em, ¿e
dzieje siê coœ z³ego w przewo-
dzie pokarmowym. Psy czêsto
bowiem zjadaj¹ trawê po to tyl-
ko, by zwymiotowaæ.

Pies ze sk³onnoœciami do ko-
profagii powinien byæ wypro-
wadzany na spacer, na smyczy
i w kagañcu, a przy ka¿dej pró-
bie zjedzenia ka³u stanowczo
karcony. Przy pozytywnym za-
chowaniu nagradzany smako-
³ykiem i pochwa³¹. Tylko takie
stanowcze i konsekwentne za-
chowanie w³aœciciela, daje
szansê na opanowanie tej sytu-
acji. Wspomagaj¹co mo¿na
podaæ tabletki zawieraj¹ce wy-
ci¹g ze ¿wacza krów. Warto za-
dbaæ o dowartoœciowanie psa
w mieszanki mineralno-wita-
minowe. 

W przypadku zjadania trawy
wzbogaciæ dietê o wiêksz¹ za-
wartoœæ b³onnika. Ten odra¿a-

j¹cy nawyk ( odruch) niektóre
psy maj¹ g³êboko zakodowany
i niejednokrotnie sytuacje stre-
suj¹ce lub wrêcz przeciwnie
totalna nuda potrafi¹ go wy-
zwoliæ. Zarówno ze wzglêdów
higienicznych, jak i zdrowot-
nych w³aœciciel psa nie powi-
nien do takich sytuacji dopu-
szczaæ. Przecie¿ jak¿e ³atwo
wówczas o zara¿enie siê paso-
¿ytami, czy groŸnymi choroba-
mi przewodu pokarmowego
wywo³ywanymi przez bakterie
i wirusy.

Psy jako drapie¿niki
w swym instynkcie myœliw-
skim potrafi¹ wytarzaæ siê
w wielu rzeczach. Wytarzanie
siê w odchodach, czy rozk³ada-
j¹cych siê resztkach pochodze-
nia organicznego pozwala psu
zatraciæ swój naturalny zapach
– staje siê on wówczas niewy-
czuwalny dla potencjalnej ofia-
ry ³owów.

Innym „zapachowym” pro-
blemem jest cieczka u suk.
Czêœciowo opanowaæ sytuacjê
pomagaj¹ specjalnie skonstru-
owane spraye i tabletki chloro-
filowe. W przypadku cieczki
przydatne s¹ tak¿e specjalne
majteczki dla suk, które mo¿na
kupiæ w wiêkszoœci sklepów
zoologicznych. Zdecydowanie
pomagaj¹ one utrzymaæ czy-
stoœæ w domu, szczególnie
podczas pierwszych dni ciecz-
ki u suni.

Problem nietrzymania mo-
czu u suk po sterylizacji mo¿e
pojawiæ siê w kilkanaœcie mie-
siêcy po zabiegu i to u oko³o
10-20%. Problem dotyczy czê-
œciej zwierz¹t du¿ych i po
wczesnej sterylizacji. Przyczy-
n¹ jest niepe³ne zamykanie siê
zwieracza cewki moczowej.
Najprawdopodobniej jednak
jest to wynikiem braku estro-
genów, gdy¿ ich podanie niwe-
luje problem. Posikiwanie z ra-
doœci to niestety zupe³nie inny
– emocjonalny problem, który
spotykany jest czêsto u psów
nadmiernie impulsywnych. Je-
dyn¹ rozs¹dn¹ rad¹ jest ignoro-
wanie psa np. podczas powita-
nia. Dopiero, kiedy ten och³o-
nie z pierwszych emocji mo¿na
siê z nim przywitaæ.

Lekarz weterynarii 
Artur Dobrzyński 

MIESZKAÑCU pomó¿!
Wstydliwe problemy

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski

Specjalista Chorób Psów i Kotów
04-052 Warszawa ul. Grenadierów 13, tel. (022) 673-70-25

od poniedzia³ku do pi¹tku: 9.00-19.00 
sobota: 9.00-14.00, niedziela: umówione wizyty

CENTRUM FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE
al. Waszyngtona 122, tel. 870-14-44

� Kosmetyka � Zabiegi tradycyjne, zabiegi od¿ywcze dla cer dojrza³ych…
oraz wiele innych

� Manicure, Tipsy� Medyczna Pielêgnacja Stóp
� Szybkie, bezpieczne i trwa³e opalanie ERGOLINE 600 TURBO – POWER

FRYZJERSTWO DAMSKIE, MÊSKIE, DZIECIÊCE
Pe³en zakres us³ug

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

* USŁUGI
* Narożniki wg. wymiarów klienta
* Materiały obiciowe
Warszawa, ul. Krypska 52/54

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−607−190−012

TAPICER

Zjadanie ka³u – koprofagia wyraz ten
pochodzi od greckich s³ów: kopros
– ka³ i phagien – po¿eraæ. Do nie-
dawna uwa¿ano, ¿e za wyst¹pienie
koprofagii odpowiedzialne s¹ niedo-
bory wynikaj¹ce z niedo¿ywienia,
niedobory enzymów trzustkowych,
b¹dŸ Ÿle dobranej diety, przy jedno-
czesnym braku dodatkowej suple-
mentacji mineralno-witaminowej. 

� Listy do redakcji �
Szanowni Pañstwo,

proszê o interwencjê
w sprawie opieki nad zieleni¹
w Parku Skaryszewskim. 

Z ¿alem patrzê, co robi¹
z nim „fachowcy” i obawiam
siê, ¿e jak tak dalej pójdzie to
do czasu rewitalizacji Park
straci wiele zieleni. Proszê
zobaczyæ, jak wygl¹daj¹
krzewy przy asfaltowej œcie¿-
ce nad Jeziorkiem Kamion-
kowskim (równoleg³ej do uli-
cy Grochowskiej, przecho-
dz¹cej wzd³u¿ Osiedla Sona-
ta do fabryki Wedla). 

Dwa lata temu krzewy za-
miest przyciêcia, aby stano-
wi³y zwarty ¿ywop³ot lub
mia³y zwart¹ sylwetkê zosta³y
„obrzêpolone” – pozosta-
wiono d³ugie ga³êzie z ma³¹
liczb¹ ga³¹zek, które zwisaj¹
w ka¿d¹ stronê i uginaj¹ siê
pod wp³ywem w³asnego ciê-
¿aru. 

Wygl¹da to przyt³aczaj¹co.
Dodatkowo w tym roku zbio-
rowiska krzewów, którym
uda³o siê unikn¹æ takiego ¿y-
wota zosta³y tak mocno przy-
ciête (pozbawione prawie
wszystkich ga³êzi), ¿e do tej
pory nie wypuœci³y liœci. 

Dla porównania proszê zo-
baczyæ, jak piêkny maj¹ po-
krój krzewy, którymi opiekuj¹
siê ogrodnicy na Osiedlu So-
nata. Z ¿alem patrzê na ni-
szczenie Parku przez ogro-
dników. 

Szkoda tak¿e, ¿e do czasu
rewitalizacji (pytanie: kiedy
tak naprawdê siê rozpocz-
nie?) nikomu nie zale¿y, aby
posadziæ choæby wierzby p³a-
cz¹ce nad Jeziorkiem Ka-
mionkowskim oraz drzewa
wzd³u¿ g³ównych alei parko-
wych, których z ró¿nych przy-
czyn zabrak³o (m.in. w na-
stêpstwie ubieg³orocznej wi-
chury) i które potrzebuj¹
wielku lat, aby wzrost zrów-
naæ siê z obecnymi drzewami.
Proszê o interwencjê w tej
sprawie.

Pozdrawiam
Anna Krukowska

* * *
Szanowna Redakcjo, po

d³ugim czasie zamkniêcia sta-
rej k³adki w koñcu postawio-
no now¹ i czêœci mieszkañ-
ców okolic Al. Stanów Zjed-
noczonych na wysokoœci ul.

Miêdzyborskiej ul¿y³o w dro-
dze na pocztê czy do koœcio³a.
Niestety, nie mo¿na mieæ
wszystkiego i tak k³adka jest
obiektem, w którym nikt nie
pomyœla³ o matkach z dzieæ-
mi, niepe³nosprawnych, czy
nawet rowerzystach. Proszê
o interwencjê i przekazanie
w³adzom gratulacji.

Iwona

* * *
Chcia³abym na ³amach na-

szej (jestem mieszkank¹ Gro-
chowa) gazety z³o¿yæ ser-
deczne podziêkowania.
W dniach 13 i 14 maja na
stadionie Or³a odbywa³y siê
zawody lekkoatletyczne.
Uczestniczy³am w nich jako
kibic wraz z 4-letnim wnucz-
kiem. Poniewa¿ mieliœmy za-
miar ogl¹daæ je dosyæ d³ugo,
wziê³am kanapki, napój, tele-
fon oraz portfel z dokumenta-
mi (dowód, prawo jazdy, kar-
ta do bankomatu oraz pieni¹-
dze). W poszukiwaniu chu-

steczki wyjê³am portfel i zo-
stawi³am go na ³awce na try-
bunach. Pogoda w niedzielê
zaczê³a siê psuæ i postanowi-
³am z wnuczkiem udaæ siê do
domu oko³o godz. 17.30.
Brak portfela zauwa¿y³am

oko³o godz. 19.30. Z nadzie-
j¹, ¿e chocia¿ odzyskam do-
kumenty chcia³am udaæ siê
z synow¹ na obiekt stadionu. 

Zd¹¿y³am tylko wyjœæ
z klatki schodowej, gdy do
mojego mieszkania dzwoni³
pan, który by³ spikerem na
owych zawodach. Mówi³, ¿e
wzywa³ mnie kilkakrotnie do
odbioru zguby. Poniewa¿ nie
zg³osi³am siê, postanowi³ od-
daæ je osobiœcie.

Odbieraj¹c je mia³am ³zy
w oczach z wdziêcznoœci dla
spikera i niesamowitego za-
skoczenia, ¿e odzyska³am
wszystko w ca³oœci. Pan
sprawozdawca nie chcia³ s³y-
szeæ o ¿adnym „znaleŸnym”.
Chcia³am t¹ drog¹ wyraziæ
podziêkowania dla znalazcy
i pana, który pofatygowa³ siê,
by mi dostarczyæ zgubê do
domu. Prawda, ¿e to dzisiaj
bardzo rzadko spotykane?

Z powa¿aniem
Hanna Duda 

z ul. Siennickiej

UCHWAŁA NR XLV/199/06
RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

z dnia 10 maja 2006 r.
w sprawie: zarz¹dzenia wyborów do Rady Kolonii Z¹bkowska.

Na podstawie § 6 ust. 1, § 7 i § 8 Za³¹cznika nr 2 do Statutu Kolonii Z¹bkowska, stanowi¹cego Za³¹cznik do Uchwa³y Nr 1736/LXXIII/2002 Rady Gminy
Warszawa Centrum z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Kolonii Z¥BKOWSKA i nadania jej statutu, Rada Dzielnicy Praga Pó³noc Gminy War-
szawa Centrum uchwala, co nastêpuje:

§1
1. Zarz¹dziæ wybory do Rady Kolonii Z¥BKOWSKA - na obszarze Kolonii Z¥BKOWSKA w granicach okreœlonych w za³¹czniku nr 1 do Statutu Kolonii

Z¥BKOWSKA, stanowi¹cego Za³¹cznik do Uchwa³y Nr 1736/LXXIII/2002 Rady Gminy Warszawa Centrum z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie
utworzenia Kolonii Z¥BKOWSKA i nadania jej statutu.

2. Wyznaczyæ termin wyborów do Rady Kolonii Z¥BKOWSKA w dniu 3 wrzeœnia 2006 r. 
3. Ustaliæ liczbê wybieranych cz³onków Rady Kolonii Z¥BKOWSKA na 15.
4. Wyznaczyæ siedzibê lokalu wyborczego w Warszawie w lokalu Administracji, ul. Z¹bkowskiej 22 m 67. (parter).
5. Ustaliæ Regulamin Pracy Kolonijnej Komisji Wyborczej w brzmieniu Za³¹cznika Nr 1 do niniejszej Uchwa³y.
6. Ustaliæ kalendarz czynnoœci wyborczych, stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 2 do niniejszej Uchwa³y.
7. Utworzyæ na terenie Kolonii Z¥BKOWSKA jeden obwód wyborczy z okreœleniem jego granic w Za³¹czniku Nr 3 do niniejszej Uchwa³y.

§2
Wykonanie Uchwa³y powierzyæ komisjom wyborczym oraz Zarz¹dowi Dzielnicy.

§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Dzielnicy Praga Pó³noc, rozplakatowania na terenie Kolonii Z¹bkowska
oraz opublikowanie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc m. st. Warszawy

Jacek Wachowicz 

DO WYNAJĘCIA
lokal 83 m kw, ³adny

z witryn¹ ul. Komorska
(blisko Bazaru Szembeka)
na biuro, hurtownię,

usługi.
tel. 022 610−02−14

0601−430−889



Na wiosnê i lato chêtniej stosujemy ró¿nego
rodzaju diety, chêtniej oczyszczamy nasze
organizmy. Dlaczego? Jest to dobry moment
na uporz¹dkowanie naszego wnêtrza po zi-
mowym œnie... 

Porz¹dki najlepiej zacz¹æ od oczyszczenia  jelit i w¹troby. Naj-
wiêksi lekarze ludzkoœci z dawien dawna wiedzieli, ¿e jelito grube
powinno byæ utrzymywane w idealnym porz¹dku, jeœli cz³owiek
chce byæ zdrowy. Ale jak to zrobiæ?

W Ciechocinku, filii gabinetu Medical Studio mieszcz¹cego siê
przy ul. Obarowskiej 21 w Warszawie organizujemy 9-cio i 6-cio
dniowe wczasy !!! oczyszczaj¹ce i odchudzaj¹ce organizm. W ci¹-
gu  ca³ego turnusu  zapewniamy kompleksowe oczyszczenie orga-
nizmu, fachow¹ opiekê lekarsk¹, dietetyczne wy¿ywienie oraz za-
kwaterowanie w przytulnie po³o¿onym pensjonacie o nazwie „Ka-
meralny”. Zapewniamy, ¿e znajdziecie tam Pañstwo mi³¹ i ciep³¹
atmosferê. Nasze wieloletnie doœwiadczenie jest gwarancj¹ dok³ad-
nego   oczyszczenia organizmu z toksyn oraz utraty zbêd-
nych kilogramów!!!

Dodatkow¹ atrakcj¹ s¹ znajduj¹ce siê w Ciechocinku tê¿nie,
które nadaj¹ mu niepowtarzalny morski mikroklimat.

A w gabinecie w Warszawie proponujemy WIOSENN¥ PRO-
MOCJÊ:

AGYPTOS – Ju¿ po 1 zabiegu œrednia utrata w obwodach cia³a
(mierzony w 18 punktach) wynosi 15–50cm. Zazwyczaj jest on
znacznie wiêkszy i wynosi œrednio 25–50 cm. Rekordowe zmniej-
szenie obwodów cia³a to 108 cm po 1 zabiegu!!! 

AS 2006

11114444    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

REKLAMA REKLAMA

Zapraszamy na nasz¹ stronê 
www.medicalstudio.com.pl  

lub bezpoœrednio w gabinecie przy ul. Obarowskiej 21
(wjazd od ul. Serockiej).  

Tel. 022 610 29 10

Wczasy oczyszczaj¹co-odchudzaj¹ce w Ciechocinku Jeśli po meble,
to do STARTU
Zima po¿egna³a siê z nami na dobre. Z now¹
energi¹ rozgl¹damy siê wokó³ i co widzimy? Sta-
re meble, niemodne, niefunkcjonalne i zu¿yte.
Pora ruszyæ do sklepów i rozejrzeæ siê za nowy-
mi. I tu w³aœnie mamy dla Pañstwa znakomit¹
propozycjê. Jest w Warszawie na ulicy Modliñ-
skiej sklep meblowy START, który œmia³o mo¿e-
my poleciæ ka¿demu poszukuj¹cemu mebli cie-
kawych, funkcjonalnych i niebanalnych. 

Gdzie ceny s¹ „dla ludzi”, a obs³uga robi wszystko, aby klient
poczu³ siê doceniony. Sklep ten dzia³a od 17 lat, poprzednio na Sa-
skiej Kêpie, a obecnie na ul. Modliñskiej 190.

Szczególne miejsce w sklepie zajmuj¹ meble z Piotrkowskiej Fa-
bryki Mebli, której to fabryki – sklep jest autoryzowanym przedsta-
wicielem. S¹ to meble wykonane z naturalnego drewna i oklein klo-
nowych, oraz dêbowych. Wœród nich s¹ meble gabinetowe, biurka,
œciany biblioteczne, komody – do dowolnego zakomponowania,
niezwykle piêkne i funkcjonalne, mog¹ce byæ ozdob¹ ka¿dego mie-
szkania lub presti¿owego biura. Sypialnie – z ³ó¿kami, szafkami,
toaletkami. Pokoje dzienne – z mnóstwem indywidualnych rozwi¹-
zañ i wreszcie – najmocniejsz¹ stron¹ tej fabryki – pokoje sto³owe,
zwane salonami. Wœród nich jest kilka zestawów szczególnie gor¹-
co polecanych, znanych w kraju i na œwiecie systemów „Bolton”,
„Brighton” czy „Emil”. 

W sk³adzie tych mebli s¹: witryny naro¿ne, witryny proste oszklo-
ne, bufety (o ró¿nych rozmiarach), komody i wiele ró¿nych sto³ów,
w tym okr¹g³e, owalne i prostok¹tne – rozk³adaj¹ce siê nawet do
4,20 m. Do wszystkich sto³ów proponowane s¹ krzes³a odpowiada-
j¹ce stylem i kolorem, w wielu kolorach tapicerki. Szczególne wra-
¿enie robi naro¿nik oszklony „Brighton” – którego pó³okr¹g³e drzwi
szklane w drewnianych ramach, sprawiaj¹, ¿e ka¿dy chcia³by posia-
daæ takie meble. Znakomitym rozwi¹zaniem do ma³ych mieszkañ s¹
meble tapicerowane proponowane przez sklep meblowy START. 

S¹ to kanapy  mniejsze od tradycyjnych wersalek, a po roz³o-
¿eniu tworz¹ce wygodne ³o¿a, o szerokoœci spania od 140 cm do 
160 cm, sprê¿ynowe i z du¿ymi pojemnikami na poœciel.Wystêpu-
j¹ w kilkudziesiêciu kolorach i ich ceny s¹ niezwykle przystêpne, np.
Karolina kosztuje 958 z³, Patrycja – 988 z³, Nevada – 995 z³, a Vera
(której sprzedaje siê najwiêcej: 1.085 z³).  Dla m³odych duchem lu-
dzi proponowane s¹ jasne meble, z naturalnej brzozy z systemu Po-
rto II . Te meble o nowoczesnej, nieco „kanciastej” linii, mog¹ za-
chwyciæ ka¿dego, kto chcia³by niebanalnie zaaran¿owaæ swoje wnê-
trze. Szczególnie dobrze meble te wygl¹daj¹ na tle œcian pomalowa-
nych jaskrawymi kolorami, to pozwala wydobyæ piêkno i naturaln¹
aksamitnoœæ brzozy. W tym systemie s¹ wszystkie meble potrzebne
zarówno do pokoju dziennego, jak te¿ sypialnia. 

Osobn¹ propozycj¹ s¹ meble dêbowe, oparte na litym drewnie,
barwione na kilka kolorów. Szczególnie podobaj¹ siê meble z syste-
mu Verona, ciê¿kie, dostojne, niezniszczalne. Ogromne biurko gabi-
netowe, cena 1.988 z³, biblioteka o szerokoœci 120 cm – cena 1.700
z³ czy bufet o szerokoœci 175 cm w cenie 1.300 z³ musz¹ budziæ za-
ciekawienie kupuj¹cych. Kolejn¹ propozycj¹ sklepu START jest
mo¿liwoœæ zamawiania dowolnych mebli  wykonanych z p³yt meblo-
wych, w ró¿nych kolorach, np. buk, olcha, mahoñ, orzech, grusza
i innych. Trzeba tylko naszkicowaæ, jakie meble potrzebujemy, po-
daæ dok³adne wymiary i od razu uzyskamy informacjê o cenie i ter-
minie realizacji. 

Najczêœciej zamawiane s¹ w ten sposób: komody, szafy, regaliki,
szafki na buty, zabudowy wnêk i inne. Rewelacyjne s¹ meble wy-
konane z litej sosny. Wystêpuj¹ w kolorze naturalnym lub barwio-
nym na 32 kolory, w tym: pistacjowe, wrzosowe, amarantowe, se-
ledynowe i inne. Mebli tych jest bardzo du¿o np. komody, biurka,
szafy, regaliki, ³ó¿ka, sekretarzyki i inne. Znakomicie nadaj¹ siê na
wyposa¿enie pokoi m³odzie¿owych lub na poddaszach.

Oczywiœcie opisane meble nie wyczerpuj¹ ca³ej oferty sklepu
START, lecz mamy nadziejê, ¿e zachêc¹ Pañstwa do przyjazdu na
ulicê Modliñsk¹ 190. AS 2006

Sklep Meblowy START 
03−119 Warszawa
ul. Modlińska 190
tel. 022 510−36−66
www.start.republika.pl

DYŻURY RADNYCH
każdy poniedziałek w godz. 17.00–19.00

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
każdy wtorek w godz. 18.00–19.00

ZAPRASZAMY ul. Kordeckiego 66 tel. 022 610 31 54

GROTA
SOLNO−JODOWA

POMAGAMY:
�� w nie¿ytach nosa, krtani, gard³a,

oskrzeli 
�� niedoczynnoœci tarczycy
�� nerwicach, stanach przemêczenia 
�� schorzeniach sercowo-naczyniowych

PROMOCJA LETNIA
01.06 DO 31.08

ZAPRASZAMY:
ul. Targowa 33/35

Rezerwacja pod numerem: 
670-24-14

czynna pn.-pt. 800-2000

sob. 800-1500 

Gabinet stomatologiczny
lek. stom. Alicji Surowieckiej

leczenie zachowawcze ❍❍ chirurgia ❍❍ protetyka 
❍❍ profilaktyka

Goc³aw-Iskra, 
ul. Brygady Poœcigowej 6 m. 99
od pon. do pt. w godz. 1600-2000

zapisy do 16 tel. 022 615 59 62
tel./fax 022 613 67 76

DZIECKO 
W DOBRYCH
RĘKACH

„Dlaczego ¿³obek jest lep-
szy od niani, przekonajcie
siê sami” – pod takim ha-
s³em Zespó³ ¯³obków m.st.
Warszawy zorganizowa³
w zesz³y weekend Dzieñ
Otwarty w swoich 37 pla-
cówkach. 

M³odzi rodzice mogli obejrzeæ po-
mieszczenia ¿³obków, zapoznaæ siê z zajê-
ciami prowadzonymi w placówkach i sko-
rzystaæ z porad specjalnych punktów kon-
sultacyjnych: psychologicznych, diete-
tycznych, opiekuñczych i pielêgniarskich,
podczas gdy ich pociechy pod okiem wy-
chowawczyñ korzysta³y z przygotowa-
nych dla nich atrakcji. – Zorganizowali-
œmy zajêcia plastyczne, wystêpy naszych
wychowanków, w ogrodzie czeka³ na dzie-
ci kucyk – mówi Gra¿yna Zaj¹c, kierow-
nik ¯³obka nr 33 przy ul. Umiñskiego 9 na
Goc³awiu. – Nasz ¿³obek po³¹czy³ Dzieñ
Otwarty z zakoñczeniem ca³orocznego
programu „Jak bezpiecznie kochaæ zwie-
rzêta”, na który zaproszeni byli rodzice
dzieci ju¿ uczêszczaj¹cych do ¿³obka.
W ten sposób rodzice ewentualnych przy-
sz³ych naszych wychowanków mogli poro-
zmawiaæ nie tylko z personelem placówki,

ale i bezpoœrednio z rodzicami dzieci,
którymi siê opiekujemy, i dowiedzieæ siê,
czy s¹ oni z tej opieki zadowoleni.

W tym roku szkolnym poza akcj¹ „Jak
bezpiecznie kochaæ zwierzêta” dzieci ze
¯³obka nr 33 zapoznawa³y siê z has³em
„Bezpieczeñstwo na drodze”. 

Dla wielu rodziców program pracy
z maluchami wydaje siê niemo¿liwy do
zrealizowania. Jednak Gra¿yna Zaj¹c
przekonuje, ¿e dzieci do lat trzech równie

intensywnie ch³on¹ wiedzê, co przedszko-
laki. A nawet silniej. – Czêsto nie doce-
niamy tego etapu ludzkiego ¿ycia, jakim
jest wiek od 0 do 3 lat – mówi kierownik
¯³obka nr 33. – Tymczasem to w³aœnie
wtedy cz³owiek uczy siê proporcjonalnie
wiêcej ni¿ kiedykolwiek póŸniej. To dlate-
go, ¿e w krótkim czasie musi poznaæ ca³y
otaczaj¹cy go œwiat.

Niestety, ¿³obki wci¹¿ walcz¹ ze stereo-
typem „przechowalni”. St¹d równie¿ ha-
s³o Dnia Otwartego: „Dlaczego ¿³obek
lepszy od niani…” – Walka z tym stereoty-
pem potrwa na pewno jeszcze wiele lat –
mówi pani Gra¿yna. – Przekonanie, ¿e
lepsza jakakolwiek niania ni¿ ¿³obek bie-
rze siê z tradycyjnego modelu rodziny,
w którym matka jest na sta³e w domu
i opiekuje siê nie tylko dzieæmi, ale i mê-
¿em. Jednak czasy siê zmieniaj¹. Musimy
pamiêtaæ, ¿e nasze dzieci zajmuj¹ nam tyl-
ko pewien okres, a póŸniej wracamy do
w³asnego ¿ycia.

Kiedy jest najlepszy moment, by zapi-
saæ dziecko do ¿³obka? – My przyjmujemy
dzieci, które ukoñczy³y rok – mówi Gra¿y-
na Zaj¹c. –  Jest to zgodne z przekonaniem
wielu specjalistów, ale równie¿ i moim, ¿e
dziecko powinno byæ w domu do momen-
tu, w którym zaczyna chodziæ, gdy¿ do te-
go czasu jego mo¿liwoœci poznawcze
ograniczaj¹ siê do ³ó¿eczka, kojca. To jest
okres pielêgnacyjny, w którym najwiêksz¹
rolê odgrywa kontakt dziecko-mama. Lecz
kiedy maluch zaczyna ju¿ doœwiadczaæ
œwiata przemieszczaj¹c siê, w³aœciwe jest
skorzystanie z tego rodzaju placówki, po-
niewa¿ ¿adna opiekunka, ani nawet mama
nie zapewni mu ju¿ tak wielu mo¿liwoœci
doœwiadczania i rozwoju, jakimi dysponu-
je ¿³obek. PaK

FF A R B Y   A R B Y   
L A K I E RL A K I E R YY

K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86
pn.- pt. 800-1800, sob. 900-1300

SSKKLLEEPP  PPAATTRROONNAACCKKII
OFERUJE:
✔ Szpachle, gipsy, zaprawy
✔ Piany, sylikony
✔ Chemia gospodarcza
✔ Chemia budowlana

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

11110000 %%%%

US£UGI GEODEZYJNE
�� SZYBKOŚĆ �� SOLIDNOŚĆ
�� DUŻE DOŚWIADCZENIE

tel. 022 773−55−96 
(automat zg³oszeniowy – gdy jesteœmy w terenie)

tel. kom. 0501−099−499 
e−mail: rkol@vp.pl
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ANTYKI

� Kolekcjoner kupi stare ksi¹¿-
ki, pocztówki i inne antyki. Tel.
022 824-14-66; 0603-134-462
�� KUPIÊ meble, obrazy, zega-
ry, pocztówki, znaczki oraz mo-
nety i inne przedmioty. 
Tel. 022 610-33-84; 0601-235-118

AUTO−MOTO/kupię

� Astrê – Lanosa lub Skodê. 
Tel. 0506-871-924

KUPIĘ

�AAAAA Antyki – szable, ba-
gnety, zegary, meble, obrazy,
sztuæce, oœwietlenie oraz inne
starocie. Tel. 022 610-39-15; 

0601-335-634
� AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz inne
przedmioty. Tel. 022 841-09-35; 

0501-050-948
� Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 022 831-36-48
�� Obrazy, zegary, pocztówki,
meble, monety, znaczki oraz
inne przedmioty. 

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

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

SPRZEDAM

� Harmoniê (But-Stadt). 
Tel. 022 617-36-47

�Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 0606 742 822
� Suszarkê do r¹k – ³azienkow¹,
tusz do drukarek, bia³¹ szafkê
kuchenn¹. Tel. 022 872-90-73
� Tanio - wózek dwufunkcyjny
„Bartek” w dobrym stanie. 

Tel. 022 671-34-26

MEDYCZNE

RAMKA
� Blokery, Esperal, odtrucia. 

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

� MASA¯ NAJLEPSZY
W MIEŒCIE.  Tel. 0501-134-760
� Medyczna pielêgnacja stóp -
równie¿ diabetycy. 

Tel. 022 870-14-44

NAUKA

� Angielski. 
Tel. 0691-985-034

� Francuski. Tel. 022 613-36-64; 
0508-074-494

� J. polski. Tel. 022 673-72-39
� Kursy dla archiwistów. 

Tel. 022 879-87-66
� Matematyka – 60 minut – 25
z³. Tel. 022 810-26-11; 

0663-022-567
� Szkolenia z zakresu BHP. 

Tel. 022 879-87-66

RAMKA
Korzystnie sprzedamy Pañstwa
mieszkanie. Zapraszamy do
wspó³pracy. Brandt SA, 

Tel. 022 616-41-14,
www.brandt.oferty.net

� Kupiê 2-3 pokoje od w³aœci-
ciela. Tel. 022 741 69 38
� Pilnie 2-3 pokoje kupiê. 

Tel. 022 741-69-38
1-pokojowe sprzedam

� Nowa Praga 33 m2. 
Tel. 022 619-67-65

� Radzymiñska 34 m2. 
Tel. 022 670-41-46

2-pokojowe sprzedam
� Grochów 32 m2. 

Tel. 022 670-44-83
� Zacisze 64 m2 260000 z³. 

Tel. 022 619-67-65
� Z¹bki 38 m2 160000 z³. 

Tel. 022 670-41-46
3-pokojowe sprzedam

� Marki 60 m2 1990r. 
Tel. 022 619-67-65

� S³u¿ew 59 m2. 
Tel. 022 670-41-46

� Tarchomin 66 m2. 
Tel. 022 619-67-65

�Wawer 128 m2, 2001 r. 
Tel. 022 670-44-83

Dom sprzedam
�Bia³o³êka 340/1740 m2, 1995 r. 

Tel. 022 619-67-65
� Stara Mi³osna 300/154 2006 r. 

Tel. 0608-612-979
� Z¹bki 240/1071, 2006 r.,
510000 z³. Tel. 0602-788-699

Dzia³kê budowlan¹ 
sprzedam

� Marki 1614 m2. 
Tel. 0695-625-185

� Sulejówek 1052 m2. 
Tel. 0608-612-979

Lokal u¿ytkowy sprzedam
� Rondo Wiartaczna, nowe lo-
kale; 65, 90, 89, 103, 133. 

Tel. 0501-541-085

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

� Gara¿ ul. Paryska. 
Tel. 0501-722-776

� Pawilon 45 m kw., W-wa
Weso³a ul. B. Alberta. 

Tel. 0512-301-973

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Domek – Roztocze œrodkowe
przy Puszczy Solskiej. 
Tel. 022 813-39-19; 0505-679-248
� Gara¿. Tel. 022 624-12-40
� Gara¿ ul. Turbinowa. 

Tel. 0602-609-550

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

� 56,5 m kw. – na kawalerkê na
Pradze P³d. Tel. 022 813-37-43
� Praga P³d., 1 pokój z kuchni¹
i ³azienk¹, po remoncie, 32
m kw., I piêtro, ogrzewanie ga-
zowe – ekonomiczne, bezpiecz-
ne – na zad³u¿one 2 pokoje
z widn¹ kuchni¹ i balkonem,
Praga P³d. Tel. 022 870-50-93

DAM PRACĘ

� Firma z bran¿y us³ug komu-
nalnych zatrudni kierowców
z kategori¹ C oraz C+E. 

Tel. 0602-232-070
� Firma z bran¿y us³ug komu-
nalnych zatrudni pomocnika
kierowcy/sortowacza odpadów. 

Tel. 0602-232-070
� Mechanikowi samochodo-
wemu. Tel. 022 813-51-75
�� OPIEKUNKI DO PRACY
W ŒRODOWISKU. 

Tel. 022 612-15-59

�� Opiekunki do chorych. Dy-
¿ury w domu pacjenta. 

Tel. 022 815-30-62
� Z Oriflame, jako konsultant-
ka zarobisz tyle – ile potrzebuje
Twój domowy bud¿et. Za-
dzwoñ pod przyjazny numer. 

Tel. 022 871-88-00

PRAWNE

� KANCELARIA – niedrogie
porady prawne – sprawy rodzin-
ne, spadkowe, lokalowe, nieru-
chomoœci, obs³uga firm – „Uni-
versam” Grochów (nad bankiem). 

Tel. 022 810-00-61 - 66 w. 252; 
0693-444-108

�� Kancelaria Adwokacka –
sprawy cywilne, karne, rodzin-
ne, spadkowe – Wawer-Anin
ul. Ukoœna. Tel. 022 613-04-30; 

0603-807-481 

RÓŻNE

�� Bielizna, pasmanteria – ul.
Fieldorfa 10/324
RAMKA
Biuro Matrymonialne „Ty i Ja”.
Tel. 022 818-81-37; 0502-879-
561
� Docieplanie budynków – do-
p³aty, kredyty. Tel. 0605-922-252
� Konsultacje dotycz¹ce zwro-
tu, zasiedzenia, reprywatyzacji
nieruchomoœci dekretowych -
siedziba UPR ul. Nowy Œwiat
41, pon. i czwartki 15.00-17.00.
Tel. 022 826-74-77; 0606-90-40-67
�� KREDYTY - gotówkowe,
hipoteczne i samochodowe,
leasing. Sprzeda¿ domów
z bali. W-wa, ul. Miñska 69,
lok. 41. Tel. 022 870-27-83; 

501 550 975
�Kredyty na docieplanie budyn-
ków i inne. Tel. 0605-922-252
� Opieka nad grobami w War-
szawie – tanio i solidnie. 

Tel. 0500-336-607
� Odszkodowania powypadko-
we. Tel. 0605-922-252
� Szkolenia florystyczne i bez-
p³atne praktyki w kwiaciarni.
Po egzaminie praca w kwiaciar-
ni. Al. Krakowska 285/5. 

Tel. 022 353-88-44 
� Tanio ubezpieczam mieszka-
nia. Tel. 0605-922-252

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 
Tel. 022 610-58-50; 0607-838-608
�� ANTENY – Telewizyjne
i satelitarne, Cyfrowy Polsat
199,00 z³., 35,00 z³/m-c oraz
dekodery bez abonamentu 400
programów – 15 polskich (Po-
lonia, TV Trwam). Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja. 

Tel. 022 815-47-25; 
0501 123 566

� Automatyczne pralki, zmy-
warki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23, 

0609 105 940

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

0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
� Cyklinowanie. 

Tel. 022 751-96-01
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 022 642-96-16
� Dezynsekcja. 

Tel. 022 751-96-01
�� Elektryczne. 

Tel. 022 615-58-13; 
0504-61-88-88

� FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta.
Tel. 022 613-62-96; 0603-40-90-20
�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 615-58-13, 

0504 61 88 88
� Glazura, remonty. 

Tel. 022 617-94-30
� Hydraulika, WOD.-KAN. –
GAZ., C.O.  Tel. 022 613-82-96;

0696-321-228
�� Hydrauliczne. 

Tel. 022 615-58-13; 
0504-61-88-88

�Hydraulik. Tel. 022 815-66-60, 
0502-031-257

� Hydrauliczne, gazowe – oso-
biœcie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� Kolorowa odzie¿ robocza –
producent. Obuwie, rêkawice,
fartuchy, odzie¿ dla gastronomii,
odzie¿ dla agencji ochrony.
P.P.H.U. Pirat, ul. Che³m¿yñska
158; 04-464 W-wa. 

Tel./fax. 022 610-20-15, 
www.pirat.waw.pl 

� Kominiarskie, zduñskie –
piece, kuchnie, kominki, czy-
szczenie kominów i odgruzo-
wywanie, wk³ady kominowe
z kwasówki. Opinie, szybko,
solidnie. Tel. 0608-728-701; 

022 673-01-33 
� Kuchnie – np. komplet 10
szafek + blat + monta¿ ok. 3500
z³otych. Tel. 0505-316-244; 

025 756-10-49
�� Lodówek naprawa. 

Tel. 022 842-97-06; 
0602-272-464

� LODÓWKI, PRALKI. 
Tel. 022 671-80-49; 610-05-30; 

0604-910-643
� Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 022 615-76-97
�� Malowanie, tapetowanie.
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-
88-88
� Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 022 612-01-95
� Malowanie, gipsy, panele.
Tel. 022 424-12-41; 0609-394-164
��Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów, urz¹-
dzeñ elektronicznych. Gwa-
rancja. Tel. 022 612-52-23; 

0607 145 196
� Naprawa pralek i lodówek –
tanio. Tel. 022 644-23-12; 

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

Tel. 022 672-95-50

RAMKA
Okazja! Skup Czapelska – 29,
30 ,31 maja (poniedzia³ek, wto-
rek, œroda) skupuje puszki
ALU. Po 5 z³/kg�� (7.00-20.00)
Tel. 022 499-20-62
� cena z innym towarem
�� Okna i drzwi PCV i drew-
niane, rolety, ¿aluzje, moskitie-
ry – sprzeda¿ i monta¿. 

Tel./fax 022 615-30-05; 
0605-956-640

� Pedicure – wizyty domowe. 
Tel. 0698-788-996; 86-373-47
�� Poprawki krawieckie – ta-
nio. ul. Fieldorfa 10/324
�� Pranie i renowacja odzie¿y
skórzanej, pranie dywanów,
magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 022 870-09-54
��PRANIE  DYWANÓW, verti-
cale, tapicerki meblowej i samo-
chodowej. Schniêcie 3 godz. Do-
jazd gratis. Tel. 022 619-40-13; 

0502-928-147
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. Tel. 022 810-25-72; 

0501 190 127 
� Przy³¹cza wod.-kan., budowa,
usuwanie awarii, legalizacja. 
Tel. 0606-743-873; 022 675-94-24 
� Przy³¹cza wodoci¹gowe, bu-
dowa, usuwanie awarii, legali-
zacja. Tel. 060-743-873
RAMKA
�� Us³ugi remontowe – pe³en
zakres – dla firm, osób pry-
watnych. Rachunki. Tanio,
solidnie, szybko. Tel. 0507-
080-611
� Studnie. Tel. 022 789-33-89
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. Tel. 
0 22 810-38-04; 0602-126-214
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
RAMKA
Skup Czapelska – nieodp³atnie
odbiera zu¿yty sprzêt AGD,
z³om w ka¿dej postaci, makula-
turê, st³uczkê. W³asny trans-
port. Sprz¹tanie piwnic. Tel.
022 499-20-62 (7.00-20.00)
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, prze-
k³adanie, cyklinowanie, lakie-
rowanie – osobiœcie. 
Tel. 022 810-70-88; 0609-542-545
�� ¯aluzje, verticale, rolety,
moskitiery – producent –
monta¿, serwis. Rabat dla
emerytów i rencistów. ul. Ko-
morska 42 godz. 9.00-17.00; 

Tel./fax. 022 870-36-37; 
0 22 497-98-80;

www.rosko.waw.pl
� ¯aluzje verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� ¯aluzje verticale, rolety,
monta¿, naprawa, hurt, pranie
verticali. Tel. 022 610-23-83
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
�� ¯uk – wywóz gruzu, œmieci,
drzewa i mebli. 
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163

ZGUBIONO

� Legitymacjê studenck¹ - Nr
4443 Micha³ Szczêsny, Uczel-
nia WSGN. Tel. 0608-676-903

Blokery, Esperal, odtrucia. 
Tel. 022 671-15-79, 

022 613-98-37

Korzystnie sprzedamy Pañ-
stwa mieszkanie. Zapraszamy
do wspó³pracy. Brandt SA, 

Tel. 022 616-41-14,
www.brandt.oferty.net

Biuro Matrymonialne „Ty i Ja”.
Tel. 022 818-81-37; 

0502-879-561

Okazja! Skup Czapelska –
29, 30, 31 maja (poniedzia³ek,
wtorek, œroda) skupuje puszki
ALU. Po 5 z³/kg* (7.00-
20.00) Tel. 022 499-20-62

* cena z innym towarem

Us³ugi remontowe – pe³en
zakres – dla firm, osób
prywatnych. Rachunki.
Tanio, solidnie, szybko. 

Tel. 0507-080-611
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REKLAMA REKLAMA
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04−062 Warszawa, ul. Grenadierów 10 tel./fax 022 813-43-83, 022 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl Internet: www.mieszkaniec.pl

NIERUCHOMOŚCI

Skup Czapelska – nieodp³at-
nie odbiera zu¿yty sprzêt
AGD, z³om w ka¿dej postaci,
makulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic.
Tel. 022 499-20-62 (7.00-20.00)



REKLAMA REKLAMA

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO (INTERNIŒCI I PEDIATRZY) W RAMACH
PRZYCHODNIA – tel. 022 87−99−209 � REHABILITACJA – tel. 022 610−25−94

STOMATOLOGIA NFZ – tel. 022 610−38−52

ul. Fieldorfa 40 (róg Fieldorfa i Ostrobramskiej wejœcie od Perkuna)
Przychodnia czynna pon.–pt. 800–1900; sob. 800–1400

Wkrótce zakres us³ug bêdzie rozszerzony o:

✓✓   Poradniê Patologii Ci¹¿y:
●● Poradnia Kardiologiczno-Po³o¿nicza
●● Poradnia Chorób Tarczycy w ci¹¿y
●● Poradnia Chorób Zakrzepowo-Zatorowych w ci¹¿y
●● Poradnia Wad P³odu i Konfliktu Serologicznego
●● Poradnia Neurologiczno-Po³o¿nicza

✓✓   Poradniê Leczenia Niep³odnoœci i Endometriozy
✓✓   Poradniê Chorób Szyjki Macicy (w tym kolposkopia)
✓✓   Poradniê Nietrzymania Moczu 
✓✓   Poradniê Chorób Ginekologicznych Wieku Starczego
✓✓   Poradniê Laktacyjn¹
✓✓   Poradniê Psychologiczn¹
✓✓   Szko³ê Rodzenia
✓✓   USG i KTG

Przyjmujemy zapisy na bezpłatne konsultacje: profilaktyka prostaty – 31.05.2006 r. 

SPECJALIŒCI – bez skierowañ odp³atnie:
DIABETOLOG �� CHIRURG NACZYNIOWY

�� DERMATOLOG �� OKULISTA �� ORTOPEDA �� UROLODZY �� LARYNGOLOG �� KARDIOLODZY 
�� NEFROLOG �� REUMATOLOG �� NEUROLODZY – doroœli i dzieci �� SPECJALISTA MEDYCYNY PRACY 

�� CHIRURG DZIECIÊCY (badanie stawów biodrowych) �� SPECJALISTA REHABILITACJI
Serdecznie zapraszamy do:

�� Poradni Ginekologicznej (najlepsi specjaliœci z Kliniki Ginekologii i Po³o¿nictwa Szpitala im. Prof. W. Or³owskiego)
�� Poradni Patologii Ci¹¿y ze szczególnym uwzglêdnieniem chorób metabolicznych w tym cukrzycy

�� Poradni Endokrynologii Ginekologicznej
OFERUJEMY BADANIA LABORATORYJNE DLA KOBIET CIÊ¯ARNYCH W PROMOCYJNYCH CENACH!
�� Nadzór konsultacyjno-merytoryczny ordynator oddzia³u Kliniki Ginekologii i Po³o¿nictwa Szpitala im. Prof. W. Or³owskiego)

prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej
�� Konsultacje pani prof. Danuty Pisarek-Miedziñskiej wysokiej klasy specjalisty w zakresie patologii ci¹¿y

�� Prowadzenie ci¹¿ powik³anych


