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Z gazrurk¹
w drogê

Kierowca z Warszawy ma te-
raz jedno g³ówne wyzwanie: jak
dojechaæ do pracy, ¿eby nie do-
staæ w pysk. Ju¿ siê przyzwy-
czai³ do tego, ¿e jest wyprze-
dzany z prawej i lewej, ¿e bior¹
go na pasach i chodnikiem, ¿e
wciskaj¹ mu siê przed nos na
skrzy¿owaniach, ¿e go wyprze-
dzaj¹ i gwa³townie przed nim
hamuj¹, ¿eby dosta³ nauczkê,
¿e po mieœcie nie jeŸdzi siê
wolno. 

Teraz zmotoryzowana mniej-
szoœæ terrorystyczna, tj. ci,
którzy zaje¿d¿aj¹ na maksy-
malnych obrotach s³u¿bowe
auta z kratk¹ posz³a dalej.
Podjecha³ taki na czo³o ocze-
kuj¹cych na zmianê œwiate³,
postawi³ poobijanego ma³ego
transportera w poprzek, zablo-
kowa³ drogê wszystkim i po-
bieg³ wymierzaæ sprawiedli-
woœæ drugiemu, który tak jak
on skaka³ z pasa na pas, ale co
wolno wojewodzie, to... 

Wywlekli siê na œrodek wiel-
kiego skrzy¿owania, wymierzy-
li po siarczystym kopniaku
i ten, co postawi³ auto w po-
przek polecia³ do pojazdu... po
solidn¹ gazrurkê. Poniewa¿
przeciwnik skry³ siê w aucie,
wiêc nie mia³ zamachu do ude-
rzenia rurk¹, tylko ni¹ dŸga³.

Po wzajemnym zapewnie-
niu, ¿e jeszcze siê spotkaj¹, ru-
szyli z towarem w Polskê.

W tym domu wariatów nor-
malny cz³owiek mo¿e tylko
udawaæ, ¿e nie widzi, jak go ro-
bi¹ w konia na drodze. No, bo
jak siê odezwie, gazrurka pój-
dzie w ruch. Stan wiêc jest ta-
ki: powszechnie zostaliœmy
sterroryzowani przez drogo-
wych chuliganów, którzy s¹
przekonani, ¿e œwietnie je¿-
d¿¹, tylko jeszcze musz¹ roz-
deptaæ tê stonkê, która wlecze
siê po mieœcie z prêdkoœci¹ 60
czy 70 km i grzecznie ustawia
siê na w³aœciwych pasach.

Mój kumpel z Anglii, którego
wioz³em z lotniska ju¿ po
chwili siedzia³ oniemia³y. Poli-
cja na to nie reaguje - zapyta³,
gdy zobaczy³ faceta skrêcaj¹-
cego z prawego pasa wielkie-
go skrzy¿owania w lewo? Jaka
policja?

Tomasz Szymański
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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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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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Kuba i Grzesiek od sierpnia
mieszkaj¹ tylko z tat¹, bez ma-
my. Jak im siê wiedzie? Zw³a-
szcza, ¿e Kuba chodzi dopiero
do trzeciej klasy podstawówki,
a Grzesiek w³aœnie w tym roku
zdaje maturê? Czy mo¿na siê
pogodziæ ze zmianami i zbudo-
waæ nastêpn¹ normalnoœæ?

Jak poradziæ sobie ze stresem
trudnego roku maturalnego i za-
razem podo³aæ temu, by dom
funkcjonowa³ bez zarzutu i bez
potkniêæ? Wbrew pozorom, by³

to problem nie tylko Taty, ale
i ch³opców.

Prawdê mówi¹c, w domu jest
nie tylko trzech panów: ojciec
i dwóch synów. Mieszka z nimi
jeszcze pewna dama. No, mo¿e
„dama” to s³owo na wyrost, jeœli
chodzi o osobniczkê kud³at¹,
z rozdziawion¹ paszcz¹ i wywie-
szonym jêzorem, biegaj¹c¹ na
czterech ³apach i w dodatku entu-
zjastycznie wywijaj¹c¹ ogonem. 

Dzieñ Ojca 

Nasz tata? 
Jest najlepszy!

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!!!
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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 

Po pó³nocy student Marcin
M., który wczeœniej pi³ alkohol
i ogl¹da³ mecz w swoim pokoju
postanowi³ „zmieniæ lokal”
i poszed³ do kolegi - innego stu-
denta. Ten jednak nie otwiera³
na jego stukanie. Marcin M.,
który by³ z koleg¹, zaczêli ko-
paæ drzwi. Zostali wpuszczeni
do œrodka, dosz³o do przepy-
chanki. Gdy mieszkaniec poko-
ju upad³, Marcin M. kilkakrot-
nie uderzy³ sw¹ ofiarê no¿em,
a nastêpnie uciek³ z pokoju. Po
dwóch godzinach zosta³ zatrzy-
many przez policjê. Mia³ dwa
promile alkoholu we krwi. Od-
powie za usi³owanie zabójstwa.

* * *
Funkcjonariusze z Weso³ej

rozwik³ali sprawê napadu na
stacjê tankowania aut gazem
przy ulicy Mazowieckiej. Oka-
za³o siê, ¿e... napadu nie by³o.
O zdarzeniu poinformowa³ An-
drzej Z. pracownik stacji, który
stwierdzi³, ¿e ok. 22.45 pod
dystrybutor podjecha³ polonez
z kilkoma mê¿czyznami
w œrodku, mê¿czyŸni napadli na
niego, zwi¹zali, a z kasetki skra-
dli ok. 4 tys. z³otych. Ofiara pl¹-
ta³a siê jednak w zeznaniach, a¿
w koñcu przyzna³a siê, ¿e napa-
du w ogóle nie by³o, zosta³ on
upozorowany - pomaga³ w tym
Jacek Cz. z Miñska Mazowiec-
kiego. Andrzej Z., kradn¹c pie-
ni¹dze i pozoruj¹c napad na sie-
bie chcia³ w ten sposób rozwi¹-
zaæ problemy finansowe.

* * *
Policjanci z Pragi Po³udnie

wspomogli funkcjonariuszy
z Lublina, którzy rozpracowy-
wali grupê tamtejszych z³odziei
samochodowych. Z przekaza-
nych informacji wynika³o, ¿e
herszt grupy mo¿e ukrywaæ siê
na naszym terenie. Podjêto ob-
serwacjê jednego z mieszkañ
przy ul. Ostrobramskiej. Po kil-
ku dniach, przed klatk¹ domu
zatrzymano poszukiwanego 35-
letniego Tomasza P.  Policjanci
postanowili sprawdziæ mie-
szkanie, w którym siê ukrywa³.
Gdy zastukali do drzwi, z okien

polecia³y... torby z bia³ym pro-
szkiem. Okaza³o siê, ¿e to am-
fetamina - a¿ 12 kilogramów.
Tak pozbywali siê „trefnego”
towaru wspólnicy Tomasza P.,
poszukiwani przez policjê An-
drzej S. i Mariusz S. W mie-
szkaniu znaleziono tak¿e
przedmioty pochodz¹ce z w³a-
mañ i kradzie¿y. 

* * *
Policyjni wywiadowcy, jad¹-

cy autobusem linii podmiejskiej
w kierunku Ronda Wiatraczna
zatrzymali na gor¹cym uczynku
dwóch z³odziei, którzy na ich
oczach ukradli z kieszeni kurtki
kobiety - pasa¿erki autobusu -
telefon komórkowy. Obu za-
trzymano. (t)

i Straży Pożarnej

Trzy jednostki Stra¿y Po¿ar-
nej gasi³y tydzieñ temu po¿ar
w budynku przy ul. Grochow-
skiej 344. O ciê¿kiej sytuacji je-
dynej rodziny mieszkaj¹cej
w tej kamienicy „Mieszkaniec”
pisa³ na pocz¹tku roku. Lokato-
rzy od kilku miesiêcy pozba-
wieni s¹ dostêpu do wody i ka-

nalizacji, a zamiast dachu maj¹
nad g³ow¹ niebiesk¹ foliê. –
Mieliœmy ju¿ wskazania z Urzê-
du Dzielnicy, ale wskazane lo-
kale nie nadawa³y siê do zamie-
szkania – mówi¹ zrozpaczeni. –
I jak tu siê po³o¿yæ w nocy spaæ,
gdy w pustostanie, pod nami
urzêduj¹ narkomani i bezdo-
mni. K³óc¹ siê o ten pustostan
i zapewne to któryœ z nich go
podpali³... (ar)

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Do krwawych wydarzeñ z Mundialem w tle dosz³o
w akademiku przy ul. Kickiego. 

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

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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LETNIA WYPRZEDAŻ
OPRAW METALOWYCH

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

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

CUKIERNIA
Warszawska 
Marek Seredyñski

ul. £ukowska 17 b 
ul. Mickiewicza 18 a
WYROBY W£ASNE! 

KREDYTY
�� ju¿ od 390 z³ dochodu
�� bez zgody wspó³ma³¿onka
�� szybka decyzja
�� do 40.000 z³
�� okres sp³at do 60  miesiêcy
�� warunki kredytów jak w banku

Agencja Kredytowa
ul. Komorska 30

tel. 022 612-38-21, 0501 303 236

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15
zaprasza 

codziennie w godz. 700-2200

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

– Jak byœcie okreœlili jednym
s³owem swojego tatê?

– Jak? To proste: nasz tata
jest bardzo porz¹dnym cz³owie-
kiem – bez namys³u mówi¹
ch³opcy.

Jak wygl¹da podzia³ obowi¹z-
ków w domu? Tata robi poranne
zakupy i œniadanie, jest te¿ g³ów-
nym zaopatrzeniowcem, odwozi
Kubê do szko³y na Kwatery
G³ównej, na treningi itp. Grze-
siek zmywa, wyprowadza psa,
robi drobne przepierki. Sprz¹ta
dochodz¹ca pani, ale i panowie
z zapa³em poznaj¹ tajniki prowa-
dzenia domu: tata robi pyszne
sa³atki i nauczy³ siê parzyæ wy-
œmienit¹ herbatê. Kuba ma wiele
pracy w szkole i sporo zajêæ po-
zaszkolnych, pomaga w miarê
potrzeby. Czy chcieliby siê
z kimkolwiek z kolegów zamie-
niæ, mieæ innego tatê?

– Nieee!!! Nigdy! – pada zgod-
ny okrzyk. – Nasz tata jest naj-
lepszy, bo jest prawdziwym tat¹
i umie byæ prawdziwym tat¹!

– Bo spêdza z nami tyle czasu
– wylicza Kuba – a ju¿ w sobo-
ty i niedziele zawsze robimy coœ
razem. Jedziemy na gokarty, al-
bo do kina!

– Najwa¿niejsze chyba jest
to, ¿e my mamy do niego zaufa-
nie, a on ufa nam – zamyœla siê
Grzesiek. – Pewnie bêdziemy
kiedyœ tacy sami jak on, chcia³-
bym tego. Mamy podobne cha-
raktery, chêtnie siê œmiejemy,
powa¿nie traktujemy obowi¹z-
ki. Ja na przyk³ad bardzo siê
zmieni³em, wydoroœla³em przez
ten rok. Do tego jeszcze matu-
ra... Nie by³o lekko.

– A co by³o najtrudniej-
sze, od kiedy jesteœcie we trój-
kê? – pytam.

– Najtrudniej by³o w Wigi-
liê... –  mówi cicho Kuba. – Ale

tak na co dzieñ – o¿ywia siê –
w naszym domu jest bardzo faj-
nie i weso³o. Tata jak mo¿e
o wszystko dba.

– Chcecie powiedzieæ, ¿e
wasz Tata jest... idea³em?! –
pytam z niedowierzaniem.

– Tak – Kuba energicznie ki-
wa g³ow¹, a Grzegorz mówi
powa¿nie – bo na nim siê wzo-
rujemy i zawsze wychodzi³o to
nam na dobre. Ma tyle rzeczy
na g³owie – i firmê, i ca³y dom,
i nas, i w dodatku du¿o innych,
naprawdê powa¿nych proble-
mów. A jednak, co rano „ska-
cze” na Szembeka po zakupy,
robi nam œniadanie, pilnuje,
¿eby wszystko sz³o jak trzeba
i ¿ebyœmy my byli tacy, jak
trzeba. 

– No, a zamiast posiedzieæ
sobie po pracy przed telewizo-
rem – dodaje Kuba – co naj-
mniej raz w tygodniu wiezie nas
wieczorem na basen i w ogóle

stara siê, ¿eby by³o du¿o sportu
– narty, rower, wszystko! Ja na
przyk³ad trenujê judo i Tata by³
bardzo ze mnie dumny jak
w tym roku zdoby³em wicemi-
strzostwo Warszawy. Grzesiek
te¿ ma pe³no medali! I jeszcze
tata pilnuje, ¿ebym siê dobrze
uczy³, mia³ zawsze odrobione
lekcje i ¿ebym nie by³ smutny.
W szkole siê bardzo poprawi-
³em, w tym roku jest super, ci¹-
gle pi¹tki i szóstki. A w domu
czêsto siê wyg³upiamy i ¿artuje-
my. Tata stara siê, ¿eby by³o
weso³o nawet jak widaæ, ¿e go-
rzej siê czuje albo jest bardzo
zmêczony.

– Czego chcecie mu ¿yczyæ
na Dzieñ Ojca?

– ¯eby mniej mia³ zmartwieñ
i problemów. ¯eby dba³ o swoje
zdrowie i czêœciej odpoczywa³.
¯eby by³ z nas zawsze dumny.
¯ebyœmy zawsze byli razem...

żu
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Zagro¿ony jest najstarszy
drewniany zabytek Pragi
Po³udnie! „Mieszkaniec”
alarmuj¹co bije w dzwon,
poniewa¿ dzielnica mo¿e
straciæ zabytkow¹ dzwonni-
cê Sanktuarium Matki Bo¿ej
Zwyciêskiej na Kamionku!
Na terenie parafii, przy ul. Grochow-

skiej 365, znajduje siê drewniana dzwonnica
koœcielna. Prawdopodobnie jest to najstarszy
na Pradze Po³udnie drewniany zabytek ar-
chitektoniczny. Dzwonnica zosta³a posta-
wiona w 1817 r., a na g³ównym dzwonie wi-
dnieje inskrypcja z dat¹ jego odlania: 1722.

PINB w parafii

W lutowym wywiadzie dla „Mieszkañ-
ca” ks. Zdzis³aw Józef Gniazdowski, pro-
boszcz kamionkowskiej parafii, apelowa³
o pomoc przy opiece i restauracji koœciel-
nych zabytków. Dwa miesi¹ce póŸniej Po-
wiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlane-
go zbada³ drewnian¹ dzwonnicê. Inspekto-
rzy potwierdzili fatalny stan obiektu i ko-
niecznoœæ remontu. Jedno z metalowych
przêse³ podtrzymuj¹cych dzwonnicê jest
ju¿ tak skorodowane, ¿e ca³kowicie odcze-
pi³o siê od konstrukcji. Mo¿e to w nied³u-

gim czasie skutkowaæ zawaleniem dzwon-
nicy.

Rada alarmowa³a

Ju¿ we wrzeœniu 2004 r. Rada Osiedla Ka-
mionek wzywa³a w³adze dzielnicy do dzia³añ
na rzecz remontu przykoœcielnych zabytków.
Do dzisiaj, w tej sprawie nie poczyniono ¿ad-
nych ruchów. Prawd¹ jest, ¿e skoro zabytek
znajduje siê na terenie parafii, to w³adze dziel-
nicy maj¹ niewielkie mo¿liwoœci jego wspar-
cia. Jednak nie oznacza to, ¿e nie mo¿na w tej
sprawie nic zrobiæ. Kamionkowska parafia
jest zbyt biedna, by samodzielnie podo³aæ na-
wet przygotowaniu dokumentacji konserwa-
torskiej. Po decyzji PINB Rada Kamionka ko-
lejny raz zaapelowa³a do w³adz: „reakcja i po-
moc w remoncie i utrzymaniu zabytków jest
koniecznoœci¹ i obowi¹zkiem tak¿e w³adz sa-
morz¹dowych. Zabytki te s¹ naszym wspólnym
dziedzictwem i dobrem naszej spo³ecznoœci”.

Dzieñ spóŸnienia

Pomoc¹ móg³by s³u¿yæ Sto³eczny Kon-
serwator Zabytków, który co roku, do koñ-

ca lutego przyjmuje wnioski o dofinanso-
wanie prac przy zabytkach. – Przygotowy-
wa³em dokumenty do z³o¿enia wniosku, ale
jedno z pism gotowe by³o dopiero jeden
dzieñ po terminie sk³adania wniosków
i sprawa upad³a – mówi ksi¹dz proboszcz
Gniazdowski. – Ale siê nie poddajê. Bêdê
jeszcze puka³ zarówno do drzwi sto³eczne-
go konserwatora, jak i Ministerstwa Kultu-
ry. S³usznie, bo trzeba walczyæ o zagro¿o-
ny zabytek tym bardziej, ¿e Praga Po³udnie
ju¿ raz utraci³a niezwykle cenny sakralny
zabytek z tego terenu. Mowa o przepiêk-
nej, XV-wiecznej figurce Matki Boskiej
Kamionkowskiej, która pierwotnie sta³a
w koœciele skaryszewskim. 

Komu bije dzwon?

W 1807 r. skaryszewski koœció³ wraz
z okolicznymi zabudowaniami zosta³ w ce-
lu taktycznym zburzony przez wojska na-
poleoñskie. Prawdopodobnie w³aœnie
wskutek tych dzia³añ wojennych ze Skary-
szewa na Kamionek trafi³ zagro¿ony dzisiaj
dzwon. Po zburzeniu koœcio³a figurka Ma-
donny z Dzieci¹tkiem, Matki Boskiej Ka-
mionkowskiej zosta³a przeniesiona do ko-
œcio³a Matki Boskiej Loretañskiej na obe-
cnej Pradze Pó³noc, sk¹d wczeœniej... wy-
wêdrowa³a do koœcio³a œw. Anny figurka
Matki Boskiej Loretañskiej. W ka¿dym ra-
zie Praga Po³udnie straci³a bezcenn¹ figur-
kê. Nie mo¿na teraz dopuœciæ do nieodwra-
calnej straty zabytkowej dzwonnicy. Przeto
„Mieszkaniec”, jako pierwszy z mediów
podnosi alarm i nie pyta, komu bije dzwon,
a ostrzega – dzwon bije dzwonnicy!

Adam Rosiński
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Nasz tata? Jest najlepszy!



Festyn na Przyczółku
Grochowskim

W sobotnim s³oñcu 10 czerwca, po raz pierw-
szy w historii Przyczó³ka Grochowskiego,
mieszkañcy osiedla bawili siê t³umnie na po-
wietrzu. To Spó³dzielnia wraz ze szko³¹ pod-
stawow¹ zorganizowa³y pe³en atrakcji festyn.
Uda³o siê nad podziw!

Grill pe³en rumianych kie³basek, grochówka, ma³osolne ze
smalczykiem i ciasta, które piek³y mamy uczniów - dochód ze
sprzeda¿y zasili konto szko³y (komputery czy remonty?). Licyto-
wano prace plastyczne uczniów, a najwiêkszy t³ok panowa³ przy lo-
terii ze wspania³ymi nagrodami (ka¿dy los pe³ny!). Za darmo by³y
lody, zaœ za propozycjê nazwy dla osiedlowego klubu wrêczano po-

marañcze. Rada Nadzorcza wybra³a nazwê „Groszek”, któr¹ zg³o-
si³o kilka osób. 

Zorganizowano mnóstwo konkursów (brawo dla harcerzy!) i wy-
stêpy, od Straussa i Pavarottiego po bluesa, rocka i flamenco. Gwia-
zdy dnia - Dagmara Foniok z serialu „Klan” i Piotr Lato z „Idola”
– rozdawa³y autografy.

Mo¿na by³o porozmawiaæ i z Policj¹ i ze Stra¿¹ Miejsk¹ (mia³y
swoje stoiska), a tak¿e osobiœcie z Prezes Spó³dzielni, Gra¿yn¹ Wi-
œniewsk¹, która bawi³a siê razem z mieszkañcami.

W pe³ni rodzinny i bardzo udany, osiedlowy festyn na Przyczó³-
ku czeka na kolejne edycje!

KaJa
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REKLAMA REKLAMA

REIKI

USUI SHIKI RYOHO
Reiki to opracowany w Japonii w XIX w. przez chrzeœcijañskiego misjonarza 
dr Mikao Usui system naturalnego uzdrawiania. Wywodzi siê z najstarszych metod
terapii naturalnej tj. z metod uzdrawiania  pranicznego oraz leczenia poprzez nak³a-
danie r¹k. Najdawniejsze  znane obecnie wzmianki dotycz¹ce tej metody mo¿na
znaleŸæ w starych tekstach zapisanych w sanskrycie przesz³o 2500 lat temu.

Tak wiêc Reiki to nazwa starych, tradycyj-
nych sztuk uzdrawiania poprzez nak³adanie
r¹k i t¹ drog¹ przekazywanie energii do cia-
³a pacjenta. Podstaw¹ dla zrozumienia me-
tody Reiki jest pojêcie Ki rozumiane jako
Uniwersalna Energia ¯ycia. Otaczaj¹ca nas
przestrzeñ, wszechœwiat, jest wype³niony
nieskoñczon¹ i niewyczerpan¹ energi¹ ¿y-
ciow¹. Ki jest uniwersaln¹, odwieczn¹, twór-
cz¹ si³¹ i Ÿród³em energii czy ¿ywotnoœci
wszystkich istot, która wszystko utrzymuje
przy ¿yciu. Ki jest naturaln¹ energi¹ uzdro-
wicielsk¹, któr¹ ka¿dy mo¿e pobudzaæ i roz-
wijaæ oraz u¿ytkowaæ dla samouzdrawiania
oraz dla leczenia innych ludzi i stworzeñ.
W systemie opracowanym przez dr Mikao
Usui (reiki usui shiki ryoho) energia jest
przekazywana poprzez na³o¿enie r¹k na ca-
³ym ciele od g³owy do stóp, w celu urucho-
mienia procesów samouzdrawiania. 

Reiki stymuluje procesy samouzdra-
wiania, wzmacnia cia³o i ducha, likwiduje
blokady, oczyszcza z toksyn i zanieczy-
szczeñ doprowadzaj¹c ca³y organizm do
pe³nej harmonii psychofizycznej i ducho-
wej. Wiele dolegliwoœci pod wp³ywem
zabiegów bezpowrotnie mija, rany goj¹ siê szybciej, osoba przyjmuj¹ca czuje siê pe³na energii i si³. Reiki do-
skonale regeneruje zmêczony, zestresowany organizm. 

Reiki nie ma nic wspólnego ani z psychotronik¹, ani z bioterapi¹, ani z magnetyzmem – mówi Wies³aw Mar-
ciniak. – W psychotronice terapeuta wykorzystuje umys³, by skierowaæ energiê ku innej osobie. W bioterapii
i magnetyzmie choroba traktowana jest jako energia negatywna, a terapeuta odbiera j¹ od pacjenta. W Reiki ni-
komu nie przekazuje siê swojej energii, ani od nikogo nie odbiera, w Reiki przekazuj¹cy energiê jest tylko kana-
³em przez który p³ynie energia,  poœredniczy w jej przekazywaniu, a przekazuj¹c energiê sam uzyskuje równowa-
gê, pomagaj¹c innym pomaga sobie samemu, jednoczeœnie leczy i jest leczony. Osoba otrzymuj¹ca energiê zy-
skuje harmoniê, jej cia³o mo¿e wyzdrowieæ w sposób naturalny. Ide¹ jaka przyœwieca³a przy zak³adaniu Kliniki
Terapii Naturalnej i Doradztwa Medycznego by³o po³¹czenie wspó³czesnej wiedzy i metodologii medycznej
z tradycyjnymi sztukami naturalnego uzdrawiania. St¹d te¿ w procesie uzdrawiania pacjenta wspó³dzia³aj¹ z na-
mi zarówno dyplomowani lekarze specjaliœci, jak i uznani uzdrowiciele stosuj¹cy ca³e spectrum metod uzdrawia-
j¹cych (akupunktura, akupresura, bioenergoterapia itp.). Przyjêta przez nas metoda uzdrawiania jest silnie zindy-
widualizowana i dostosowywana ka¿dorazowo do potrzeb pacjenta. Zgodnie z filozofi¹ wyk³adan¹ przez dr Mi-
kao Usui i stanowi¹c¹ jednoczeœnie jedn¹ z fundamentalnych zasad jego systemu jest za³o¿enie, ¿e ka¿da osoba
wymagaj¹ca terapii jest inna i wymaga innego podejœcia. Dlatego te¿ do ka¿dego podchodzimy inaczej, a potrze-
by pacjentów okreœlaj¹ efekt terapii, nawet jeœli pozostaj¹ one ukryte i dalece nieuœwiadomione. AS 2006

USUI s.c.
Klinika Terapii Naturalnej i Doradztwa Medycznego

04-083 Warszawa ul. Igañska 32
tel./fax 022 810-04-16

e-mail:usuisc@wp.pl www.usuisc.prv.pl

Wies³aw Marciniak Mistrz Reiki, bioenergoterapeuta,
psychotronik, wspó³za³o¿yciel Kliniki Terapii
Naturalnej i Doradztwa Medycznego

PIĘKNA
jak Nefertari
Nie ka¿dy mo¿e wyjechaæ do
Egiptu. Ale ka¿dy mo¿e zanu-
rzyæ siê w egipskich klima-
tach, jeœli odwiedzi Nefertari –
studio urody przy Fieldorfa
10, pawilon 310 (w pasa¿u).
Nefertari, czyli „piêkna, dla
której wstaje s³oñce”.

Licz¹ca wie-
le tysiêcy lat
sztuka egipska
inspirowa³a to
relaksowe wnê-
trze. £agodne
œwiat³o, kolory
delikatnego pia-
sku, piêkne lu-
stra i orientalne
elementy wy-
stroju (stoliki in-
krustowane ma-
s¹ per³ow¹, po-
rcelana, bibelo-
ty), które mo¿na
tu tak¿e kupiæ.
Bez gor¹cego
egipskiego s³oñ-
ca mo¿na tu
uzyskaæ piêkn¹
o p a l e n i z n ê
dziêki solarium
Hapro Lumina
3621 „spaghetti” (wzmocnienie efektu opalania)
za jedyne 90 gr/min.

Ale to nie wszystko. Panie fryzjerki, poza
szerokim zakresem us³ug, czy fili¿ank¹ jednej

z egipskich herbat, oferuj¹ pakiety okoliczno-
œciowe. 

Z okazji uroczystoœci rodzinnych: gdy kilka
pañ (panowie te¿ mile widziani!) chce wygl¹daæ
œwie¿o i nienagannie np. na niedzielnych
chrzcinach, specjalnie dla nich mo¿na otworzyæ
rano zak³ad, zrobiæ piêkne fryzury, makija¿e,
manicure czy pedicure, by olœniæ goœci. A jakie
robi¹ tu metamorfozy!

Jest i ciekawa oferta œlubna. Narzeczeni
mog¹ zamówiæ j¹ kompleksowo, w rozmai-
tych konfiguracjach, dla jednego z nich lub
dla obojga: od fryzury i makija¿u po piêkne
d³onie, stopy, opalone cia³o, a nawet fotogra-
fa na œlub i DJ na wesele! Para, która zdecy-
duje siê na kilkuelementow¹ us³ugê, otrzymu-
je piêkny prezent œlubny z najlepszymi ¿ycze-
niami od Nefertari!

To naprawdê wyj¹tkowe studio urody. Trud-
no wyliczyæ wszystkie atrakcje, lecz trzeba
wspomnieæ o leczniczej lampie bioptron, zna-
komitej m. in. na wszelkie bóle, od gard³a po

krêgos³up i mi-
greny. 

Na dobry
pocz¹tek dzia-
³alnoœci s¹ pro-
mocje: w ponie-
dzia³ki strzy¿e-
nie pañ za 40
z³, wtorki – far-
ba 80 z³, œrody
– paznokcie
akryl 90 z³,
french 100 z³,
a od poniedzia³-
ku do pi¹tku
w godzinach
10–14 emeryci
i studenci maj¹
zni¿kê 15%!

U œ m i e c h -
niêta, m³oda
w³aœc ic ie l ka ,
Marta Tadeu-
siak, to rodowi-

ta grochowianka. Bardzo dba o nieskaziteln¹
renomê studia i... o niewysokie ceny! Szcze-
gó³y: tel. 0503 904 707.
AS 2006 KaJa

NA HASŁO MIESZKANIEC 10% RABATU. RABATY NIE SUMUJĄ SIĘ!

Studio Urody NEFERTARI 
ul. Fieldorfa 10 lok. 310, tel. 0503 904 707

czynne pon.−pt. 9.00−20.00, soboty 9.00−15.00

-  Zacznijmy mo¿e od tego
mieszkania – jak to jest – mie-
szkasz na Saskiej Kêpie, ale
ponoæ sercem jesteœ w Józefo-
wie...

- To szczególne miejsce dla
mnie i mojej rodziny. Rodzice
siê tam urodzili, wychowywali,
mieszkaj¹. Ja spêdzi³am tam ca-
³e dzieciñstwo i jeszcze do nie-
dawna mieszka³am. Teraz wraz
z up³ywem czasu zauwa¿am, ¿e
im wiêcej pracujê tym bardziej
têskniê za tym klimatem. W dzi-
siejszym, zagmatwanym, zago-
nionym œwiecie potrzebny jest
taki azyl – odskocznia od co-
dziennoœci. Takie miejsce
w którym mo¿na odetchn¹æ,
wyciszyæ siê, odpocz¹æ. A Józe-
fów jest wymarzonym miejscem
na coœ takiego. Dooko³a las,
mnóstwo zieleni, Œwider. Mo¿-
na spacerowaæ, jeŸdziæ na rowe-
rze, biegaæ...

- Kiedyœ Patrycja Markow-
ska nosi³a gigantyczne szpile,
mia³a mocny makija¿ i ciemne
w³osy. Dzisiaj jest delikatnie
umalowana, opowiada o spo-
koju w rodzinnym domu. Czy
coœ siê zmieni³o?

- Wydoroœla³am (œmiech). Ale
w gruncie rzeczy coœ w tym chy-
ba jest. Dorastaj¹c chcia³am bar-
dziej podkreœliæ swoj¹  niezale¿-
noœæ. Dziecku s³awnego rodzica
jest trudniej. Nazwisko nic nie
za³atwia. Czasami mo¿e nawet
utrudniaæ. Poprzeczka stawiana
jest znacznie wy¿ej ni¿ w przy-

padku kogoœ zaczynaj¹cego, ale
ca³kowicie anonimowego. Ca³y
czas trzeba udowadniaæ coœ so-
bie, otoczeniu... Ale teraz kiedy
w sprzeda¿y jest ju¿ moja kolej-
na p³yta i mam swoich fanów
wiem, ¿e nie muszê ju¿ tak pod-
kreœlaæ tej swojej niezale¿noœci.
Zawsze znajd¹ siê ludzie, którzy
bêd¹ mnie krytykowaæ i którzy
bêd¹ widzieæ we mnie tylko cór-
kê znanego taty. 

- Czêsto zdarza siê, ¿e dzieci
znanych rodziców niechêtnie
opowiadaj¹ o domu, rodzinie.
Tymczasem Ciebie wielokrot-
nie mo¿na zobaczyæ z Tat¹.
Piêknie mówisz o rodzicach. Je-
steœ z nimi bardzo  zwi¹zana?

- By³ taki czas gdy by³am ma-
³a, kiedy marzy³am o tym, by
Tata codziennie by³ w domu.
W sobotê kosi³ trawnik, chodzi³
ze mn¹ na d³ugie spacery i ¿eby
w domu by³ codziennie gor¹cy

obiad. PóŸniej zrozumia³am, ¿e
w domu tak nie mo¿e byæ ze
wzglêdu na specyfikê pracy Ta-
ty. Ale mam fantastycznych ro-
dziców, którzy stoj¹ za sob¹ mu-
rem. Bardzo siê wszyscy kocha-
my. Mamy œwiadomoœæ, ¿e za-
wsze mo¿emy na siebie liczyæ.
Zdarza³y siê oczywiœcie, jak
w ka¿dej rodzinie awantury, bo
nie by³am tak¹ ca³kiem grzeczn¹
dziewczynk¹, ale ogólnie mam
œwietn¹ rodzin¹. 

- Odnios³aœ sukces, nagra³aœ
p³yty, koncertujesz, a mimo to
zawsze znajdujesz czas
i szczerze z cierpliwoœci¹
i uœmiechem odpowiadasz na
pytania dziennikarzy...

- Œmieszy mnie tzw. gwia-
zdorstwo w polskim wykonaniu.
W domu mia³am najlepszy przy-
k³ad. Tata mimo i¿ odniós³ suk-
ces nauczy³ mnie, ¿e trzeba byæ
otwartym i sympatycznym dla
ludzi. To procentuje. Inni ciê
bardziej szanuj¹, lubi¹. Tym bar-
dziej, ¿e w Polsce w porównaniu
do zachodu mamy du¿o ni¿sze
zarobki. I nie mówiê tu tylko
o sobie, tylko o ludziach którzy
pracuj¹ ze mn¹ na wspólny suk-
ces – dŸwiêkowcach, realizato-
rach teledysku, osobach od pro-
mocji. Czêsto pracuj¹ oni po
osiemnaœcie godzin na dobê.
Dlatego uwa¿am, ¿e ka¿d¹ pracê
i ka¿dego cz³owieka trzeba do-
ceniæ i do wszystkich podcho-
dziæ z uœmiechem.  

- Jesteœ urodzon¹ optymist-
k¹?

- Zdarzaj¹ siê gorsze i nawet
bardzo z³e dni, ale ogólnie mo¿-
na powiedzieæ ¿e tak!

- Najbli¿sze wakacyjne wee-
kendy zapowiadaj¹ siê bardzo
pracowicie. Na Twojej stronie
internetowej  mo¿na przeczytaæ
gdzie i kiedy koncertujesz. Wa-
kacje ju¿ za Tob¹?

- Byliœmy z rodzicami i grup¹
przyjació³ w Turcji parê miesiêcy
temu. By³o naprawdê super. S³oñ-
ce, pla¿a, czysta woda. A teraz
rzeczywiœcie czeka mnie du¿o
pracy, ale cieszê siê. Mo¿e pod
koniec wakacji jeszcze gdzieœ siê
wybiorê. A na swoj¹ stronê ser-
decznie zapraszam. Wszystko po-
dane w najmniejszym szczególe.

- Lubisz Internet?
- Nie jestem fank¹, ale korzy-

stam. Wiadomoœci, czasami po-
goda, jakieœ pogaduszki. W rze-
czywistoœci nie mam na to zbyt
wiele czasu, a poza tym bardziej
ceniê kontakt rzeczywisty od wir-
tualnego. Natomiast czytam i za-
zwyczaj odpisujê na wiadomoœci.
Dlatego jeszcze raz zapraszam.

- Dziêkujê za rozmowê.

Magda Kamińska

„Mieszkaniec” rozmawia z Patrycj¹ Markowsk¹
– piosenkark¹, córk¹ Grzegorza Markowskiego,
mieszkank¹ Saskiej Kêpy oraz podwarszaw-
skiego Józefowa.

Patrycja MARKOWSKA
MIESZKAÑCY
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Ruszy³a strona internetowa,
powsta³ego 22 maja Stowarzy-
szenia Monitoringu W³adzy
Samorz¹dowej w War-
szawie „Przejrzystoœæ
i Samorz¹dnoœæ”.
Stowarzyszenie sku-
piaj¹ce m³odych war-
szawiaków stawia so-
bie za cel informowanie
o skutkach decyzji podejmo-
wanych przez samorz¹dowców
i realizacji wyborczych obiet-
nic. Strona internetowa Sto-
warzyszenia jest dostêpna 
pod adresami: www.pis.info.pl,
www.samorzad.info.pl oraz
www.komisarz.waw.pl. Cz³on-
kowie Stowarzyszenia bêd¹
umieszczaæ na niej raporty i in-
formacje na temat dzia³añ
w³adz stolicy. Obecnie przygo-
towuj¹ raporty o dostêpie do
publicznych informacji i na te-
mat bud¿etu miasta.


 
 

Zarz¹d Polskiego Zwi¹zku

Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów Ko³o Nr 6 w Aninie orga-
nizuje spotkanie informacyjne,
które odbêdzie siê 29 czerwca
o godz. 13.00 w Klubie Kultury
„Anin” przy ul. Poprzecznej 33
(parter).  


 
 

Centrum Kszta³cenia Usta-

wicznego Nr 3 przy ul. So³tyka
8/10 przyjmuje zapisy do klas
pierwszych i wy¿szych bezp³at-
nego (publicznego) wieczoro-
wego i zaocznego liceum ogól-
nokszta³c¹cego dla doros³ych
(od 18 lat) oraz gimnazjum.
Bli¿sze informacje mo¿na uzy-
skaæ pod nr tel.: 888-22-77;
632-50-77 lub na miejscu co-
dziennie w godz. 10.00-18.00
(oprócz sobót i œwi¹t). 


 
 

24 i 25 maja Szko³ê Podsta-

wow¹ Nr 109 opanowa³y koty.
Przez dwa dni wystawiano tam
przedstawienie „Kittens” oparte
na musicalu „Cats”. Zosta³o
ono przygotowane przez

uczniów i nauczycieli szko³y
z okazji Dnia Matki. 

Ta przepiêkna historia mu-
zyczna o kotach bardzo siê
podoba³a i zosta³a przyjêta
owacyjnie, dlatego ekipa „Ko-
tów” wyruszy³a w tournee po
innych szko³ach. 


 
 

XII Warszawska Olimpiada

M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
odby³a siê 10 czerwca na tere-
nie Wojskowego Klubu Sporto-
wego „Gwardia” przy ul. Ra-
c³awickiej. 


 
 

Na tegoroczn¹ 49 edycjê

konkursu World Press Photo
nades³ano 83 044 zdjêæ, wyko-
nanych przez 4 448 profesjo-
nalnych fotografów ze 122 kra-
jów. Jury pod przewodnictwem
Jamesa Coltona – fotoedytora
Sports Illustrated nagrodzi³o 63
fotografów z 26 krajów, w dzie-
siêciu kategoriach tematycz-
nych. Na Zdjêcie Roku 2005
wybrano fotografiê Kanadyj-
czyka Finbarra O`Reilly
z agencji Reuters, przedstawia-
j¹ce matkê z ma³ym dzieckiem
w oœrodku do¿ywiania w Taho-
ua w pó³nocno-zachodniej Ni-
gerii. 

Przewodnicz¹cy jury tak opi-
suje wybór: „To zdjêcie zwróci-
³o moj¹ uwagê ju¿ w momencie,
kiedy je zobaczy³em po raz
pierwszy i mia³em je w pamiêci
ogl¹daj¹c tysi¹ce innych w cza-
sie konkursu. Zawiera w sobie
wszystko – piêkno, grozê i roz-
pacz. Jest proste, eleganckie
i wzruszaj¹ce”. Wystawa w Pa-
³acu Kultury i Nauki (Sala Ki-
sielewskiego) potrwa do 25
czerwca br.  


 
 

W poniedzia³ek 19 czerwca

w urzêdzie dzielnicy Praga Pó³-
noc odby³a siê podnios³a uro-
czystoœæ ods³oniêcia p³asko-

rzeŸby i nadania imienia b³ogo-
s³awionego ks. Ignacego K³o-
potowskiego sali konferencyj-
nej. W uroczystoœci uczestni-
czyli m.in. biskup warszawsko-
praski abp S³awoj Leszek
G³ódŸ – który poœwiêci³ p³asko-
rzeŸbê, w³adze samorz¹dowe
i duchowieñstwo.


 
 

Tu¿ przed wakacjami, 19

czerwca, Mazowiecki Urz¹d
Wojewódzki zorganizowa³ kon-
ferencjê pt. Letnia przygoda?-
m³odzie¿ wobec zagro¿eñ okre-
su wakacyjnego. W sto³ecznym
Ratuszu zebra³o siê liczne gro-
no mazowieckich pedagogów,
którzy z uwag¹ s³uchali wyk³a-
dów krajowej klasy specjali-

stów. G³ównymi tematami kon-
ferencji by³y: zagro¿enie sekta-
mi, uzale¿nienie od Internetu
i technologii informatycznych,
przemoc wœród m³odzie¿y
i m³odociane rodzicielstwo.


 
 

24 czerwca w hali g³ównej

warszawskiego Dworca Cen-
tralnego animatorzy Akademii
Pstryk wspólnie z dzieciakami
z warszawskiej Pragi poprowa-
dz¹ ogólnodostêpne warsztaty
z „fotografii otworkowej”. Ma-
luchy uczêszczaj¹ce do ogniska
„Praga” im. K. Lisieckiego
„Dziadka”, przy ul. Œrodkowej
bêd¹ pokazywaæ jak mo¿na ro-
biæ zdjêcia t¹ niesamowit¹ me-
tod¹. Warsztaty rozpoczn¹ siê
o godz. 11.00 i potrwaj¹ do
godz. 18.00. O godz. 14.30
odbêdzie siê prezentacja m³o-
dych artystów oraz spotkanie
z fotografikiem Tomaszem Si-
kor¹.

Ka¿dy chêtny wykona w³a-
sny aparat - camera obscura. Na
stronie www.akademiapstryk.pl
znajduje siê instrukcja: jak zro-
biæ aparat fotograficzny z kar-
tonowego pude³ka po butach!
Jest to jednostronicowy komiks
z rysunkami wykonanymi przez
dzieci. 


 
 

Stowarzyszenie ArtAnimacje

prezentuje 24 i 25 czerwca ko-
lejn¹ ods³onê Projektu Praga.
Dwa miesi¹ce temu (o czym pi-

saliœmy) w ramach projektu bu-
dynki PZO przy ul. Grochow-

skiej 316/320 zape³ni³y siê
ró¿nego rodzaju kolek-

cjonerami i zbieracza-
mi. Miesi¹c temu na
terenie PZO odby³o
siê kilkadziesi¹t kon-

certów muzycznych.
Nadchodz¹cy weekend

bêdzie nale¿a³ do szeroko po-
jêtej sztuki teatralnej. – To bê-
dzie akcja teatralna z udzia³em
m³odych re¿yserów, scenogra-
fów, performance, akcje re¿y-
serskie, instalacje – zachêcaj¹
organizatorzy. Szczegó³owy
program znajduje siê na stronie
www.projektpraga.pl


 
 

Los pozbawi³ je opieki rodzi-

ców, ale nie szansy na rodzinny
dom. Mo¿e go stworzyæ ka¿dy
z nas po warunkiem, ¿e bêdzie
chcia³ stworzyæ Rodzinny Dom
Dziecka. 

Warszawa nale¿y do aglome-
racji w Polsce, gdzie liczba dzie-
ci objêtych opiek¹ zastêpcz¹ jest
najwiêksza w skali kraju.
W Warszawie funkcjonuje 18
ca³odobowych placówek opie-
kuñczo - wychowawczych,
w których jest ok. 1200 miejsc.
W 2006 roku samorz¹dy lokalne
stan¹ przed koniecznoœci¹ prze-
kszta³cenia istniej¹cego systemu
opieki zastêpczej dla dzieci cza-
sowo lub trwale pozbawionych
opieki rodzicielskiej w podle-
g³ych im placówkach opiekuñ-
czo-wychowawczych. Do koñca
2006r. placówka nie bêdzie mo-
g³a mieæ wiêcej ni¿ 30 miejsc. 

Dzieci potrzebuj¹ opieki za-
stêpczej, poniewa¿ rodzice zo-
stali trwale lub czasowo pozba-
wieni praw rodzicielskich lub
w³adza ta zosta³a ograniczona. 

Rodzina zastêpcza daje dzie-
ciom szansê, aby zaleczyæ rany,
odrodziæ siê i rozwin¹æ, aby
umia³y tworzyæ trwa³e zwi¹zki
na ca³e ¿ycie. 


 
 

Inspektorzy Transportu Dro-

gowego i policjanci czekaj¹ na
sygna³y od rodziców, których
pociechy wyrusz¹ ju¿ wkrótce
autokarami na wakacyjny wy-
poczynek. Na razie kontrolo-
wane s¹ pojazdy przewo¿¹ce
m³odzie¿ na zielone szko³y.
Kontrola autokarów obejmuje
nie tylko dokumenty i trze-
Ÿwoœæ kierowców. 

Czêste kontrole pomog¹ wy-
eliminowaæ z rynku nieuczci-
wych przewoŸników. 

Jednak poprawa stanu tech-
nicznego autokarów nie wystar-
czy. Wiêkszoœæ wypadków po-
woduj¹ zmêczeni kierowcy. In-
spektorzy radz¹ rodzicom, by
przed wyjazdem autokaru poin-
formowali ich o miejscu i go-
dzinie zbiórki. 


 
 

10 czerwca w Przedszkolu Nr

110 im. Warszawskiej Syrenki
odby³ siê piknik rodzinny, na
którym tradycyjnie rodzice wy-
stawili (tym razem) bajkê we-
d³ug Jana Brzechwy pt. „Jaœ

i Ma³gosia”. Dodatkowymi
atrakcjami pikniku by³y: wystê-
py przedszkolaków, plener ma-
larski, wystawa plastyczna 
i fotograficzna „Przyroda

w obiektywie”, aukcja prac
dzieci, loteria fantowa, konkur-
sy sportowe. Zaproszeni goœcie
mieli tak¿e okazjê do degustacji
ciast i ciasteczek w kawiarence
„Pod muchomorkiem” w oto-
czeniu piêknej zieleni, przyjem-
nej muzyki i d³ugo oczekiwanej
ciep³ej, s³onecznej pogody.


 
 

W œrodê 21 czerwca  na Sta-

dionie X-Lecia odby³y siê
Otwarte Wojewódzkie Mistrzo-
stwa LOK w Trójboju Obron-
nym – Wiosna 2006. W konku-
rencjach startowa³y dzieci
i m³odzie¿ szkó³ podstawo-
wych, gimnazjów i liceów.  


 
 

Równie¿ 21 czerwca br.

w ZSO Nr 77 im. B. Prusa przy
ul. Zwyciêzców 7/9 odby³o siê
spotkanie mieszkañców dzielni-
cy z Wojewod¹ Mazowieckim
Tomaszem Koziñskim oraz
cz³onkami Zarz¹du Dzielnicy
Praga Po³udnie m.st. Warszawy.


 
 

Co to znaczy byæ dobrym oj-

cem? Jak pogodziæ pracê zawo-
dow¹ z wychowaniem dzieci? 

Byæ mo¿e odpowiedzi na te
i inne pytania, znajd¹ ojcowie na
jednej z imprez promuj¹cych
œwiadome ojcostwo. Anna Ja-
wor, pe³nomocnik wojewody
mazowieckiego ds. kobiet, rodzi-
ny i przeciwdzia³ania dyskrymi-
nacji oraz Marta Widz, pe³no-
mocnik prezydenta ds. rodziny

m.st. Warszawy z okazji Dnia Oj-
ca – 23 czerwca – przygotowa³y
ca³y program ró¿norodnych i cie-
kawych dzia³añ. Szczegó³y na
www.warszawianka.waw.pl


 
 

W niedzielê 11 czerwca

z okazji Œwiêta Patronalnego
w ogrodach Domu Otwartych
Serc – siedzibie Centrum Inter-
wencji Kryzysowej Caritas
DWP przy ul. Tadeusza 12

w Otwocku odby³ siê wielki
charytatywny Piknik Rodzinny
Caritas.


 
 

We wtorek 27 czerwca w Fa-

bryce Trzciny Centrum Arty-
styczne przy ul. Otwockiej 14
odbêdzie siê wernisa¿ fotografii
Marka Zawadki. Organizatora-
mi wystawy s¹ m.in. Fundacja
Pomocy Osobom Niepe³no-
sprawnym Przyjaciel i mie-
siêcznik Cztery £apy.


 
 

W sobotê 24 czerwca br.

urzêdy m.st. Warszawy oraz
urzêdy dzielnicy bêd¹ czynne
jak w dni powszednie.


 
 

Wyd³u¿eniu ulegaj¹ godziny

pracy urzêdu dzielnicy Praga Po-
³udnie w zakresie wydawania
praw jazdy. Do 30 czerwca br.
uprawnienia do kierowania poja-
zdami wydawane bêd¹ w ponie-
dzia³ki w godzinach 9.00-19.00,
zaœ od wtorku do pi¹tku - w go-
dzinach 8.00-19.00. Do koñca
czerwca br. musz¹ byæ wymie-
nione wszystkie prawa jazdy
wydane w dniach 1 maja 1993 r.
- 30 czerwca 1999 r. (ab) (ar)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA
Zaproszenia dla mieszkańców

��Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Grochowska
274 (wejœcie od Kamionkowskiej) – 22.06. godz. 19.00 – Werni-
sa¿ wystawy malarstwa Stefana Dybowskiego; 24.06. godz. 18.00
- Other Sounds Day. Koncert Praskiej Fali DŸwiêku wykonaniu
zespo³ów: Amuse Me, Interzone, Vinice Queen; 25.06. godz.
16.00 – Spitsbergen – barwy lodowej krainy - z cyklu „Podró¿e”.
Pokaz slajdów i prelekcja Lucjana Nowosielskiego; 28.06.
godz.17.00 – Wieczorek taneczny. (Bilety w cenie 8 z³).
��Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 – 29.06. godz.
11.00 - Zwiedzanie Muzeum Wnêtrz w Otwocku Wielkim - wy-
cieczka dla uczestników Uniwersytetu Z³otego Wieku.; 03.07.
godz. 10.00 „Pomys³y na zmys³y” warsztaty teatralne dla dzieci.
Prowadzenie – Ewa Andrearczyk. 04.07. godz. 10.00 „Przyroda.
Architektura. Tradycje.” Projekcja Filmów Dokumentalnych. Pro-
wadzenie - Artur Rajski. 05.07. godz. 11.00 - „Staropolskie Tra-
dycje.” Sesja Warsztatowa dla uczestników zespo³u „Melodyjki”.
Prowadzenie - Irena Rogowska. 05.07. godz. 11.00 „Tradycje kul-
tury ludowej Mazowsza.” Sesja wyjazdowa Uniwersytetu Z³otego
Wieku do £ucznicy. Prowadzenie - Ewa Andrearczyk.
�� Dom Kultury ,,Wygoda” ul. Koniecpolska 14-23.06. godz.
17.00-20.00 - z okazji Dnia Ojca mini rozgrywki w tenisa sto³o-
wego i koszykówkê - wybór Taty sezonu; 26.06-14.07. – Akcja
Lato w Mieœcie – organizator Z.SZ. nr 74.

� 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”
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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
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Czy mo¿na prowadziæ samo-
chód, patrz¹c g³ównie w luster-
ko wsteczne? Nie powoduj¹c
kolizji i posuwaj¹c siê bezpiecz-
nie do przodu, nie wstrzymuj¹c
ruchu pozosta³ych aut? Nie
mo¿na! Czy mo¿na ¿yæ, patrz¹c
g³ównie we w³asne, wewnêtrzne
„lusterko wsteczne”?  Nie.
A jednak tylu to robi...

Przesz³oœæ jest wa¿na. Jest
po to, by wyci¹gaæ z niej wnio-
ski, kultywowaæ tradycjê, pa-
miêtaæ o historii. Ale nie mo¿-
na ¿yæ dniem wczorajszym, za-
miast teraŸniejszoœci¹. A tak
powszechne jest u¿alanie siê,
¿e „wczoraj” nie jest „dziœ”,
¿e kiedyœ by³o lepiej, ludzie
byli porz¹dniejsi a lato piêk-
niejsze. 

Oto spotkanie w klubie senio-
rów. Temat jak zawsze: narze-
kanie na dzisiejsz¹ m³odzie¿
i obyczaje. Wszystko jest Ÿle,
a w ka¿dym razie - gorzej, ni¿
by³o kiedyœ. 

S³uchaj¹c tych wywodów,
chcia³oby siê zawo³aæ: siwa g³o-
wo, uderz siê w piersi i proœ
o zmi³owanie! Bo kto inny, jak

nie wy, dziœ narzekaj¹cy, wycho-
wa³ i te „gorsze” pokolenia i do-
puœci³ do tych „gorszych, ni¿
kiedyœ” obyczajów? Sami mówi-
cie, ¿e ¿yliœcie w ciê¿kich cza-
sach, nie zawsze starcza³o do
pierwszego i trzeba by³o nabie-
gaæ siê za groszem...  Coœ za coœ,
wiadomo. Ale powiedzcie sami:
ile par butów sta³o wówczas
w waszej szafie? Ile wisia³o kur-
tek? Co le¿a³o w lodówce? Ilu
pijanych przewraca³o siê na uli-
cach? A jak to wygl¹da dzisiaj?

Emerytury mamy pod³e,
prawda, ale w sklepach mo¿na
zrobiæ zakupy na ka¿d¹, na-
prawdê ka¿d¹ kieszeñ, i to nie
p³aszcz¹c siê przed Królow¹
z miêsnego. Miasto piêknieje,
choæ jest jeszcze wiele do zro-
bienia. Zaufajmy m³odym, daj-
my im si³y i szansê zw³aszcza,
¿e – powiedzmy to wprost – lu-
dzie starsi nie zawsze daj¹ do-
bry przyk³ad m³odszym. Nie tyl-
ko marudzeniem.

Oszukiwanie w kolejce, ¿e sta-
³o siê bli¿ej, rozpychanie ³okcia-

mi, a nieraz takie „wi¹zanki”
p³yn¹ce wartko spod szlachetnej
siwizny (tak¿e damskiej!), ¿e
szok. No i nieustaj¹ce narzeka-
nie na „nich”. Tych zamo¿niej-
szych, pewniejszych siebie,
m³odszych i ³adniejszych, bar-
dziej beztroskich, zdrowszych.
Narzekanie, które nikomu nie
przywróci si³, m³odoœci i urody,
które nie da nowych szans. 

Patrz przed siebie! Siwy
w³os, to doœwiadczenie, które
powinno pomagaæ innym, a nie
podcinaæ im skrzyd³a. To god-
noœæ, dystans i œwiadomoœæ te-
go, co w ¿yciu jest naprawdê
wa¿ne. „Nie myœl o tym, co tra-
cisz. Myœl o tym, co ci pozosta-
je!” A pozostaje Ci czasem tak
niewiele, czy nie szkoda to
zmarnowaæ?

Gdy zauwa¿ysz, ¿e Twoje ¿y-
cie ledwie pe³znie do przodu,
zastanów siê, czy nie ty sam je
spowalniasz. Czy nie patrzysz
za wiele w lusterko wsteczne,
zamiast robiæ plany na ka¿dy
nowy dzieñ? żu

Lusterko
wsteczne

Kobiecym okiem
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SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Nowego ambasadora Gruzji w Polsce, pana Konstantina Kavtaradze, pozna³em
24 maja na przyjêciu z okazji Œwiêta Narodowego Ekwadoru, wydanym przez jego
kolegê „po fachu”, ambasadora Fernando Floresa i jego ma³¿onkê. 24 maja przy-
pad³ mniej wiêcej na dwa tygodnie przed 9 czerwca, czyli przed meczem Polska-
Ekwador w Gelsenkirchen. Poza wymian¹ przewidywañ, mówiono, ¿e nazwisko am-
basadora ma romantyczn¹ wymowê, poniewa¿ Flores to po hiszpañsku „kwiaty”.
W dodatku Ekwador hoduje i eksportuje na ca³y glob najpiêkniejsze ró¿e na œwiecie
w 100 kolorach (odcieniach kolorów). Rosn¹ one, bowiem dok³adnie prostopadle do
RÓWNIKOWEGO s³oñca, jako ¿e po hiszpañsku nazwa pañstwa – Ecuador – znaczy
„równik” i równik geograficzny to pañstwo elegancko przecina. 

Œwiêto Ekwadoru – to rocznica bitwy pod Pichincha (czytaj „pi-CZIN-cza). Tam 24
maja 1822 roku, genera³ armii niepodleg³oœciowej, A. J. Sucre, pokona³ Hiszpanów,
co doprowadzi³o do niepodleg³oœci Ekwadoru. Dla uczczenia genera³a, Ekwadorczy-
cy nazwali swój narodowy pieni¹dz „sucre”. Ale kilka lat temu, Ekwador zamieni³
„sucre” na... amerykañskiego dolara. 

Wracajmy jednak do ambasadora Gruzji. Kiedy pozna³em go w rezydencji amba-
sadora Ekwadoru, która mieœci siê w Wilanowie, nie przypuszcza³em, ¿e spotkam go
ju¿ za tydzieñ, bo 2 czerwca, na...Pradze. A œciœlej mówi¹c, w bardzo modnej obe-
cnie Galerii Luksfera, mieszcz¹cej siê w Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser”
przy ulicy Z¹bkowskiej 27/31. Doradca dyrektora Wytwórni, Ryszard Lenart, mówi
mi, ¿e Galeria i Wytwórnia staj¹ siê stopniowo wa¿nym Centrum Kultury na Pradze
w ramach renowacji Starej Pragi i Pragi w ogóle. 

Nowym dowodem w tej materii jest to, czego wówczas nie wiedzia³em, poniewa¿
siê jeszcze nie wydarzy³o. Chodzi o numer „Dziennika” z 12 czerwca, w którym An-
drzej Chyliñski opisa³ wizytê w Warszawie „grupy najbardziej wp³ywowych ludzi
œwiata sztuki – kolekcjonerów, krytyków i marszandów z Nowego Jorku” wraz
„z greckim miliarderem, Dakisem Joannou, który ustala œwiatowe trendy”. Otó¿ na
ludziach tych „najwiêksze wra¿enie wywar³o spotkanie z performerem i rzeŸbia-
rzem, Paw³em Althamerem, który w formie prezentacji artystycznej zabra³ ich na
spacer po Pradze, staj¹cej siê centrum twórczoœci artystów sztuki wspó³czesnej. „Zo-
baczyliœmy prawdziwe ¿ycie tego miasta – zachwyca³ siê Richard Flood, szef arty-
styczny Nowego Muzeum Sztuki Wspó³czesnej w Nowym Jorku - Szliœmy chodnikiem
wœród zwyk³ych ludzi, piliœmy kawê w supermarkecie, zobaczyliœmy jak¹œ halê,
która wygl¹da niczym niedokoñczona i opuszczona stacja metra. Dla nas to niezwy-
k³e miejsce. No i Port Praski! Teraz wiem, ¿e sztuka waszych artystów p³ynie”. Da-
kis Jannou zaœ dorzuci³: „Na mnie najwiêksze wra¿enie zrobi³ spacer po Pradze.
I Pawe³ Althamer”. 

W Galerii Luksfera 2 czerwca wprawdzie ani Dakisa ani Althamera nie by³o, za
to by³ „Wieczór Gruziñski” wraz z ambasadorem Gruzji i jego goœciem. Ambasador
– to cz³owiek m³ody, nawet czterdziestki nie ma – ale jeszcze m³odszy od niego, bo
licz¹cy sobie zaledwie 32 lata, by³ jego goœæ, gruziñski wiceminister obrony, pan Ma-
muka Kudava, bêd¹cy przejazdem w naszej stolicy. 

„Wieczór Gruziñski” obejmowa³ – a imprezy wymieniam dok³adnie, z nazwi-
skami twórców – degustacjê win gruziñskich firmy Marani, wystêp zespo³u ZUM-
BA Folk (Giorgi Be¿uaszwili i Walentin Dubrowski), prezentacjê obrazów gruziñ-
skich artystów Nanuli Burduli-Taliashvili i Dawida Patarai, i poczêstunek z re-
stauracji Tbilisi. By³o super-weso³o! Gruzini to naród obdarzony fantastycznym
temperamentem. Ale kiedy z ¿on¹ gratulowaliœmy im tej cechy, oni skromnie od-
powiadali: „Gdzie¿ nam do temperamentu waszego!”. I wyra¿ali nadziejê, ¿e
dziêki polskiemu temperamentowi i ich poparciu, Polska z Ekwadorem wygra.
Nie dane nam to jednak by³o... 

Zygmunt Broniarek

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „Redom” ul. Walecznych 76, tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
		 renowacjê wszystkich mebli 

tapicerowanych, nowoczesnych i stylowych
		 nowe meble na wymiar, wersalki, 

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
		 szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
		 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
		 posiadamy wybór tkanin i transport

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY: ww  ggooddzz..  77..0000−−1188..0000,,    ssoobb..  99..0000−−1144..0000

REKLAMA REKLAMA

� 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  ddoo  sskklleeppóóww::
RRaaddoośśćć,,  uull..  PPaattrriioottóóww  221177  llookk..  BB  ((vviiss  áá  vviiss  ssttaaccjjii  kkoolleejjoowweejj)),,  tteell..  002222  661155--6655--3377

TTaarrggóówweekk  ,,  uull..  ŁŁooddyyggoowwaa  2200,,  tteell..  002222  449988--4488--0044  

SSPPIIŻŻAARRNNIIAA  uu  HHEELLII  
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C E N T R U M  
F RY Z U R

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

�� 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

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

- No i popatrz pan panie Eustachy, ile tu roboty do odwalenia…
Pan Kazimierz G³ówka nie bez podziwu patrzy³ na wielki dŸwig wzno-
sz¹cy siê ponad budynek szko³y nr. 215 na ulicy Kwatery G³ównej. 

Pan Eustachy Mordziak, którego przynios³o tu z pobliskiego par-
ku, pod¹¿y³ za jego wzrokiem.

- No, owszem, owszem. A ja pamiêtam, jak budowali tu pierwszy
basen. Jak by to by³o wczoraj, panie Kazieñku. Wykopali dziure
w ziemi, wstawili coœ w rodzaju wanny i fertig. Potem chyba ze
czterdzieœci lat ma³olaty z ca³ego Grochowa uczy³y siê tu p³ywaæ. 

- Nie tylko z Grochowa! Z Rembertowa, z Wawra – to by³ jedyny
basen szkolny w tej okolicy. 

– No, bo wiesz pan, panie Kaziu, pierwszy tutejszy kierownik –
Andrzej Schiffers – mia³ hopla na punkcie sportu. Zreszt¹ on uwa-
¿a³, ¿e sport dobrze pomaga w wychowywaniu ró¿nych ancymonów,
których w okolicy nigdy nie brakowa³o. 

- Coœ mi siê panie Eustachy zdaje, ¿eœ pan studiowa³ na tej uczel-
ni. Za dobrze pan znasz te szczegó³y.

- Owszem, chodzi³o siê i tu. Fajna buda by³a. 
- A w ogóle, co s³ychaæ? 
- Ano, pomalutku. Ale samemu nieklawo jest, bez dwóch zdañ.
- Przecie¿ uk³ada³o siê panu z pañsk¹ Krysi¹, sam pan mówi³eœ.

Rzuci³a pana?
- Mam nadziejê, ¿e nie, ale, ¿e jestem sam, to fakt.
- Nic nie rozumiem. 
- Nie ma co rozumieæ. Wyjecha³a nad morze, do kurortu. Do Ko-

³obrzegu, znaczy siê. Wczoraj dosta³em od niej list, a w niem tak¹
fotkê. Pan Eustachy wyj¹³ z tylnej kieszeni spodni mocno sfatygowa-
ny i wielokrotnie przepocony portfel, a z niego kolorow¹ fotografiê.
Widaæ na niej by³o jejmoœæ têgaw¹, piersiast¹, s³usznej postawy,
choæ na siedz¹co. Prawdê mówi¹c widaæ j¹ by³o ledwo - spod ron-
da s³omkowego kapelusza i spoza stosu biustonoszy. 

- Co ona tam robi z temi biusthalterami? 
- Robota eksportowa. U nasz, na Szembeku, towar ju¿ siê opatrzy³

i Krysia postanowi³a spróbowaæ szczêœcia na wyjeŸdzie. W Ko³o-

brzegu du¿o Niemek odpoczywa, piersiastych, obfitych … sam pan
rozumiesz: klient nasz pan. Choæby i Niemiec. 

- No i to siê op³aca?
- Na razie nie dok³adamy. Pokoik op³aci i utrzymanie. Wiesz pan

– nad morzem w sezonie, to pan cuda na kiju sprzedasz, co dopiero
staniki. A ju¿ dla bab, to nie masz lepszego urlopu ni¿ ³a¿enie po
straganach… 

- Czyli wyjazd pani Krysi poprzedzi³a szczegó³owa strategia mar-
ketingowa i g³êboka analiza rynku w aspekcie socjologiczno-miê-
dzynarodowym.

- ¯e co proszê? Panie Kaziu - na miche trzeba zarobiæ, normal-
nie. 

- Przysy³a panu coœ poza zdjêciem?
- No w³aœnie nie za bardzo, kurna Olek. I to mnie niepokoi. Tam

przecie¿ nie tylko baby ³a¿¹ z k¹ta w k¹t i siê nudz¹. Fagasów te¿
pe³no. Tylko patrz¹, ¿eby siê gdzieœ przytuliæ – michê za darmo mieæ
no i te, obs³ugie, ¿e tak powiem.

- Pan jesteœ normalnie zazdrosny, panie Eustachy.
- Zazdrosny, zazdrosny. Znam ¿ycie i tyle. I dlatego tak stoje tu

i kombinuje – czy z kierownikiem budowy nie pogadaæ. Jakby mnie
przyj¹³ na dwa, trzy tygodnie, to na poci¹g do Ko³obrzegu by mnie wy-
starczy³o. Kryœkie mia³bym na oku i mo¿e jakieœ nowe perspektywy. 

- Ja bym siê nie zastanawia³. Mi³oœæ trzeba pielêgnowaæ, a i inte-
resu dopatrzeæ nie zawadzi. Jak nie do jednego, to do drugiego siê
pan przyda. Szaser

Co tam panie na Pradze...

Basen z widokiem na morze

� 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
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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

Polacy ceni¹ japoñskie samo-
chody, bo – potwierdzaj¹ to nie-
zale¿ne testy – s¹ autami nowo-
czesnymi, niezawodnymi, a wiêc
stosunkowo niedrogimi w eks-
ploatacji. Przy odsprzeda¿y uzy-
skuje siê na nie dobr¹ cenê i nie
jest trudno znaleŸæ nabywcê. 
Wœród „japoñczyków” przez ca³e lata nie-

zwykle popularna by³a mazda, jej sprzeda¿ na po-
cz¹tku lat 90. liczona by³a na naszym rynku w ty-
si¹cach sztuk. Potem importer aut wycofa³ siê
z rynków Europy Wschodniej. Teraz mazda wra-
ca. Tak¿e do Warszawy.

- Mieszkañcy stolicy najbli¿ej mieli do Bia³e-
gostoku i na tamtejszym rynku stanowili oczy-
wiœcie najliczniejsz¹ grupê. Dlatego postano-

wiliœmy otworzyæ filialny salon sprzeda¿y
w Warszawie, a konkretniej w Starej Mi³osnej,
która ma najwiêksze tradycje sprzeda¿y tej
marki – mówi Konrad Motelski, szef sprzeda¿y
w salonie wystawowym mazdy „Auto Ksiê¿y-
no Plus”, który jeszcze niedawno pracowa³
w autoryzowanym, pobliskim warsztacie ma-
zdy… - Salon otworzyliœmy w drugiej po³owie
maja i ju¿ teraz widzimy, ¿e jest to trafiona in-
westycja: przez trzy tygodnie sprzedaliœmy ca³-
kiem sporo aut.

W ofercie salonu s¹ wszystkie sprowadzane na
europejski rynek samochody mazdy, w tym auta
z serii „2”, „3”, „5” i „6”, a tak¿e RX 8. – Oczy-
wiœcie ka¿dy model ma ró¿ne opcje wyposa¿enio-
we i silnikowe, mo¿na w nich wybieraæ. Auta sto-
j¹ce w salonie s¹ do kupienia od rêki, inne – jeœli
klient wybiera typowe rozwi¹zania i popularne ze-
stawy kolorystyczne – jesteœmy w stanie sprowa-
dziæ w ci¹gu dwóch, trzech tygodni. Tylko w wy-
j¹tkowych wypadkach realizacja zamówienia
przeci¹ga siê do trzech miesiêcy – wyjaœnia szef
sprzeda¿y salonu. 

Wszystkie sprzedawane tu mazdy maj¹ trzyletni¹
gwarancjê (lub 100 tys. kilometrów). Mo¿na tak¿e
wybraæ samochód z niezwykle atrakcyjnego pakietu
aut vip – u¿ywanych w Niemczech mazd o bardzo
niewielkim przebiegu, bezwypadkowych, z pe³n¹
gwarancj¹, a jednoczeœnie tañszych od nowych o 15-
20 tys. z³otych. I œwietnie wyposa¿onych.

– Na miejscu gwarantujemy pe³n¹ obs³ugê
sprzeda¿ow¹, w tym pomoc kredytow¹ i leasingo-
w¹ – mówi Konrad Motelski. 

Nasz salon czynny jest od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 10.00-18.00, w soboty od
10.00-14.00. Adres? Warszawa - Stara Mi³osna
Trakt Brzeski 52 C, zaraz za stacj¹ paliw BP.
Telefon do nas to (022) 77 33 884. Obecni je-
steœmy tak¿e w Internecie pod adresem:
www.mazda.warszawa.pl
AS 2006 toms

Zaczêto ambitnie: Turnie-
jem Motorowerowym M³odzie-
¿y Województwa Mazowiec-
kiego, adresowanym do
uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjów. Startowaæ mo¿na
by³o na sprzêcie w³asnym lub
organizatora, a pierwsz¹ na-
grodê ufundowa³ Wojewoda
Mazowiecki (patron imprezy,
obok Mazowieckiego Kuratora
Oœwiaty). Po wrêczeniu nagród
na p³ycie od strony ul. Ziele-
nieckiej mo¿na by³o podziwiaæ
umiejêtnoœci kierowców w Ra-
illy Sprint w 3 klasach, zale¿nie
od pojemnoœci silnika. Ka¿dy
chêtny bêdzie móg³, co wtorek
doskonaliæ tu swoje umiejêtno-
œci na specjalnie wyznaczonej,
nie³atwej trasie a potem wzi¹æ
udzia³ w cyklicznych Grand
Prix na bie¿ni Stadionu.

– Chodzi o to – mówi W³o-
dzimierz G¹siorek – by daæ
m³odym szansê sprawdzenia
w³asnych umiejêtnoœci, ale
i poznania innej strony moto-

ryzacji. Na weekend 9-10
wrzeœnia planujemy kolejny
show. G³ówna nagroda od
Damisu – piêkny skuter. Bêd¹
pokazy zrêcznoœci (wjazd mo-
torowerem na koronê sta-
dionu, trial, skoki), prezenta-
cja zabytkowych pojazdów,
mnóstwo atrakcji. Szkolenia
dla chêtnych (tak¿e doro-
s³ych!) zaczynamy ju¿ od 1
lipca!

Stadion X-lecia têtni¹cy ¿y-
ciem, pe³en m³odzie¿y i kibi-
ców – tego nie by³o ju¿ dawno.
Czekamy na wrzesieñ!

KaJa

Motory na Stadionie
Jak znakomicie mo¿na siê bawiæ na Stadionie
Dziesiêciolecia, pamiêta niewielu. Na szczê-
œcie to siê zmienia. Damis, spó³ka zarz¹dzaj¹-
ca obiektem, z pocz¹tkiem czerwca rozpoczê-
³a, we wspó³pracy m. in. z Automobilklubem
Centrum, cykl imprez i przedsiêwziêæ, maj¹-
cych na celu wzbogacenie palety propozycji
weekendowych dla warszawiaków. 

Warszawa w kwiatach
Towarzystwo Przyjació³ Warszawy Oddzia³ Grochów po raz kolejny zaprasza mie-
szkañców Pragi Po³udnie, Grochowa, Kamionka, Goc³awka i Goc³awia do udzia³u
w ogólnowarszawskim konkursie „Warszawa w kwiatach”. Twórc¹ tego piêknego
konkursu by³ prezydent Warszawy Stefan Starzyñski. Jego ideê, ¿eby Warszawa
by³a piêkna staraj¹ siê równie¿ dziœ kontynuowaæ mieszkañcy stolicy.

Zg³oszenia ukwieconych balkonów, ogrodów, przydomowych ogródków itp. nale¿y kierowaæ do Ireny
Bogdan tel. 022 810-45-48 lub Sylwii Bomba³a tel. 022 671-17-55 do 15 lipca br. 

2 sierpnia br. komisja z³o¿ona z przedstawicieli urzêdników ratusza i cz³onków Zarz¹du G³ównego TPW
dokona objazdu wytypowanych obiektów, które na podstawie jej oceny otrzymaj¹ nagrody Prezydenta mia-
sta sto³ecznego Warszawy lub Zarz¹du G³ównego TPW. 

O wynikach konkursu wszyscy uczestnicy zostan¹ poinformowani przed jego ogólnowarszawskim uro-
czystym zakoñczeniem, które odbywa siê tradycyjnie na prze³omie  listopada i grudnia. Na terenie Saskiej
Kêpy konkurs prowadzi Oddzia³ Saska Kêpa TPW. (ab)  

Mazda wraca do Warszawy

REKLAMA REKLAMA

RATY!

D
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A

SIDING
PODSUFITKI

PANELE
AKCESORIA

PARAPETY ZEW.
PRODUCENT

SPRZEDAŻ−MONTAŻ

ul. Chełmżyńska 1
Tel. 812−75−58

e−mail: phubw@wp.pl

Zamów TAXI SMS−em
tel. 0 602 46−9683

1,40 zł/km
(022) 675−52−52
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Oficjele pod obstrza³em
Na Drukarzu strza³y sypa³y siê gêsto. Œwista³o
tu¿ przed nosami Antoniego Stradomskiego, wi-
ceburmistrza Pragi Po³udnie i Marka Rojszyka,
wiceprzewodnicz¹cego Rady Warszawy, którzy
uczestniczyli w otwarciu XXIII Miêdzynarodowe-
go Memoria³u im. Ireny Szyd³owskiej.

Dobry sport - ³¹czy. Dlatego na otwarciu turnieju niedaleko reko-
mendowanego przez PiS wiceburmistrza sta³ wiceprzewodnicz¹cy Ra-
dy Warszawy i kandydat SLD na prezydenta Stolicy. Zreszt¹ VIP-ów
sportu i polityki by³o na Drukarzu znacznie wiêcej. Uspokajamy Czy-
telników, ¿e ¿adna z oœmiu tysiêcy strza³, które ³ucznicy wypuœcili 10
i 11 czerwca na obrze¿ach Parku Skaryszewskiego, nie trafi³a ¿adnego
z oficjeli. Ani w nikogo innego. Wszystkie l¹dowa³y w tarczach, przed
którymi zawodnicy ustawiali siê w równym szyku. Najlepsze rezulta-
ty na turnieju, w swoich kategoriach, osi¹gnêli: Anna £êcka (Sokó³
Radom), Joanna P³onka (Resovia Rzeszów), Sebastian B¹tor i Anna
Sk³odowska (Stella Kielce), Anna Stanieczek (Orlik Goleszów) oraz
zawodnicy Marymontu Warszawa Bartosz Grzeszykowski, Adam
Krenke, Aleksander Gawryœ i Dariusz Gawryœ. Cenne nagrody wrê-
cza³a m.in. Iwona Marcinkiewicz, br¹zowa medalistka olimpijska
z Atlanty, Mistrzyni Europy z 2004 r. i aktualna rekordzistka Europy.
Ta najs³ynniejsza czynna zawodniczka Drukarza na uroczystoœæ za-
koñczenia zawodów przyjecha³a prosto z rywalizacji o Puchar Œwiata.
Nagród by³o tak du¿o, ¿e z trudem mieœci³y siê na dwóch po³¹czonych
ze sob¹ sto³ach. Obchodz¹cy w tym roku 80-lecie istnienia KS Drukarz
zadba³ o odpowiedni¹ oprawê zawodów. 

– W sierpniu organizujemy turniej seniorów – zaprasza³ Pawe³
Soliñski, prezes Warszawsko-Mazowieckiego Zwi¹zku £ucznicze-
go. „Mieszkaniec”, który obj¹³ imprezê patronatem medialnym,
mocno kibicowa³ zawodnikom Drukarza. Wœród rodzimych dziew-
cz¹t najlepszy wynik osi¹gnê³a Jagoda P³a¿ewska (3 miejsce).
Z mêskiego grona Drukarza najlepiej wypad³ (6 miejsce) mieszka-
j¹cy na Pradze Po³udnie Maciej Huszcz. 

- Wystêp uwa¿am za udany - cieszy³ siê trenuj¹cy od 4 lat dzie-
wiêtnastolatek, który w krótkiej karierze osi¹gn¹³ ju¿ takie sukcesy,
jak 3 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów, czy zwyciêstwo
w klasyfikacji Pucharu Polski. Patrz¹c na wype³niony m³odymi
ludŸmi stadion trudno by³o daæ wiarê, ¿e KS Drukarz liczy ju¿ 80
lat. Zapytaliœmy Paw³a Soliñskiego, czego klubowi ¿yczyæ na 80.
urodziny? 

– Oczywiœcie „kasy” – uœmiechn¹³ siê prezes – ale tego potrze-
buj¹ wszystkie kluby... Na pewno znakomitych wyników naszych
podopiecznych. W Drukarzu trenuje oko³o 300 zawodników, ale
mamy miejsce dla ka¿dego kto chce spróbowaæ ³ucznictwa, kaja-
karstwa, czy pi³ki no¿nej. Tak wiêc mo¿ecie nam ¿yczyæ jeszcze
wiêkszej iloœci zawodników. No i tego, co dzisiaj dla nas jest naj-
wa¿niejsze: korzystnej umowy z w³adzami miasta. ¯eby wspó³praca
z Miastem u³o¿y³a siê tak dobrze, jak od dwóch lat uk³ada siê z w³a-
dzami dzielnicy.

Drukarz liczy na podpisanie z w³adzami Warszawy umowy za-
pewniaj¹cej klubowi pierwszeñstwo w korzystaniu z obiektu, który
zostanie wyremontowany w czasie rewitalizacji Parku Skaryszew-
skiego. Dyrektor sto³ecznego biura sportu, Artur Pi³ka, zapewnia,
¿e tak bêdzie, ale przed podpisaniem umowy chce, aby Drukarz
zrzek³ siê dzier¿awy terenu. 

Zarz¹d klubu jednak obawia siê, ¿e jeœli klub wypowie dzier¿awê,
to mo¿e zostaæ na lodzie. A lód Drukarzowi nie jest potrzebny, bo
przecie¿ nie trenuj¹ tu ani hokeiœci, ani inni ³y¿wiarze... rosa

Fina³ czwartków 
lekkoatletycznych
Ogólnopolski Fina³ XII Edycji „Czwartków Lek-
koatletycznych” odby³ siê w dniach 11-13 czerw-
ca na stadionie AWF w Warszawie. 

Impreza ta by³a organizowana pocz¹tkowo na obiektach Stadio-
nu X-lecia, a od kilku lat jest kontynuowana na terenie goœcinnej
AWF, przez jej inicjatora i propagatora Mariana Woronina i Stowa-
rzyszenie „Sport Dzieci i M³odzie¿y”.

W tegorocznych fina³ach uczestniczy³o trzy i pó³ tys. dzieci
i m³odzie¿y z ca³ego kraju.

13 czerwca od godz. 10.00 trwa³y przez ca³y dzieñ fina³y w po-
szczególnych konkurencjach, które zakoñczy³a najbardziej oczeki-
wana przez uczestników ceremonia dekoracji zwyciêzców (na
zdjêciu). (ab) 

Metro na Saskiej
Ju¿ po raz jedenasty m³odzi ch³opcy walczyli
w miêdzynarodowym, siatkarskim turnieju
o przechodni Puchar KS Metro Warszawa. Wy-
walczony w hali przy ul. Saskiej puchar pozosta³
w stolicy.

W dniach 9 – 11 czerwca m³odzicy z 24 dru¿yn grali w hali
OSiR-u równo przez 27 godzin. Najwiêksz¹ zalet¹ tak intensyw-
nych zawodów jest znakomity warsztat szkoleniowy dla trene-
rów, którzy na ¿ywo, w ci¹gu kilku dni mog¹ przyjrzeæ siê ró¿-
nym stylom i tendencjom panuj¹cym w polskiej i zagranicznej
siatkówce. Turniej, organizowany od lat przez ursynowski Klub
Sportowy Metro, po raz pierwszy rozgrywany by³ na Pradze Po-
³udnie. Zawodników „œci¹gn¹³” na Sask¹ Kêpê Antoni Stradom-
ski, by³y siatkarz, obecny wiceburmistrz dzielnicy. Po raz trzeci
w historii zawodów zwyciê¿y³a dru¿yna fundatora pucharu.
W fina³owym meczu KS Metro pokona³ MOS Wola Warszawa.
Trzeci¹ lokatê zajê³a SKRA Be³chatów. Najlepsza zagraniczna
dru¿yna bior¹ca udzia³ w turnieju TSC Berliner uplasowa³a siê
na 8 miejscu. ar

- Wszyscy wiemy, jak wa¿-
na jest ochrona œrodowiska...

- To prawda. Mimo, ¿e
mieszkamy w mieœcie, to chce-
my oddychaæ œwie¿ym powie-
trzem i chcemy ¿yæ w ³adnym,
pe³nym zieleni otoczeniu.

- ...a jednak sami zaœmieca-
my nasze œrodowisko. Prze-
cie¿ to w³aœnie my, mieszkañ-
cy, jesteœmy g³ównymi „pro-
ducentami” œmieci zalegaj¹-
cych na ulicach, placach,
trawnikach, parkach...

- To przykre. Najpierw ktoœ
po³o¿y na trawniku jedn¹ rekla-
mówkê ze œmieciami, potem
ktoœ dorzuci trochê gruzu i po
chwili powstaje dzikie wysypi-
sko œmieci. Za naszej kadencji
zlikwidowano kilka du¿ych wy-
sypisk. Przy ul. Aniñskiej usu-
niêto 53 tys. m3 œmieci. U zbie-
gu ul. Bora-Komorowskiego
i Libijskiej zalega³o 45 tys. m3.
Tak¿e to wysypisko zosta³o zli-
kwidowane. Aktualnie trwaj¹
prace wzd³u¿ Wa³u Miedze-
szyñskiego. Ich zakoñczenie
pozwoli nam „odzyskaæ” 25 ha
zielonych terenów...

- To bardzo du¿y obszar!
- Dla porównania mogê po-

wiedzieæ, ¿e powierzchnia
wszystkich dzielnicowych par-
ków wynosi ³¹cznie 50 ha.

- A propos parków – sporo
siê zmieni³o w tej kadencji...

- Tak. Dokonano m.in. reno-
wacji alejek w Parku „Leœni-
ka”, trwaj¹ przygotowania do
rewitalizacji Parku Skary-
szewskiego, w wakacje zosta-
n¹ zakoñczone prace w Parku
OPAK przy zbiegu Grochow-
skiej i Podskarbiñskiej. Te in-
westycje zdecydowanie popra-
wi¹ wygl¹d Dzielnicy, a Gro-
chowa i Kamionka w szcze-
gólnoœci.

- Jednak mieszkañcy sy-
gnalizuj¹ zbyt du¿¹ iloœæ wy-
cinanych drzew...

- Mo¿na odnieœæ takie wra¿e-
nie, ale nic nie dzieje siê bezce-
lowo. Du¿o drzew trzeba by³o
wyci¹æ w zwi¹zku ze szkoda-
mi, jakie poczyni³a w ubieg³ym
roku nawa³nica, która przesz³a
nad Warszaw¹. Te drzewa sta-
nowi³y zagro¿enie. Zreszt¹ wy-
cinane s¹ praktycznie wy³¹cz-

nie drzewa chore i stanowi¹ce
zagro¿enie.

- Praktycznie?
- No tak, bo mo¿liwa jest sy-

tuacja, i tak by³o w Parku
OPAK, ¿e jest przygotowany
kompleksowy plan, np. projekt
rewitalizacji. Jest okreœlona
koncepcja i do niej trzeba do-
stosowaæ tak¿e drzewostan.
Nasza rola w tym procesie jest
taka, ¿e jeœli Wydzia³ Ochrony
Œrodowiska planuje jak¹œ wy-
cinkê, to my prosimy o podanie
przyczyn i omawiamy tê kwe-
stiê. £atwiej jest mieszkañcom
zobaczyæ, ¿e jakieœ drzewo jest
wycinane, ale muszê podkre-
œliæ, ¿e w tej kadencji naprawdê
zosta³o dokonane wiele nasa-
dzeñ. Do tej pory w pasach dro-
gowych ulic posadzono 820
drzew, a w parkach 200 drzew
i 1000 krzewów. I o tym te¿
musimy pamiêtaæ.

- Komisja, któr¹ Pan kieru-
je zajmuje siê tak¿e planowa-
niem przestrzennym.

- Opiniujemy wszystkie in-
westycje planowane przez
Dzielnicê. Zatwierdzamy za-
równo miejsce planowanych
inwestycji, jak i ich projekty.
W tej kadencji najpowa¿niej-
szymi inwestycjami, którymi
zajmowa³a siê komisja by³
wspomniany ju¿ Park OPAK,
budowa nowego Dzielnicowe-
go Centrum Promocji Kultury
przy Podskarbiñskiej, oczy-
szczalni œcieków Saska Kêpa
II, basen przy szkole na Kwate-
ry G³ównej...

- Czy przy projektach tych
inwestycji komisja wnosi³a
jakieœ poprawki? Mia³a ja-
kieœ sugestie?

- Oczywiœcie. Np. przy budo-
wie basenu, której sprzeciwiali
siê radni lewicy, zasugerowali-
œmy, aby prócz basenu przy
szkole powsta³a nowa sala gim-
nastyczna. Sugerowaliœmy tak-
¿e, ¿eby ten basen, który s³u¿y
praktycznie wszystkim uczniom
Dzielnicy, nie by³ basenem ty-
powo komercyjnym i nie pod-
lega³ pod OSiR, tylko ¿eby sta³
siê tzw. gospodarstwem pomoc-
niczym przy oœwiacie. 

- I to chyba s³uszna uwaga.
Z po¿ytkiem dla mieszkañ-
ców.

- Wierzê, ¿e wszystkie opi-
niowane przez nas inwestycje
przynios¹ Dzielnicy wy³¹cznie
po¿ytek... Tym siê w³aœnie kie-
rujemy.

Adam Rosiński

Słowo o misji praskich komisji
Kontynuujemy cykl wywiadów, z których Czy-
telnicy mog¹ siê dowiedzieæ, czym zajmuj¹
siê komisje dzia³aj¹ce przy Radzie Dzielnicy
Praga Po³udnie. Z radnym S³awomirem Kali-
nowskim, Przewodnicz¹cym Komisji Plano-
wania Przestrzennego i Ochrony Œrodowiska
spotkaliœmy siê w siedzibie SM Grochów,
której radny jest wiceprezesem. 
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Wspólne dobro
- Podstawowe problemy, z jakimi borykaj¹ siê
uczniowskie kluby sportowe, przek³adaj¹ siê
potem na wyniki i kondycjê polskiego sportu –
uwa¿a Piotr Kurban, prezes UKS Kamionek.
W rozwi¹zaniu jednego z takich problemów
wspomog³o klub Spo³em WSS Praga Po³udnie.

Do siedziby klubu, szko³y przy ul. Miñskiej 1/5, „spo³emow-
cy” Mieczys³aw Szumi³o, dyrektor ds. handlu i Mariusz Sawicki
z dzia³u marketingu, przydŸwigali tajemnicze kartony. By³y
w nich trzy komplety strojów pi³karskich z logo sponsora i nazw¹
klubu. Twarze uczniów rozpromieni³y siê. Nareszcie bêd¹ porz¹-
dnie wygl¹dali w rozgrywkach Mazowieckiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej. – Chcemy ¿eby m³odzi pi³karze, którzy reprezentuj¹ nasz¹
dzielnicê wygl¹dali reprezentacyjnie – powiedzia³ dyr. Szumi³o.
– Trzeba inwestowaæ w m³odzie¿. Poza tym rodzice tych dzieci od

dziesi¹tek lat s¹ naszymi klientami, a Spo³em wspiera swoich
klientów. Prezes Kurban uwa¿nie przygl¹da³ siê podarowanym
strojom. 

- Kilka lat temu – mówi³ po cichu - UKS Kamionek otrzyma³
odzie¿ od Geant’a, ale by³a zrobiona z takiego materia³u, ¿e ch³op-
cy nie mogli w niej graæ. Ta jest naprawdê porz¹dna! Nie mog³oby
byæ inaczej skoro darczyñc¹ jest porz¹dna, polska firma. Klub liczy
na rozszerzenie wspó³pracy z Spo³em WSS. Prezes ju¿ umówi³ siê
z dyrektorem na nastêpne spotkanie i rozmowê w tej sprawie. 
– Strategiczny sponsor jest nam potrzebny, ale liczymy te¿ na
wsparcie samorz¹du. Otrzymujemy dotacje celowe, ale najwiêksz¹
nasz¹ bol¹czk¹ jest brak pe³nowymiarowego boiska, na którym mo-
glibyœmy graæ i trenowaæ. Chwa³a dzielnicy za to, ¿e powstaj¹ ma-
³e, nowoczesne przyszkolne boiska, ale pe³nowymiarowy obiekt jest
bardzo potrzebny. Najlepiej z szatniami i zapleczem sanitarnym,
bo... mamy te¿ dziewczêta chêtne do gry w pi³kê no¿n¹. A one wy-
magaj¹ wiêcej intymnoœci, choæby przy przebieraniu siê. Jest œwiet-
ne miejsce na takie boisko – doda³ prezes – naprzeciwko szpitala na
Szaserów. 

Rzeczywiœcie, w Parku im. Józefa Poliñskiego jest ogólnodostêp-
ne boisko, na którym mecze czêsto wspó³organizuje Rada Osiedla
Grochów Pó³nocny. Co jakiœ czas graj¹ tam m.in. funkcjonariusze
Stra¿y Po¿arnej. Mo¿e uda³oby siê zbudowaæ w tym miejscu pe³-
nowymiarowy, nowoczesny obiekt... 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

To serce drgnê³o. Dusza
wraca³a. Najpierw raz, nie-
œmia³o, po sekundzie zaczê³o
pracowaæ. Bi³o w moich d³o-
niach. Trzyma³em w rêku ¿y-
cie. Przywróci³em je? Da-
³em?… Z najwy¿szym trudem
opanowa³em emocje. Zajêli-
œmy siê reszt¹ jego cia³a. Przez
chwilê, kiedy ten cz³owiek po-
wraca³ z otch³ani, czu³em siê
po trosze wys³annikiem pana
Boga. Bo czy¿ to nie bo¿a ro-
bota naprawiaæ ¿ywy orga-
nizm, poprawiaæ wady, które
pan Bóg - byæ mo¿e z poœpie-
chu – przepuœci³? Cud, który
wówczas prze¿y³em, wynagro-
dzi³ mi kilkadziesi¹t lat mor-
derczej pracy, nieprzespane no-
ce, lata, które przesta³em przy
stole operacyjnym. Nie ma ta-
kiego honorarium, które mo-
g³oby daæ chirurgowi ten ro-
dzaj satysfakcji. 

Jak na dziecko warszawskich
powstañców przysta³o, urodzi-
³em siê w Krakowie. Ale moi
rodzice wrócili do Warszawy.
Zamieszkaliœmy na rogu ¯ura-
wiej i Marsza³kowskiej. Na
moich oczach budowano Pa³ac
Kultury. Bardzo wtedy chcia-
³em byæ operatorem dŸwigu.
Do mszy s³u¿y³em u œw. Barba-
ry, w pi³kê gra³em na Agrykoli.
Jednak, niczym w serialu
„Dom”, i na nasz¹ kamienicê
przyszed³ kres. Przeprowadzi-
liœmy siê na Grochów. Tym ra-

zem przed moimi oknami rós³
najwiêkszy w Polsce szpital na
Szaserów. Do g³owy mi nie
przysz³o, ¿eby tu pracowaæ.
Wtedy do g³owy przychodzi³o
mi co innego. Nie by³em

„st¹d”, wiêc musia³em ch³opa-
kom zaimponowaæ, pokazaæ,
¿e nie jestem „lamus”, ani ¿a-
den inny „platfus”. Chodzi³em
na SKS, na „czwartki lekkoa-
tletyczne”. Jasne, ¿e na naukê
nie mia³em czasu. Œwiat jednak
mnie nie rozumia³… Wywalili
mnie z „Wyspiañskiego” – „za
brak postêpów”. Na swoje
szczêœcie wyl¹dowa³em w XIX
Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Powstañców Warszawy.
Spotka³em cudownych pedago-
gów: pani¹ Zofiê Czajow¹ - na-
uczycielkê biologii, która za-

szczepi³a we mnie zaintereso-
wanie naukami przyrodniczy-
mi, pani¹ Gra¿ynê Morozow-
sk¹ – od polskiego, pani¹ Osta-
powicz, która w szkole, obok
pana Fabiañskiego, uczy³a ma-

tematyki, pana dyrektora Mil-
lera… Kilkoro rozsta³o siê
z nami w haniebnym roku
1968.

Po maturze znalaz³em siê
w £odzi, w Wojskowej Akade-
mii Medycznej. Po pierwsze
dlatego, ¿e tylko na takie studia
staæ by³o moj¹ matkê, która
w tym czasie ju¿ mnie sama
wychowywa³a. Po drugie chy-
ba te¿ dlatego, ¿e wojsko za-
wsze by³o w naszej rodzinie
obecne. Byli oficerowie, którzy
potem zginêli w Katyniu – mój
wuj na przyk³ad, byli te¿ boha-

terowie spod Monte Cassino…
£ódŸ, to wtedy by³o bardzo faj-
ne miasto. „Filmówka” bez
przesady by³a jednym z œwiato-
wych centrów kina, nie pró¿no-
wa³a ³ódzka telewizja, wytwór-
ni filmowej nie porasta³y krza-
ki, tak samo zreszt¹, jak ³ódz-
kiego SPATiF-u. To by³a druga
po warszawskiej najbardziej
znana w Polsce knajpa, do
której schodzi³y siê gwiazdy
teatru i filmu. 

Ale jakoœ nie mog³em przebiæ
siê do tego œrodowiska. Zreszt¹
podobnie by³o w Warszawie.
Tam, gdzie mnie ci¹gnê³o, nie
bardzo mnie chcieli, a tam,
gdzie ja mia³em opory, otwiera-
no przede mn¹ ramiona. Wtedy
uciek³em w naukê. Wci¹gnê³o
mnie. By³em dobry, zda³em
z tzw. „czerwonym dyplomem”,
co oznacza³o, ¿e Wojskow¹
Akademiê Medyczn¹ ukoñczy-
³em z wyró¿nieniem. Bardzo
chcia³em byæ internist¹. Bar-
dzo? Gdybym bardzo chcia³, to
bym nim zosta³. £atwo da³em
siê przekonaæ mojemu mistrzo-
wi, prof. Smolarkowi, ¿e „chi-
rurg, to te¿ internista, tylko taki,
który umie operowaæ”. 

To zawód niezwykle twórczy,
taki, który natychmiast pozwala
widzieæ owoce swej pracy. Ale
chirurg, podobnie jak artysta,
oddaje swemu „dzie³u” cz¹stkê
siebie. Gdy „dzie³o” siê nie uda-
je, ta cz¹stka te¿ odchodzi - ra-
zem z pacjentem, bo oddana mu
jest na zawsze. Ka¿dego chirur-
ga pora¿ka przygnêbia, dotyka
go osobiœcie. To prawda, ¿e ¿y-
cie od pierwszych swych chwil
jest drog¹ ku œmierci, ale prze-
cie¿ nie mo¿e byæ zgody, gdy
ona zabiera ludzi, tylko dlatego,
¿e medycyna jest bezsilna… 

Paradoksalnie najsilniejsza
jest w³aœnie chirurgia wojsko-
wa, która zrodzi³a siê poœród

grozy zabijania. Chirurdzy woj-
skowi zawsze byli prekursorami
nowatorskich rozwi¹zañ. I, ¿e-
by paradoks by³ jeszcze wiêk-
szy – w dziele rozwijania chi-
rurgii najwiêksze zas³ugi maj¹
lekarze armii, które prowadzi³y
najwiêksze, najczêstsze i naj-
d³u¿sze wojny: rosyjscy, angiel-
scy, francuscy, niemieccy i ame-
rykañscy. Tak, tak - wojna nie
tylko rozwija³a technikê, ale
i medycynê. Lecz chirurg wci¹¿
jest najwa¿niejszy. I ten Egip-
cjanin, który piêæ tysiêcy lat te-
mu, przy pomocy prymityw-
nych narzêdzi przeprowadza³
trepanacjê czaszki i ten, który
dziœ pos³uguje siê wyrafinowa-
n¹ technik¹ komputerow¹… 

Najbardziej nietypowa ope-
racja, któr¹ przeprowadzi³em?
By³em ju¿ w domu, gdy za-
dzwoni³ telefon. Dzwonili
z jednego z wojskowych szpi-
tali. Mój m³odszy kolega, który
prowadzi³ operacjê, potrzebo-
wa³ merytorycznego wsparcia.
Jedyn¹ dostêpn¹ form¹ ³¹czno-
œci okaza³ siê telefon komórko-
wy. Pierwszy raz uczestniczy-
³em w konsylium na tak du¿¹
odleg³oœæ. 

Bo ten szpital by³ daleko.
Wszystkim siê poszczêœci³o –
rannemu, mojemu koledze,
który przeprowadzi³ udan¹ ope-
racjê, i mnie, bo i ja mia³em
w tym przypadku satysfakcjê. To
jeszcze nie by³a telemedycyna
w pe³nym tego s³owa znaczeniu,
ale potem taka profesjonalna te-
lemedycyna dotar³a i do nas.
Tak¿e na Szaserów mo¿emy ju¿
operowaæ na odleg³oœæ… 

Słuchał i notował: Szaser

* gen. bryg. prof. dr hab. n. med. 
Marek Maruszyñski jest kierownikiem
Kliniki Chirurgii Ogólnej Onkologicz-
nej i Naczyniowej Wojskowego Insty-
tutu Medycznego w Warszawie przy
ul. Szaserów 128.

W smudze powstania
Unosi³ siê nad nim, niemal fizycznie odczuwalny, powiew œmierci.
Gdy wbiega³em do sali operacyjnej kr¹¿enie ju¿ usta³o. Otworzy³em
klatkê piersiow¹. Serce by³o nieruchome. Wzi¹³em je w d³onie i za-
cz¹³em masa¿. Po chwili ogarnê³o mnie uczucie, którego nie potra-
fiê opisaæ, jakiœ rodzaj niewyobra¿alnego szczêœcia… – opowiada
prof. Marek Maruszyñski*.

Or³y, soko³y
i Jop

Jak wiêkszoœæ kibiców win¹
za kiepski wystêp naszych pi³-
karzy chcia³em obarczyæ tre-
nera, ale doszed³em do wnio-
sku, ¿e Janas niczemu winien
nie jest. 

Bo przecie¿ w poprzednich
mistrzostwach trenerem nie by³,
a rezultat dru¿yna osi¹gnê³a
podobnie mierny. A w jeszcze
poprzednich... i jeszcze poprze-
dnich... I z ma³ym (1982 r.) wy-
j¹tkiem móg³bym tak cofaæ siê
a¿ do 1974 r. Po dog³êbnej ana-
lizie uzna³em, ¿e niczym fatum,
omen jakiœ cholerny, naszym pi³-
karzom szkodzi kiepskie wyko-
nanie hymnu przed mistrzostwa-
mi. No bo weŸmy np. Mundial
w Korei i Japonii. Edyta Gór-
niak - kiepsko nam ten hymn wy-
kona³a i... szkoda gadaæ! Albo
w tym roku: tu¿ przed Mundia-
lem mia³ miejsce kongres PiS,
na którym prezesowi Kaczyñ-
skiemu te¿ nie bardzo hymn wy-
szed³. I zaraz potem: 0 do 2
z Ekwadorem. Jak pech, to pech. 

Pocieszaj¹ce, ¿e skoro po
wykonaniu przez Edytkê hym-
nu od razu pojawi³y siê plotki,
¿e jest w ci¹¿y z prezydentem,
to po wykonaniu hymnu przez
Jaros³awa Kaczyñskiego, ta-
kich plotek nie ma. I zapewne
nie bêdzie. Ale wiem, jak od-
wróciæ fatum, które wisi nad
polsk¹ dru¿yn¹. Przed na-
stêpnym Mundialem niech
hymn œpiewaj¹ tylko i wy³¹cz-
nie nasi pi³karze. W koñcu
ka¿dy powinien robiæ to, co
mu najlepiej wychodzi... Co
do zwi¹zków œpiewu z pi³k¹
no¿n¹ przypominam sobie, ¿e
ju¿ w rok po Mundialu ‘74 r.
Danuta Rinn pyta³a: gdzie ci
mê¿czyŸni... or³y, soko³y, he-
rosy? Dziœ odpowiadam: -
Nie ma ju¿ or³ów, soko³ów,
herosów. Dziœ s¹ Jelenie, B¹-
ki i Jop. Wasza maæ! - dodajê
jako kibic. Ada M.

Spo³em WSS
Praga Po³udnie

zaprasza do stoiska 
z gospodarstwem domowym

w DH „Universam” I piêtro
ul. Grochowska 207 (Rondo Wiatraczna)

do 30 czerwca
oferujemy po atrakcyjnych cenach 

szeroki wybór porcelany
firm LUBIANA i CHODZIE¯

W ofercie (tak¿e na zamówienie)
� serwisy obiadowe
� serwisy do kawy i herbaty
� talerze, talerzyki, miseczki, wazy, bulionówki.  

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 styczniu i maju 2007

wed³ug „starego programu”
(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
� Jêzyki obce
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)
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- Zerzeñska parafia na-
le¿y do najstarszych na Ma-
zowszu...

- Tak, w ca³ym wojewódz-
twie zaledwie kilka parafii
mo¿e siê poszczyciæ tak sê-
dziwym wiekiem. Historia
naszej siêga czasów bitwy
pod Grunwaldem.

- Czy mo¿e ksi¹dz przy-
bli¿yæ Czytelnikom okolicz-
noœci powstania parafii?

W 1403 r. ród Zerzeñskich
zbudowa³ tutaj ma³y drewnia-
ny koœció³ek. Trzy lata
póŸniej biskup poznañski,
Wojciech Jastrzêbiec erygo-
wa³ przy tym koœciele parafiê.

- Biskup poznañski?
- Tak. Wtedy nie by³o je-

szcze Diecezji Warszawskiej.
- Nie ma ju¿ drewnianego

koœció³ka, ale jest przepiêk-
na neogotycka œwi¹tynia..

- Drewniany koœció³ zosta³
zniszczony w czasie najazdu
Szwedów. W jego miejsce
zbudowano drugi tak¿e drew-
niany, ale te¿ zosta³ spalony.
Murowany koœció³ w stylu
neogotyku nadwiœlañskiego
powsta³ dopiero w latach
1880 – 1888. I ten koœció³
tak¿e zosta³ zniszczony pod
koniec II wojny œwiatowej.
Starsi mieszkañcy Wawra
mówi¹, ¿e sta³o siê to 13
wrzeœnia 1944 r.

- Zniszczony? Przecie¿
dumnie góruje nad okolic¹?

- To zas³uga parafian. Zaraz
po zakoñczeniu wojny powsta³
komitet odbudowy koœcio³a,
a kilka lat póŸniej prace ruszy-
³y pe³n¹ par¹. To, co dzisiaj
mo¿emy podziwiaæ jest wiern¹

rekonstrukcj¹ koœcio³a z koñca
XIX w. Na tyle doskona³¹, ¿e
w 1973 r. œwi¹tynia zosta³a
uznana za zabytek.

- Piêkny i potê¿ny koœció³,
piêkny i wielki jubileusz...

- Chcemy nawi¹zaæ do bi-
blijnej tradycji jubileuszu.

Wg Starego Testamentu, ob-
chodzony co 50 lat jubileusz
polega³ na odnowieniu przy-
mierza z Bogiem oraz na od-
nowieniu wspólnoty brater-
skiej. I my te¿ chcemy
w tych dwóch kierunkach ce-
lebrowaæ nasze œwiêto. Jest
to okazja do pog³êbienia
wiary i do wzmocnienia wiê-
zi lokalnej, parafialnej
wspólnoty.

- Na zorganizowanym 10
czerwca rocznicowym festy-
nie by³y t³umy, tak, ¿e chy-
ba integracja by³a pe³na?

- To, ¿e festyn siê uda³
w g³ównej mierze jest zas³u-
g¹ parafian. Szacujê, ¿e
w bezpoœredni¹ organizacjê
imprezy by³o zaanga¿owa-
nych ok. 100 osób. Nie by³o-

by te¿ tego sukcesu, gdyby
nie sponsorzy, którzy licznie
i hojnie zaanga¿owali siê
w nasze obchody. Na pewno
parafianie siê w pewien spo-
sób zintegrowali. Chcemy ¿e-
by nap³ywowi mieszkañcy
Zerzenia i Wawra wnieœli
w nasz¹ spo³ecznoœæ coœ od
siebie, coœ nowego, a rdzenni
mieszkañcy dzielili siê z nimi
tradycj¹. Rozumiem, ¿e tak¿e
w ocenie pana redaktora fe-
styn siê uda³?

- Pod ka¿dym wzglêdem.
Gry i konkursy dla dzieci
i doros³ych, zabawy, wysta-
wa lokalnych i parafialnych
pami¹tek, pokazy walk ry-
cerskich, koncerty Magdy
Anio³, Antoniny Krzysztoñ
i „Siewców Lednicy” zna-
nych z oprawy muzycznej
czuwania m³odzie¿y z Pa-
pie¿em Benedyktem XVI
na B³oniach Krakowskich...
Co wed³ug ksiêdza probo-
szcza by³o najwiêksz¹
atrakcj¹?

- O dziwo - loteria fantowa.
Parafianie przekazali na ten
cel ponad dwa tysi¹ce fan-
tów! A nagrody g³ówne by³y
bardzo cenne – laptop i rowe-
ry. Przez ca³y dzieñ, a¿ do
godz. 18.00 ludzie brali
udzia³ w loterii. No i rekordy
frekwencji bi³o tzw. bungie
(na zdjêciu). Dzieci skaka³y
na nim do utraty si³. Tu te¿
ci¹gle by³a kolejka.

- Nie korci³o ksiêdza, aby
spróbowaæ?

- Korci³o, ale siê nie mo-
g³em siê dopchaæ, a dzieci nie
chcia³y mnie wpuœciæ bez ko-
lejki... Du¿¹ atrakcj¹ by³o lo-
sowanie tygodniowych piel-
grzymek do Rzymu, wœród
osób, które kupi³y jubileuszo-
we cegie³ki. Wylosowano 15.
szczêœliwców, a nastêpna

piêtnastka zostanie uszczêœli-
wiona w póŸniejszym termi-
nie.

- Podoba³o mi siê, jak
ksiê¿a grali w pi³kê no¿n¹...

- Tak, rozgromili dru¿ynê
PKS Victoria Zerzeñ.

- Z tego co wiem to byli na
dopingu... Dokonali tego
z bo¿¹ pomoc¹...

- Zapewniam, ¿e wynik nie
by³ ustawiony...

- Z waszej parafialnej
strony internetowej  wiem,
¿e na festynie nie koñcz¹ siê
obchody jubileuszu?

- Zapraszamy 15 sierpnia
na odpust parafialny. Chce-
my, ¿eby to by³ taki trady-
cyjny odpust, jak za daw-
nych lat. Dawniej bywa³a tu
karuzela i bêdzie tak¿e
w tym roku. Tutejsz¹ trady-
cj¹ by³y wspólne zabawy
z okazji odpustu, dlatego pa-
rafianie ju¿ susz¹ deski,
z których zrobi¹ parkiet i bê-
dzie taka ludyczna zabawa
„na dechach”, na œwie¿ym
powietrzu...

- Oby tylko pogoda dopi-
sa³a!

- A to ju¿ mamy uzgodnio-
ne... No i centralnym punk-
tem jubileuszu bêdzie pod
koniec wrzeœnia uroczysta li-
turgia i iluminacja œwi¹tyni.
Dziêki burmistrzowi An-
drzejowi Bittelowi i radnym
piêkno naszego koœcio³a bê-
dzie widoczne tak¿e po
zmroku.

- Prezent godny jubile-
uszu! Czy samorz¹d pokry-
je te¿ koszty oœwietlenia?

- Mam nadziejê, ¿e jak
Dzielnica powiedzia³a „a”, to
powie te¿ „b”... W koñcu
œwi¹tynia jest jednym z nie-
licznych zabytków w Waw-
rze.

Adam Rosiński

Od Grunwaldu 
do... Zerzenia

Z okazji jubileuszu 600-lecia parafii w Ze-
rzeniu „Mieszkaniec” rozmawia z ksiêdzem
Krzysztofem Waligór¹, proboszczem wa-
werskiej parafii p.w. Wniebowziêcia Naj-
œwiêtszej Marii Panny.
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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

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

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!

Rzeczywiœcie, mo¿na napisaæ, ¿e bur-
mistrz Mateusz Mroz jest zawieszony. Cho-
cia¿ zawiesi³ siê sam. Nie pierwszy raz zre-
szt¹ pokazuj¹c, ¿e nie jest „urzêdniczym

sztywniakiem”. Otó¿ wizytuj¹c dobiegaj¹c¹
koñca budowê Parku OPAK, wzorem daw-
nych budowniczych i konstruktorów mostów,
którzy pierwsi przechodzili po swoich kon-
strukcjach, jako pierwszy postanowi³ spraw-
dziæ wytrzyma³oœæ tzw. paj¹czka (pl¹taniny
lin s³u¿¹cej dzieciom do zabawy i wspinacz-
ki). Podskoczy³. Wraz z nim w górê poszybo-
wa³y po³y jego marynarki i krawat. Mocno
chwyci³ siê liny. Wytrzyma³a. I tak, co widaæ
na zdjêciu, burmistrz zosta³ zawieszony...

Drugi sensacyjny tytu³ tak¿e jest szczer¹
prawd¹. Otó¿ Mateusz Mroz i jego zastêp-
ca Jaros³aw Jankowski wpadli na pomys³,
aby bruk, który mia³ byæ zdjêty z ul. Szase-
rów przenieœæ i po³o¿yæ na ul. Weterynaryj-
n¹. Zamiast szarej, nowoczesnej, betono-
wej kostki.

– Weterynaryjna nabra³aby klimatu –
mówi³ burmistrz. – Mo¿na by zrobiæ tak¹
stylow¹ tabliczkê z nazw¹ ulicy, a ja odda³-
bym koñsk¹ podkowê, któr¹ tu niedawno
znalaz³em. Mia³em j¹ trzymaæ na szczêœcie,
ale zatopiona w przezroczystej pleksi przy-
pomina³aby, ¿e tutaj przed wojn¹ by³ naj-
wiêkszy Koñski Targ... 

Wiceburmistrz Jankowski natychmiast
podchwyci³ pomys³: - Jedziemy na Szaserów
zobaczyæ, ile jest tego bruku! Do pomocy pa-
nowie œci¹gnêli zawodowca, Jerzego S³a-
wiñskiego, naczelnika dzielnicowego wy-
dzia³u infrastruktury. – Bruku wystarczy –
oceni³ naczelnik – To jest do zrobienia. Osta-
tecznie bruk z Szaserów znajdzie siê przy
fontannie w Parku OPAK. I tak burmistrzo-
wie, co widaæ na zdjêciu, znaleŸli siê lub, jak
kto woli, siêgnêli bruku... ar

BĘDZIE BULWAR!
W poprzednim numerze „Mieszkañca” pisali-
œmy o pomyœle takiej rewitalizacji ul. Francu-
skiej, aby nabra³a ona charakteru bulwaru.
Dzisiaj piszemy o pierwszym w Warszawie
bulwarze - po³udniowopraskim Bulwarze Sta-
nis³awa Augusta.

Na ostatniej sesji radni Pragi Po³udnie wyst¹pili do Rady War-
szawy o nadanie nazwy „Bulwar Stanis³awa Augusta” olbrzymie-
mu terenowi po³o¿onemu pomiêdzy ul. Miêdzynarodow¹, Stanis³a-
wa Augusta, Kinow¹, Al. Waszyngtona i wpadaj¹cym do Jeziorka
Kamionkowskiego Kana³kiem Wystawowym.

Nie OWS!
- Po tegorocznej

inscenizacji Bitwy
pod Olszynk¹ Gro-
chowsk¹, któr¹ zor-
ganizowano na tym
terenie, okaza³o
siê, ¿e obszar po-
tocznie zwany Bul-
warem Stanis³awa
Augusta nie ma ofi-
cjalnej nazwy. Czê-
sto by³ tak¿e nazy-
wany Skwerem
OWS lub Wysp¹ OWS. Niektórzy nawet uwa¿ali, ¿e jest czêœci¹
Parku Skaryszewskiego... – argumentowa³ wiceburmistrz Krzy-
sztof Wieczorek, który w imieniu Zarz¹du Dzielnicy przedstawia³
sprawê na forum Rady. Samorz¹dowcy jednog³oœnie zdecydowali,
¿e chc¹ uporz¹dkowaæ tê kwestiê i nadaæ terenowi nazwê Bulwar
Stanis³awa Augusta. Przed samym g³osowaniem Marek Zwierzyñ-
ski zebra³ siê na odwagê i publicznie zada³ pytanie, na które wielu
mieszkañców, nawet tych dobrze zorientowanych w sprawach
dzielnicy, bezskutecznie szuka³o odpowiedzi: - Co znaczy skrót
OWS?  Po chwili ciszy burmistrz Mateusz Mroz wyjaœni³: – Oœro-
dek Wypoczynkowo – Sportowy. Je¿eli Rada Warszawy zgodzi siê
na nadanie proponowanej przez Dzielnicê nazwy, to bêdzie to
pierwszy „bulwar” w Stolicy!

Ulic¹ do ¿³obka?
Jednak kwestia nazewnictwa nie jest jedyn¹, któr¹ przy bulwarze

trzeba uporz¹dkowaæ, tak, aby sta³ siê bardziej reprezentacyjny.
I bezpieczny. Okazuje siê, ¿e mieszkañcom brakuje na bulwarze
ci¹gu pieszego, czyli chodnika. Co gorsza, brakuje go na drodze
wiod¹cej do po³o¿onego na bulwarze ¿³obka i przedszkola (od ul.
Miêdzynarodowej wzd³u¿ ul. Stanis³awa Augusta). Do obu pla-
cówek dzieci maszeruj¹ po... ulicy, ustêpuj¹c miejsca jad¹cym sa-
mochodom (patrz zdjêcie)! Dwa tygodnie temu przesz³o 120 rodzi-
ców i opiekunów dzieci wyst¹pi³o do w³adz dzielnicy z proœb¹
o po³o¿enie chodnika wzd³u¿ tego odcinka ulicy. Czy taka spo³ecz-
na inicjatywa ma szansê realizacji?

Przy nadziei!
„Apel o chodnik” rodzice przekazali radnej Katarzynie Dora-

czyñskiej. Dlaczego jej? – Z trzech powodów – t³umacz¹. – Po
pierwsze dlatego, ¿e jest radn¹ z tego terenu. Po drugie, ¿e w lipcu
spodziewa siê dziecka i zapewne bliskie s¹ jej problemy z jakimi
musz¹ borykaæ siê rodzice. Po trzecie radna Doraczyñska bêdzie
najlepsz¹ rzeczniczk¹ naszej sprawy przed w³adzami i Urzêdem
Dzielnicy, gdy¿... kobiecie w stanie b³ogos³awionym siê nie odma-
wia! Argumentacja s³uszna. Idea tak¿e. „Mieszkaniec” te¿ jest przy
nadziei. Przy nadziei, ¿e rozwi¹zanie problemu rodziców i dzieci
mo¿e nast¹piæ równie szybko, co rozwi¹zanie u radnej Doraczyñ-
skiej. A za oba rozwi¹zania trzymamy kciuki! rosa

Ramy! – otwieram kram!
Ramy, tysi¹ce ram... œpiewa³a swojego czasu
Wanda i Banda. S³owa tej piosenki idealnie
pasuj¹ do widoku zastanego na terenie daw-
nej jednostki wojskowej w Rembertowie. Ale
w piosence pada³o te¿ pytanie: Kto m¹dry,
a kto g³upi? Kto kupi, kto nie kupi?...

A mieszkañcy Kawêczyna i Wygody g³upi nie s¹ i zawczasu
pytaj¹ sk¹d u nich te tysi¹ce ram? I co siê z nimi stanie? Obawiaj¹
siê, ¿e sterta zepsutych okien tylko czasowo przebywa na terenie
by³ej jednostki przy ul. Che³m¿yñskiej, pomiêdzy ul. Marsa, a Wa-
³em Koœciuszkowskim. 

¯e ta ha³da œmieci ostatecznie znajdzie siê miêdzy drzewami re-
zerwatu Olszynka Grochowska, z którym s¹siaduje jednostka. A te-
go mieszkañcy nie ¿ycz¹ ani sobie, ani rezerwatowi. – W zabudo-
waniach dawnej jednostki mieœci siê teraz kilkadziesi¹t firm. 

Co chwilê jakaœ upada, albo siê likwiduje pozostawiaj¹c bajzel!
– mówi prosz¹cy o anonimowoœæ jeden z mieszkañców Remberto-
wa – Boimy siê, ¿e te tysi¹ce okien tak¿e zostan¹ nam sprezentowa-
ne... „Mieszkaniec” postara siê sprawdziæ, kto i dlaczego zgroma-
dzi³ w tym miejscu tak¹ iloœæ nie nadaj¹cych siê do niczego okien,
a przede wszystkim: co zamierza z nimi zrobiæ? ada m.

„Burmistrz zawieszony!”,
„Burmistrzowie na bruku!”

Takimi, sensacyjnymi tytu³ami grzmia³yby kolorowe magazyny
i dzienniki. A prawdê (choæ jest dok³adnie tak, jak w tytu³ach)
rzetelnie wyjaœnia „Mieszkaniec”, którego reporter by³ bezpo-
œrednim œwiadkiem tych zdarzeñ.
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WARSZAWA

ul. Komorska 42, 
Warszawa-Grochów

Tel. 879-87-61

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

Zapraszamy 
na leczenie doros³ych,

m³odzie¿, dzieci.

Znieczulenia miejscowe
Nowoczesny sprzêt i materia³y

Indywidualny dobór 
postêpowania leczniczego
PORADY I PRZEGL¥D

Czynne codziennie – 900-2100 

sobota – 900-1500

Mo¿liwoœæ p³acenia 
KARTAMI KREDYTOWYMI

� 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
Y

KKKK AAAA ŻŻŻŻ DDDD YYYY MMMM OOOO ŻŻŻŻ EEEE SSSS IIII ĘĘĘĘ     BBBB AAAA DDDD AAAA ĆĆĆĆ ,,,,     
KKKK OOOO NNNN SSSS UUUU LLLL TTTT OOOO WWWW AAAA ĆĆĆĆ     IIII LLLL EEEE CCCC ZZZZ YYYY ĆĆĆĆ
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

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

KUPON RABATOWY
PRZY ZAKUPIE OPRAWKI ZA SOCZEWKI MAGAZYNOWE 

JEDNOOGNISKOWE NIE P£ACISZ NIC LUB OTRZYMASZ 10% RABATU
NA BADANIE, OPRAWKÊ, SOCZEWKI I AKCESORIA £¥CZNIE. 

WYBÓR NALE¯Y DO KLIENTA.

Salon Optyczny – Simon Martell



Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do Lekarzy 

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

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

– Apteka wspó³czesna
spe³nia nieco inn¹ funkcjê, ni¿
kilka lat temu. Oprócz sta³ego
zaopatrzenia oferuje ró¿nego
rodzaju promocje i mo¿liwoœæ
wyboru tzw. zamienników tzn.
leków, które lecz¹ tak samo, ale
s¹ tañsze – mówi mi³a pani ma-
gister. – S¹ i kosmetyki, teraz
z upustem 10%, a kosmetyki Vi-
chy – 15%. Polecam znakomite
kremy ROSAL. Dla cierpi¹cych
na przewlek³e dolegliwoœci,
mamy te¿ coœ specjalnego: glu-
kometry nowe, lub – uwaga –
na wymianê! To kosztuje tylko 2
z³ (tak, dwa z³ote)! Mo¿na te¿
kupiæ, a lepiej - wypo¿yczyæ in-
halator: koszt to kaucja i kupon
za 10 z³. Na miejscu – indywi-
dualnie dopasowywane ma-
seczki, leki i preparaty. Realizu-

jemy szybko i bez problemu
wnioski na pieluchomajtki
w ramach NFZ. S¹ i ciœnienio-
mierze, naprawdê œwietne, nie
przys³owiowe „jednorazówki
z hipermarketów” .

Obs³uga jest tu kompetentna
i mi³a. O pacjentów troszczy
siê a¿ szeœæ osób. Stali klienci
mog¹ liczyæ na kartê rabatow¹
(5% na wszystkie zakupy),
któr¹ otrzymuje siê po przed-
stawieniu piêciu paragonów
z Apteki Aralia przy Trasie.

W s³onecznym, funkcjonal-
nym wnêtrzu zainstalowano
automat Nescafe, który czêstu-
je (gratis!) kaw¹, herbat¹ czy
wod¹. Jest miejsce, by usi¹œæ
porozmawiaæ z farmaceut¹ czy
po prostu napiæ siê kawy lub
czekolady na gor¹co. Przy oka-

zji mo¿na, nie k³opocz¹c niko-
go, zmierzyæ sobie ciœnienie.
To wa¿ne, bowiem nieodpo-
wiednie ciœnienie nie tylko mo-
¿e doprowadziæ do powa¿nych
schorzeñ, ale te¿ bywa sygna-
³em, ¿e konieczna jest wizyta

u lekarza! Jeœli wahania s¹ nie-
zbyt wielkie – na miejscu dora-
dz¹ odpowiedni preparat obni-
¿aj¹cy ciœnienie lub... poratuj¹
pyszn¹ kaw¹. Aralia – kompe-
tentna, goœcinna, przyjazna.
AS 2006 Ego

Apteka Aralia – Al. St. Zjednoczonych 26A

ARALIA APTEKA SZCZEGÓLNA
Nowa apteka w starym miejscu. Mija w³a-
œnie rok, od kiedy apteka w Latawcu przy
Trasie £azienkowskiej zmieni³a w³aœcicie-
la. Jest nim spó³ka Aralia, która zyska³a
pañstwa uznanie i jej apteka przy Fieldor-
fa 40 w budynku Magodentu zosta³a lau-
reatk¹ SUPERWITRYNY 2005.

Apteka Aralia 
Al. Stanów Zjednoczonych 26 A, (w „Latawcu”)

tel. 022 671−62−45. 
Leki gotowe i recepturowe. 

Prezes Zarz¹du, dr Grzegorz Gory-
szewski, zapewnia, ¿e klinika d¹¿y do
najwy¿szego, œwiatowego poziomu dia-
gnostyki i leczenia. Jest tu nie tylko do-
skona³a, unikalna w Polsce aparatura, ale

i zespó³ wybitnych lekarzy o miêdzyna-
rodowej pozycji w œwiecie medycznym,
potwierdzanej na najwa¿niejszych kon-
gresach kardiologicznych i kardiochirur-
gicznych.

Nie jest tanio, ale za taki poziom i do-
stêpnoœæ us³ug trzeba p³aciæ, za to nie
ma kolejek do lekarza. Dla osób bezpo-
œrednio po zabiegach – sala ze stanowi-
skiem sta³ego monitorowania pielê-
gniarskiego. O pacjentów bêdzie siê
troszczyæ 40 osób – lekarzy, pielêgnia-
rek i personelu pomocniczego. Mog¹
przyj¹æ do stu pacjentów dziennie, tak-
¿e na 9-³ó¿kowym oddziale. Klinika jest
w trakcie podpisywania umów z rozma-
itymi placówkami, które mog¹ znako-
micie uzupe³niæ w ten sposób pakiet
oferowanych œwiadczeñ. Bylebyœmy
zdrowsi byli!                                eGo

CENTRUM KARDIOLOGII ANIN
Centrum Kardiologii Anin – otwarte! Nowoczesna, pry-
watna klinika kardiologiczna (kapita³ polski, w tym 50%
to kapita³ samych lekarzy) czeka na pacjentów przy
P³owieckiej. Wnêtrza klimatyzowane, w koj¹cej, ciep³ej
kolorystyce, z ultranowoczesn¹ aparatur¹ (najnowszy,
ruchomy rentgen typu ramiê „C”!) i znakomitymi spe-
cjalistami. W dniu otwarcia i uroczystoœci  poœwiêcenia
kliniki ju¿ byli tam pacjenci!

Perspektywa 
lepszego słyszenia

Przez lata polegamy na naszych zmys³ach.
Dziêki wzrokowi i s³uchowi mo¿emy cieszyæ
siê ¿yciem wraz ze znajomymi, wspó³pracow-
nikami, oraz – co najwa¿niejsze – z tymi,
których kochamy. Na co dzieñ nie zastanawia-
my siê nad tym, dlaczego widzimy i s³yszymy. 

„Gdy tracimy wzrok, tracimy kontakt z rzeczami. Trac¹c s³uch,
tracimy kontakt z ludŸmi”. Autork¹ tej jak¿e trafnej i daj¹cej do
myœlenia sentencji jest Helen Keller (1880-1968) - amerykañska
g³uchoniema i niewidoma pisarka, która utraci³a wzrok i s³uch jako
niespe³na dwuletnie dziecko. Kiedy niedowidzimy z pomoc¹ id¹
nam okulary. A co pocz¹æ kiedy wydaje nam siê, ¿e zaczynamy go-
rzej s³yszeæ?

Niektóre osoby rodz¹ siê z uszkodzonym s³uchem, podczas gdy
u innych przyczyn¹ mo¿e byæ choroba ucha lub ha³aœliwe otocze-
nie w pracy. Jednak wiêkszoœæ ubytków s³uchu u doros³ych wyni-
ka z naturalnego procesu starzenia siê – przez lata fragmenty deli-
katnych mechanizmów mog¹ siê uszkodziæ lub po prostu zu¿yæ.

Ubytki s³uchu ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ i s¹ indywidualne u ka¿dej
osoby. Wiêkszoœæ z nich mo¿e zostaæ skorygowana dziêki noszeniu
aparatów s³uchowych. Lepsze s³yszenie oznacza poprawê jakoœci
¿ycia zarówno samego zainteresowanego jak i jego najbli¿szych.
Typowym przyk³adem jest g³oœne ogl¹danie telewizji przez osoby
niedos³ysz¹ce, które powoduje mniejszy komfort s³yszenia przez
innych. Wybór konkretnego typu aparatu w znacznej mierze zale¿y
od rodzaju ubytku s³uchu, ale tak¿e od osobistych preferencji pa-
cjenta i jego trybu ¿ycia. W ka¿dym przypadku specjalista zapropo-
nuje najlepsze rozwi¹zanie i pomo¿e dokonaæ najlepszego wyboru.

„W ostatnich latach obserwujemy zwiêkszone zainteresowanie
pacjentów naszymi us³ugami. Noszenie nowoczesnego, miniaturo-
wego aparatu s³uchowego nie jest ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20 lat te-
mu, a jako najczêstsze przyczyny dyskomfortu pacjenci wskazuj¹
trudnoœci w komunikowaniu siê z rodzin¹ i znajomymi. Nowocze-
sne technologie nie ominê³y aparatów s³uchowych, które wyposa-
¿one s¹ w bardzo szybkie procesory potrafi¹ce czyniæ z dŸwiêkiem
prawdziwe cuda” – mówi pan Jacek Kozio³, dyplomowany audio-
protetyk z firmy FONIKON, która specjalizuje siê w niesieniu po-
mocy osobom niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promocj¹ pracownicy gabinetu audio-
protetycznego firmy Fonikon zapraszaj¹ wszystkich zaintereso-
wanych na bezp³atne badanie s³uchu oraz konsultacjê audio-
protetyczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z refundacji NFZ
i œrodków PFRON. Gabinet mieœci siê przy ulicy Br. Czecha 39
(w pobli¿u stacji Warszawa-Wawer), tel. 353-42-50. Godziny
otwarcia: codziennie od 10.00 do 17.30. AS 2006
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 13

POZIOMO: 1-A samiec kury. 1-J broñ myœliwska. 2-E rodzaj
haftu. 3-A odmiana granitu.3-G zbierany przez pszczo³y. 
4-E ma³pa z rodziny kapucynek. 4-L jajo wszy. 5-G miasto
w Wielkiej Brytanii, nad rzek¹ Kuse. 6-A dawniej turysta.
6-K s³omiana mata w japoñskim domu. 7-B jednostka d³ugo-
œci – 2,54 cm. 7-G przep³ywa przez Wadowice. 8-D wiruj¹ca
zabawka, fryga. 8-J gwa³t. 9-F rzeka w Gruzji. 10-A oddzia³
wojska.10-H zapis na wypadek œmierci. 11-A w niej szk³a oku-
larów. 12-H brednie, g³upstwa, androny. 13-A g³upiec, kiep,
têpak. 14-J autorka powieœci „Panienka z okienka”. 15-E dra-
dzi³ Jezusa.16-A naturalny ciek wodny. 16-J bardzo du¿a nie-
chêæ.
PIONOWO: A-1 dawna stolica Polski. A-10 g³ówna postaæ
w utworze literackim, filmie. B-6 potocznie lichy, nêdzny ka-
wa³ek miêsa. C-1 ziemia zaboru austriackiego. C-10 apel,
manifest, odezwa. D-6 miasto w Bu³garii nad Morzem Czar-
nym. E-1 trwa³y rysunek na ciele cz³owieka. E-11 wariant,
odmiana. F-8 ptak, zwiastun nieszczêœcia. G-1 samolot nie-
miecki z czasów II wojny œwiatowej. H-2 królewski klub hi-
szpañski. H-7 bawe³niana tkanina podszewkowa. H-12 do-

datkowa rozgrywka w szermierce. I-3 p³aski statek rzeczny. I-
9 wyp³ywa z jeziora £adoga. J-1 król Egiptu, ojciec Ramzesa
II. J-7 wci¹gniêcie do rejestru. J-12 bieda, ubóstwo. K-5 Pol-
ski samochód ciê¿arowy. L-1 jarmark. L-8 k³ótnia, sprzeczka.
£-4 rodzaj metalowego ³¹cznika. £-12 Marcin, niemiecki refor-
mator religijny (zm. w 1546 r.). M-1 jednostka monetarna
Ghany. N-8 grzbiet w Tatrach Zach. O-1 koraliki w rêku kato-
lika. O-12 ojczyzna Odyseusza.  opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 2/06:” Gdzie cienko, tam siê rwie”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Monika Ptaszyñska
z ul. Wspólna Droga. Wa¿ne do 3 lipca br.

11-F 7-K 2-F 14-J 5-I 10-C 16-A 8-L 3-H 15-E 3-A 4-G 6-N

9-H 6-E 10-M

Wiosna to czas wycie-
czek. Z dawien daw-
na warszawiacy ceni-

li sobie wypady na niedzielny
wypoczynek. Wœród odwiedza-
nych miejsc by³y na przestrze-
ni wieków: Bielany, Saska Kê-
pa, M³ociny, Mokotów i Wila-
nów le¿¹ce jeszcze poza War-
szaw¹. 

W zale¿noœci od epoki doje¿-
d¿a³o siê doñ konno, powozem,
na welocypedzie (prekursorze ro-
weru), wreszcie motocyklu czy
samochodem. W zasadzie gusty
warszawiaków nie bardzo siê
zmieni³y do wybuchu drugiej
wojny œwiatowej. Ju¿ od drugiej
po³owy XIX stulecia do M³ocin
i na Bielany mo¿na by³o dop³y-
n¹æ statkiem. Chocia¿ te dawne
podsto³eczne wsie po drugiej

wojnie wesz³y ju¿ w granice mia-
sta, to jednak przez ponad dwa-
dzieœcia powojennych lat by³y
w dalszym ci¹gu ulubionymi
miejscami odpoczynku warsza-
wiaków.  Jak dawniej jecha³o siê
do M³ocin czy na Bielany stat-
kiem albo tramwajem.

Do popularyzacji turystyki
przyczyni³y siê przede wszyst-
kim rowery i motocykle. Jakkol-
wiek rowery, pojawi³y siê na zie-
miach polskich dos³ownie
z chwil¹ ich wynalezienia w XIX
wieku, to motocykle du¿o póŸ-
niej. Wi¹za³o siê to z ich cen¹
rynkow¹, w kraju zniewolonym,
gdzie przemys³ z trudem stara³
siê nadganiaæ wszelkie dyspro-
porcje w stosunku do Europy
i œwiata. Najbardziej znan¹, nie-
stety zapomnian¹ dzisiaj wy-

twórni¹ rowerów i motocykli,
by³a warszawska fabryka Broni-
s³awa Wahrena. Za³o¿ona przy
ul. Leszczyñskiej 3 w 1880 roku,
wystêpowa³a pod nazw¹: Spe-
cjalna Fabryka Rowerów „B.
Wahren i Spó³ka”. Jako pierwsza
w kraju produkowa³a rowery
damskie, mêskie i dzieciêce, wy-
³¹cznie w³asnej konstrukcji. Je-
szcze przed wybuchem pierwszej

wojny œwiatowej przeniesiona na
ul. Œwiêtokrzysk¹ 26, gdzie ju¿
wczeœniej prowadzi³a swój sklep
firmowy z rowerami oraz czê-
œciami zapasowymi. Popierana
przez Warszawskie Towarzystwo
Cyklistów, dzia³aj¹ce od 1886 ro-
ku, firma in¿. Wahrena, dyna-
micznie siê rozwija³a, inicjuj¹c
wszelk¹ dzia³alnoœæ prowadz¹c¹
do promowania roweru jako ta-

niego œrodka lokomocji. Tote¿
przy sklepie, dzia³a³ równie¿ ko-
mis sprzêtu u¿ywanego, innych
marek sprowadzanych do kraju.
Pierwsza wojna œwiatowa nie
spowodowa³a upadku fabryki.
Po wojnie Bronis³aw Wahren
rozszerzy³ asortyment produko-
wanych i sprzedawanych przez
siebie rowerów oraz motocykli.
Posiada³ wy³¹czne przedstawi-

cielstwo m.in. na motocykle mar-
ki Griffon – Paris Courbevoie
oraz rowery wyœcigowe, lekko-
drogowe i turystyczne. Zakupy
mo¿na by³o robiæ na dogodnych
warunkach kredytowych. Ju¿ na
pocz¹tku lat dwudziestych firma
rozpoczê³a równie¿ sprzeda¿
gum samochodowych „Ajax
Road King – Rubber Co.”, Inc.
Trenion USA”, najwy¿szych ga-
tunków pneumatyków we wszel-
kich rozmiarach po cenach, jak
podkreœla³y to reklamy, wy³¹cz-
nie fabrycznych. Fabryka prze-

trwa³a prowadzona przez dwa
pokolenia rodziny Wahrenów, oj-
ca i syna (równie¿ Bronis³awa), 
do Powstania Warszawskiego.
Okres jej istnienia zamkn¹³ siê na
62 latach, a wiêc ponad pó³ wie-
ku, co w naszej historii nale¿y ju¿
uznaæ za czas wcale nie krótki.
Podczas okupacji wykonywa³a
ryksze rowerowe i motocyklo-
we, które porusza³y siê po zajê-

tej przez Niemców Warszawie.
Po drugiej wojnie zas³u¿ona fa-
bryka ju¿ siê nie pojawi³a, cho-
cia¿ by³y czynione próby jej re-
aktywowania. 

Tadeusz Wł. Świątek

Pierwsze polskie
rowery i motocykle

ZAU£KI HISTORII

Sponsorem „Zau³ków historii” jest
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PPOOLLSSKKII  HHOOLLDDIINNGG

FFAARRMMAACCEEUUTTYYCCZZNNYY  SS..AA..

In¿.  Bronis³aw  Wahren (1900-1974), dyrektor  i w³aœciciel  fa-
bryki rowerów i motocykli. 

Fot. ze zbiorów Tadeusza W. Œwi¹tka (1925).

Fragment dawnej  ul. Œwiêtokrzyskiej przy której pod nr  26  mieœci³a siê  fabryka  rowerów  B. Wahrena.  
Fot. ze zbiorów Tadeusza W. Œwi¹tka (1909).

Reklamy Specjalnej Fabryki Rowerów i Motocykli „B. Wahren 
i S-ka” w Warszawie, przy ul. Œwiêtokrzyskiej 26.  

Fot.  ze zbiorów Tadeusza W. Œwi¹tka (1904).
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�� BARAN 21.03-21.04
Plany, jakie czynisz wobec swoich bliskich nie-
koniecznie musz¹ siê udaæ. Postaraj siê teraz
skupiæ tylko na pracy, a na efekty nie bêdziesz
musia³ d³ugo czekaæ. Ostatnio zbytnio siê an-
ga¿ujesz siê w sprawy osoby, której tak na-
prawdê nie znasz. Zastanów siê czy rozs¹dnie
postêpujesz... Natomiast w sprawach serco-
wych pozwól sobie na maleñkie szaleñstwo
i letni zawrót g³owy.

�� BYK 22.04-21.05
Czasami masz takie chwile, ¿e w¹tpisz czy to
wszystko wytrzymasz – ten codzienny zawrót
g³owy, bieganinê i ci¹g³y brak czasu. Spokojnie
– dasz sobie radê, jesteœ silniejszy ni¿ myœlisz.
W najbli¿szym gronie szykuje siê jakieœ mi³e ro-
dzinne wydarzenie. W przyrodzie zielono i za
chwilê wakacje, a ty ju¿ myœlisz o p³ci przeciw-
nej i mi³ych chwilach z tym zwi¹zanych. 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Ma³e radoœci i smutki – przez najbli¿sze dni
bêd¹ ci urozmaica³y codziennoœæ. Nie martw
siê, ¿e ominie ciê wspania³ego. Na wielkie wy-
darzenia przyjdzie jeszcze czas. Natomiast
nieoczekiwany przyp³yw gotówki wprawi ciê
w dobry humor i sprawi, ¿e na œwiat spojrzysz
weselszymi oczyma. Wyka¿esz siê wiêksz¹
inicjatyw¹ w sprawach sercowych i mo¿esz  li-
czyæ na szczêœcie… 

�� RAK 22.06-22.07
Rzuæ w k¹t stare urazy i zacznij realizowaæ
swoje zamiary. Teraz jest odpowiednia pora na
to, nie daj siê tylko w pracy wci¹gn¹æ w ma³e
gierki i rozgrywki. Trzymaj rêkê na pulsie
w swoich sprawach zawodowych, a na pewno
spotka ciê nagroda. W sprawach uczuæ po-
staw na lekkoœæ, pierwszy zachwyt, pierwsze
zauroczenie. 

�� LEW 23.07-23.08
Chocia¿ lato za pasem, to noce s¹ ch³odne,
ale za to ty masz gor¹ce serce. Czu³oœæ, dobre
s³owo dla najbli¿szych w domu i w pracy mog¹
zdzia³aæ cuda! Nie unikaj te¿ szczodrych ge-
stów, mo¿e przyda³aby siê jakaœ ma³a podwy¿-
ka dla wspó³pracowników, a dla bliskiej ci oso-
by jakiœ mi³y prezent lub wspólne wyjœcie do
teatru i na eleganck¹ kolacjê.  

�� PANNA 24.08-23.09
Musisz koniecznie poprawiæ swoj¹ kondycjê,
wiêc zacznij korzystaæ z d³ugich spacerów w mi-
³ym towarzystwie, warto te¿ spêdzaæ wiêcej
czasu wœród przyjació³, których obecnoœæ na
pewno poprawi twoje samopoczucie. W spra-
wach sercowych czas na amory. Jakiœ BliŸniak
lub Byk zacznie zaciekle o ciebie walczyæ.

�� WAGA 24.09-23.10
Teraz jest sprzyjaj¹ca pora na za³atwienie
spraw, a tych mo¿esz mieæ kilka. Skoncentruj
siê na najwa¿niejszych. Bêdziesz mia³ okazjê
do spotkañ, brylowania i b³yszczenia w towa-
rzystwie, a ktoœ bêdzie bardzo zainteresowany
twoj¹ osob¹. Nie zmarnuj takiej okazji i posta-
raj siê o nawi¹zanie bli¿ej znajomoœci. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Mo¿liwe, ¿e zanosi siê na mi³oœæ od pierwsze-
go wejrzenia. Na razie daj sobie trochê czasu
i skup siê na swoich emocjach, bo uczucie mo-
¿e szybko przemin¹æ. Jeœli gra jest warta
œwieczki, warto j¹ ci¹gn¹æ dalej. Bardzo nie lu-
bisz, kiedy ktoœ tob¹ komenderuje, wiêc sam
podejmij decyzjê w tej sprawie. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Twoje sprawy zawodowe maj¹ siê jak najle-
piej, wyka¿esz siê w nich spor¹ doz¹ przeczu-
cia i inteligencji. W najbli¿szym czasie mo¿e
zakoñczyæ siê to sukcesem finansowym.
W sprawach domowych nie powinno byæ wiêk-
szych komplikacji i twoje kontakty z najbli¿szy-
mi bêd¹ siê uk³ada³y jak najlepiej. A partner
oka¿e zrozumienie dla twoich zmiennych na-
strojów. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Teraz jest dobry czas, aby swoje ¿ycie zmieniæ
od podstaw. Ci, co s¹ w parach mog¹ liczyæ na
przychylnoœæ gwiazd - pe³n¹ harmoniê i zrozu-
mienie u drugiej osoby. Samotne Kozio³ki mo-
g¹ liczyæ na uœmiech losu i spotkaæ osobê, na
widok, której mocniej zabije ich serce. Wyka¿¹
siê tutaj spor¹ pomys³owoœci¹. W pracy mo¿e
byæ sporo zajêæ, ale sprawi¹ ci one przyjem-
noœæ.

�� WODNIK 21.01-19.02
Jak zwykle masz g³owê pe³n¹ nowych nie-
spodziewanych pomys³ów. Szukasz wsparcia
w ich realizacji wœród najbli¿szych i przyja-
ció³. Jak zwykle mo¿esz liczyæ na ich wspar-
cie i pe³ne zrozumienie dla twoich nieraz „wa-
riackich” zachowañ. Nie lubisz zbyt d³ugo
przebywaæ w jednym miejscu, ci¹gle d¹¿ysz
do zmian. 

�� RYBY 20.02-20.03            
W sprawach zawodowych wyka¿esz siê spor¹
dawk¹ entuzjazmu we wdra¿aniu nowego po-
mys³u. Liczysz tutaj na pe³ne zrozumienie
u szefa i wspó³pracowników. W uczuciach, jak
zwykle wykazujesz romantyczne usposobienie
i obsypujesz swoj¹ ukochan¹ prezentami
i kwieciem. Mo¿esz liczyæ na jej d³u¿sz¹ przy-
chylnoœæ, ale pamiêtaj, ¿e kobiety w ¿yciu ce-
ni¹ sobie te¿ realia. Merlin
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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

1. Pies ¿ebrze o je-
dzenie podczas na-
szych posi³ków. Pa-
trzy ¿a³oœnie, skam-
le, choæ jego miska
jest pe³na. Jak go od
tego odzwyczaiæ?

Najprawdopodobniej
przyczyn¹ takich odru-

chów psa jest nastêpstwo wczeœniejszych nie-
prawid³owych zachowañ domowników przy
stole podczas posi³ków. Myœlê, ¿e pies niejed-
nokrotnie wówczas dostawa³ jakiœ smaczny k¹-
sek. Zachowania takie utrwali³y w zwierzêciu
przekonanie, ¿e w chwili, kiedy domownicy
zasiadaj¹ do posi³ku ono równie¿ otrzyma coœ
bardzo smacznego. Kiedy tego nie dostaje,
upomina siê o nie poprzez skowyt, szczekanie,
drapanie, a nawet niekiedy poprzez podgryza-
nie swoich opiekunów. 

Najgorsz¹ rzecz¹, jak¹ mo¿na zrobiæ w tym
momencie jest zlitowanie siê nad piesecz-
kiem i danie mu tego, czego oczekuje.
Utwierdza to tylko zwierzê w przekonaniu,
¿e sposób jego zachowania by³ idealny. Do-
sta³ przecie¿ to, co chcia³. Ma³o tego dosta³
te¿ smaczn¹ nagrodê.

Zatem jedyn¹ rad¹, jakiej mo¿na udzieliæ
w takiej sytuacji jest konsekwentne przestrze-
ganie zasady, ¿e pies dostaje swoj¹ porcjê je-
dzenia dopiero po zakoñczonym przez do-
mowników posi³ku. Posi³ek, czy te¿ smako-
³yk powinien pies dostaæ do swojej miski
i najlepiej w tym miejscu, w którym zwykle
jada.

2. Jak przyuczyæ psa do samodzielne-
go, spokojnego przebywania w domu?
Nasz zachowuje siê okropnie, jest zde-
nerwowany, niszczy meble, wyje ca³ymi
godzinami. Jak z nim postêpowaæ?

Psy s¹ zwierzêtami stadnymi i to w³aœnie sta-
do zapewnia im psychiczny komfort. Szczegól-
nie istotne jest to w przypadku m³odych osob-
ników, b¹dŸ tych, które przebywa³y w skupi-
skach ludzi, a tak¿e zwierz¹t i nagle zosta³y te-
go pozbawione. Jest to niew¹tpliwie sytuacja
wyj¹tkowo stresogenna. Poczucie osamotnie-
nia jest powodem do narzekañ i p³aczu wyra¿o-
nego przez psa skamleniem, wyciem, czy
wrêcz ujadaniem. 

Osamotnienie to tak¿e lêk i z³oœæ objawiaj¹-
ca siê niekiedy demolowaniem i niszczeniem

sprzêtów pod nieobecnoœæ w³aœcicieli. Wre-
szcie to tak¿e chêæ zemsty, st¹d te¿ niekiedy
z³oœliwe oddawanie moczu i ka³u. Dlatego te¿
psa trzeba od ma³ego szczeniêcia przyzwycza-
jaæ do samodzielnego pozostawania w domu.
Pocz¹tkowo pozostawiamy go na krótkie okre-
sy czasu. Wystarczy 5-10 minut. Po powrocie
natychmiast psa nagradzamy za prawid³owe
zachowanie smako³ykiem lub nawet tylko pie-
szczot¹. Nastêpnie staramy siê wyd³u¿aæ okre-
sy naszej nieobecnoœci pamiêtaj¹c o nagrodach
za prawid³owe i karach za z³e zachowanie. Ka-
ra nie powinna byæ cielesna ani zbyt dotkliwa. 

Wystarczy zabraæ psu jego w³asnoœæ np. mi-
skê, czy ulubion¹ zabawkê. Zwierzê odbierze
to jako werbalny sygna³, ¿e zosta³o ukarane.
Podobnie postêpujemy z psami doros³ymi

z tym jednak, ¿e musimy pamiêtaæ, ¿e maj¹
one ju¿ utrwalone pewne sposoby zachowañ,
dlatego te¿ najprawdopodobniej potrzebowaæ
bêdziemy wiêcej czasu, by osi¹gn¹æ sukces.

Lekarz weterynarii 

Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
K³opotliwe zachowania cz. I

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
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�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 Radio Warszawa Praga 106,2 FM
03-707 Warszawa  ul. Floriañska 3 

Redakcja: 619 28 29 
Fax: 670 19 76 

Biuro Reklamy: 619 28 29
Antena: 670 10 10, 670 10 00 

www.radiowarszawapraga.pl
e-mail:sekretariat@radiowarszawapraga.pl

� Listy do redakcji �
Droga Redakcjo!

Chcia³em Wam podziêkowaæ
za obszern¹ relacjê, a wczeœniej
za zaproszenie, na œwiêto
Agnieszki Osieckiej na ul.
Francuskiej. Przyznam siê, ¿e
choæ mieszkam na Saskiej Kê-
pie ju¿ ponad 15 lat, to pierw-
szy raz poczu³em, ¿e ta czêœæ
Pragi mo¿e byæ tak bardzo ¿y-
wa i radosna. A tego nam, mie-
szkañcom Saskiej Kêpy, braku-
je. W to, ¿e Saska Kêpa jest
piêkna, nikt nie w¹tpi, ale poka-
zaæ jej piêkno, magiê i czar
m.in. w³aœnie przez takie impre-
zy, to prawdziwa sztuka! Oczy-
wiœcie podziêkowania nale¿¹
siê Urzêdowi Dzielnicy, który tê
imprezê zorganizowa³.

Jeœli w przysz³ym roku bê-
dzie kontynuacja, na co liczy-
my, to na pewno wp³ynie to tak-
¿e na integracjê naszej spo³ecz-
noœci. Jak mówi przys³owie –
nie samym chlebem cz³owiek
¿yje – i czasami trzeba poczuæ
trochê radoœci i pooddychaæ
„kwitn¹cymi bzami”. 

Z pozdrowieniami i ze zdar-
tym wspólnym œpiewem z pani¹
Rodowicz gard³em

Krzysztof B.
* * *

Droga redakcjo,
Min¹³ rok, od bolesnej trage-

dii, gdy na szosie Bia³ystok -
Warszawa zginê³o kilkunastu li-
cealistów. 

Wchodz¹cy w doros³y œwiat
maturzyœci zginêli przez g³upo-
tê innych. Moja 10-letnia cór-
ka, gdy jechaliœmy do Bia³ego-
stoku, sama przypomnia³a mi
o tej tragedii prosz¹c: - Tata,
proszê, zapalmy znicze tam,
gdzie zginêli Ci uczniowie. 

Na miejscu katastrofy pod Je-
¿ewem p³onê³y znicze, wiersze
ocala³ych kolegów niczym
kwiaty upiête na krzy¿u, zdjêcia
ofiar. (…) Dziœ siê o tym prze-
kona³em, ¿e na nastêpn¹ trage-
diê... tylko czekaæ. 

Córka, uczennica jednej
z wawerskich szkó³ podstawo-
wych 8 czerwca o godzinie 8.00
wraz z 3 równorzêdnymi klasa-
mi udawa³a siê na wycieczkê do
Kazimierza Dolnego. Dwie go-
dziny wczeœniej usi³owa³em po-
prosiæ szanown¹ policjê,
(a mam dla jej pracy wielki sza-
cunek) o sprawdzenie tak kie-
rowcy, jak i stanu technicznego

autokaru. (…) Jednak bezp³at-
ny nr 112 okaza³ siê na nic,
gdy¿ przemierzaj¹c samocho-
dem zg³osi³ mi siê najbli¿szy
„gdzieœ w Polsce” komisariat.
A im nic do tego. 

- Musi Pan szukaæ pomocy
(?!) w najbli¿szej, wzglêdem
wyjazdu jednostce - zosta³em
pouczony.

Pierwszy telefon wykona³em
do komisariatu w Falenicy.
Odes³ano mnie do Wawra na ul.
Skrzyneckiego. Tam z kolei ka-
zano mi dzwoniæ na Waliców
do Wydzia³u Ruchu Drogowe-
go. Pod nr tel. 0-22- 603-77-55
zg³osi³ siê wiêcej, ni¿ ma³o sym-
patyczny jegomoœæ pouczaj¹cy
mnie, ¿e od tygodnia maj¹ za-
kaz prze³o¿onych, wzglêdem
dojazdu, celem kontroli szkol-
nych autokarów. Dowiedzia³em
siê równie¿, ¿e gdyby drogówka
nadal obs³ugiwa³a codziennie

ponad 60 warszawskich szkó³,
zabrak³oby radiowozów. 

Polecono mi bym wys³a³ kie-
rowcê, nie wiem tylko czy
z dzieæmi czy bez, na punkt
kontroli autokarów na ul. Ki-
jowsk¹ lub Czerniakowsk¹ pod
Torwar. 

Trzeba mieæ chor¹ wyobra-
Ÿniê, nie tylko by móc to zreali-
zowaæ, lecz by sobie to realnie
wyobraziæ. Mam zatrzymaæ wy-
cieczkê i zmusiæ kierowcê do
poddania siê kontroli. Kontroli
odleg³ej o blisko 20 km i w do-
datku w zupe³nie innym kierun-
ku. A co wtedy, gdy kierowca
zlekcewa¿y moj¹ proœbê? Zwy-
czajnie pojedzie. Pojedzie ca³¹
naprzód.

Nie daj¹c za wygran¹
zwróci³em siê do Komendy
Warszawa - Wawer na ul.
Skrzyneckiego. Przemi³a pani
oficer dy¿urna nie tylko zrozu-
mia³a moje obawy, lecz tak¿e
nie kry³a zdziwienia.

- Mamy, co mamy - skwito-
wa³a. Na tyle prosi³em, ¿e
wbrew swojemu wspomniane-
mu centrum wys³a³a radiowóz.
Poniewa¿ nie by³o jeszcze auto-
karu, patrol zwolni³a...

Zostawiaj¹c za sob¹ chmurê
dymu... z centralnego uk³adu
wydechu, maj¹c „g³êboko
gdzieœ” zatroskanych rodziców
odjecha³. 

Czemu mamy czekaæ na na-
stêpne tragedie, niczym ta spod
Je¿ewa? Choæ o ironio komen-
da na Skrzyneckiego, a¿ wierzyæ
siê nie chce nie ma przenoœnego
ani jednego atestowanego alko-
testera wyjazdowego. A mo¿e by

tak znalaz³ siê sponsor do za-
fundowania kilku testerów. 

Prócz satysfakcji pomocy, za-
pewne dosta³by nagrodê g³ów-
n¹... uratowa³by najcenniejsze
lepsze i gorsze, ale zawsze losy
¿ycia. Pisz¹c to mam œwiado-
moœæ, ¿e za moimi plecami sto-
j¹ rodzice dzieci, opiekunowie
i dyrektorzy szkó³. Tej opisanej
i ka¿dej innej historii z dzieæmi
w roli g³ównej. 

A ¿ycie, niczym fortuna, ko-
³em siê toczy. Z prokuratorem
warto siê spotkaæ, lecz zapew-
niam, ¿e najlepiej prywatnie na
kawie... Czekajmy zatem, na-
s³uchujmy, gdzie i na jak¹ wy-
cieczkê przyjdzie kolej??? 

jaros³aw@ 

Jesteœmy najwiêksz¹ Kas¹ Oszczêdnoœciowo-Kredytow¹ 
w Polsce istniej¹c¹ od 1993 r. 
posiadaj¹c¹ certyfikat ISO 9001:2000.

Je¿eli prowadzisz w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w sektorze us³ug finansowych i chcia³byœ rozszerzyæ ofertê o nasze produkty :

zostañ Agentem SKOK im. F. Stefczyka
TERAZ NOWA FORMA WSPÓ£PRACY

UMOWA BEZ WY£¥CZNOŒCI
dzia³aj¹cym na terenie:

Rembertowa, Wawra, Sulejówka, Miêdzylesia, Anina, Starej Mi³osnej i wybranych dzielnic Warszawy.

Oferujemy wspó³pracê w zakresie sprzeda¿y po¿yczek w oparciu o umowê agencyjn¹ oraz wynagrodzenie prowizyjne
zale¿ne od wyników sprzeda¿y.
Zapewniamy szkolenie wstêpne (koszty szkolenia po stronie SKOK Stefczyka), sta³¹ opiekê Kierownika
Regionalnego.

Od kandydatów oczekujemy jedynie:
·  niekaralnoœci   ·  zaanga¿owania w prowadzeniu w³asnego biznesu.

Osoby zainteresowane prosimy o przes³anie zg³oszeñ (list motywacyjny, CV, informacjê o posiadanym lokalu) w terminie
10 dni od daty ukazania siê og³oszenia na adres: SKOK im. F. Stefczyka – Centrala Regionu Mazowieckiego ul. Œw.
Barbary 1, 00-686 Warszawa. Tel./Fax. (022) 696-76-80 do 82 adres e-mail: Iwona.Krupa@skokstefczyka.pl
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SP Nr 168
Pola Bajera
Marlena Baraban
Ola Borawska
Basia Borek
Kuba D¹browski
Wojtek Jeleñ
Krzyœ  Krupa
Zuzia Miko³ajewska
Kacper Rogala
Jan Œwierczyñski
Dominika Bardoñska
Pawe³ £ojszczyk
Klaudia Sosnowska
Ewa Flatt
Aneta Go³oœ
Karolina Kielan
Bartosz Lewandowski
Ola Szlasa
Adam Staniak
Helenka Wê¿yk
Filip Ponikiewicz
Dominika Szybiñska
Magda Kleszcz
Filip G¹siorowski
Dominik Stêpniak
Ania  Kozio³

Jeremi ¯aczek

SP Nr 246 
Dominika Chojnacka
Damian Chojnacki
Weronika Mañczak
Zosia Pejsz
Michalina PoŸniak
Maciek Zió³kowski
Maciek Chmielewski
Marysia Krawczonek
Angelina Papojan
Wojtek Golik
Julia Goszcz
Ma³gosia Marchewka
Micha³ Polesiak
Wiktoria Prusik
Karolina Rutkowska
Kasia Urbañczyk
Krzysztof  Wytrykowski
£ukasz Gawroñski

SP Nr 312
Adrianna Gajewska
Monika Kazimierczyk
Agnieszka Korzeñ
Patrycja Makaruk

Alicja  Trojanowska
Karolina Wargin
Karolina Wichowska
Magda Ziemianowicz
Artur Szymczak
Henryk Cieœliñski
Jakub Szustek

SP Nr 163 
Czarek Barszczewski
Angelika Kostrzêbska
Oliwia Namiota
Ula Stankiewicz
Patryk Tomaszewski
Kasia D¹browska
Grzeœ Gutkowski
Klaudia Jankowska
Ula Karwowska
Ola Sienica
Karolina Zieliñska

SP Nr 141 
Wojtek Bukojemski 
Irenka Pawelec 
Patryk Bryska
Paulina K³osiewicz
Paulina Kuciñska

Dominik Michajluniów
Basia Ojrzeñska
Mariusz Kordeczka
Natalia Korwin-Mikke
Karolina Rainko
Damian Hendo¿ko
Piotr Rajchman
Marta Ro¿niecka

Klub Junona
Adam  Kalinowski
Wojtek Kuczyñski
Kuba Ziemiñski
Eryk Pêszyñski
Igor Pêszyñski 
Justyna Kudzin
Karolina Przybysz
Zuzia Bañkowska
Patrycja Kucharska
Patrycja Jurkowska
Patrycja Komornik
Ola Jerzek
Basia Kostrzewska
Monika  Orze³

SDK LIRA
Micha³ Sykulski

Tomek  Rozicki
Bartek Byliñski
Boguœ Kostrzewski
Kuba Œlusarski
Kuba Kuranowski
Daniel Pi¹tek
Adrian Ma³ecki
Julia Skupska
Karolina Sokó³
Klaudia Chwiejczak
Daria Maciejewska
Magda Mi³kowska
Ola Mroczek
Agata Mularska
Nikola Madejak
Dagmara Mariañska

Studio Tańca 
Classic

Piotr Firl¹g
Ewa Sitarz
Adrian ¯erko
Ola Wróblewska
Rafa³ Turkiewicz
Ma³gosia Koz³owska
Wiktor W¹sowski
Daria Ko³ata

Micha³ Urbañski
Ewelina Miko³ajewska
Bartek Hofman
Dominika Ryffa
Micha³ Prygiel
Kasia W³odarska
Karol Micha³owski
Kasia Kêdzierska
Pawe³ Urbañski
Karolina Szostek
Adam Janas
Angelika Gil
Maciek D¹browski
Ola Góralczuk
Mateusz Pawelec
Ola Prêgowska
Patrycja Œwiderska
Sergiusz Regu³a
Marta Grzeszczuk
Tomek Bu³aœ

Julia Patroñska
Damian Górka
Klaudia Szurmak
Antoni Bo¿yk
Agata Decyk
Piotr Cheda
Miko³aj Bajera
Magda Pechner
Micha³ Mrozek
Ola Wasik
Jêdrek Chachaj
Agnieszka Misztal
Zuzia Szymanek
Mateusz Dankowski
Dominika Ladzik
Zbyszek Go³oœ

W pokazie 
specjalnym

Justynka Ma³kowska lat 3.

Czarne marynarki, muchy, bia³e koszule gentelmenów ostro kon-
trastowa³y z kolorowymi, powiewnymi kreacjami dam. Ca³e to wy-
tworne towarzystwo wraz z osobami towarzysz¹cymi przyby³o w niedzie-
lê 18 czerwca do goœcinnego Zespo³u Szkó³ Nr 5 przy ul. Bartosika na
zaproszenie prezesa UKS Klasyk Jacka Krupy, który zorganizowa³ wiel-

ki pokaz umiejêtnoœci tanecznych swoich uczniów. Sambê, cha-chê, 
jive`a, walca, tango, rumbê i paso doble tañczy³o ponad stu m³odych tan-
cerzy – uczniów klas pierwszych po³udniowopraskich podstawówek.

Mamy nadziejê, ¿e te spotkania zapocz¹tkuj¹ cykl imprez tanecznych
w naszej dzielnicy w przysz³ym roku szkolnym. 

PRASKIE SPOTKANIA TPRASKIE SPOTKANIA TANECZNEANECZNE
18.06.2006 r18.06.2006 r..
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ANTYKI

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

KUPIĘ

� AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra i 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, 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

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

� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 0606 742 822
� Sukniê œlubn¹ - cena 500 z³. 

Tel. 022 810-99-08

DOM i OGRÓD

� KOMINY KWASOODPORNE
– TANIO. Tel. 022 751-45-00

FINANSE

� PO¯YCZKI trudne BIK/Ko-
mornik. Tel. 0668-308-435

MEDYCZNE

� Blokery, Esperal, odtrucia. 
Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-
37
� MASA¯ NAJLEPSZY W MIE-
ŒCIE.  www.twojmasazysta.waw.pl

Tel. 0501-134-760
� Medyczna pielêgnacja stóp -
równie¿ diabetycy. 

Tel. 022 870-14-44

NAUKA

� Angielski na wakacje. B. tanio. 
Tel. 0691-985-034

� Angielski, francuski. 
Tel. 0693-427-846; 022 613-06-74
� Francuski. 
Tel. 022 613-36-64; 0508-074-494
� Francuski, rosyjski – t³umacze-
nia przysiêg³e, techniczne, handlo-
we, finansowe. Tel. 022 815-44-91
� Kursy dla archiwistów. 

Tel. 022 879-87-66
� Szkolenia z zakresu BHP. 

Tel. 022 879-87-66

NIERUCHOMOŚCI

� Pilnie 2-3 pokoje kupiê. 
Tel. 022 741-69-38

1-pokojowe sprzedam
�� Praga Pn 20 m2 90.000 z³. 

Tel. 022 619-67-65
2-pokojowe sprzedam

� Odkryta 45 m2. 
Tel. 022 670-41-46

� Praga Pd 50 m2. 
Tel. 022 619-67-65

3-pokojowe sprzedam
� Erazma z Zakroczymia 64 m2. 

Tel. 022 670-41-46
� Myœliborska 73, 26 m2. 

Tel. 022 670-41-46
� Picassa 62,5 m2. 

Tel. 022 619-67-65
4-pokojowe sprzedam

� Picassa 83 m2. 
Tel. 022 670-41-46

� Œwiatowida 149 m2. 
Tel. 022 619-67-65

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

� Mieszkanie 58 m kw., umeblo-
wane, 2 p. Tel. 0663-739-798
� Warsztat œlusarsko-tokarski.
Tel. 022 612-60-34; 0602-68-91-28

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Dzia³kê 1000 m kw. w Rudzie
k/Radzymina (blisko rzeki Rz¹dzy).
Tel. 0601 228 641;022 784-56-93

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

� Kwaterunkowe, 1 pokój z ku-
chni¹ i ³azienk¹ po du¿ym remon-
cie, 32 m. kw., I p., ogrzewanie
gazowe, na 2 pokoje z widn¹
kuchni¹, ³azienk¹ i balkonem - Pr.
Po³udnie. Mo¿e byæ zad³u¿one. 

Tel. 022 870-50-93

DAM PRACĘ

� Agencja Ochrony zatrudni do
ochrony. Tel. 512-35-75-15
� Agentom Ubezpieczeniowym.
Kierownikom Grup. List motywa-
cyjny i CV na adres: Commercial
Union Polska, V Oddzia³ w War-
szawie, Al. J. Paw³a II 61, lok.

306, 01-031 Warszawa, e-mail:
Izabella_Krawczyk@cu.com.pl.

Tel. 022 337-78-00
� Ankieterom. Zapraszamy:
œroda 18.00. V Oddzia³ Com-
mercial Union w Warszawie, Al.
Jana Paw³a II 61, lok. 306, IV p.,

Tel. 022 337-78-00
� Firma z bran¿y us³ug komunal-
nych zatrudni osobê do zarz¹dzania
na terenie bazy. Tel. 0602-232-070
� Ochrona emerytów, rencistów. 

Tel. 022 843-35-46
� Szukam doœwiadczonej, uczci-
wej i odpowiedzialnej opiekunki
do dziecka. Tel. 0887-503-180; 

e-mail:anettab@gazeta.pl

SZUKAM PRACY

� Zaopiekujê siê osob¹ starsz¹
lub samotn¹. Tel. 0609-762-685; 

022 357-63-88 

PRAWNE

�� Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we, porady. Wawer - Anin ul.
Ukoœna. Tel. 022 613-04-30; 

0603-807-481
� KANCELARIA – niedrogie po-
rady prawne – sprawy rodzinne,
spadkowe, lokalowe, nierucho-
moœci, obs³uga firm – „Univer-
sam” Grochów (nad bankiem). 

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

RÓŻNE

� Aby wybraæ samemu Otwarty
Fundusz Emerytalny COMMER-
CIAL UNION, zadzwoñ. 

Tel. 0602-755-270

�� 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 zwrotu,
zasiedzenia, reprywatyzacji nieru-
chomoœci 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, hi-
poteczne i samochodowe, lea-
sing. 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
� Oddam gruz betonowy - Mie-
dzeszyn Deptak 13
� Opieka nad grobami w Warsza-
wie – tanio i solidnie. 

Tel. 0500-336-607
� Odszkodowania powypadko-
we. Tel. 0605-922-252
RAMKA
Prywatna opieka nad dzieckiem.
Posiadamy doœwiadczenie i przy-
gotowanie pedagogiczne. Bardzo
dobre warunki (miejsce po³o¿one
w lesie). Zajêcia adaptacyjne.
Rozwój poprzez zabawê. Nauka
jêzyka angielskiego. Tel. 0889-
405-151
� Szkolenia florystyczne i bez-
p³atne praktyki w kwiaciarni. Po
egzaminie praca w kwiaciarni. Al.
Krakowska 285/5. 

Tel. 022 353-88-44 
� Tanio ubezpieczam mieszkania. 

Tel. 0605-922-252

USŁUGI

� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577

� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 
Tel. 022 610-58-50; 0607-838-608
�� ANTENY – Telewizyjne i sateli-
tarne, Cyfrowy Polsat 199,00 z³.,
35,00 z³/m-c oraz dekodery bez abo-
namentu 400 programów – 15 pol-
skich (Polonia, TV Trwam). Sprze-
da¿, monta¿, naprawa, gwarancja. 
Tel. 022 815-47-25; 0501 123 566
� Automatyczne pralki, zmywar-
ki - 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 Szpakowski. 

Tel. 022 872-93-03
� Cyklinowanie – solidnie. 

Tel. 022 751-96-01
RAMKA
Czyszczenie kanalizacji, kopa-
nie szamb, bia³y monta¿, drob-
ne naprawy, itp. Tel. 022 424-
92-53; 0500-016-496
�� Dachbud – oferuje sprzeda¿
i monta¿ pokryæ dachowych naj-
lepszych firm. Warszawa-Rem-
bertów, al. gen. Chruœciela 8. 

Tel./fax. 022 673-44-24; 
0601-215-778

� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 
Tel. 022 642-96-16

��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
RAMKA
G&G Elektronik - naprawy
RTV - ul. Bora - Komorowskie-
go 8, tel. 022 671-33-22 - telewi-
zory, radioodbiorniki, wie¿e
CD, magnetowidy, piloty.
�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia,
przeróbki, naprawy. 
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
�� Glazura, malowanie, tapetowa-
nie, hydraulika, elektryka, pane-
le, gwarancja – Firma G³owacki.
Tel. 022 615-58-13, 0504 61 88 88
� Glazura, remonty. 

Tel. 022 617-94-30
�� Hydrauliczne. 
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
� Hydraulik. Tel. 022 815-66-60, 

0502-031-257
� Hydrauliczne, gazowe – osobi-
œcie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� Hydraulika, glazura, remonty. 

Tel. 022 671-05-82
� Hydrauliczne, Wod.-Kan.-Gaz.,
C.O. Tel. 022 613-82-96; 

0696-321-228
� Kolorowa odzie¿ robocza –
producent. Obuwie, rêkawice, far-
tuchy, 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 

�� Lodówek naprawa. 
Tel. 022 842-97-06; 0602-272-464
�� Malowanie, tapetowanie. 
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 022 612-01-95
�� Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagranicz-
nych, magnetowidów, urz¹dzeñ
elektronicznych. Gwarancja.
Tel. 022 612-52-23; 0607 145 196
� Naprawa pralek i lodówek – ta-
nio. Tel. 022 644-23-12; 

0697-120-312
�� Okna i drzwi PCV i drewniane,
rolety, ¿aluzje, moskitiery – sprze-
da¿ i monta¿. 

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

� Pralki, lodówki, sprzêt elek-
tryczny. Tel. 022 610-05-30; 

022 671-80-49; 0601-361-830
�� Poprawki krawieckie – tanio.
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 

�� REMONTY, przeprowadzki. 
Tel. 0502-088-052

� Remonty mieszkañ.
Tel. 0691-040-034

� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 613-06-74
RAMKA

�� Us³ugi remontowe – pe³en za-
kres – dla firm, osób prywat-
nych. Rachunki. Tanio, solidnie,
szybko. Tel. 0507-080-611

� Studnie. Tel. 022 789-33-89
�� STOLARZ - wykona solidnie -
meble, zabudowy, kuchnie, szafy,
pawlacze i inne. Tel. 0 22 810-38-04;

0602-126-214
� Stolarskie, uk³adanie, cyklino-
wanie, lakierowanie pod³óg. 

Tel. 0692-71-78-71
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
� Uk³adanie, cyklinowanie, lakie-
rowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, przek³a-
danie, cyklinowanie, lakierowanie
– osobiœcie. Tel. 022 810-70-88; 

0609-542-545
�� ¯aluzje, verticale, rolety, mo-
skitiery – producent – monta¿,
serwis. Rabat dla emerytów
i rencistów. ul. Komorska 42
godz. 9.00-17.00; 

Tel./fax. 022 870-36-37; 
022497-98-80; www.rosko.waw.pl
� ¯aluzje verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� ¯aluzje verticale, rolety, mon-
ta¿, naprawa, hurt, pranie vertica-
li. 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

ZDROWIE

� Logopeda, pedagog, psycholo-
dzy. Pracownia Psychologiczna. 

Tel. 022 612-16-60
� Sanatoria na Bia³orusi – 240
km od Warszawy. Wypoczynek-
Leczenie-Rehabilitacja. Osobo-
dzieñ – 65 z³. Pobyty 15 i 21-
dniowe. Tel. 022 672-22-35; 

022 845-18-06; 0502-996-131

Blokery, Esperal, odtrucia. 
Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-37
Blokery, Esperal, odtrucia. 
Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-37

Biuro Matrymonialne „Ty i Ja”.
Tel. 022 818-81-37; 0502-879-561
Biuro Matrymonialne „Ty i Ja”.
Tel. 022 818-81-37; 0502-879-561

G&G Elektronik - naprawy
RTV - ul. Bora - Komorowskie-
go 8, tel. 022 671-33-22 - tele-
wizory, radioodbiorniki, wie¿e
CD, magnetowidy, piloty.

Us³ugi remontowe – pe³en za-
kres – dla firm, osób prywat-
nych. Rachunki. Tanio, soli-
dnie, szybko. 

Tel. 0507-080-611

Czyszczenie kanalizacji, kopa-
nie szamb, bia³y monta¿,
drobne naprawy, itp. 
Tel. 022 424-92-53; 0500-016-496

Prywatna opieka nad dzieckiem.
Posiadamy doœwiadczenie
i przygotowanie pedagogiczne.
Bardzo dobre warunki (miejsce
po³o¿one w lesie). Zajêcia adap-
tacyjne. Rozwój poprzez zaba-
wê. Nauka jêzyka angielskiego. 

Tel. 0889-405-151

Skup Czapelska. Aktualna cena
puszek ALU 5 z³/kg* (7.00-
20.00). Tel. 022 499-20-62 
* cena z innym towarem
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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
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
KTG (badanie têtna p³odu)

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

KURSY ROCZNE
w czerwcu 5% rabatu

Zapisz siê teraz!!!

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

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
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%

O K N A
�� Drzwi zewnętrzne, wewnętrzne, AL.
�� Rolety �� Żaluzje �� Parapety
ul. Patriotów 237 tel./fax 615−68−27, tel. 615−40−40 

e−mail: oknamaro@wp.pl       www.oknamaro.pl

RATY
0%

SCHÜCO WIOSENNY
RABAT 40%




