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

04-247 Warszawa, ul. Che³m¿yñska 1/Marsa
tel./fax (022) 610 01 80

ul. Patriotów 208 tel. 022 615-78-13

W NUMERZE:
� Piknik rodzinny
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� Przedszkolaki na
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� ¯ycie po ¿yciu
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�Najciemniej pod
koszem ssssttttrrrr.... 8888
� Wiatrak 

na „Wiatraku”
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� Burmistrz w
Mieszkañcu
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� Mieszkaniec
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� Strajkujemy do
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CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT

ssssttttrrrr.... 11116666

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
czynne 9−20, sobota 9−14

TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

Warszawa
ul. Saska 8/91,  
tel./fax 617−31−66
ul. Rejowiecka 12, 
kom. 0501 733 468

REKLAMA REKLAMA

Odepchn¹æ
problem 

Ogl¹da³em kapitalny reporta¿ o pra-
cy brytyjskich policjantów w pi¹tkowe
wieczory. Otó¿ od godziny 22.00 ca³e
zasoby kadrowe po³¹czonych komisa-
riatów przenosz¹ siê do dzielnicy pu-
bów. W bocznych uliczkach zaparko-
wane radiowozy, przed wejœciami do
pubów - grupki policjantów. 

PrzyjaŸnie gawêdz¹ z klientami pi-
wiarñ, za dwie, trzy godziny bêd¹ ich
wywoziæ jako sprawców przestêpstw.
Bo oko³o pó³nocy podchmielony t³um
wypada z pubów i zaczynaj¹ siê bójki.
Na oczach funkcjonariuszy, którzy jak
mróweczki pacyfikuj¹ jedn¹ awanturê
i natychmiast biegn¹ do nastêpnej. Ra-
diowozy odwo¿¹ na posterunki deli-
kwentów pijaniutkich jak bele, niektórzy
w zamkniêtych radiowozach spêdzaj¹
po dwie - trzy godziny, czekaj¹c na
przyjêcie do celi. Rytua³.

U nas jeszcze nie te pi¹tki i nie ta
policyjna logistyka, ale zwyczaj wcze-
snoweekendowego „wyluzowania siê”
wœród 20 i 30. latków ju¿ siê zakorze-
ni³. Argumenty te same: w pracy stres,
nie ma czasu dla siebie, to w pi¹tek
trzeba siê wyszumieæ. Wykrzyczeæ,
wywaliæ z siebie ca³¹ agresjê, zrzuciæ
garniturki i wyuczon¹ pozê grzecznego
inteligencika. 

Jak ktoœ ma forsê - idzie do pubu.
Jak nie ma, bo odk³ada ka¿dy grosik na
sp³atê kredytu budowlanego, to odstre-
sowuje siê u siebie w domu. Ku utra-
pieniu s¹siadów, którzy musz¹ znosiæ
te wrzaski, na codzieñ bardzo grzecz-
nych i schludnie ubranych menagerów
najni¿szego szczebla. W nowych osie-
dlach, gdzie po³owê lokatorów stano-
wi¹ tacy w³aœnie obywatele, balangi
staj¹ siê, copi¹tkowym folklorem.

Bo w Warszawie nie ma miejsca,
gdzie towarzystwo bawi³oby siê tylko
we w³asnym gronie. „Aspirowa³y" do te-
go nadwiœlañskie bulwary, a potem Po-
le Mokotowskie. Jednak - paradoksal-
nie - s³u¿by porz¹dkowe by³y g³ównymi
orêdownikami likwidacji tych skupisk.
Dlaczego? Przecie¿ mieliby wszystko
na oku? 

No tak, ale trzeba towarzystwo pil-
nowaæ - stale, skutecznie. Si³ami sto-
³ecznego garnizonu. A tak, to niech so-
bie ka¿dy komisariat radzi, awanturki
s¹, ale tylko s¹siedzkie. 

No i problem staje siê ma³o wa¿ny.
Tomasz Szymański
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O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

cccczzzzyyyyttttaaaajjjj     nnnnaaaa    ssssttttrrrr....     8888

Chcemy bezpiecznej Izbickiej
Pod takim has³em dzieci ze Szko³y Podstawowej
nr 140 w Wawrze przemaszerowa³y w poniedzia-
³ek 21 maja ulicami Radoœci. Cztery tygodnie
wczeœniej na Izbickiej samochód potr¹ci³ ich ko-
le¿ankê. Uczennica czwartej klasy ca³y czas
przebywa w szpitalu. Jej ¿yciu nie zagra¿a nie-
bezpieczeñstwo, ale dziewczynkê czekaj¹ dwa
lata rehabilitacji. 

ddddooookkkkoooońńńńcccczzzzeeeennnniiiieeee    nnnnaaaa    ssssttttrrrr....     2222
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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 

P.W. DOM POGRZEBOWY
„ANIN”

OOrrggaanniizzaaccjjaa  ppooggrrzzeebbóóww  OOrrggaanniizzaaccjjaa  ppooggrrzzeebbóóww  
kkoommpplleekkssoowwookkoommpplleekkssoowwoo

ul. Patriotów 349
tel. 613-08-95

CCAAŁŁOODDOOBBOOWWOO

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621
P E Ł E N  Z A K R E S  U S Ł U G
(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

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

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

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

Bazar Szembeka
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
�� ul. Fieldorfa 10 paw. 329

tel. 406−28−29; 0510 834 834

ZAKŁAD 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

<<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

REKLAMA REKLAMA

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

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

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

�� pami¹tki na I Komuniê Œw.
�� bogata oferta 

na DZIEÑ DZIECKA
�� obrazy olejne
�� literatura piêkna

WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENAWYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA
CZY MOŻNA TO POGODZIĆ?

W SKLEPIE                            TAK!!!
➟ KOŃCÓWKI SERII,
➟ TOWARY Z LIKWIDOWANYCH FIRM I SKLEPÓW,

URZĘDÓW CELNYCH, SKARBOWYCH

NOWE I  TANIE! ! !
Zapraszamy do nas

CENTRUM HANDLOWE SZEMBEKA
ul. Zamieniecka 90 (stoisko 113, I piętro) tel. 333−21−99

Wezwana policja wszczê³a
dochodzenie, które doprowa-
dzi³o do ujêcia w³amywacza -
uciekiniera. Okaza³ siê nim byæ
56-letni Jan P. Przes³uchany
przyzna³ siê do zarzucanego mu
czynu i do jeszcze jednego w³a-
mania na Grochowie.

* * *
Funkcjonariusze z Wawra za-

trzymali dwóch mê¿czyzn,
którzy ukradli... metalowe ele-
menty rzeŸby sprzed Pomnika
Centrum Zdrowia Dziecka
w Miêdzylesiu. Arkadiusz Ch.
i Hubert T. mieli zamiar sprze-
daæ ³up w jednym z punktów
skupu z³omu. Na trop przestêp-
ców wpadli sami pracownicy
CZD, którzy zatrzymali jedne-
go ze sprawców. Drugiego are-
sztowali powiadomieni poli-
cjanci.

* * *
PóŸnym wieczorem poli-

cjanci z ulicy Grenadierów zo-
stali zawiadomieni, ¿e w auto-
busie linii 182 jad¹cym z Tor-
waru w kierunku Pragi dwaj
m³odzi mê¿czyŸni przy pomo-
cy no¿yczek próbowali wymu-
siæ na jednym z pasa¿erów od-
danie telefonu komórkowego.
Bili swoj¹ ofiarê po twarzy,
mê¿czyzna jednak nie odda³
telefonu. Powiadomi³ z niego
policjantów, a ci wszczêli po-
œcig za uciekaj¹cymi rozbójni-

kami. Mariusz S. i Krzysztof
B. zostali zatrzymani i rozpo-
znani przez ofiarê.

* * *
Oko³o 21.00 dzia³aj¹cy 

po cywilnemu wywiadowcy
w okolicach ulic Grenadierów
i Bia³owieskiej dostrzegli zna-
nego im 20-letniego Tomasza
B., poruszaj¹cego siê na rowe-
rze. Na widok policjantów za-
cz¹³ uciekaæ - nieskutecznie.
Po zatrzymaniu policjanci zna-
leŸli przy nim 15 gotowych po-
rcji narkotyków przeznaczo-
nych do sprzeda¿y.

* * *
Œwietne wiadomoœci nade-

sz³y z Adelajdy w Australii -
nasz policyjny, kolarski mistrz
œwiata, funkcjonariusz z Pragi
Po³udnie sier¿ant sztabowy Ja-
nusz Królikowski znów zdoby³
kolejne laury. Tym razem pod-
czas Mistrzostw Œwiata Poli-
cjantów, Stra¿aków i Wszyst-
kich S³u¿b Mundurowych wy-
walczy³ z³ote medale na torze
kolarskim w wyœcigach toro-
wych na 1 km i na 4 km, a sre-
brny medal wywalczy³ w wy-
œcigu sprinterskim na szosie.
Sylwetkê sier¿. sztabowego
przedstawialiœmy ju¿ na ³amach
„Mieszkañca”. Na co dzieñ s³u-
¿y w Sekcji ds. Nieletnich i Pa-
tologii, jeŸdzi w tzw. patrolu
szkolnym. toms

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

- Co pan robi w tym mieszkaniu - zapyta³ s¹siad
mê¿czyznê, który pl¹drowa³ mieszkanie przy uli-
cy Biskupiej i...zostawi³ otwarte drzwi na klatkê. -
Okradam je - powiedzia³ rabuœ i uciek³, zostawia-
j¹c jednak w mieszkaniu kolegê, Józefa J., które-
go stan zdrowia by³ taki, ¿e trzeba by³o odstawiæ
go na pewien czas do zak³adu psychiatrycznego. 

Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35

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

W pobli¿u lodowisko i wyci¹gi narciarskie oraz inne atrakcje!!!

zaprasza na 14−dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne 
(z dofinansowaniem z PFRON)

ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.krynica.com.pl/zgoda/

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 23.05; 5 i 20.06
tel. 613−63−53, 

672−80−50, 813−65−05, 
Uczymy z sukcesem!Uczymy z sukcesem!

KAT. „A” „B” „C” „E”

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 5
BEZP£ATNA SZKO£A DLA DOROS£YCH

prowadzi nabór do:
� LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
� LICEUM UZUPE£NIAJ¥CEGO PO ZSZ
� TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA
� TECHNIKUM UZUPE£NIAJ¥CEGO PO ZSZ W ZAWODACH:

· TECHNIK MECHANIK · KUCHARZ
CKU KSZTA£CI W SYSTEMIE STACJONARNYM I ZAOCZNYM

UL. MIÑSKA 1/5 (w pobli¿u dworców: Wschodniego i Wileñskiego)
tel. 22 818 70 21 www.cku.waw.pl

wt.- pt. 1000-1800; sob. 1100-1500

tel. 0606-447-272

Galeria 

„„UU  HHrraabbiinniiii””
C.H. „Szembeka”, I p., paw.106

� portrety � kopie
� konserwacje
� obrazy � ramy

Zdaje siê, ¿e Zarz¹d Dróg Miejskich wymyœli³ nowy, prostszy sposób po-
prawy bezpieczeñstwa na naszych ulicach. Teraz zamiast zalewaæ dziury
asfaltem bêdzie ustawia³ w nich ostrzegawcze pacho³ki. Patrz¹c na takie
rewelacyjne innowacje odnoszê wra¿enie, ¿e ZDM traktuje mieszkañców,
jak... pacho³ków, czyli s³u¿¹cych. Ciê¿ko pracuj¹, a czêœæ zarobionych pie-
niêdzy, w formie podatków, obowi¹zkowo przekazuj¹ pomys³owym „dro-
gowcom”, by ci mogli daæ upust swojej inwencji... ar

PACHOŁEK 
Z LUBELSKIEJ

Izbicka to ruchliwa ulica,
która wiedzie od Patriotów
w g³¹b Radoœci. S¹ tu tylko
dwa przejœcia dla pieszych.
Pierwsze przy Patriotów,
a drugie kilka metrów dalej
przy Domu Parafialnym.
Uczniowie Sto Czterdziestki,
którzy doje¿d¿aj¹ do szko³y
œrodkami komunikacji miej-
skiej wysiadaj¹ z autobusów
przy O³awskiej. Tam przejœæ
ju¿ nie ma. Czy maj¹ cofaæ siê
ca³y przystanek i wracaæ do
Patriotów? Komu by siê
chcia³o? Zw³aszcza, ¿e szko³a
jest na równoleg³ej do Izbic-
kiej ulicy Wilgi i to mniej
wiêcej na wysokoœci O³aw-
skiej. Dlatego dzieci rozgl¹-
daj¹ siê na boki i gdy nie wi-
dz¹ na horyzoncie samochodu
przebiegaj¹ przez jezdniê. 

- Nie ma innego wyjœcia –
mówi Patrycja £apeta nau-
czycielka z SP nr 140. Pro-
blem w tym, ¿e Izbick¹ samo-
chody pêdz¹ jak szalone. Ju¿
raz dosz³o tu do œmiertelnego
wypadku. Teraz „tylko” do
potr¹cenia. Tak dalej byæ nie
mo¿e. - Chcemy bezpiecznej

Izbickiej – mówi¹ uczniowie
zgodnym chórem. W ponie-
dzia³ek podczas godziny wy-
chowawczej przeszli ulicami
Wilgi, O³awsk¹, Izbick¹ i Pa-
triotów. Nieœli w³asnorêcznie
wykonane transparenty. „Apel
o znaki ograniczenia prêdko-
œci na Izbickiej”.

- Policja jest w sta³ym kontak-
cie ze szko³¹ – zapewnia m³od-
sza aspirant Joanna Wêgrzyniak
z Komendy Rejonowej Policji
przy Grenadierów. - Niestety my
nie jesteœmy w³adni, by ustawiæ
tam znaki, czy namalowaæ ze-
bry. Jedyne, co mo¿emy to
ochraniaæ dzieci zwiêkszaj¹c
liczbê patroli w okolicach szko-
³y. Tak jak ochranialiœmy ponie-
dzia³kowy marsz. 

O sprawie wie ju¿ zarz¹d
dróg miejskich. 

- Dowiedzieliœmy siê o tym
od dziennikarza ¯ycia War-
szawy – powiedzia³a Urszula
Nelken rzecznik prasowy
ZDM. - W poniedzia³ek spe-
cjaliœci pojechali zbadaæ te-
ren. W tym miejscu niemo¿li-
we jest zamocowanie œpi¹-
cych policjantów, ale na pew-
no pojawi¹ siê pasy i znak
Agatki. Niestety procedury

trwaj¹ i to wszystko nie poja-
wi siê tam wczeœniej ni¿ za
cztery tygodnie. 

ZDM zapewnia jednak, ¿e
gdy we wrzeœniu uczniowie
wysi¹d¹ na Izbickiej z auto-
busu do szko³y pójd¹ ju¿ po
pasach. 

„Bezpieczna ulica Izbicka
to skarb” g³osi³ jeden z trans-
parentów niesionych przez
uczniów podczas poniedzia³-
kowego marszu. To smutne,
¿e dzieci musz¹ walczyæ

o coœ, co siê im nale¿y. O bez-
pieczn¹ drogê do szko³y. Na
dodatek do szko³y, która
w tym miejscu jest od lat.
Przecie¿ to obowi¹zek samo-
rz¹dów lokalnych - w³adz
dzielnicy czy rad osiedli.
A jednak! Gdy cztery tygo-
dnie temu dosz³o do wypad-
ku, to nie dzielnica z³o¿y³a za-
pytanie w Zarz¹dzie Dróg
Miejskich, ale dziennikarz i to
na proœbê dzieci. 

Małgorzata K. Piekarska

Chcemy bezpiecznej IIIIzzzzbbbbiiii cccckkkkiiiieeeejjjj
ddddooookkkkoooońńńńcccczzzzeeeennnniiiieeee    zzzzeeee    ssssttttrrrr....    1111

▲▲ Raty ▲▲ Rabat 40%
04-823 Warszawa – ul. Zimowa 3

OKNO – PLUS+ tel/fax. 022 615-52-02
kom. 0601-87-77-17

OKNA – PARAPETY – ROLETY
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ZAJĘCIA DLA DZIECI 
OD 2 DO 12 LAT

�� Integracja Sensoryczna
�� Psycholog
�� Logopeda
�� Zajêcia Miniprzedszkolne

ul. Lucerny 117, 
022 812 76 62

www.radosnemaluchy.pl

REKLAMA REKLAMA

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 

PP

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

Metal−Market

Jaworski nie odwo³a³...
Jaworskiego 

Jeœli ktoœ s¹dzi³, i¿ Rada Warszawy nie mo¿e go ju¿ niczym zadziwiæ, oka-
za³ siê cz³owiekiem ma³ej wiary. Oto bowiem w czasie II czêœci IX sesji V ka-
dencji, czyli 10 maja 2007 roku Przewodnicz¹cy Rady dr Lech Jaworski
zg³osi³ wniosek o odwo³anie z funkcji Przewodnicz¹cego Rady dr Lecha Ja-
worskiego. Wniosek Jaworskiego – w tajnym g³osowaniu – upad³ dziêki
czemu Jaworski pozosta³ Przewodnicz¹cym Rady. Dla tzw. pamiêci histo-
rycznej odnotowujemy: 10 maja by³ upa³!

Blisko 3 godziny Rada debatowa³a nad spraw¹ lokalizacji targowiska dla
wyrzucanych przez rz¹d z rz¹dowego terenu Stadionu X-lecia kupców.
Sprawa jest o tyle istotna, i¿ z prawnego punktu widzenia sto³eczny samo-
rz¹d nic do niej nie ma. Ze spo³ecznego wrêcz przeciwnie, bowiem pozba-
wieni przez rz¹d miejsca pracy kupcy po zasi³ki zg³osz¹ siê do Ratusza.
Wszyscy radni (z wyj¹tkiem PiS) uznali, i¿ lepiej pomóc w znalezieniu miej-
sca pod jarmark ni¿ szukaæ kasy na zasi³ki i zadeklarowali udzia³ Miasta
w „zagospodarowaniu” kupieckiego potencja³u. 

Kilkadziesi¹t minut trwa³a informacja sk³adana przez szefa sto³ecznego
sportu na temat stanu przygotowañ Warszawy do Euro 2012. Informacje
formu³owane by³y w trybie wielokrotnie warunkowo przysz³ym:, „jeœli bu-
dowa stadionu zostanie zakoñczona i odbêdzie siê na nim mecz prawdopo-
dobnie zdo³amy zabezpieczyæ…”. Na razie jest jak w liœcie Sienkiewicza ze
œwie¿o otrzymanego Oblêgorka: „Œciany zagrzybione, pod³ogi spróchnia³e,
dach przecieka. Ale za to bêd¹ grzyby! O ile wyrosn¹…”

Porwani wizj¹ prezydenckiego dyrektora radni (po krótkiej acz burzliwej
dyskusji do kogo nale¿y autorstwo tego genialnego pomys³u) powo³ali spe-
cjaln¹ komisjê ds. przygotowañ Euro 2012. Ma ona „inicjowaæ, pomagaæ,
wspieraæ, monitorowaæ”. ¯yczymy mi³ej pracy, a PT Czytelnikom przypomi-
namy: kadencja samorz¹du koñczy siê (planowo) w 2010 roku. 

Radni zajêli siê tak¿e rzeczami aktualnie po¿ytecznymi. Mimo, i¿ rz¹d –
po raz kolejny – obci¹³ Warszawie finanse na pomoc dla niepe³nosprawnych
– zwiêkszyli kwoty bud¿etowe przeznaczone na usuwanie barier architek-
tonicznych. Tylko na adaptacjê mieszkañ niepe³nosprawnych pójdzie
w 2007 roku blisko 5 milionów z³otych.

Na koniec mi³a wiadomoœæ dla chorych i ciê¿arnych! Blady strach pad³ na
dyrektorów sto³ecznych szpitali. W zwi¹zku z powtarzaj¹cymi siê sygna³ami
medialnymi o braku miejsc w sto³ecznych porodówkach, na ortopedii, laryn-
gologii, a czasem równie¿ internie nowa szefowa s³u¿by zdrowia najpierw
wprowadzi³a spójny system koordynacji (po latach niemo¿noœci, w ci¹gu 48
godzin uruchomiono bezpoœredni¹ ³¹cznoœæ miêdzy koordynatorem, a szpi-
talami), a nastêpnie… osobiœcie zaczê³a sprawdzaæ prawdziwoœæ przekazy-
wanych danych. Efekt? Porodówka na Solcu po wizycie dr Wierzchowskiej
w cudowny sposób odzyska³a ³ó¿ka. Podobnie zdarzy³o siê na Madaliñskie-
go. Nawet œw. Zofia – dziwnym zbiegiem okolicznoœci – mia³a wolne ³ó¿ko.
Dyrektorów ostrzegamy biblijnie: „czuwajcie albowiem nie wiecie, kiedy”
Wierzchowska przyjdzie. A potrafi wpaœæ i o 4 rano i w niedzielê w po³udnie. 

Podpatrywacz

W imprezie zorganizowanej
przez OSiR (przy wspó³udziale
urzêdu Pragi Po³udnie) wziê³y
udzia³ prawie wszystkie przed-
szkola w dzielnicy. 49 placówek
wystawi³o swoje dru¿yny z³o¿o-
ne z piêcio i szeœciolatków. By³o
pe³ne równouprawnienie. Regu-
laminowo, ka¿da dru¿yna musia-
³a siê sk³adaæ z 5. dziewcz¹t i 5.
ch³opców. Dodatkowo – dwoje
rezerwowych. W sumie na Sien-
nickiej walczy³o przesz³o pó³ ty-
si¹ca przedszkolaków! Tak po-
wa¿na impreza musia³a trwaæ
trzy dni. A ka¿dy dzieñ zawodów
zaczyna³ siê reprezentacyjnym
przemarszem i fragmentem hym-
nu olimpijskiego. Przedszkolaki
rywalizowa³y ze sob¹ w konku-
rencjach ogólnosprawnoœcio-
wych, takich jak slalom, sztafeta,
rzuty pi³k¹ do celu czy wyœcigi
z woreczkiem. W u¿yciu by³a
tak¿e skakanka i ringo. 

Emocje siêga³y zenitu. Wy-
buchy niepohamowanej radoœci
zwyciêstwa przeplata³y siê
z ³zaw¹ gorycz¹ pora¿ki. –

Dzieci w tym wieku reaguj¹
bardzo ¿ywio³owo i emocjonal-
nie – wyjaœnia³ Antoni Stra-
domski, naczelnik dzielnicowe-
go wydzia³u sportu. Napiêcie

puszcza³o, gdy przedszkolaki
dowiadywa³y siê, ¿e wszystkie
dru¿yny wygra³y zawody i tak
naprawdê nie ma pokonanych.

Jest po prostu zwyciêski remis.
Wtedy dzieci stawa³y siê bez-
pretensjonalne. Jeden z szeœcio-
latków pog³askany przez wrê-
czaj¹cego puchar Bogdana Je-
ziorskiego z Komisji Sportu
odwdziêczy³ siê tym samym,
tzn. wyci¹gn¹³ ku górze swoje
ma³e d³onie i... pog³aska³ radne-
go po srebrnej czuprynie. 

Oprócz pucharów ka¿da z dru-
¿yn otrzyma³a od organizatorów
namiot i kilka pi³ek. Dodatkow¹
atrakcj¹ by³o to, ¿e wszyscy za-

wodnicy dostali wejœciówkê na
basen OSiR-u. 

A w zasadzie po dwie wej-
œciówki - dla siebie i jednego
z rodziców. Ten prezent, przeka-
zywany przez Ewê Misiurkie-
wicz, dyrektora OSiR-u, zapew-
ne wp³ynie na zacieœnienie ro-
dzinnych wiêzi, a mo¿e tak¿e na
wodn¹ rywalizacjê pomiêdzy ro-
dzicami i dzieæmi? 

Du¿ym zaskoczeniem dla
przedszkolaków by³o, ¿e w za-
wodach musia³y te¿ wzi¹æ udzia³
ich panie. By³o to zaskoczeniem,
ale i mobilizacj¹.  – Na pocz¹tku
sz³o nam tak sobie – przyznaj¹
zerówkowicze z przedszkola nr
411 ( na zdjêciu), które rywalizo-
wa³y bezpoœrednio z bardzo wy-
sportowanymi rówieœnikami
z przedszkola nr 370 – ale nasza
pani Ela wygra³a z innymi pania-
mi (w konkurencji, kto najd³u¿ej
w pozycji pionowej utrzyma na
d³oni laskê gimnastyczn¹ –
przyp. red.). - Potem od razu i my
wygraliœmy nastêpn¹ konkuren-
cjê! Wszyscy zawodnicy wracali
z olimpiady usatysfakcjonowani,
a dru¿ynom towarzyszy³y grupy
wiernych kibiców. Wyró¿niaj¹-
cych siê fanów mia³o przedszko-
le nr 48. Widaæ, ¿e prócz pokole-
nia prawdziwych zawodników
roœnie pokolenie prawdziwych
kibiców. Magda K.  

Takiej fety w Wawrze ju¿ dawno
nie by³o. Liczne konkursy: od ku-
linarnego pocz¹wszy poprzez ar-
tystyczne wystêpy dzieci, na tur-
nieju koszykówki skoñczywszy.
Rycerze spotkali siê z zawodni-
kami Ju-jitsu. Wszyscy jedli py-
szne ciasta i zdrowe sa³atki. Tak
w skrócie mo¿na opisaæ majów-
kê z okazji œwiêta Szko³y Podsta-
wowej Nr 109, jaka odby³a siê 12
maja. I tylko szkoda, ¿e pogoda
tego dnia nie by³a ³askawa...

Przed budynkiem szko³y ju¿ od godz.
10.00 gromadzili siê nauczyciele, rodzice
i dzieci. - Gdyby pogoda bardziej dopisa³a to
z pewnoœci¹ przysz³oby wiêcej osób, chocia¿
i tak jest nas sporo - skomentowa³a jedna
z uczestniczek festynu. Atrakcji by³o co nie
miara, tak wiêc nie sposób by³o siê nudziæ. 

Tu¿ przed szkolnym budynkiem przy-
gotowano scenê. Dzieci z zerówki zapre-
zentowa³y uk³ad taneczny. Nastêpnie sce-
nê przejê³y starsze dzieciaki. Tañczy³y,
œpiewa³y i gra³y na instrumentach. Wy-
st¹pili uczniowie 109-tki, a tak¿e zespo³y
taneczne takie jak Wawerki. 

Rozgrywany by³ tak¿e turniej koszy-
kówki. Odby³ siê konkurs karaoke, a tak-

¿e konkurs kulinarny. Furorê wœród m³o-
dych widzów zrobili rycerze z XII wieku. 

Pokazali wszystkim, jak kiedyœ wygl¹da-
³y rycerskie pojedynki. W ruch posz³y ciê¿-
kie miecze i siekiery. Ca³e szczêœcie, krew
siê nie pola³a. - Dawaj, dawaj! Ale super! –
krzycza³y zafascynowane dzieci. Rycerze
przygotowali jeszcze jedn¹ atrakcjê, na któr¹
zaprosili s³owami: - Kto ma oko bystre, dla
tego konkurencja! A chodzi³o o strzelanie
z ³uku do s³omianej tarczy. By³ te¿ pokaz tra-
dycyjnej walki japoñskiej Ju-jitsu. 

W œwiêto szko³y zaanga¿owali siê tak-
¿e rodzice. W tym roku has³em przewo-
dnim by³a promocja zdrowej ¿ywnoœci.
W zwi¹zku z tym, rodzice z ka¿dej klasy
przygotowywali stoiska z ¿ywnoœci¹,
oczywiœcie tylko z t¹ zdrow¹. Rodzice
mogli braæ udzia³ w licytacji koszulek.
Kwot¹ wyjœciow¹ by³o 20 z³. Rekordow¹
cenê, 53 z³, uzyska³ t-shirt z napisem
„Lubiê myszki”. Zebrana kwota zasili³a
szkolny bud¿et. - W zesz³ym roku, za te
pieni¹¿ki dzieci pojecha³y na jednodnio-
w¹ wycieczkê. Dop³aciæ trzeba by³o, o ile
dobrze pamiêtam, 6 z³. Uwa¿am, ¿e to
bardzo fajny pomys³ – z uœmiechem po-
wiedzia³a Mieszkañcowi Agnieszka Dê-
ba. Jednym s³owem - kogo 12 maja za-
brak³o na majówce przy ulicy Przygodnej
niech ¿a³uje! Ewa Wrzosek

Przedszkolaki na medal
W ubieg³ym tygodniu, w hali sportowej OSiR-u
przy ul. Siennickiej, odby³a siê jubileuszowa,
X Sportowa Olimpiada Przedszkolaków. Hala
przepe³niona by³a emocjami.

Kawałek Europy
Do koñca maja w po³udniowopraskim
Centrum Promocji Kultury mo¿na ogl¹-
daæ wystawê obrazów kazachskiego ar-
tysty Rafaela Slekenova. „Mieszkaniec”
by³ na wernisa¿u.

W CPK Rafael wyst¹pi³ w tradycyjnym, ludowym,
kazachskim stroju, który w naszej kulturze kojarzy siê
jedynie z ilustracjami wschodnich baœni. Magiczna
egzotyka. Chocia¿, wed³ug jednego z zaproszonych
na wernisa¿ goœci, W³adys³awa Soko³owskiego, by³e-
go ambasadora Polski w Kazachstanie, nasze narody
nie s¹ sobie obce. W czasie, gdy przyjaciele artysty
czêstowali narodowymi potrawami ambasador wyja-
œnia³ „Mieszkañcowi”: – Mentalnie jesteœmy bardzo
podobni. Mo¿e dlatego przebywaj¹cemu w Polsce od
kilku miesiêcy Rafaelowi, mimo skoœnych oczu, ³a-
twiej jest siê zaaklimatyzowaæ w naszym kraju. 

I dlatego na wystawie zatytu³owanej „Barwny dom
obok nieba” mo¿na znaleŸæ obrazy warszawskiej sy-
renki, czy Starówki. Rafael, którego obrazy by³y wy-
stawiane m.in. w Chinach, Rosji i Italii przebywa
w Polsce dziêki europejskiemu stypendium Minister-
stwa Kultury. 

To mo¿liwe, bo choæ Kazachstan jest w zasadzie
krajem azjatyckim, to Atyrau, miasto z którego po-
chodzi artysta, le¿y po obu stronach rozgraniczaj¹cej
kontynenty rzeki Ural. 

– Mamy kawa³ek Europy – mówi z uœmiechem Ra-
fael. ar

SZKOLNA MAJÓWKA

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.

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

100 PRACOWNIKÓW
na stanowiska:

� KIEROWNIK DZIA£U 
(artyku³y spo¿ywcze, nabia³, piekarnia, napoje)

� KIEROWNIK MAGAZYNU
� MAGAZYNIER

(z uprawnieniami do obs³ugi wózków wid³owych)
� MASARZ
� KASJER
� SPRZEDAWCA

(dzia³ spo¿ywczy, warzywa-owoce, nabia³, piekarnia, miêso,
wêdliny-tradycja, napoje, chemia-kosmetyki)

Oferujemy:
� atrakcyjne wynagrodzenie 
� dodatkow¹ premiê absencyjn¹, premiê wynikow¹ oraz bony towarowe
� szkolenie na danym stanowisku w ramach programów szkoleniowych
� mo¿liwoœæ awansu oraz rozwoju zawodowego

Oczekujemy:
� dyspozycyjnoœci
� umiejêtnoœci pracy w zespole
� doœwiadczenie w handlu detalicznym bêdzie dodatkowym atutem

Zainteresowane osoby prosimy o zg³aszanie siê do
Supermarketu ELEA w Warszawie

ul. Broniewskiego 28 (Centrala, I piêtro)
w godzinach od 9.00–17.00

tel. 507 042 564
Kandydaci mog¹ równie¿ przes³aæ CV poczt¹ elektroniczn¹ na adres:

ksklep1014@atac.pl lub rekrutacja@atac.pl
(z nazw¹ stanowiska w tytule maila)

Elea Polska to sieæ supermarketów
nale¿¹ca do grupy Auchan. 

W zwi¹zku z planowanym otwarciem
nowego supermarketu 

na Saskiej Kêpie poszukujemy 

� !"#$# %&'�$!()*!
+&*,*-./!0#"����1 2, $�-(&*&! .(%�0�-(&

� ���������	
������������
������������������

� ����������������������������

� ����������������������
�������������������

� ���
��������������������
���������������	�������

������������ �� !"#�$!%&'(#�)*+&,-.#�%&'&/,.
0*/1
������� �� !�"#��$�� ��  �� !%&��'�  )*%.-2'
3&-2' &'.04#�45"&-*0�,.04#�6�+&04&%&'.04#
 �)-� )*%.-&'.04�5�%*$*-2'���)&)1

��$�%��������() ��*�(�&����$+���

,-.�*/01��21���3��-�1.�45�6�-.��44�78�9�:9335��44�3�39�;9:4

��



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    5555

KREDYT
GOTÓWKOWY

KONSOLIDACYJNY
do 6 tys. złotych

na dowód osobisty
Serocka 3
Wejœcie:

Grochowska 152
022 610 52 00

REKLAMA REKLAMA

NOWO OTWARTA
KAWIARNIA
zaprasza codziennie w godz. 10.00-21.00 na:
� pyszn¹ kawê (w 30 smakach), herbatê, czekoladê na gor¹co,
� ciastka, torciki,
� wielkie desery lodowe ponad 50 rodzajów do wyboru 

w tym specja³y dla dzieci np. PINOKIO – 6 z³.
� naleœniki, tosty � œwie¿e sa³aty � ma³e œniadania

Klimatyczna muzyka w tle, mi³a obs³uga i niewygórowane ceny!!!
Saska Kêpa ul. Zwyciêzców 57 (róg Londyñskiej)

www.kawiarniavanilia.pl

Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

i austriackie
� monta¿ karniszy, pomiary i projekty
� pokrowce na meble i narzuty
� du¿y wybór tkanin

ul. Igañska 2 lok. 6
tel. 022 810-24-73; 0503-679-679
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 1100-1800

I N S TA L A C J E
S A N I TA R N E

hurt detal
✓ grzejniki  ✓ rury i kszta³tki

✓ wk³ady kominowe
✓ pompy ciep³a

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

tel. 815−26−65, 0603−676−836
RATY!!! LUKAS

�� Tipsy - ¿el, akryl – 60 z³. 
�� Manicure – 15 z³, 

pedicure – 30 z³.
�� Strzy¿enie – od 10 z³.
�� Farba, baleyage, trwa³a 

od 40 z³.
�� Modelowanie + strzy¿enie

od 25 z³.

US£UGI FRYZJERSKIE
w godz. 1030-1800

Renciœci, emeryci 
pi¹tki, soboty specjalna cena!
al. Waszyngtona 67
tel. 022 870−43−73

Centrum FryzurCentrum Fryzur
i Paznokcii Paznokci

OKNA � ROLETY
Szyba termoizolacyjna k=1,0

Ciepła ramka �� Czterostopniowy uchył
�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 
ul. Patriotów 237 tel./fax 615−68−27, tel. 615−40−40 
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

Pieni¹dze na budowê sta-
dionu da³ bud¿et pañstwa, ko-
rzystano tak¿e z zasobów Fun-
duszu Odbudowy Stolicy. Jed-
nak obiekt by nie powsta³, gdy-
by nie prace spo³eczne warsza-
wiaków. Najpierw bowiem
trzeba by³o zrobiæ miejsce pod
stadion. A w tym miejscu by³o
zwa³owisko gruzów zrujnowa-
nej zw³aszcza po Powstaniu

Warszawskim stolicy. Budowa-
no piêkny symbol: na cmenta-
rzysku miasta powsta³a niecka
radoœci dla dziesi¹tek tysiêcy
ludzi. Bywa³y takie wydarzenia
sportowe, które potrafi³y zgro-
madziæ w tym miejscu i 100
tys. osób!

T³umy przychodzi³y na me-
cze lekkoatletyczne wundertea-
mu (mecz ze Stanami Zjedno-

czonymi), na koñcówki etapów
Wyœcigu Pokoju, na mecze pi³-
karskie, ale te¿ na imprezy do-
¿ynkowe (w 1968 roku dosz³o
do tragicznego zdarzenia - na
znak protestu przeciwko inwa-
zji w Czechos³owacji samopod-
palenia dokona³ Ryszard Si-
wiec), festyny poparcia dla
Edwarda Gierka, w 1983 roku
tu mia³a miejsce pamiêtna msza
papieska koncelebrowana przez
Jana Paw³a II. Po raz ostatni
wielki mecz mia³ tu miejsce
w 1983 roku - Polska podejmo-
wa³a Finlandiê.

Projekt stadionu wyszed³
spod rêki s³ynnego Jerzego
Hryniewieckiego. Serce musia-
³o go boleæ, gdy widzia³ swój
obiekt generalnie milcz¹cy, pu-
sty, czekaj¹cy „na wielk¹ oka-
zjê”, niszczej¹cy. Najpierw za-
czê³y ³amaæ siê deski ³awek wi-
downi, potem wspó³pracy za-

czê³y odmawiaæ kamienne ele-
wacje, s³ynne by³y wartkie po-
toki deszczówki wlewaj¹ce siê
przez g³ówn¹ bramê po ulewie.
Pojawi³a siê jeszcze koncepcja
o¿ywienia stadionu poprzez za-
importowanie do Warszawy
sportu ¿u¿lowego, ale by³a tak
sztuczna, ¿e nic z tego nie wy-
sz³o. Jedynie Marian Woronin
trwa³ tu, organizuj¹c lekkoatle-
tyczne czwartki. Sport na za du-
¿ym stadionie uwi¹d³.

18 lat temu koron¹ zaw³adnê-
li kupcy. Damis, firma Bogdana
Tomaszewskiego zorganizowa-
³a tu gigantyczny Jarmark Eu-
ropa. Pomys³, by kupcy finan-
sowali trwanie obiektu wyda-
wa³ siê byæ doskona³ym. I rze-
czywiœcie, w krótkim czasie
okoliczne parkingi wype³ni³y
siê po brzegi, a stadion i b³onia
zamieni³y siê w gigantyczny
jarmark tekstyliów i wszystkie-
go, co mog³o byæ sprzedane
z rêki, ³ó¿ka, szczêki czy ma³e-

go boksu. Miejsca handlowe
odstêpowane by³y za gigan-
tyczne pieni¹dze. Tu raczkowa³
polski kapitalizm. Instytut Ba-
dañ nad Gospodark¹ Rynkow¹

szacowa³, ¿e w 1995 roku obro-
ty bazarowych kupców siêgnê-
³y 1,5 mld z³otych, dwa lata
póŸniej to by³o ju¿ blisko 2
mld. Szacowano, ¿e ponad 100
tys. osób produkuje w podwar-
szawskich miejscowoœciach na
potrzeby firm handluj¹cych na
stadionie. Hurtowymi odbior-
cami byli Rosjanie, Bia³orusini,
Ukraiñcy. Prosperita skoñczy³a
siê wraz z wprowadzeniem wiz
dla naszych wschodnich s¹sia-
dów. 

Po 52 latach Stadion X-lecia
znów ma zostaæ zwrócony spo-
rtowcom. 30 czerwca br. defini-
tywnie ma skoñczyæ siê tu han-
del, wkrótce potem ma ruszyæ
generalna modernizacja, tak,
aby stadion w czerwcu 2012 ro-
ku móg³ przyj¹æ ponad 60 tys.
widzów oklaskuj¹cych ceremo-
niê otwarcia pi³karskich mi-
strzostw Europy, organizowa-
nych wspólnie przez Polskê
i Ukrainê. toms

Życie po życiu Stadionu X−lecia
Dla pokolenia piêædziesiêsieciolatków i star-
szych Stadion X-Lecia stoi od zawsze... Ma-
³o kto zastanawia siê, sk¹d siê wziê³a ta dzie-
si¹tka w nazwie, bo przecie¿ PRL-u ju¿ nie
ma od lat 17, a przecie¿ stadion czci³ pierw-
sz¹ okrag³¹ dekadê istnienia Ludowej. 22 lip-
ca 1955 roku z towarzyszeniem 80 tysiêcy
rozentuzjazmowanych d³oni prezydent Bole-
s³aw Bierut uroczyœcie otworzy³ stadion.
Dru¿yna pi³karska Stalinogrodu, czyli Kato-
wic spuœci³a manto reprezentacji Warszawy.
Widownia pomarkotnia³a.

Wystrza³owy
jarmark

Pomimo kapryœnej
majowej pogody 12
i 13 maja pra¿anie
œwietnie bawili siê
na II Jarmarku Flo-
riañskim. 

- Chcia³em, ¿eby poza co-
dziennoœci¹, monotoni¹, Praga
mia³a i trochê uœmiechu. Po to
ten jarmark – powiedzia³ arcy-
biskup S³awoj Leszek G³ódŸ za-
praszaj¹c do wspólnej zabawy.

A atrakcji by³o du¿o. Oprócz
ogl¹dania konkursów, pokazów
sprzêtu stra¿ackiego i policyj-
nego oraz armatnich wystarza-
³ów, mo¿na by³o pos³uchaæ
m.in. s³ynnej kapeli podwórko-
wej Staœka Wielanka. 

Nie zabrak³o te¿ rozkoszy dla
ducha i cia³a. Koryciñskie sery,
swojskie wêdliny, miody
i oscypki z grilla konkurowa³y
z rêcznie robion¹ bi¿uteri¹
i ofert¹ otwieraj¹cego 15 czerw-
ca podwoje nowego kina „Pra-
ha”. Jednym z goœci Jarmarku
by³a prezydent Warszawy Han-
na Gronkiewicz-Waltz. (ab)

D A C H Y
sprzedaż – wykonawstwo

Warszawa-Rembertów
al. gen. A.Chruœciela 8

(przy dworcu PKP)

tel./fax 673−44−24
kom. 0601−215−778
www.dachbud.waw.pl

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!”UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

�� firmy OC dzia³alnoœci
�� auta, domy, mieszkania
�� emerytalne, zdrowotne, na ¿ycie
�� OFE, IKE, Inwestycje

ul. Chrzanowskiego 13
tel. ((002222))  813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

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
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£ojotok jest zabu-
rzeniem, którego
istot¹ jest nadpro-
dukcja ³oju wytwa-
rzanego przez gru-
czo³ ³ojowy w mie-
szku w³osowym.
Z punktu widzenia
klinicznego ³ojotok
mo¿emy podzieliæ
na ³ojotok suchy
i oleisty. 

£ojotok suchy objawia siê silnym z³uszcza-
niem ma³ych, cieniutkich, suchych ³usek przypo-
minaj¹cych swoim wygl¹dem drobiny wosku.
W³osy zwierzêcia dotkniêtego tym typem ³ojoto-
ku sprawiaj¹ wra¿enie matowych, zakurzonych,
s¹ delikatne, suche i ³atwo ³ami¹ siê. Jeœli spróbu-
jemy pog³askaæ takiego zwierzaka, bêdziemy
mieli wra¿enie, ¿e nasze rêce pokryte zosta³y
w³aœnie woskiem. Szczególne predysponowany-
mi rasami wydaj¹ siê byæ: jamniki, dobermany,
owczarki niemieckie, labradory, golden retrivery,
wy¿³y, chow-chowy, setery, wodo³azy.

£ojotok oleisty natomiast sprawia, ¿e spostrze-
gamy sierœæ psa jako
wilgotn¹, t³ust¹, pozle-
pian¹ w kosmyki. Sto-
sunkowo czêsto doty-
czy to bassetów, jamni-
ków, springer spanieli,
cocker spanieli, shih-
tzu.

Natomiast ze wzglê-
du na pod³o¿e wyst¹-
pienia ³ojotoku podzie-
liæ go mo¿emy na pier-
wotny i wtórny.

£ojotok pierwotny
zwany tak¿e samoist-
nym lub idopatycznym
to taki, gdzie ustalenie jednoznacznej przyczyny
jego wyst¹pienia nie zawsze jest mo¿liwe. Przyj-
muje siê, ¿e przyczyn¹ mog¹ byæ zaburzenia hor-
monalne na poziomie tarczycy lub funkcji gru-
czo³ów p³ciowych. Bardzo czêsto zdarza siê tak,
¿e tym typem ³ojotoku dotkniête s¹ suki z zabu-
rzeniami cyklu p³ciowego. Za nastêpn¹ przyczy-
nê uznaje siê niedobory ¿ywieniowe, a przede
wszystkim niedobory mineralno - witaminowe.
�le zbilansowana dieta z niedoborami t³uszczu
i bia³ka oraz niedobory witaminy A, siarki, cyn-
ku, selenu. Ten typ ³ojotoku spotykany jest tak¿e
u zwierz¹t cierpi¹cych na schorzenia w¹troby,
trzustki i defektem wch³aniania sk³adników
od¿ywczych. 

£ojotok wtórny to zewnêtrzny objaw wszel-
kich chorób skóry. Spotykany jest w przebiegu
nu¿ycy, œwierzbu, alergiach pokarmowych, kon-
taktowych, wziewnych, chorobach t³a autoimmu-

nologicznego, rogowaceniu ciemnym, grzybi-
cach i dro¿d¿ycach, zapaleniach skóry na tle
gronkowcowym, i paciorkowcowym.

Leczenie ³ojotoku powinno polegaæ, jeœli to
mo¿liwe na eliminacji bezpoœredniej przyczyny.
Jeœli podejrzewamy, ¿e przyczyna tkwi w dys-
funkcji hormonalnej mo¿na okreœliæ poziom hor-
monów tarczycowych w surowicy krwi i wdro-
¿yæ leczenie endokrynologiczne. Jeœli wiemy, ¿e
dzieje siê coœ z³ego z funkcjami rozrodczymi
warto podj¹æ decyzjê o sterylizacji. Trzeba za-
pewniæ zwierzêciu pe³nowartoœciow¹, dobrze
zbilansowan¹  karmê o gwarantowanych sk³a-
dach z ukierunkowaniem dla psów z k³opotami
dermatologicznymi. Nie wolno zapomnieæ o do-
brej suplementacji mineralno – witaminowej
i dowartoœciowaniu w wieloniensycone kwasy
t³uszczowe omega 3 i 6. W przypadku ³ojotoku
wtórnego konieczne jest opanowanie stanu cho-
robowego samej skóry. Konieczne jest wykona-
nie badañ parazytologicznych, mikrobiologicz-
nych i mykologicznych skóry. Po ustaleniu czyn-
nika chorobotwórczego wyeliminowanie go. Ko-
nieczna jest tak¿e wspomniana pe³nowartoœciowa
dieta, mikro i makroelementy, witaminy, i wielo-

nienasycone kwasy
t³uszczowe.

W leczeniu ³ojotoku
niezbêdna jest staranna
pielêgnacja okrywy
w³osowej. Trzeba ko-
niecznie wystrzyc psa
tak, aby d³ugoœæ jego
sierœci nie przekracza-
³a 1 – 2 centymetrów.
Stosujemy k¹piele
lecznicze z zastosowa-
niem specjalistycz-
nych, keratolitycznych
szamponów przeciw-
³ojotokowych. W za-

le¿noœci od stopnia nasilenia ³ojotoku i natê¿enia
nieprzyjemnego zapachu zwierzêcia k¹piele wy-
konujemy, co 2 dni lub raz w tygodniu, wyd³u¿a-
j¹c przerwy pomiêdzy k¹pielami w miarê opano-
wywania schorzenia. Niekiedy równie¿ zalecane
jest mycie psa z u¿yciem myd³a siarkowego,
dziegciowego lub rezorcynowego.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
£ojotok

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

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

STRZYŻENIE I PIELĘGNACJA

SKLEP – ARTYKUŁY DLA ZWIERZĄT

RABAT DLA EMERYTÓW – 20%

PŁATNOŚĆ RATALNA

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT

Konferencja, która zbieg³a
siê w czasie z Pierwszym Œwia-
towym Tygodniem Bezpieczeñ-
stwa Ruchu Drogowego, zainau-
gurowa³a Krajow¹ Konferencjê
Bezpieczeñstwa Ruchu Drogo-
wego. Strategicznym celem pro-
gramu jest obni¿enie do 2013 ro-
ku liczby zabitych o 75%. Pro-
gram wystartuje podczas waka-
cji na drodze krajowej nr 8, która
przecina Polskê od granicy
w Kudowie, przez Wroc³aw,
Piotrków, Warszawê, po Suwa³ki
i przejœcie graniczne w Budzi-
sku. W ubieg³ym roku tylko na
tej drodze zginê³o 760 osób.

- Te dzia³ania realizowane
kompleksowo na "Ósemce",
odwo³uj¹ siê do walki z takimi
przyczynami wypadków jak: ni-
ska kultura jazdy, jazda w sta-
nie nietrzeŸwym, brak œwiate³
odblaskowych, jazda rowerzy-
stów bez kasków, i wreszcie ni-
ska jakoœæ infrastruktury dro-
gowej - mówi Jerzy Polaczek,
Minister Transportu. - Ten pro-
jekt w roku bie¿¹cym bêdzie
zwi¹zany z wydatkowaniem,
specjalnie na ten cel, ponad
160 mln z³otych.

Jak twierdzi Zbigniew Kotla-
rek, Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad, nie
mo¿na osi¹gn¹æ pe³nego sukce-
su bez dzia³añ, czêsto ma³o ko-
sztownych, poprawiaj¹cych
bezpieczeñstwo ruchu na istnie-
j¹cych drogach. Rozwi¹zaniom
technicznym i organizacyjnym
musz¹ towarzyszyæ dzia³ania
wp³ywaj¹ce na œwiadomoœæ
u¿ytkowników dróg: nadzór,
egzekwowanie przepisów i wy-
chowanie komunikacyjne. Jak
wskazuj¹ statystyki, g³ówn¹
przyczyn¹ wypadków z ofiara-
mi œmiertelnymi s¹ wci¹¿:
nadmierna prêdkoœæ, nieprawi-
d³owe manewry i nieostro¿ne
zachowanie pieszych.

- Ten program, nie maj¹cy pre-
cedensu w sensie dotychczaso-
wych dzia³añ, to niekonwencjo-
nalne rozwi¹zanie - mówi Zbi-
gniew Kotarek. - Do tej pory
dzia³aliœmy na zasadzie prac in-
¿ynierskich. Praktyka pokaza³a,

¿e lepiej zmodernizowana droga,
przebudowane skrzy¿owanie
up³ynniaj¹ce ruch wcale nie
zmniejsza iloœci wypadków, a ge-
neruje zachowania kierowców
pod k¹tem zwiêkszania prêdkoœci
i przez to wiêkszej iloœci kolizji.

Gwarancj¹ skutecznoœci
„Bezpiecznej Ósemki” ma byæ
integracja dzia³añ na kilku p³a-
szczyznach. Programem zosta-
n¹ objêci kierowcy i mieszkañ-
cy miejscowoœci po³o¿onych
wzd³u¿ tras. Szczególna uwaga
zostanie zwrócona na dzieci
i m³odzie¿, na ich bezpieczne
i wygodne przejœcie do szkó³
i powrót do domów. O „Dro-
gach zaufania” jednoczeœnie
poinformuj¹ znane postacie, lo-
kalne i krajowe autorytety, me-
dia, a nawet ksiê¿a w parafiach.

Wa¿n¹, choæ niekoniecznie
dobr¹ wiadomoœci¹ dla mie-
szkañców prawobrze¿nej War-
szawy s¹ informacje na termat
Wschodniej Obwodnicy. - Tu
wci¹¿ brakuje ostatecznych po-

stanowieñ. Decyzji w tej spra-
wie nie ma - mówi Andrzej Ma-
ciejewski, rzecznik prasowy
Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad w Warsza-
wie. - Przygotowaliœmy 2-3 wa-
rianty, przy czym wszystkie bie-
gn¹ przez Weso³¹. Niestety
z Resortu Œrodowiska dostali-
œmy zgodê na obwodnicê pro-
wadzon¹ przez... Halinów. Te-
raz terminy s¹ uzale¿nione od
decyzji pani Gêsickiej, minister
Rozwoju Regionalnego. 

Nieroztrzygniêta jest tak¿e
sprawa poszerzenia „w¹skiego
gard³a” pomiêdzy przysz³¹ ob-

wodnic¹ Jab³onny, a dwupa-
smow¹ czêœci¹ ul. Modliñskiej
w Warszawie. Ten 900 metrowy
odcinek spêdza sen z powiek
wszystkim osobom doje¿d¿aj¹-
cym codziennie do pracy i szko-
³y w stolicy. To jest chyba spra-
wa Zarz¹du Dróg Miejskich.
W miejscu, gdzie koñczy siê
obwodnica Jab³onny, koñcz¹ siê
tak¿e granice Warszawy i tylko
do tego miejsca my mo¿emy
budowaæ. - Tak stanowi prawo
w Polsce - mówi Andrzej Ma-
ciejewski. - Te 900 metrów to
brak koordynacji ZDM-u w sto-
sunku do naszych planów. Tu,
tak naprawdê, trzeba spytaæ pa-
ni¹ Prezydent Warszawy, lub
prezesa ZDM-u jak ta sprawa
bêdzie rozwi¹zana.

Zaintreresowani tym tema-
tem mieszkañcy Warszawy mu-
sz¹ jeszcze poczekaæ. Niecier-
pliwym pozostaje nadzieja, ¿e
do 2012 roku wszystko bêdzie
gotowe.

Piotr Bartoszewicz

„BEZPIECZNA ÓSEMKA”
23 kwietnia na konferencji prasowej z udzia-
³em Ministra Transportu Jerzego Polaczka
przedstawiono nowy program maj¹cy na ce-
lu poprawê bezpieczeñstwa ruchu drogowe-
go: „Drogi zaufania. Bezpieczna Ósemka”.
Niestety, statystyki wci¹¿ „strasz¹” liczbami.
W 2006 roku, na polskich drogach, dosz³o do
46 tys. wypadków. Zginê³o ponad 5 tys. osób.
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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

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

UWAGA ABSOLWENCI XXIII Liceum Ogólnokształcącego 
im. MARII SKŁODOWSKIEJ−CURIE w WARSZAWIE!!!
Z okazji 60-lecia szko³y dnia 16 czerwca 2007 r. (sobota) odbêdzie siê

ZJAZD ABSOLWENTÓW w budynku liceum, 
ul. Naddnieprzañska 2/4 w Warszawie. 

Wiêcej informacji, program Zjazdu i karta zg³oszenia na
www.liceum23.neostrada.pl. 

Koszt uczestnictwa to 50 z³. Wp³aty dokonujemy na konto 
Komitetu Rodzicielskiego XXIII L.O PKO BP IV O/Warszawa 

18 1020 1042 0000 8902 0009 6818 lub w sekretariacie szko³y. 
Na zg³oszenia czekamy do 5 czerwca 2007 r. ZAPRASZAMY!!!

Nie straæcie okazji do spotkania po latach. 
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� meble pokojowe z najlepszych fabryk
� regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
� zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
� meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp. 

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

SSKKLLEEPP  MMEEBBLLOOWWYY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66
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KOMIS MEBLOWY

ul. Grochowska 243/245
tel. 022 353-73-93; 

0661-99-99-13
www.meblokomis.pl

�� Sprzeda – kupi
��Wywiezie – przeprowadzi
�� Meble, AGD, RTV

Czêsto z wiekiem dzieje siê
tak, ¿e cz³owiek coraz mniej ma
ochoty na s³uchanie z³ych, nie-
pokoj¹cych wiadomoœci, burz¹-
cych jego spokój i poczucie bez-
pieczeñstwa, a nawet celowo
i œwiadomie próbuje ich unikaæ.

Niestety, nie ma w Polsce ani
radia, ani telewizji pomyœla-
nych tak, by nadawa³y same do-
bre wiadomoœci. A tych prze-
cie¿ tak¿e nie brak.

A tymczasem jest, jak jest.
Z ekranu telewizora, z radiood-
biornika, z ust s¹siadki, do-
s³ownie zewsz¹d p³yn¹ do nas
wartkim strumieniem s³owa,
s³owa, s³owa. 

O ods³oniêciu pomnika
Agnieszki Osieckiej w kawia-
rence na Saskiej Kêpie: a dla-
czego ona tutaj taka m³oda,

przecie¿ stara by³a jak umar³a
(to dwie nastolatki w windzie).
Ale to nie ¿aden pomnik, tylko
rzeŸba (autor, rzeŸbiarz p. Ko-
walski). Czemu nie ma tam
krzese³ka, by sobie przysi¹œæ
obok niej (starszy pan, wielbi-
ciel poetki).

O za³atanej w³aœnie olbrzy-
miej, g³êbokiej dziurze na ul.
Tarnowieckiej przy wyjeŸdzie
w £ukowsk¹: m³ody gniewny-
no i co z tego ¿e zrobili, skoro
zd¹¿y³em sobie tu urwaæ ko³o.

Energiczny w sile wieku: d³ugo
tak bêd¹ tê partaninê ³ataæ po
kawa³ku zamiast zrobiæ raz,
a dobrze ca³¹ nawierzchniê?
Starszy, z siatk¹: no uwa¿aj
pan! Oni to zawsze ci¹gn¹ do
siebie ka¿dy!

O radosnych nowalijkach
pod Universamem. M³oda
z dzieckiem: drogie, ale to same
witaminki, musisz to jeœæ!
Dziecko m³odej: w telewizji
mówili, ¿e to sama chemia,
a witaminki siê wylêgn¹ dopie-

ro potem. Potê¿ny z papiero-
sem: kiedyœ szczypior to by³
szczypior, a¿ w oczy szczypa³,
a teraz to pasza jakaœ a nie co!

O Réalu zamiast Géanta.
Grubsza, w okularach: na pó³-
kach zupe³nie inne ceny ni¿
w kasie, kupujê chudy ser, a tam
nabija cenê t³ustego! Skwaszo-
na bez wyrazu: œmieciowy ten
towar, ale ceny o wiele, wiele
wy¿sze, dlatego takie pustki, oj,
niedobrze. M³ody ze z³otym ³añ-
cuchem: te¿ mi k... zamiana, co,
ten Géant k... by³ z³y? Niez³e bi-
znesy krêc¹ k... cwaniaki!

O Promenadzie. Chuda eme-
rytka: przyjemnie jest, mo¿na
siê wyspacerowaæ ca³y dzieñ,
ciep³o, pod dachem, jest co
ogl¹daæ... Wymalowana po so-
larium: nie, no kochana, jest
ekstra, tylko mój facet nieko-
niecznie lubi jak wpadamy tu
na zakupy, ale przecie¿ nie bêdê
chodziæ w ³achach! Matka na-
stolatka: taka moda teraz, ¿e
tylko markowe buty chc¹ nosiæ,
ale ceny – z kosmosu!

A dajcie wy mi wszyscy œwiê-
ty spokój! Wolê w³o¿yæ wygod-
ne buty, wzi¹æ psa i iœæ na spa-
cer do parku... żu

A dajcie wy
mi œwiêty
spokój!

Kobiecym okiem
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- Siemaneczko, panie Kazimierzu! Eustachy Mordziak jak zwy-
kle z niek³aman¹ radoœci¹ powita³ pana G³ówkê … 

- Jejku, pan Eustachy. A ja taki nieuczesany! … 
Pan Kazimierz patrzy³ na Eustachego rozbawiony, Eustachy

zaœ wyraŸnie by³ zbity z tropu. Niemniej szybko uwolni³ d³oñ do
powitania, gdy¿ spotkanie zaskoczy³o go w momencie, gdy koñ-
czy³ pierwsze tego dnia piwko. Z du¿¹ wpraw¹ wla³ w gard³o
ostatni ³yk, nastêpnie rêka ³ukiem powêdrowa³a od ust w dó³
i zgrabnie strzepa³a z szyjki resztkê piany. Potem do akcji w³¹czy-
³a siê druga rêka, poczym obie, niczym w tañcu, porusza³y siê na
dwa takty: jedn¹ Eustachy odchyli³ kurtkê na plecach i pasek od
spodni – raz!, a drug¹ wetkn¹³ za ten pasek butelkê- dwa!. 

- Bêdzie na wymianê … Co pan, panie Kaziu z temi w³osami.
Przecie¿ pukli dawno ju¿ pan siê pozby³eœ, to co tu czesaæ …

- Pan, panie Eustachy, jak zwykle zajêty doczesnoœci¹, nie zda-
je sobie sprawy, co dzieje siê wokó³. Parada równoœci siê we War-
szawie odby³a.

- ¯e niby jak?
- Nie na niby, tylko naprawdê. Ludzie wyszli na ulice, ¿eby

wszyscy byli równi i mogli to samo.
- No przecie¿ s¹ równi, tylko ka¿dy mo¿e tyle, na ile go staæ. Ja

mogê piwko, a inny „wêdrowniczka” na lodzie. 
- Niekoniecznie masz pan racjê. Kasa nie powinna decydowaæ

o wszystkim. WyobraŸ pan sobie, ¿e masz pan dziecko w wieku
szkolnym. Jednego staæ, ¿eby dzieciaka uczyæ prywatnej szkole,
pan posy³asz swoje do normalnej, publicznej. Ale chcia³byœ pan,

¿eby niezale¿nie od pañskiej kasiory i od kasiory tego drugiego
ojca, pañskie dziecko mia³o takie same szanse na studiach, jak je-
go. 

- No pewnie, tak powinno byæ.
- No widzisz pan. I to jest w³aœnie równoœæ. ¯eby ka¿dy mia³ ta-

kie same szanse. Co bêdzie póŸniej, to inna sprawa. Jeden piwku-
je – tu pan Kazimierz wymownie spojrza³ na kolegê, drugi g³ów-
kuje. Jak se, kto poœcieli tak siê wyœpi.

- No to szkoda, ¿e pan mi nie powiedzia³ o tej paradzie. Te¿ bym
poszed³. 

- Nie jestem pewien, czy z pañskim przygotowaniem duchowym
by³byœ pan rzeczywiœcie gotów. Bo widzisz pan, równoœæ, to nie
tylko to, o czym rozmawiamy. Pamiêtasz pan tego Stasia, co siê po
Grochowie krêci³, na bazarze zakupy robi³?

- Tego peda³a z jamniczkiem? Pamiêtam. 
- On mia³ przyjaciela, z którym ¿ycie pêdzi³. Niestety nagle mu

siê zmar³o. Ten jego przyjaciel zosta³ sam, jak palec, na dodatek
z mieszkania chc¹ go eksmitowaæ. Mieszkanie by³o na Stasia. Nie
zd¹¿y³ przepisaæ, a kolega przej¹æ go nie mo¿e. No bo jak – ¿ona,
czy co?

- O w mordê, ale siê ludziom ¿ycie mo¿e popieprzyæ. 
- No i widzisz pan, to te¿ jest równoœæ - wobec prawa. 
- To rozumiem, ale tego dowcipu o peda³ach nie rozumiem … 
- I dlatego nie jesteœ pan jeszcze przygotowany do udzia³u w pa-

radzie równoœci. Nie mówi siê „peda³”, panie Eustachy, tylko
„gej”. „Peda³” to w³aœnie przejaw nietolerancji. A z temi w³osa-
mi to by³o tak: Wpada zdyszana pielêgniarka do pana doktora
i mówi: - Jakiœ pacjent czeka pod drzwiami i chce siê do pana
dostaæ. Mówi, ¿e jest gej.

- Gej? Ojej, a ja taki nieuczesany… 
Szaser 

Co tam panie na Pradze...

Równoœæ

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

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:


 renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

nowoczesnych i stylowych


 nowe meble na wymiar, wersalki, 

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



 szycie kurtyn, kotar, 
zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy


 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce


 posiadamy wybór tkanin 

i transport
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

W dzienniku pt. „Dziennik” z 12-13 maja, w artykule pt. „Parada w Œródmie-
œciu, a na Pradze jarmark” Marcina PrzewoŸniaka, dziennikarza dzia³u Warsza-
wa, ukaza³a siê nastêpuj¹ca informacja: „Tak¿e na prawym brzegu, w niedzielê
o godzinie 14, w Bazylice pw. Najœwiêtszego Serca Jezusowego przy ul. Kawê-
czyñskiej, odbêdzie siê koncert z udzia³em œpiewaka operowego Wies³awa
Ochmana”. Zarówno moja ¿ona El¿bieta, jak i ja jesteœmy entuzjastami mistrza
Ochmana, który przypomnijmy, wychowa³ siê na Kawêczyñskiej, a ja ponadto
mam dobrego znajomego „po fachu”, redaktora Eugeniusza „Kawenczyñskiego
(to nic, ¿e ulica pisze siê przez „ê” a jego nazwisko przez „en”; i tak jest dobrym
koleg¹). Jedziemy wiêc do Bazyliki. Jest ju¿ 13,45, ale nic nie wskazuje na to, ¿e
koncert bêdzie. W zakrystii dowiadujê siê, ¿e o koncercie nikt nic nie s³ysza³. In-
nymi s³owy, to ewidentna pomy³ka red. PrzewoŸniaka. 

Ale wchodz¹c do Bazyliki, El¿bieta widzi ró¿nego rodzaju biuletyny roz³o¿one
na sto³ach. Bêd¹c moj¹ „sekretark¹ bez pensji”, bierze je wszystkie, w tym czte-
rostronicowy druk pt. „BAZYLIKA – Biuletyn Informacyjny” datowany 13 maja
2007 roku, a wiêc w dniu, w którym w Bazylice jesteœmy – fachowoœæ i aktual-
noœæ podziwu godna. Aktualnoœæ wyra¿a siê tak¿e w pozycji „Myœli na niedzielê”.
Mowa w niej o pokoju, „który odchodz¹c, obiecuje nam Jezus”. Ten pokój – „jak
siê wydaje, jest niemal przeciwieñstwem pokoju, do jakiego d¹¿y i za jakim têsk-
ni œwiat. Pokój Jezusa nie zna ¿adnych ³ajdackich pañstw i nie wie, co to takiego
‘oœ z³a’. Jego pokój nie jest owocem terroru, przeœladowañ ani œwiêtych wojen.
Nie potrzebuje ¿adnych stref granicznych, ¿adnych kosztownych armii, ¿adnych
czo³gów ani rakiet”. To cenne œwiadectwo, jednoznaczne dla ka¿dego. 

Ale i o samym Ochmanie trzeba powiedzieæ s³ów kilka, choæ ani koncertu ani je-
go w Bazylice nie by³o. W niedawnych „Œwiatowych uwagach...” w „Mieszkañcu”,
w których pisa³em o naszym 16-leciu w restauracji „Figaro” w Parku Skaryszew-
skim, zacytowa³em dowcip Ochmana, zwi¹zany z t¹ nazw¹. Powtórzê go w skró-
cie. Tak siê z³o¿y³o, ¿e pewnego razu Ochman by³  w Genui na amatorskim przed-
stawieniu „Wesela Figara” zorganizowanym przez zwi¹zek zawodowy fryzjerów
i manikiurzystek. Zebra³o siê  – pod go³ym niebem – oko³o piêciu tysiêcy ludzi.
Œpiewa³a manikiurzystka i strasznie fa³szowa³a. Ale t³um j¹ oklaskiwa³ i krzycza³
„bis, bis”. Ona zaœ, zachwycona, œpiewa³a tê sam¹ ariê a¿ cztery razy. Wreszcie dy-
rygent, zawodowiec, wœciek³ siê i zawo³a³ do t³umu „basta, basta!” („dosyæ, do-
syæ!”).  A t³um do niego: „Nie, nie basta. Niech œpiewa – a¿ siê nauczy!”. 

Myœla³em, ¿e dowcip ten Ochman  sam wymyœli³ – tymczasem on tylko genial-
nie spuentowa³ wydarzenie prawdziwe. Otó¿ by³a taka œpiewaczka, Amerykanka,
Florence Foster-Jenkins (1868-1944), która zrobi³a fantastyczn¹ karierê dlatego,
¿e œpiewaj¹c fa³szowa³a, ¿e a¿ strach. Odziedziczy³a ona po ojcu bankierze znacz-
n¹ fortunê, która pozwoli³a jej na wynajmowanie sal i zapraszanie znajomych. Ale
z czasem jej s³awa, na zasadzie zainteresowania dziwactwem, ros³a i ros³a, i lu-
dzie przychodzili na jej koncerty, p³ac¹c za bilety po to, by siê zabawiæ. Dosz³o
wreszcie do tego, ¿e Florence wynajê³a Carnegie Hall w Nowym Jorku i da³a tam
koncert 25 paŸdziernika 1944 roku, maj¹c 76 lat. W Carnegie Hall mieœci³o siê
wówczas 3.000 ludzi, jednak¿e nie tylko wszystkie bilety zosta³y sprzedane, ale
2.000 chêtnych odesz³o od kas z kwitkiem. I nic to, ¿e w czasie wykonywania ulu-
bionej przez Florence hiszpañskiej pieœni „Clavelitos”, pewna s³awna aktorka
wpad³a w tak histeryczny œmiech, i¿ musiano j¹ wynieœæ z sali. A sala szala³a z en-
tuzjazmu. Niestety, wkrótce po tym sukcesie, Florence zmar³a.   Teraz zaœ Krysty-
na Janda œwiêci triumfy w sztuce o Florence pt. „Bóstwo” w swym w³asnym tea-
trze „Polonia”. 

I takie by³y moje najnowsze przypadki na ró¿nych trasach praskich, ale g³ów-
nie na Kawêczyñskiej, ulicy Bazyliki teraz i za czasów Wies³awa Ochmana.

Zygmunt Broniarek

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET
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OKNA PCVOKNA PCV

	 Żaluzje
	 Roletki

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

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

TTTTwwwwóóóó jjjj     FFFF rrrr yyyyzzzz jjjj eeee rrrr
ul. Siennicka 22
Zapraszamy codziennie 

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

tel. 022 813−64−36
(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18

„Ma³y Bazarek”)

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych ��
�� challange �� turnieje
www.tenis-olszynka.pl

JU¯ PRZYJMUJEMY ZAPISY 
NA KARNETY NA SEZON LETNI!



Spo³em WSS
Praga Po³udnie

REALIZUJEMY KARTY KARTY KLIENTA SPO£EM Z 3% RABATEM,
KARTY P£ATNICZE oraz BONY SODEXHO

Sieæ VIA – zap³ata za domowe rachunki 
oraz do³adowania telefonów
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REKLAMA REKLAMA

PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.

Warszawa, ul. Klonowa 16
(przy pl. Unii Lubelskiej)

(szko³y przeniesione z ul. Noakowskiego, 
Nowowiejskiej, Wiktorskiej i Górnoœl¹skiej)

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

Kurs przygotowawczy do matury
organizowanej w styczniu i maju 2008
wed³ug „starego i nowego 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 (12.30-21.00) 
i niedzielê (8.00-15.00)

Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00

UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Technikum Ekonomicznego 

dla doros³ych zaocznie
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

ORGANIZUJEMY KURSY:
ksiêgowoœci komputerowej,
komputerowe, sekretarek,

jêzyków obcych, 
przygotowawcze do egzaminów

dojrza³oœci.
Realizujemy zlecenia firm,
banków, spó³ek w zakresie

szkolenia pracowników.

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE 

(kurs roczny)

zaprasza do zmodernizowanego pawilonu
przy ul. Ochoczej 34

Ca³kowicie odmieniony pawilon zapewnia dogodne
warunki zakupów.

Bogaty asortyment artyku³ów spo¿ywczych, nabia³u, 
wêdlin i miêsa oraz mro¿onek eksponowany jest

w nowoczesnych urz¹dzeniach ch³odniczych i rega³ach.
Codziennie oferujemy towary 

po CENACH PROMOCYJNYCH!
Sklep posiada KLIMATYZACJÊ

Dla klientów dostêpny jest PARKING
Zapraszamy: � od pon. do pi¹tku w godz. 600-2000

� w soboty 7.00-15.00

Przed ustawion¹ przy
Rondzie Waszyngtona Wie¿¹
Eiffla burmistrz Tomasz Ku-
charski, gospodarz Pragi Po-
³udnie, oczekiwa³ na prezy-
dent Warszawy Hannê Gron-
kiewicz-Waltz. Pierwsza da-
ma stolicy zjawi³a siê
w umówionym miejscu punk-
tualnie o 14.00. Wspó³twórca
Œwiêta Saskiej Kêpy re¿yser
Jan Szurmiej szarmanckim
gestem skierowa³ pani¹ prezy-
dent do... starutkiego Citroena
2 CV. Ulic¹ Francusk¹ ruszy³a
parada automobili. Samocho-
dy zatrzyma³y siê dopiero
przy skrzy¿owaniu z ul.

Obroñców. Tutaj nast¹pi³ naj-
wa¿niejszy moment imprezy:
ods³oniêcie rzeŸby poœwiêco-
nej Agnieszce Osieckiej. –
My, mieszkañcy Saskiej Kêpy,
Pragi Po³udnie, Warszawy,

obiecujemy Ciê tutaj Agnie-
szko odwiedzaæ i œpiewaæ ra-
zem z Tob¹ – zapewnia³ bur-
mistrz Tomasz Kucharski,
który powita³ zebranych. –
Chcê, ¿eby Œwiêto Saskiej Kê-
py na sta³e zosta³o wpisane do
kalendarza sto³ecznych im-
prez – powiedzia³a Hanna
Gronkiewicz-Waltz, a chwilê
póŸniej zakrywaj¹ca rzeŸbê
woalka unios³a siê ku górze.
T³umy obleg³y i rzeŸbê i pani¹
prezydent. – Kiedy rewitaliza-
cja Francuskiej? – wykrzyki-
wa³ ktoœ z t³umu, a Hanna
Gronkiewicz-Waltz zapewni-
³a, ¿e w przysz³ym roku. 

Przez ca³y dzieñ ul. Francu-
ska têtni³a wyj¹tkowym ryt-
mem. Kawiarenki „wylewa³y”
siê na chodniki. Spod koron
drzew p³ynê³y strofy poezji
i melodyjne dŸwiêki akordeo-

nów. W zacienionych miej-
scach palet¹ barw czarowali
malarze. 

Smutny zazwyczaj asfalt uli-
cy pokry³ siê wyrobami ró¿ne-
go rodzaju twórców i artystów.
Na dwóch scenach zbudowa-
nych dla potrzeb imprezy wy-
st¹pi³o kilkudziesiêciu muzy-
ków i pieœniarzy. Królowa³a
piosenka francuska. Najwiêk-
sz¹ publikê zgromadzi³ wie-
czorny koncert galowy perfek-
cyjnie prowadzony przez dobo-
row¹ parê: Mariê Szab³owsk¹
i Krzysztofa Szewczyka. 

Na scenie nazwanej „Moulin
Rouge”, stylizowanej na naj-
s³ynniejszy paryski wiatrak,
wyst¹pili m.in. Olga Boñczyk,
Stasiek Wielanek, Robert Ku-
delski, Miros³aw Baka oraz Ja-
cek Boñczyk. Nad ca³¹ ulic¹
Francusk¹ unosi³y siê kolorowe
kapelusze. Zdawa³y siê byæ wy-
rzucone w górê z radoœci, ¿e
Saska Kêpa i Agnieszka Osiec-
ka maj¹ swoje œwiêto. .ar

Gdyby nie interwencja „Mie-
szkañca” to Prezydent Warsza-
wy Hanna Gronkiewicz-Waltz
w czasie Œwiêta Saskiej Kêpy
siedzia³aby przy... œmietniku.
Skandalu uda³o siê unikn¹æ dziê-
ki szybkiej reakcji Zarz¹du Oczy-
szczania Miasta, który nie zbaga-
telizowa³ naszego sygna³u.

Dzieñ przed najwiêksz¹ po³udniowoprask¹
plenerow¹ imprez¹ „Mieszkaniec”, jako odpo-
wiedzialny i bezinteresowny patron medialny
Œwiêta Saskiej Kêpy sprawdzi³ stan przygotowañ
do fiesty. Ze zdumieniem
spostrzegliœmy, ¿e tu¿ przy
posadowionej ju¿ rzeŸbie
Agnieszki Osieckiej stoi be-
tonowy kosz na œmieci (na
zdjêciu). Takie s¹siedztwo
nie by³o ani estetyczne, ani
bezpieczne. Wokó³ krêcili
siê pracownicy Sto³ecznej
Estrady, której powierzono
organizacjê imprezy, ale ¿a-
den z nich nie zauwa¿a³ wa-
¿¹cego 350 kg kosza. Na-
tychmiast zadzwoniliœmy
do Iwony Fryczyñskiej,
rzecznika Zarz¹du Oczy-
szczania Miasta, z proœb¹
o przesuniêcie œmietnika.
Pani rzecznik zareagowa³a
b³yskawicznie. I ca³e szczê-
œcie, bo w³aœnie w tym
miejscu, nastêpnego dnia, stanê³y stoliki przy
których zasiedli najwa¿niejsi goœcie Œwiêta Sa-
skiej Kêpy na czele z pani¹ prezydent. 

A skoro ju¿ jesteœmy przy niedoci¹gniêciach to
dobrze by by³o, gdyby Sto³eczna Estrada, jeœli
w przysz³ym roku bêdzie ponownie odpowiada³a
za organizacjê tej imprezy, stara³a siê unikaæ te-
gorocznych b³êdów. Przede wszystkim trzeba tak
zorganizowaæ ruch pieszych ¿eby mo¿liwe by³o
bezpieczne przejœcie Francusk¹ dla rodzin, które
zawita³y tu z pociechami w wózkach. Z przera¿e-
niem obserwowaliœmy rozpaczliwe próby rato-

wania przez rodziców dzieci przed naporem t³u-
mu. Na szybk¹ ewakuacjê z wózkiem nie by³o
szans. Kierownictwo Estrady nie wyci¹gnê³o
wniosków tak¿e z ubieg³orocznych problemów
z publicznoœci¹, która na imprezê przyby³a na ro-
werach. A takich osób by³o wiele. Uczestnicy
imprezy szczególnie skar¿yli siê na nieprzyjem-
ne uciski rowerowych kierownic i r¹czek hamul-
ców. 

Warto te¿ by³oby uprzedziæ wczeœniej mie-
szkañców i u¿ytkowników ul. Francuskiej, ¿e
powinni przestawiæ swoje samochody i zrobiæ
miejsce na budowê sceny. Nikt te¿ nie pomyœla³,
jak do swoich posesji mog¹ dojechaæ mieszkañ-
cy jednokierunkowej ul. Lipskiej, do której zo-

sta³ zastawiony wjazd. A i zupe³nie niepotrzebne
by³o niemi³e zaskoczenie straganiarzy-artystów,
którzy tego dnia wzd³u¿ Francuskiej sprzedawa-
li swoje wyroby. Zaskoczenie wynika³o z niespo-
dziewanego pojawienia siê inkasentów op³aty
targowej. Tego jednego dnia mo¿na by³o zrezy-
gnowaæ z poboru op³aty, a tak, wielu wartoœcio-
wych artystów musia³o w poœpiechu zwijaæ swo-
je stanowiska. Warto, ¿eby przy nastêpnym
Œwiêcie Saskiej Kêpy wszyscy organizatorzy
wziêli do serca tych kilka powy¿szych uwag.

rosa

WWWWIIIIWWWWAAAATTTT    SSSSAAAASSSSKKKKAAAA KKKKĘĘĘĘPPPPAAAA
W ostatni¹ niedzielê œwiêtowa³a Saska Kêpa.
Mieszkañcy Pragi Po³udnie i innych dzielnic
stolicy t³umnie zawitali na ul. Francusk¹, przy
której stanê³a rzeŸba przedstawiaj¹ca Agnie-
szkê Osieck¹.

Najciemniej pod... koszem

FRYZJER
Damsko−Dziecięcy

Zawsze Tanio!!!
Zapraszamy

Pon.-pt. 10.00-18.00; 
Sob. 9.00-14.00

ul. Ostrobramska 116
(róg Budrysów)

tel. 022 813−63−49



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    9999

REKLAMA REKLAMA

Komis Sezam: 
t a n i o o o ! ! !
Czy warto wydawaæ fortunê na me-
ble i wyposa¿enie, skoro jest tyle
pomys³ów na inne przyjemnoœci? 

Ba, ale jakoœ mieszkaæ przecie¿ trzeba: dom, dzia³ka... A jed-
nak! Mo¿na znakomicie pogodziæ minimalne koszty z funkcjonal-
nym wnêtrzem o indywidualnym charakterze: wytwornym, staro-
œwieckim, nowoczesnym czy swobodnie relaksowym. Takie
mo¿liwoœci daj¹ zakupy w komisie Sezam: s¹ tu meble, bibeloty,
lampy, kuchnie i lodówki, szafki stoj¹ce i wisz¹ce, wyposa¿enie ³azienek, a nawet sztuæce, szk³o, za-
stawy czy obrazy i lustra w piêknych ramach. Trafiæ siê mo¿e nawet hamak czy huœtawka ogrodowa!

Przyjrzyjmy siê, co przyda³oby siê nam na dzia³ce: Rega³y i regaliki, du¿e pó³ki wisz¹ce – na narzê-
dzia dla z³otej r¹czki albo dla ogrodnika, na preparaty ogrodnicze, s³oiki, zapasy. Cena – ju¿ od 20 z³! 

£ó¿ka, tak¿e goœcinne, rozk³adane – od 60 z³ s¹ tu tapczaniki, od 150 z³ wersalki, sofy zaœ od 80 z³,
tapicerskie, sprê¿ynowe materace do ³ó¿ek (stan doskona³y, tak¿e z wymiennymi pokrowcami).

266 z³ to cena wywo³awcza (do negocjacji, jak wszystkie ceny w Komisie Sezam) obszernej, roz-
k³adanej kanapy dwuosobowej – atrakcyjnej, krytej prawdziw¹, czerwon¹ skór¹, bardzo przytulnej
i obszernej, daj¹cej niezwyk³e mo¿liwoœci relaksu.

Pakowne szafy dwu i trzydrzwiowe w rozmaitych wariantach, od staroœwieckich szaf babuni po
nowoczesne, lekkie – ju¿ od 120 z³, a biurowe – w wyborze nawet poni¿ej 100 z³. 

Tylko tu umeblujesz pokój (na dzia³ce czy w domu) za oko³o 500 z³?! Dwa tapczany po 60 z³, sza-
fa za 120 z³, regalik za 50 z³, do tego jakiœ stolik, krzes³a... to przyda siê równie¿ w mieszkaniu! 

A wybór kuchenek: gazowe (tak¿e na gaz z butli) lub elektryczne ma³e i du¿e; tanie, sprawne lo-
dówki ró¿nej wielkoœci; taborety, szklanki, wieszaki, talerze, komplety kawowe. Wbrew pozorom,
sporo tu rzeczy nowych, nieu¿ywanych, zarówno, jeœli chodzi o wyposa¿enie dzia³ek jak i mieszkañ,
sklepów czy biur (s¹ nawet komputery oraz segregatory).

W Komisie Sezam mo¿na upolowaæ dywany w niez³ym stanie, umywalki, armaturê a ostatnio na-
wet kompletne wyposa¿enie apteki, perfumerii i sklepu zielarskiego, wszystko to z ladami, rega³a-
mi, witrynami i gablotami, które budzi³y wielkie zainteresowanie klientów – doskonale nadaj¹ siê
tak¿e do salonów czy kuchni „z pomys³em”.

Dla zainteresowanych du¿ymi meblami – potê¿ny, czterosegmentowy rega³ z szaf¹ i nadstawka-
mi, doskona³y do mieszkania w³asnego czy takiego na wynajem – ledwie 330 z³. S¹ te¿ regaliki lek-
kie, eleganckie, nieco tañsze lecz mniej pakowne. Transport to nie problem.

SprawdŸ, jak wiele za niewiele mo¿esz kupiæ w Komisie Sezam. Nie przep³acaj! Jest przecie¿ ty-
le innych pokus dla Twojego portfela... AS 2007

KOMIS SEZAM ul. Witoliñska 43, W-wa Grochów 
(naprzeciw salonu Honda Auto Witolin)

tel. 022 612-13-40; 022 424-64-35,
www.komissezam.pl,  

e-mail:biuro komissezam.pl, 
pon.-pt. 9.00-19.00, sob. 9.00-15.00.

Jak do tej pory przebudo-
wa Ronda Wiatraczna stoi, ni-
czym auta w korku na tym naj-
wiêkszym po³udniowopraskim
skrzy¿owaniu. Ale wszystko
wskazuje, ¿e samorz¹dowcy tej
kadencji bêd¹ musieli napraw-
dê zmierzyæ siê z problemem.
I to nie dlatego, ¿e chc¹ – wszy-
scy poprzednicy te¿
chcieli – ale dlatego, ¿e
musz¹. Choæby ze
wzglêdu na Euro 2012.
Wstyd, gdyby jedna
z dru¿yn meczu otwar-
cia Mistrzostw Europy,
który bêdzie rozegrany
na naszym Stadionie
Narodowym, przegra³a
walkowerem, bo... nie
mog³a dojechaæ do sta-
dionu. – Prezesie Plati-
ni, pan przesunie go-
dzinê rozpoczêcia me-
czu, bo stoimy w korku
na „Wiatraku”! – usza-
mi wyobraŸni mo¿na
us³yszeæ b³agalny g³os
pi³karzy... 

Pierwsze rozmowy

8. maja w³adze Pragi Po³u-
dnie zorganizowa³y pierwsze
spotkanie w sprawie zagospo-
darowania Ronda Wiatraczna.
W spotkaniu tym, prócz bur-
mistrza Tomasza Kucharskie-

go i jego zastêpcy Marka Kar-
powicza uczestniczyli radni
i urzêdnicy oraz przedstawi-
ciele podmiotów zaintereso-
wanych zagospodarowaniem
Ronda (m.in. „Spo³em” WSS
Praga Po³udnie i Dom Deve-
lopment). – Planujemy kolej-
ne spotkania poœwiêcone te-

mu tematowi – zapewnia Za-
rz¹d Dzielnicy – na które
chcemy zaprosiæ inne
podmioty i œrodowiska. Naj-
bli¿szy mityng na pewno zor-
ganizujemy z udzia³em przed-
stawicieli kupców ze stowa-
rzyszeñ handluj¹cych w okoli-
cach DH Universam.

Brak planu

Podstawow¹ kwesti¹ w roz-
wi¹zaniu problemu Ronda Wia-
traczna jest brak planu prze-
strzennego zagospodarowania.
– Postulujemy o jego jak naj-
szybsze uchwalenie – mówi wi-
ceburmistrz Marek Karpowicz
– W tej sprawie, 18. maja, z sze-
fem (Tomaszem Kucharskim –
przyp.ar) byliœmy w sto³ecznym
Biurze Architektury. Chcemy
¿eby do Rady Warszawy szybko
wp³ynê³a inicjatywa uchwa³o-
dawcza dotycz¹ca planu zago-
spodarowania tego terenu. Bê-
dzie powiedziane co, gdzie i jak

mo¿na zbudowaæ. Oprócz
oczywistych wzglêdów prak-
tycznych u³atwi to uregulowa-
nie kwestii estetycznych,
z którymi tak¿e jest krucho. Pa-
skudnie wygl¹da, jeœli przy
Rondzie Wiatraczna budynki
kilkunastopiêtrowe s¹siaduj¹
z jednokondygnacyjn¹ zabudo-

w¹. A skoro o wysokoœci mo-
wa, to... najwy¿szy czas to ure-
gulowaæ.

Wiatr w skrzyd³a

Priorytetem jest przebudo-
wa wêz³a komunikacyjnego. –
Opowiadamy siê za tunelem,
który z al. Stanów Zjednoczo-
nych przechodzi³by pod Ron-
dem a¿ do ul. Chrzanowskiego
– wyjaœnia Marek Karpowicz.
Dodaje, ¿e taki tunel powinien
mieæ bezpoœredni wjazd do
obiektu, który powstanie
w miejsce Universamu Gro-
chów, ale w tej inwestycji po-

winien partycypowaæ
deweloper. – Pierwot-
nie chcieliœmy Univer-
sam przebudowaæ –
mówi prezes „Spo³em”
WSS Bogus³aw Ró¿yc-
ki – ale, ¿eby by³ to
obiekt na miarê XXI
wieku musimy go wybu-
rzyæ i zbudowaæ nowy.
W ni¿szych kondygna-
cjach bêd¹ powierzch-
nie handlowe, a w wy-
¿szych mieszkalne.
W trakcie spotkania
z w³adzami dzielnicy
pojawi³ siê pomys³, ¿e
nowy budynek „Spo-
³em” móg³by architek-
tonicznie nawi¹zywaæ

do wiatraka. Móg³by byæ bu-
dynkiem „z charakterem”, bar-
dzo ³atwo rozpoznawalnym
i nawi¹zuj¹cym do historii tego
terenu. Czekamy na dalsze
dzia³ania i tym razem mamy
nadziejê, ¿e inwestycyjny wiatr
wprawi w ruch skrzyd³a nasze-
go „Wiatraka”. ar

Wiatrak na „Wiatraku”?
Odk¹d powsta³ „Mieszkaniec” (a by³o to
przesz³o 16 lat temu), ka¿de kolejne w³a-
dze samorz¹dowe zapewnia³y, ¿e dopro-
wadz¹ do przebudowy skrzy¿owania zwa-
nego Rondem Wiatraczna. – Tak, tak – ki-
waliœmy g³owami poznaj¹c wizje i plany
rajców kolejnych kadencji – po¿yjemy, zo-
baczymy...

Ochoczo na zakupy
Mieszkañcy Falenicy od 19 maja mog¹ robiæ
zakupy w zmodernizowanym sklepie LUX mi-
ni przy ul. Ochoczej 34.

Na  82 metrach kw. niebanalnie zaprojektowanej sali sprzeda-
¿owej mo¿na dokonaæ zakupów spo¿ywczych i przemys³owych.  

¯ó³to-czerwona kolorystyka pawilonu zaprasza klientów do
przyjaznych zakupów. W dni powszednie sklep jest czynny w godz.
6.00-20.00, w soboty 7.00-15.00.

Dla zmotoryzowanych klientów wa¿ny jest parking dostêpny
przed sklepem. Wiceprezes Zofia Piotrowska otwieraj¹c placówkê
powiedzia³a, ¿e jest to ju¿  czternasty sklep LUX w sieci handlowej
„Spo³em” WSS Praga Po³udnie. (ab)

Jaros³aw KARCZ 
– wiceburmistrz 
Pragi Po³udnie
przy telefonie
„MIESZKAÑCA”

W poniedzia³ek 28 maja br. 
w godz. 15.00-16.00 

przy redakcyjnym telefonie
z Czytelnikami spotka siê

wiceburmistrz 
ds. lokalowych, oœwiaty i wychowania

– Jaros³aw KARCZ
tel. 022 810-64-12

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

US£UGI BUDOWLANE
EKODOM

Oferujemy:
�� tynki gipsowe
�� tynki tradycyjne
�� posadzki
�� prace wykoñczeniowe

* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT

tel./fax 022 673-40-44;
kom. 602-108-646



11110000    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

Krzyżówka Mieszkańca Nr 10

POZIOMO: 1-A œwi¹tynia staros³owiañska. 1-J kieruje gr¹
w kasynie. 2-E charakterystyka. 3-A trefniœ w kartach. 3-G
Anita, szwedzka aktorka. 4-E znak interpunkcyjny. 4-L prze-
suniêcie na wy¿sze stanowisko. 5-G dramat Witkacego. 6-A
dzielnica Warszawy z pa³acem Lubomirskich. 6-K rodzaj kilo-
fa. 7-B dawn. niewolnik 7-G Tadeusz dla kolegów. 8-D syn
Noego. 8-J plasterek. 9-F Postaæ ze „Œlubów panieñskich”
A. Fredry. 10-A Lerska, polska piosenkarka. 10-H gips rzeŸ-
biarza. 11-A ogniotrwa³y materia³ do krycia dachów. 
12-H dzielnica Nowego Jorku. 13-A wypad, wyprawa. 14-J
stroma œciana skalna. 15-E miasto na trasie Wejherowo-
S³upsk. 16-A miasto nad jez. Jeziorak. 16-J dyplomata spe-
cjalista.
PIONOWO: A-1 dawna nazwa Sri Lanki. A-10 oficjalne za-
przeczenie. B-6 Jasir z OWP. C-1 kosmiczna lub tenisowa. 
C-10 obumarcie tkanek; martwica. D-6 rozleg³y teren. E-1
ptak z rzêdu mew-siewek. E-11 Ondrej, czechos³owacki ³y¿-
wiarz figurowy, mistrz olimp. Z 1972 roku. F-8 pañstwo
w Afryce. G-1 zakopiañski szczyt. H-2 przedstawiciel m³o-
dzie¿owej subkultury. H-7 wóz u¿ywany przez ludy koczowni-
cze. H-12 drzewo cenione w meblarstwie. I-3 John, amery-

kañski wynalazca noktowizora, telewizji kolorowej. I-9 matka
Romulusa i Remusa. J-1 koniec, meta. J-7 czynny wulkan na
Sycylii. J-12 oœwiata, wiedza. K-5 morski ssak p³etwonogi. 
L-1 uczucie odprê¿enia, zni¿ka. L-8 miasto na wy¿ynie Tybe-
tañskiej (Chiny). £-4 s³oik z gumk¹. £-12 nazwa kofeiny wy-
stêpuj¹ca w herbacie.M-1 miasto na pd. Od Radomia. N-8
med. lewatywa. O-1 rozum, rozwaga.O-12 córka Tantala. 

opr. A. Kemski

Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 25/26/06: „Po smutku radoœæ nastê-
puje”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Renata Zych
z ul. Dwernickiego. Wa¿ne do 4 czerwca br.
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

Nie bêdzie teraz ³atwych chwil pod wzglêdem fi-
nansowym. Musisz na razie zacisn¹æ pasa i prze-
czekaæ trudn¹ sytuacjê. Nie martw siê, bo sobie
poradzisz, tylko twoja cierpliwoœæ bêdzie wysta-
wiona na ciê¿k¹ próbê. Przy du¿ym zaanga¿owa-
niu z twojej strony na pewno wszystko powoli siê
u³o¿y. Zdaj siê na bliskie ci osoby, których wspar-
cie podniesie ciê na duchu.

�� BYK 22.04-21.05
Przez najbli¿sze tygodnie nie odk³adaj wa¿nych
spraw na potem. W pracy zachowaj dystans
w stosunku do pewnych osób, a na pewno twoja
kariera potoczy siê pomyœlnie. Nie b¹dŸ te¿ za
bardzo kapryœny w sprawach domowych, bo twój
partner mo¿e siê zdenerwowaæ i okazaæ ma³o to-
lerancyjnym wobec twoich ¿¹dañ. Postaraj siê
o wiêksz¹ dyplomacjê i wyrozumia³oœæ, a wszyst-
ko jakoœ siê u³o¿y.

 BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Wiosenna aura wyraŸnie sprzyja twoim uczu-
ciom. Mo¿esz teraz prze¿yæ wspania³e chwile
w towarzystwie sympatycznej osoby, jeœli masz
sta³ego partnera, czeka was powrót gor¹cych
uczuæ. Nie spodziewaj siê w najbli¿szym czasie
wiêkszej gotówki, ale wystarczy ci na ma³e sza-
leñstwa. Postaraj siê o wiêksze zaanga¿owanie
w pracy, a twoje wysi³ki mog¹ zostaæ docenione
przez szefów.

�� RAK 22.06-22.07
Nie czekaj¹ ciê w najbli¿szym czasie wiêksze
„trzêsienia ziemi”, natomiast nie zabraknie mi-
³ych chwil. Twój partner mo¿e liczyæ na czu³oœæ
i wyrozumia³oœæ, chocia¿ twoja wrodzona za-
zdroœæ mo¿e spowodowaæ komplikacje i dopro-
wadziæ do zadra¿nieñ. Spróbuj wyjœæ naprzeciw
inicjatywom partnera, wówczas unikniecie niepo-
trzebnych k³ótni. W pracy bêdzie ró¿nie, ale
op³aci siê posiedzieæ po godzinach, bo zosta-
niesz doceniony.

�� LEW 23.07-23.08
Masz teraz ochotê kupiæ to, na czym ci zale¿y od
dawna. Wykorzystaj te¿ sprzyjaj¹ce chwile na
poprawienie swoich relacji z partnerem. Potrze-
ba tutaj wiêcej wyrozumia³oœci i tolerancji z two-
jej strony. Pomyœl ju¿ o planach wakacyjnych
i zafunduj swojej „drugiej po³owie” wakacje – nie-
spodziankê w fascynuj¹cym miejscu. Tylko we
dwoje!

�� PANNA 24.08-23.09
Mo¿esz teraz prze¿ywaæ krótkie chwile zaurocze-
nia, które spowoduj¹  zamieszanie w twoich
uczuciach. Bêdziesz bardziej wymagaj¹cy wobec
swojego partnera, przedstawisz mu konkretne
i racjonalne ¿¹dania. Mo¿e dochodziæ miêdzy
wami do spiêæ, wiêc wymagana jest spora doza
tolerancji. Obecnie w sprawach finansowych sy-

tuacja ulega diametralnym zmianom, dlatego
trzymaj rêkê na pulsie. 

�� WAGA 24.09-23.10
Zmienna majowa aura, doprowadza ciê momen-
tami do szewskiej pasji. S³oñce, deszcz, potem
burza. Nie masz nawet specjalnej ochoty do pra-
cy, natomiast chêtnie byœ gdzieœ wyjecha³, pole-
niuchowa³ i spotka³ siê z przyjació³mi. Niestety,
rzeczywistoœæ bywa doœæ brutalna. Na wypoczy-
nek musisz trochê poczekaæ. Na razie spróbuj
zmusiæ siê do wysi³ku i jakoœ przetrwaæ ten trud-
ny czas. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Mi³y Skorpionie! Twoja natura poczu³a to wiosen-
ne, bujne powietrze, a¿ ciê nosi w œrodku, wiêc
nie chowaj siê przed œwiatem. Nie udawaj, ¿e ci
nie zale¿y na uczuciach. Ka¿dy ich potrzebuje.
Ruszaj i ty na poszukiwanie swojej bratniej duszy.
Dopisuje ci szczêœcie w sprawach finansowych,
wiêc nie powinieneœ mieæ wiêkszych powodów
do narzekañ. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Najbli¿sze tygodnie nie bêd¹ ³atwe pod wzglê-
dem finansowym. Mo¿e zabrakn¹æ gotówki, bo
na czas nie zdo³asz œci¹gn¹æ nale¿noœci.
W sprawach zawodowych nie bêdzie wiêkszych
zmian. Natomiast w uczuciach mog¹ ciê czekaæ
nieprawdopodobne zbiegi okolicznoœci i sytuacje,
które spowoduj¹ niez³e zawirowanie w twoim ¿y-
ciu. Lato mo¿e byæ bardzo gor¹ce! 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Bywasz niezdecydowany, a to powoduje, ¿e umy-
ka ci wiele spraw, które w decyduj¹cy sposób
mog¹ mieæ wp³yw na twoje ¿ycie. Teraz los powi-
nien potraktowaæ ciê ³askawie. Pomyœl o spra-
wach domowych, które potrzebuj¹ twojego
wsparcia i zainteresowania. Wa¿ne s¹ dobre
chêci, a niekoniecznie finanse. Ale jeœli nie mu-
sisz nie zaci¹gaj kredytu, mo¿esz mieæ k³opoty
z jego sp³aceniem. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Musisz zmusiæ siê do dzia³ania! Postaraj siê
wyjœæ z inicjatyw¹, nie obawiaj siê, ¿e coœ siê nie
uda. Do odwa¿nych œwiat nale¿y. Chodzi o twoje
nastawienie do spraw zawodowych i uczucio-
wych. Czeka ciê w najbli¿szych tygodniach sporo
dodatkowych zajêæ w pracy. Twój zwiêkszony wy-
si³ek na pewno zostanie zauwa¿ony i doceniony. 

�� RYBY 20.02-20.03
Nie poddawaj siê za bardzo emocjom. Twoje
zmienne nastroje dra¿ni¹ otoczenie i mog¹ do-
prowadziæ do pogorszenia stosunków z partne-
rem. Wiêc postaraj siê o wiêcej luzu i odpowie-
dzialnoœci, a wszystko jakoœ siê u³o¿y. Uda ci siê
rozwi¹zaæ wiêkszoœæ problemów, które ciê trapi-
³y. Finansowo bêdzie ró¿nie, ale na pewno bêdzie
wiêcej tych lepszych chwil. Merlin

9-H 11-F 8-N 13-G 6-B 10-K I-M 5-C 6-O 15-F 4-£ 4-J 2-F 5-I

16-O 14-K 16-C

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie
ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
– Po czym poznać, czy ryba się cieszy gdy

wędkarz wyciąga ją z wody? 
– Po tym, że merda ogonem.

☺ ☺ ☺
Busz australijski. Susami sadzi kangur, rap−

tem staje, grzebie w torbie, z której wysuwa się głowa pin−
gwina. W tym samym czasie na Antarktydzie mały kangur
przytupuje zziębnięty na śniegu i cedzi: – Ta pieprzona wy−
miana studentów!

☺ ☺ ☺
Jeśli uważasz, że masz przepiękną żonę, odlotową kochan−

kę, super brykę, nie masz kłopotów z urzędem podatkowym
i prokuratorem, a gdy wychodzisz na ulicę, zawsze świeci
słońce i wszyscy się do ciebie uśmiechają – najwyższy czas,
by narkotykom powiedzieć NIE i odstawić prochy!

☺ ☺ ☺
W bibliotece. Pan pyta: – Czy dostanę książkę „Mężczyzna

władca kobiet”?
Na to bibliotekarka: – Fantastyka piętro wyżej!

WWeessoołłyy  RRoommeekk

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

�
Jeśli buty farbują ci raj−
stopy przetrzyj je
szmatką nasączoną

octem lub spryskaj lakierem
do włosów. Buty możesz wło−
żyć dopiero, gdy całkowicie wy−
schną. Reklamowanie u sprze−
dawcy butów farbujących jest,
niestety bardzo trudnym
przedsięwzięciem zwłaszcza,
że nie zawsze wada ujawnia
się natychmiast…

�
Szuflady drewniane,
które się zacinają lub
z trudem dają się wysu−

wać, smarujemy mydłem (bez
moczenia!) lub zwykłą świecą.
Jeśli szuflada nie jest wypa−
czona i nie wymaga pomocy
stolarza, oba sposoby pomo−
gą. Mydło ładniej pachnie!

�
Gąbki do zmywania czy
mycia, nawet jeśli są za−
wsze starannie płukane,

zatrzymują wewnątrz nieprzy−
jemnie pachnące drobiny bru−
du. Gąbkę, najlepiej suchą,
ścisnąć i nasączyć sokiem
z cytryny. Energicznie zgnieć
ją kilka razy, po czym włóż do
małego naczynka (np. do kub−
ka) wraz z pozostałą po wyci−
śnięciu cytryny skórką, zalej
bardzo gorącą wodą i pozo−
staw na dobę, następnie gąb−
kę dokładnie wypłucz. Pomaga!

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
TTAANNOORREEKKSSJJAA: to uzależnienie od opalania, i na słońcu i w so−
lariach. Tanorektycy stale uważają, że ich ciało jest zbyt bla−
de i nieapetyczne, zwiększają więc dawki opalania, tracąc
umiar. Amerykańskie badania wykazały, że przyczyną 90%
rozmaitych nowotworów skóry było nadmierne opalanie się!

Dodatkowe skutki: gęsta siatka zmarszczek, depresje, uszkodzenia wzroku. Tano−
reksję leczy się podobnie, jak inne uzależnienia, w tym alkoholizm i nikotynizm.

KKLLEESSZZCCZZ:: jeśli już się go „złapie”, jak usunąć ze skóry? Nie wolno go „wyciskać”,
smarować alkoholem ani tłuszczem czy stearyną, bo to powoduje, że kleszcz
zwraca do naszego organizmu zawartość swojego, przy okazji przekazując nam
drobnoustroje chorobotwórcze. Najlepiej usunąć go specjalnym urządzeniem (są
w aptekach) lub – delikatnie – wykręcić go pęsetą lecz tak, by nie uszkodzić go
(uwaga na głowę kleszcza!). Rankę dezynfekujemy i pilnie obserwujemy przez
klika tygodni (obrzęk, zaczerwienienie). W przypadku wątpliwości, trzeba na−
tychmiast udać się do lekarza! CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
– Czy mo¿na zrobiæ obiad w 15 minut, i to niekoniecznie

ograniczaj¹c siê do odgrzania kupnych pierogów?
– Mo¿na. Dlatego, jeœli jesteœ osob¹ zabiegan¹ i zajêt¹, za-

miast  od¿ywiaæ siê kanapkami czy chiñskimi zupkami, spróbuj
czegoœ innego. To zajmie ci nie d³u¿ej, ni¿ kwadrans. Nawet, je-
œli bêdziesz czasem korzystaæ z pó³produktów i koncentratów,
bêdziesz jadaæ zdrowiej, ni¿ od¿ywiaj¹c siê jedzeniem z pro-
szku lub kanapkami z herbat¹. O Mac Donaldzie nie wspom-
nê... Naprawdê warto!

✓✓   Zupa wiosenna: do garnka z wrz¹c¹ wod¹ wrzuæ zamro¿on¹ w³oszczyznê, du-
¿ego ziemniaka pokrojonego w kostkê, ma³¹ siekan¹ cebulkê, ze trzy ³odygi krojone-
go selera naciowego. Wsyp sól, pieprz (mo¿e byæ bia³y lub zio³owy). Gotuj pod przy-
kryciem 10 minut. Wy³¹cz gaz, dodaj ³y¿kê siekanego kopru, ³y¿kê siekanej drobno
natki, ³y¿eczkê mas³a, przykryj na 3-4 minuty. Mo¿na te¿ dodaæ zielonego groszku
(mro¿onego). Gotowe! W wersji bardziej treœciwej mo¿na zupê zaprawiæ zasma¿k¹
lub w trakcie gotowania dodaæ manny, rozmieszanej z odrobin¹ wody, by siê nie skle-
ja³a.

✓✓   Zupa cebulowa: dwie – trzy ³adne cebule pokroiæ na plastry, usma¿yæ powoli
na oliwie lub maœle do lekkiego zrumienienia. Dolaæ roso³u ew. wody, doprawiæ (m. in.
pieprz, ga³ka), gotowaæ na niewielkim ogniu oko³o 10-12 minut. W tym czasie bu³kê
pokroiæ w kostkê, zrumieniæ na maœle. Do bulionówek wlewaæ zupê, posypaæ obficie
tartym, ¿ó³tym serem a na wierzchu – grzankami.

✓✓   Kurczak rach-ciach: filet z kurczaka op³ucz, osusz, u³ó¿ g³adk¹ stron¹ do góry.
Posyp sol¹, pieprzem czarnym i natychmiast po³ó¿ oprószon¹ stron¹ na rozgrzanej
oliwie lub maœle, drug¹ stronê natychmiast skrop octem balsamicznym (jeœli go brak
– ry¿owym, jab³kowym, ale NIE tym zwyk³ym), dodaj sól i pieprz czarny, sma¿ na œre-

dnim ogniu 4 minuty. Nastêpnie odwróæ filet, posyp podsma¿on¹
stronê mielon¹ papryk¹, przykryj i na doœæ mocnym gazie sma¿ 4
minuty. Po tym czasie odkryj na moment, znowu odwróæ, dodaj
szczyptê mielonego czosnku i ulubione zio³a (ja dajê rozmaryn, cz¹-
ber i oregano) przykryj, zwiêksz mocno gaz, policz do dziesiêciu
i wy³¹cz go. Nie odkrywaj! Jeszcze trzy minuty i mo¿na podawaæ
z zielon¹ sa³at¹. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy
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AUTO−MOTO

� Kupiê samochód do 15 tys.
z³. Tel. 0885-874-318

BIZNES

� Kredyty, po¿yczki. 
Tel. 0605-92-22-52

� Ubezpieczenia zdrowotne,
medyczne. Tel. 0605-92-22-52
� Zarz¹dzanie nieruchomo-
œciami – licencja. 

Tel. 0605-92-22-52

KUPIĘ

� AAAA Antyki, meble, obra-
zy, zegary, monety, znaczki, po-
cztówki. Tel. 022 610-33-84; 

0601-235-118, 0669-154-951
�� AAA Antyki, meble, obra-
zy, zegary, platery, srebra
oraz inne przedmioty. 

Tel. 022 841-09-35; 
0501-050-948

�Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 022 831-36-48
�� Znaczki, pocztówki, mone-
ty, medale, banknoty, akcje. 

Tel. 022 841-09-35; 
0501-050-948

SPRZEDAM

� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 

Tel. 0606-742-822 
www.odkurzaczerainbow.pl

MEDYCZNE

�� Alkoholowe odtrucia, na-
rkotykowe, Esperal. Tanio.
Gabinet, dojazdy. 

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

� Kardiolog, Medycyna Pracy,
kierowcy, analizy, EKG. 

Tel. 022 871-44-02
� Medyczna pielêgnacja stóp -
równie¿ diabetycy. 

Tel. 022 870-14-44
� Rzuæ palenie! 

Tel. 022 870-14-44
� Terapia psychologiczna i lo-
gopedyczna – pe³en zakres
us³ug. Tel. 022 612-16-60; 

0605-765-646

NAUKA

� Angielski. 
Tel. 0691-98-50-34

� Fizyka/matematyka, matury,
doje¿d¿am, Dr. 

Tel. 0606-154-798
� Francuski – t³umaczenia
umów, faktur, kontraktów, in-
strukcji i warunków technicz-
nych, aktów cywilnych, œlu-
bów. Poœrednictwo biur wyklu-
czone. Tel. 022 815-44-91; 

0601-35-18-64
� LO dla Doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Matematyka – 25 z³/60 mi-
nut. Tel. 022 810-26-11; 

0663-022-567 
� Szkolenia z zakresu BHP. 

Tel. 022 879-87-66
� Szko³a Policealna. 

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI

� Poszukujê lokalu do wynajê-
cia o pow. 100-150 m kw. Wa-
runek - pr¹d trójfazowy. 

Kontakt tel. 022 611-99-62; 
0602-244-908

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

� Lokal biurowo-us³ugowy ul.
Umiñskiego. Tel. 0604-172-275

NIERUCHOMOŚCI/podnajmę

Gabinet – lekarzowi, psycholo-
gowi, fizjoterapeucie - ul. Lu-
cerny. Tel. 0602-673-311

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

� Mieszkanie 33 m kw. - na
wiêksze. Tel. 0698-95-97-32

DAM PRACĘ

� Agencja Ochrony Osób
i Mienia „Kobuz” sp.j. przyj-
mie do pracy mê¿czyzn od 40 r.
¿ycia w górê, kobiety – do 35 r.
¿ycia – od zaraz. 

Tel. kierownik 0696-518-491;
022 826-23-15

� Agencja Ochrony zatrudni
mê¿czyzn. Zg³oszenia w godz.
9.00-13.00 „Amra” ul. Sosnow-
skiego 1. Tel. (022) 643-80-99 
� Agentów Ochrony zatrudni-
my: niekaralnoœæ – praca War-
szawa. Tel. 0504-199-801; 

0504-199-802
� Atena Security zatrudni do
ochrony obiektów na terenie
Pragi. Tel. 022 853-05-05 

lub 601-287-431
� Ekspedientki/ów, kasjer-
ki/ów zatrudni sklep przy Tar-
nowieckiej. 

Informacje 022 740-01-90 
� Firma z bran¿y us³ug komu-
nalnych zatrudni osobê na sta-
nowisko: operator ³adowarki.
Tel. 022 750-93-13

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

Tel. 022 750-93-13
� Firma z bran¿y us³ug komu-
nalnych zatrudni osoby na stano-
wisko pomocnik kierowcy/sor-
towacz. Tel. 022 750-93-13
� Firma przyjmie mê¿czyznê
do pracy przy monta¿u okien,
wymagane prawo jazdy i do-
œwiadczenie. Kontakt: 

tel. 0503-04-62-69
� Fryzjera mêskiego – w nie-
pe³nym wymiarze. 

Tel. 022 617-59-98
� Fryzjerów, sta¿ystki do super
eleganckiego salonu Praga P³d.
Œwietne warunki. 

Tel. 022 610-85-03
� MANICURZYSTCE, FRY-
ZJERCE. Tel. 022 610-15-72
� Panie – do pomocy przy pro-
dukcji na wtryskarkach – Fale-
nica. Tel. 0501-295-814
�� Wielobran¿owe Przedsiê-
biorstwo „Warus” Sp. zo.o. -
zatrudni pracowników na sta-
nowiska sprzedawca-kasjer
w Supermarkecie „Warus” -
Praga ul. Grenadierów 11. Od
kandydatów oczekujemy do-
œwiadczenia zawodowego oraz
CV. Zg³oszenia: osobiœcie na
adres j.w. lub telefonicznie:
022 662-64-35; 022 813-57-70
� Zatrudniê kierowcê – maga-
zyniera, presera, m³odych do
przyuczenia. 

Tel. 022 613-32-79; 
022 613-32-83

� Zatrudniê rencistê (nie eme-
ryta), mo¿e byæ do przyuczenia. 

Tel. 022 613-32-79; 
022 613-32-83

PRAWNE

RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. Konkurencyjne ceny
ul. Grochowska 306/308 lok.
29. Tel. 022 879-92-29; 0502-
27-51-94 www.pietruk.eu 
�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-

dzinne, spadkowe, porady.
Wawer - Anin ul. Ukoœna. 

Tel. 022 613-04-30; 
0603-807-481

� KANCELARIA – niedrogie
porady prawne – sprawy ro-
dzinne, spadkowe, lokalowe,
nieruchomoœci, obs³uga firm –
„Universam” Grochów (nad
bankiem). 
Tel. 022 810-00-61 - 66 w. 252;

0509-959-444
�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne
–obs³uga. Porady. Miêdzyle-
sie ul. Dziêcieliny 3 m 11, wto-
rek i czwartek 15.00-18.00. 

Tel. 022 815-31-80; 
0501-025-692

RÓŻNE

� Domy z bali. 
Tel. 0888-708-650

�� KREDYTY - gotówkowe,
hipoteczne i samochodowe,
ubezpieczenia - komunikacyj-
ne. NATIONALE NEDER-
LANDEN. W-wa, ul. Miñska
69, lok. 41. Tel. 022 870-27-83; 

501 550 975
� Oddam drewno opa³owe. 

Tel. 0501-404-588
�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE. 

Tel. 0500-336-607
RAMKA
Skup z³omu metali koloro-
wych. Stary punkt – nowe ce-
ny! Ul. Kawcza 40. Tel. 0600-
236-046

SPORT

� Si³ownia, sauna – najtaniej
ul. Podskarbiñska 7 B. 

Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

� AAA Sprz¹tanie wspólnot
mieszkaniowych. 

Tel. 022 870-47-89
� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 

Tel. 022 380-32-03; 
0607-838-608

� Alarmy, kamery, komputery,
sieci. Tel. 0501-123-967
�� AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

Tel. 022 612-95-23, 
0609 105 940

�Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N, satelity bez op³at 650
programów w tym 15 polskich
(Polonia, TRWAM), anteny TV
– naziemne. Sprzeda¿, monta¿,
naprawa, gwarancja! „Lemag”
W-wa, ul. Br. Czecha 29. 

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

�� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. 

Tel. 022 810-67-92; 
0605-404-132

� Cyklinowanie, lakierowanie
- Szpakowski. 

Tel. 022 872-93-03
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 022 642-96-16

�� Elektryczne. 
Tel. 022 615-58-13; 

0504-61-88-88
� Elektryczne (uprawnienia). 

Tel. 022 870-27-39; 
0502-208-813

� Elektryczne – uprawnienia. 
Tel. 022 810-29-77

� FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta. 

Tel. 0603-40-90-20
�� Gaz, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia gazo-
we. Tel. 022 610-72-31; 

0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy. 

Tel. 022 610-88-27; 
0604-798-744

�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 615-58-13, 

0504 61 88 88
� Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 022 671-05-82
� Glazura, doœwiadczenie, rze-
telnoœæ. Tel. 022 612-59-98
� G³adŸ, malowanie, panele. 

Tel. 0606-464-453
� Glazura, g³adŸ G-K, panele,
tapeta, hydraulika. Referencje. 

Tel. 022 424-32-07; 
0692-881-945 

�� Hydrauliczne. 
Tel. 022 615-58-13; 

0504-61-88-88
� Hydrauliczne, gazowe – oso-
biœcie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� Hydraulik. 

Tel. 022 815-66-60; 
0502-031-257

� Hydrauliczne, Wod.-Kan.
Gaz., CO, Piece. 

Tel. 022 613-82-96; 
0696-321-228

� IRYGACJA - AUTOMA-
TYCZNE SYSTEMY NAWA-
DNIANIA OGRODÓW. PRO-
JEKTY I SZYBKA REALIZA-
CJA. Tel. 0602-44-64-84; 

0602-367-348
�� KLIMATYZACJA – mon-

ta¿, serwis. Tel. 0506-144-149
� Kolorowa odzie¿ robocza –
producent. Obuwie, rêkawice,
fartuchy, odzie¿ dla gastrono-
mii, 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 

� Lodówki, pralki. 
Tel. 022 671-80-49; 

022 610-05-30; 0604-910-643
� Lodówek naprawa. 

Tel. 022 842-97-06
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 022 612-01-95; 
0510-711-163

� Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 

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

� Monta¿ zamków. 
Tel. 0663-571-774

�� Naprawa i przestrajanie te-
lewizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów,
urz¹dzeñ elektronicznych.
Gwarancja. 

Tel. 022 612-52-23; 
0607 145 196

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

0697-120-312 

� Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej. 

Tel. 022 672-95-50
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD (bez lodówek)
z³om w ka¿dej postaci, maku-
laturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic.
Tel. 022 499-20-62 
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dy-
wanów, magiel. Zak³ad Pralni-
czy ul. Igañska 22. 

Tel. 022 870-09-54
� Pranie wyk³adzin, dywanów,
tapicerki. Tel. 0510-126-840
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. 

Tel. 022 810-25-72; 
0501-190-127

RAMKA
Przeprowadzki, transport, du¿y
kontener. Ca³odobowo – ca³y
kraj. Tel. 022 671-38-43;
0502-893-787
RAMKA
�� Remonty (równie¿ komple-
ksowe) – firmy i osoby pry-
watne. Tanio – szybko – soli-
dnie. Tel. 0507-080-611
�� REMONTY, przeprowadz-
ki. Tel. 0502-088-052
� Remonty mieszkañ. 

Tel. 0691-040-034
RAMKA
Skup Karolkowa róg Wol-
skiej. Aktualna cena puszki
Al. 5 z³; 5,50��. Tel. 022 499-
20-62
�� Cena z innym towarem
� Sprz¹tanie – biura i Wspól-
noty Mieszkaniowe, ogrody.
Referencje. Tel. 0507-097-028
RAMKA
�� Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny producenta. Rachunki.
Tanio, solidnie, szybko. Tel.
0507-080-611
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. Tel. 
0 22 810-38-04; 0602-126-214
�� Studnie. Tel. 022 789-33-89
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, prze-
k³adanie, cyklinowanie, lakie-
rowanie – osobiœcie. 

Tel. 022 810-70-88; 
0609-542-545

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

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, ro-
lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa. 

Tel. 022 610-23-83
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli. 

Tel. 022 610-88-27; 
0888-651-163

ZDROWIE

�� NADZIEJA – OPIEKA,
PIELÊGNIARSTWO, RE-
HABILITACJA. Wszystko
w domu pacjenta. 

Tel. 022 815-30-66 (9-16); 
kom. (24 h) 0501-744-905

� Sanatoria na Bia³orusi. 15
dni - 1.125 z³. 

Tel. 022 672-22-35

Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Konkurencyjne ceny ul.
Grochowska 306/308 lok. 29. 

Tel. 022 879-92-29; 
0502-27-51-94
www.pietruk.eu 

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD (bez lodówek)
z³om w ka¿dej postaci, ma-
kulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piw-
nic. Tel. 022 499-20-62 

Przeprowadzki, transport, du-
¿y kontener. Ca³odobowo –
ca³y kraj. Tel. 022 671-38-43; 

0502-893-787

Skup z³omu metali koloro-
wych. Stary punkt – nowe
ceny! Ul. Kawcza 40. 

Tel. 0600-236-046
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

NIERUCHOMOŚCI

Remonty (równie¿ komple-
ksowe) – firmy i osoby pry-
watne. Tanio – szybko – soli-
dnie. Tel. 0507-080-611

Skup Karolkowa róg Wol-
skiej. Aktualna cena puszki
Al. 5 z³; 5,50*. 

Tel. 022 499-20-62
*Cena z innym towarem

Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny producenta. Rachun-
ki. Tanio, solidnie, szybko. 

Tel. 0507-080-611
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Ponad dziesiêcioletni
sta¿ pracy to œwiadectwo do-
œwiadczenia w walce z dole-
gliwoœciami bólowymi. Dziœ
porozmawiamy o szyjnym
odcinku krêgos³upa.

- Czy s¹ jakieœ charakte-
rystyczne objawy wskazu-
j¹ce na zwyrodnienia krê-
gów szyjnych?

- Choroba zwyrodnienio-
wa krêgos³upa szyjnego po-

za dolegliwoœciami ze stro-
ny karku mo¿e prowadziæ do
os³abienia i zaburzeñ czucia
w obrêbie koñczyn górnych
i dolnych, czasem mo¿e na-
wet naœladowaæ choroby ser-
ca lub mózgu. Pojawiaj¹ siê
bóle g³owy, umiejscowione
w czêœci potylicznej, które
nasilaj¹ siê przy skrajnych
ustawieniach g³owy i mo¿e
im  towarzyszyæ sztywnoœæ
karku. Czasem mog¹ przy-
pominaæ bóle migrenowe.
Mog¹ siê pojawiaæ bóle twa-
rzy, zawroty g³owy, nudno-
œci, wymioty, a nawet
omdlenia. Ataki zawrotów
g³owy powoduje upoœledze-
nie przep³ywu krwi przez
têtnice krêgowe. 

- Do jakich powik³añ mo-
¿e prowadziæ zwyrodnienie
krêgów szyjnych?

- Powik³aniami s¹ w³aœnie
równie¿ objawy, o których
mówi³em wczeœniej – bóle
g³owy, twarzy, uczucie du-
szenia w gardle, zawroty
g³owy, nudnoœci i omdlenia.
Pojawiaj¹ siê dolegliwoœci
bólowe w obrêbie karku na-
silaj¹ce siê wskutek napiêæ,
po wyziêbieniu organizmu,
po przeci¹¿eniach spowodo-
wanych np. d³ug¹ jazd¹ sa-
mochodem. Dolegliwoœciom
bólowym towarzyszy zwy-
kle ograniczenie ruchów.
Dochodzi do nadmiernego
napiêcia miêœni i przeci¹¿a-
nie pozosta³ych struktur krê-
gos³upa. Pojawia siê nieza-
le¿ny od woli odruch przy-

musowego ustawienia szyi -
g³owa jest wyraŸnie skrêco-
na w lewo lub w prawo. In-
nym powik³aniem jest rwa
ramienna, która objawia siê
bólem i drêtwieniem pro-
mieniuj¹cym do barku, ra-
mienia i rêki. Bólom towa-
rzyszy os³abienie miêœni,
czasem nawet ich zaniki, co
skutkuje mniejsz¹ pewno-
œci¹ chwytu, ograniczeniem

sprawnoœci precyzyjnych ru-
chów palców lub utrat¹ kon-
troli nad stawem ramiennym
czy ³okciowym. Stosunkowo
rzadkim, ale powa¿nym po-
wik³aniem zwyrodnieñ krê-
gów szyjnych jest mielopa-
tia szyjna, która jest chorob¹
rdzenia krêgowego. Scho-
rzenie pojawia siê, gdy cen-
tralna przepuklina kr¹¿ka
uciska na rdzeñ. Zaczyna siê
podstêpnie od os³abienia,
dr¿eñ lub skurczów w no-
gach. Dysfunkcja mo¿e rów-
nie¿ obj¹æ koñczyny górne.
W zaawansowanej fazie cho-
roby mog¹ nawet wyst¹piæ
trudnoœci w oddawaniu mo-
czu. Mielopatia szyjna jest
stanem na tyle powa¿nym,
¿e stanowi wskazanie do pil-
nej operacji. 

- Jak leczyæ zwyrodnie-
nia krêgów szyjnych?

- Nie ma jednej, uniwer-
salnej metody, wszystko za-
le¿y od rodzaju powik³ania
zwyrodnieñ krêgów szyj-
nych. W bólach karku stosu-
je siê wzglêdne unierucho-
mieniu szyjnego odcinka
krêgos³upa, przez za³o¿enie

na kilka dni g¹bkowego ko³-
nierza ortopedycznego. Sku-
teczne jest równie¿ podawa-
nie leków znosz¹cych
nadmierne napiêcie miêœnio-
we. Œrodki te ³¹czy siê za-
zwyczaj ze standardowymi
niesterydowymi lekami
przeciwzapalnymi. W lecze-
niu ostrego zespo³u bólowe-
go dobrze robi miejscowe
stosowanie ciep³a i spoczyn-
kowa pozycja cia³a – na ple-
cach, na p³ask. Rwa ramien-
na wymaga stosowania za-
biegów fizykoterapeutycz-
nych m.in.  delikatnych wy-
ci¹gów, ogromn¹ ulgê
przynosz¹ równie¿ masa¿e. 

Pos³uchajmy, co mówi¹ pa-
cjenci Jacka Twarowskiego. 

– Od lat opiekujê siê moim
niepe³nosprawnym dziec-
kiem. Wi¹¿e siê to z du¿ym
wysi³kiem fizycznym. DŸwi-
gam, podnoszê, ale te¿ ¿yjê
w ci¹g³ym stresie. Zaczê³o
siê od napiêcia miêœni karku
i szyi. Stopniowo zaczê³am
odczuwaæ bóle karku, drê-
twienia r¹k, os³abienie si³y
miêœni. Masa¿e Jacka Twa-
rowskiego postawi³y mnie na
nogi, a raczej przywróci³y
sprawnoœæ moim rêkom.
Z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹
mogê poleciæ wszystkim –
mówi Janina Zatorska. – By-
wa³o, ¿e rwa ramienna wy³¹-
cza³a mnie z ¿ycia na tygo-
dnie. W koñcu wyl¹dowa³em
w szpitalu. Leki dawa³y po-
prawê, ale na krótko. Dopie-
ro masa¿e Jacka Twarow-
skiego sprawi³y, ¿e dolegli-
woœæ jest coraz rzadsza,
a jeœli siê pojawia to szybko
znika w³aœnie po masa¿ach.
Ten cz³owiek ma z³ote rêce –
mówi Andrzej Mi³kowski.

AS 2007 Rozmawiała eg

BARDZO WAŻNE
KRĘGI SZYJNE

Po raz kolejny spotykamy siê z Jackiem Twa-
rowskim, dyplomowanym rehabilitantem
i prawdziwym mistrzem masa¿u. Wspó³praca
z kilkoma warszawskimi szpitalami i bardzo
liczne grono pacjentów to najlepsza reko-
mendacja dla jego uzdolnieñ.

Masa¿e i æwiczenia rehabilitacyjne Jacka Twarowskie-
go to znakomite wsparcie dla leczenia farmakologicz-
nego, niezawodna profilaktyka chorób - m.in. powo-
dowanych przez dysfunkcje krêgów szyjnych. Ze
szczegó³ami terapii mo¿na siê zapoznaæ na stronie
www.gabinet.strona.pl

Zapisy do Gabinetu „Zdrowie” Jacka Twarowskiego 
przy ul. Garwoliñskiej 7 lok. 79 

pod nr telefonu – 022 610 06 73.Emerytka
z klasą!
Martwi ciê chudy portfel? Ju¿ nie
musi! Salon Milord przy ul. Ko-
bielskiej 17 ma wyj¹tkow¹ propo-
zycjê: w œrody, dla emerytek
i rencistek, olbrzymie zni¿ki na
us³ugi: od 50 do 70%!

- Uwa¿am, ¿e kobieta w ka¿dym wieku
ma prawo czuæ siê œwie¿o i elegancko -
mówi pani Krystyna Tarasiuk. - Boli mnie,
gdy panie odmawiaj¹ sobie odrobiny lu-
ksusu z powodu szczup³ej emerytury, tak
nie powinno byæ! Mi³o mieæ œwietnie zro-
bione w³osy, manicure, czy zadban¹
twarz. To poprawia samopoczucie ka¿dej
kobiety!

Salon Milord przy ul. Kobielskiej 17 za-
prasza na œrody dla emerytek i rencistek:
trwa³a 60 z³, strzy¿enie 30 z³, farba 60 z³,
dwukolorowy baleja¿ 80 z³; wszystko to
z czesaniem gratis, zaœ samo tylko czesa-
nie - 20 z³, Do tego manicure (20 z³), pedicure (35 z³), henna (12 z³), wosk na twarz (12
z³), zabieg kosmetyczny (60 z³). 

Do dyspozycji klientek w eleganckim salonie s¹ najlepsze, profesjonalne preparaty,
a sympatyczny personel reprezentuje europejsk¹ klasê kompetencji i umiejêtnoœci. 

Umów siê z Milordem na œrodê, b¹dŸ zadbana i z klas¹! 

Informacje: tel 22 610 85 03  lub w ka¿dym salonie Milorda

REKLAMA REKLAMA

W œrodê 9 maja br. zosta³a
otwarta przy ul. Brzeskiej 13 no-
we Poradnia Centrum Leczenia
Uzale¿nieñ – Ma³y Rycerz. Pora-
dnia jest czynna od poniedzia³-
ku do pi¹tku w godz. 8.00–15.00. 

Leczenie odbywa siê poprzez podanie œrodków
substytucyjnych. Terapiê mog¹ uzyskaæ osoby pe³-
noletnie, uzale¿nione od przynajmniej trzech lat. 
Telefon do Poradni: 022 670-02-26; 0516-022-402.

Punkt wydawania œrodka substytucyjnego
czynny jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godzi-
nach 7.00-12.00, w soboty i niedziele od 9.00 do
11.00. Terminy konsultacji z lekarzem, psycholo-
giem, terapeut¹ uzale¿nieñ, pracownikiem socjal-
nym ustalane s¹ indywidualnie po wczeœniejszym
zapisie w rejestracji. (ab)

Pomoc dla uzależnionych

W obchodach, które mia³y
miejsce w Domu Rekolekcyjnym
przy Koœciele Opatrznoœci Bo¿ej,
wziêli udzia³ mieszkañcy Weso³ej
oraz cz³onkowie klubu Seniora
oraz przedstawiciele w³adz samo-
rz¹dowych. 

Uroczystoœæ rozpoczê³a
Msza Œwiêta odprawiona w in-

tencji matek i ojców. Celebro-
wa³ j¹ ks. Tomasz Po³owski,
który w kazaniu podkreœli³,
istotn¹ rolê matki -  najwa¿niej-
szej osoby w ¿yciu ka¿dego
z nas. 

Nastêpnie przed zgromadzo-
nymi w Domu Rekolekcyjnym
wyst¹pi³ zespó³ „Polski £an”.

Wykona³ tradycyjne pieœni
i tañce polskie, ubrany w repli-
ki oryginalnych strojów z XVI
w. Ku zaskoczeniu wszystkich
zespó³ przygotowa³ dwa kon-
kursy, w których wziê³o udzia³
po czterech œmia³ków. Kobiety
musia³y nawlec czerwone kora-
le na sznurówkê. 

Mê¿czyŸni natomiast musieli
wykazaæ siê si³¹. Ich zadaniem
by³o strzeliæ z bata. Zwyciêzca,
Leszek Winiarski dosta³ certyfi-
kat upowa¿niaj¹cy do u¿ywania
bata Wielkopolskiego. – Chcê
siê wyt³umaczyæ sk¹d umiem
strzelaæ z bata. Otó¿ by³em nau-
czycielem – za¿artowa³ zdobyw-
ca pierwszego miejsca, czym
rozbawi³ zgromadzonych – na
szczêœcie nie bêd¹cych ju¿
w wieku szkolnym… 

ew

SENIORZY ŚWIĘTUJĄ
DZIEŃ MATKI 

S³owo „matka” – „tak ma³o liter, a tak du¿o
mieœci”. To synonim dobra i mi³oœci, ciep³a
rodzinnego i szczêœcia. Ju¿ nied³ugo œwiêto
tych, którzy kochaj¹ nas najmocniej. Dzieñ
Matki i Ojca. Klub Seniorów z Weso³ej ju¿ 19
maja zorganizowa³ imprezê z tej okazji. 

Powoli, ale do przodu
25 kwietnia w budynku G³ównego
Urzêdu Statystycznego odby³a siê
konferencja prasowa poœwiêcona
sytuacji spo³eczno-gospodarczej
kraju w I kwartale 2007 roku.

Jak wynika z danych przedstawionych przez
prezesa GUS Józefa Oleñskiego utrzymuje siê
dobre tempo wzrostu w podstawowych obszarach
gospodarki. Wp³ynê³o to pozytywnie na sytuacjê
na rynku pracy – szybciej ni¿ w poprzednich
okresach zwiêkszy³o siê zatrudnienie, dziêki cze-
mu odnotowano nieznaczny spadek bezrobocia.
Wzros³y tak¿e wynagrodzenia. 

Niew¹tpliwie du¿y wp³yw na poprawê sytua-
cji na rynku pracy ma zjawisko emigracji zarob-
kowej. Szacuje siê, ¿e ok. 1,2 mln Polaków pra-

cuje poza granicami naszego kraju. Tu z kolei
zaczyna siê problem przedsiêbiorstw budowla-
nych, problem istotny jeœli spojrzeæ na to przez
pryzmat planowanych inwestycji zwi¹zanych
z organizacj¹ Euro 2012. Wœród czynników
spowalniaj¹cych rozwój budownictwa, najbar-
dziej dotkliwy jest niedobór wykwalifikowa-
nych pracowników. - Statystycznie, nie do koñ-
ca potrafimy to zmierzyæ – mówi Józef Oleñski
– natomiast na pewno jest to efekt emigracji ro-
botników, i w ogóle pracowników wykwalifiko-
wanych. 

W dalszym ci¹gu nie najlepiej oceniamy mo¿-
liwoœci oszczêdzania pieniêdzy w naszych gospo-
darstwach domowych. Natomiast najbardziej cie-
szy wzrost optymizmu przeciêtnego Polaka po-
strzegaj¹cego swoj¹ kondycjê finansow¹. Co
prawda wskaŸniki s¹ wci¹¿ na poziomie ujem-
nym, jednak sytuacja ta wyraŸnie ulega poprawie.
Zanotowano tak¿e znaczny spadek obawy przed
bezrobociem. 

Florenty



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

Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 022 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 022 825-82-21 w.112

(po godz. 15-tej)
Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 022 862 99 90

Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 022 877 07 63
Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 022 353-06-20
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WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31
�� Leczenie w znieczuleniu
�� Protetyka – protezy, korony,

mosty porcelanowe itd.
�� Chirurgia stomatologiczna
�� Laseroterapia – paradontoza
�� Wybielanie jednowizytowe
�� RTG na miejscu
ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

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

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

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

Dyskretny słuch
Nasz s³uch jest jedyny w swoim rodzaju, tak
jak odciski palców. Jeœli go nam ubywa, tra-
cimy czêœæ siebie, czêœæ naszej to¿samoœci.
Niedos³uch to problem nie tylko osoby s³abo
s³ysz¹cej, ale tak¿e jej rodziny i przyjació³,
którzy znajduj¹ siê po drugiej stronie po-
wsta³ej bariery komunikacyjnej. 

Czêsto powtarzane zdanie: „S³yszê
dobrze, po prostu nie rozumiem, co do
mnie mówisz!” nale¿y potraktowaæ jako
pierwsze ostrze¿enie. Na szczêœcie w³a-
œnie pojawi³o siê urz¹dzenie, które prze-
nosi aparaty s³uchowe w XXI wiek!

Ludzki uk³ad s³uchowy jest bardzo z³o-
¿ony, a gdy zaczyna szwankowaæ, nie wy-
starczy po prostu za³o¿yæ jakiœ tam aparat
s³uchowy, w³¹czyæ go i ustawiæ g³oœnoœæ.
Aby jak najlepiej wykorzystaæ s³uch, na-
le¿y zacz¹æ od wizyty u specjalisty. Zbada
on s³uch, wypyta o styl ¿ycia i wspólnie z pacjentem znajdzie najlep-
sze rozwi¹zanie. A wybieraæ mamy naprawdê z czego.

W ostatnich miesi¹cach pojawi³ siê nowy aparat s³uchowy Oticon
Delta, którego nowoczesny wygl¹d i miniaturowy kszta³t zmieniaj¹
odczucia na temat aparatów s³uchowych, które nie s¹ ju¿ „du¿e, nie-
porêczne i be¿owe”, lecz sta³y siê nowoczesnymi urz¹dzeniami u³a-
twiaj¹cymi komunikacjê. W USA i Niemczech aparat Oticon Delta
szturmem opanowa³ tamtejsze rynki, wyznaczaj¹c nowe standardy
pomocy osobom niedos³ysz¹cym. Teraz dostêpny jest tak¿e w na-
szym kraju. Aparaty Oticon Delta wyposa¿one s¹ w uk³ady sztucz-
nej inteligencji, które nieustannie monitoruj¹ to, co dzieje siê w oto-
czeniu s³uchowym osoby niedos³ysz¹cej i skutecznie reaguj¹ na je-
go zmiany. To zminiaturyzowane komputery, o olbrzymich mo¿li-
woœciach przetwarzania dŸwiêku. Co wiêcej, pacjent mo¿e wybieraæ
spoœród a¿ 17 kolorów w jakich dostêpna jest Delta!

Osoby niedos³ysz¹ce doœwiadczaj¹ czêsto chwil zak³opotania, kiedy
uœmiechaj¹ siê i potakuj¹ nawet, jeœli umkn¹³ im w¹tek rozmowy. Del-
tê opracowano szczególnie z myœl¹ o poprawie rozumienia mowy –
czy to na spotkaniu, w biurze, czy przy rodzinnym stole. „Maj¹c Del-
tê pacjent mo¿e byæ pewny, ¿e kiedy rozmawia z rodzin¹, przyjació³-
mi, czy z kolegami z pracy, nie umkn¹ mu ¿adne wa¿ne informacje” –
mówi Jacek Kozio³, dyplomowany protetyk s³uchu z firmy Fonikon.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promocj¹ pracownicy gabinetu audioprotetycz-
nego firmy Fonikon zapraszaj¹ wszystkich zainteresowanych na bezp³at-
ne badanie s³uchu oraz konsultacjê audioprotetyczn¹. 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 2007 Z A P R A S Z A M Y

Panie w wieku 50-69 lat,
które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 

nie wykonywa³y mammografii lub
u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania

na raka piersi lub jajnika
(wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZ SKIEROWANIA
Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej 

i Chorób Okresu Przekwitania
ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od Londyñskiej)

03-924 Warszawa, tel. 022 672-78-57; 672-79-36

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

SKLEP INTERNETOWY
Artyku³y 

Ortopedyczne
Medyczne 

Rehabilitacyjne 
Pieluchomajtki itp.

Refundacja NFZ, PFRON i  PCPR

www.dadamed.pl

Do strajku beztermino-
wego w Warszawie przyst¹pi³
m.in.: szpital przy ul. Bana-
cha, szpital im. Or³owskiego,
szpital przy ul. Stêpiñskiej. Za
kilka dni strajkowaæ ma te¿
m.in. szpital Bródnowski czy
szpital MSWiA przy ul. Wo³o-
skiej. Lekarze pracuj¹ jak na
ostrym dy¿urze, wiêkszoœæ
zaplanowanych operacji zo-
sta³o odwo³anych, nie dzia³aj¹
normalnie tak¿e przychodnie
przyszpitalne.

Stanowisko rz¹du jednak
jest jasne. - W tym roku nie ma
szans na podwy¿ki dla pra-
cowników s³u¿by zdrowia –
twierdzi premier Jaros³aw Ka-
czyñski. Minister zdrowia
Zbigniew Religa przyznaje,
¿e lekarze zarabiaj¹ za ma³o,
ale w tym roku nie dostan¹
podwy¿ek. – Mo¿na o tym
mówiæ w nastêpnych latach.
Nie staæ nas teraz na wy³o¿e-
nie 11 mld z³otych – ucina. 

Przewodnicz¹cy lekarzy
strajkuj¹cych, Krzysztof Bu-
kiel z Ogólnopolskiego
Zwi¹zku Zawodowego Leka-
rzy jest zaskoczony t¹ sum¹.
– Nie chcemy 11 mld z³, tu

mówimy o 4 mld z³ – twierdzi.

Czy mo¿liwy jest jakikol-
wiek kompromis?

Zdaniem Krzysztofa Bukie-
la, jest du¿a szansa na kom-
promis z rz¹dem. - Jesteœmy
gotowi na niewielkie odrocze-
nie naszych oczekiwañ, ale
nie na zmniejszone wynagro-
dzenia. To, co rz¹d ma teraz,
niech nam da. Bêdzie to pe-
wien element gwarancyjny, ¿e
nak³ady na s³u¿bê zdrowia bê-
d¹ wzrastaæ - powiedzia³ Bu-
kiel na antenie TVN24. 

We wtorek w po³udnie,
podczas konferencji prasowej,
OZZL przedstawi³o swój pro-
jekt kompromisu: przeznacze-
nie 1 mld z³ w bud¿ecie NFZ
na podwy¿ki dla lekarzy od
paŸdziernika; zapisanie gwa-
rancji podwy¿kowych dla le-
karzy w projekcie ustawy bu-
d¿etowej na 2008 r., wprowa-
dzenia zeroprocentowej staw-
ki VAT za us³ugi zdrowotne. 

Bukiel podkreœli³ te¿, ¿e nie
bêdzie dalszych ustêpstw wo-
bec rz¹du. - Po raz ostatni wy-
ci¹gamy rêkê do porozumie-
nia - zapowiadaj¹. 

Sytuacjê w s³u¿bie zdrowia
ocenia te¿ opozycja. Platfor-
ma Obywatelska pracuje nad

projektem ustawy, która po-
mog³aby unikn¹æ takich pro-
testów w przysz³oœci. 

Przewodnicz¹ca sejmowej
komisji zdrowia Ewa Kopacz
(PO) uznaje strajk lekarzy
rozpoczêty w poniedzia³ek za
„dowód choroby, która toczy
polsk¹ s³u¿bê zdrowia”.

- To efekt „bezczynnoœci”
w³adzy przez ostatnie dwa la-
ta – uwa¿a pos³anka Kopacz.

- Znaj¹c moich kolegów le-
karzy wierzê g³êboko, ¿e je¿e-
li dostan¹ dzisiaj akt prawny,
który bêdzie im gwarantowa³
w przysz³ym roku nic wiêcej
ponad to, co obiecuje zarów-
no premier jak i minister, czy-
li kontynuacjê 30 proc. pod-

wy¿ki plus 15 proc. tego, co
obiecuje minister Zbigniew
Religa, to myœlê, ¿e to bêdzie
dobry punkt wyjœcia do roz-
mów o powrocie naszych le-
karzy do pacjentów - dodaje.

Œrodki na podwy¿ki powin-
ny - zdaniem Platformy - po-
chodziæ m.in. ze wzrostu

przychodów Narodowego
Funduszu Zdrowia spowodo-
wanego przez wzrost wyna-
grodzeñ pacjentów i przenie-
sienia do finansowania ze
œrodków bud¿etowych czêœci
ratownictwa medycznego,
które obecnie finansowane
jest przez NFZ.

Magda Marianek−Tenczyńska

STRAJKUJEMY DO ODWOŁANIA!
Lekarze w ca³ej Polsce rozpoczêli beztermi-
nowy strajk. W ca³ej Polsce protestuje ponad
200 placówek – w stolicy strajkuje siedem
szpitali. W ci¹gu kilku dni do³¹cz¹ nastêpne.
Powód? Zbyt niskie p³ace w s³u¿bie zdrowia. 

Poparcie dla strajkuj¹cych wyrazili lekarze ze Szpitala Dzieciê-
cego przy ul. Niek³añskiej. 

Oticon Delta - aparat
XXI wieku

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

NZOZ LECZNICA FUNDACJI ZDROWIENZOZ LECZNICA FUNDACJI 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
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Centralny Oœrodek Sportu
poszukuje nowego dzier¿awcy
Stadionu X-lecia, firmy,
która przejmie organi-
zacjê handlu wokó³
stadionu od przedsiê-
biorstwa Damis,
którego umowa
o dzier¿awê wygasa 30
czerwca. Kontrakt z nowym
organizatorem Jarmarku Europa
bêdzie obowi¹zywa³ tylko przez
trzy miesi¹ce do 30 wrzeœnia. 

Minister sportu Tomasz Li-
piec zdecydowa³, ¿e kupcy bêd¹
mogli handlowaæ na stadionie
do koñca wrzeœnia, czyli o trzy
miesi¹ce d³u¿ej, ni¿ wczeœniej
planowano. Jednoczeœnie ko-
munikat ministerstwa podkre-
œla³, ¿e decyzja o nieprzed³u¿e-
niu umowy z Damisem - do-
tychczasowym dzier¿awc¹ tar-
gowiska - jest nieodwo³alna
(umowa wygasa 30 czerwca). 

- Nie zrobiliœmy jeszcze roz-
poznania rynku, komu mo¿emy
zaproponowaæ tak¹ umowê,
prawdopodobnie pomog¹ nam
w tym sami kupcy - powiedzia³
na konferencji jeden z dyrekto-
rów COS Tadeusz Mamiñski. 

G³ównym warunkiem dyrek-
cji Centralnego Oœrodka Spo-
rtu, stawianym nowemu dzier-
¿awcy, jest zapewnienie, ¿e
dzieñ koñca obowi¹zywania
umowy, tj. 30 wrzeœnia, bêdzie
te¿ ostatnim dniem handlu na
stadionie. Niedope³nienie tego
punktu umowy bêdzie grozi³o,
wed³ug Mamiñskiego, „powa¿-
nymi konsekwencjami finanso-
wymi”. 

� � �
Chcia³byœ wreszcie pod³¹-

czyæ siê do kanalizacji? Urz¹d
Miasta zap³aci za likwidacjê
Twojego szamba! Osoby, które
planuj¹ pod³¹czyæ siê do kana-
lizacji w 2007 roku powinny siê
spieszyæ – wnioski sk³adaæ
mo¿na do 29 czerwca 2007 r.
Ci, którzy planuj¹ takie przed-
siêwziêcie na 2008 rok maj¹
wiêcej czasu – wnioski bêd¹
przyjmowane od 1 wrzeœnia do

30 listopada 2007 r. Dofinanso-
wanie w kwocie 3000 z³otych,
zostanie przekazane po zakoñ-
czeniu inwestycji i przedsta-
wieniu dokumentów potwier-
dzaj¹cych pod³¹czenie nieru-
chomoœci do kanalizacji.

Wiêcej informacji na stronie
www.um.warszawa.pl (na pod-
stronie Biura Ochrony Œrodo-
wiska), a tak¿e pod nr. tel.: 
022 656-61-83, 022 656-61-44.

� � �
Rada Rodziców, nauczyciele

i uczniowie Gimnazjum Nr 23
zapraszaj¹ w sobotê 26 maja
w godz. 10.00-12.00 na Festyn
Rodzinno-S¹siedzki, który
odbêdzie siê na terenie boiska
przy ul. Tarnowieckiej 4.
W programie przewidziano
m.in. konkursy sportowe, pla-
styczne, egzamin na kartê ro-
werow¹, sadzenie drzewek
i krzewów, konkurs muzyczny
i wspólne muzykowanie bie-
siadne. Z uczestnikami spotkaj¹
siê Adam Grzegrzó³ka i Jaro-
s³aw Karcz – zastêpcy burmi-
strza dzielnicy Praga Po³udnie
oraz Marcin Kluœ – przewodni-
cz¹cy Rady Dzielnicy Praga
Po³udnie. Na zakoñczenie prze-
widziano wspóln¹ fotografiê pt.
„Nasza rodzina i s¹siedzi”. 

� � �
11maja dzieci z Przedszkola

Nr 264 przy ul. Korkowej
odwiedzili niecodzienni goœcie
- studenci medycyny bior¹cy
udzia³ w projekcie Szpital Plu-
szowego Misia. Jest to specjal-

na akcja skierowana do przed-
szkolaków. Autorzy projektu
uwa¿aj¹, ¿e dziêki tej akcji uda
siê zmniejszyæ poziom stresu

zwi¹zanego z wizyt¹ ma³ego
dziecka u lekarza i przyzwycza-
j¹ go do widoku personelu me-
dycznego i zabiegów lekar-
skich. 

Zaœ studenci nawi¹zuj¹c kon-
takt z przedszkolakami zdobêd¹
nowe doœwiadczenia z niezwy-
kle wymagaj¹cymi pacjentami,
jakimi s¹ dzieci. 

� � �
Z okazji zbli¿aj¹cego siê

„Dnia Matki” i „Dnia Dziecka”
27 maja w godzinach 11.00-
18.00 na terenach rekreacyj-
nych przy ul. Majdañskiej 3
odbêdzie siê impreza pt. „Pra-
skie Powitanie Lata 2007”.
Organizatorzy Ognisko TKKF
„Varsovia” wspólnie z Wy-
dzia³em Sportu i Rekreacji
dzielnicy Praga Po³udnie przy-
gotowali wiele atrakcji. Ca³e
rodziny bêd¹ mog³y siê bawiæ
bior¹c udzia³ w konkursach,
turniejach, pokazach sporto-
wych lub ogl¹daj¹c wystêpy
estradowe. 

� � �
Maj jest najpiêkniejszym

miesi¹cem w Ogrodzie Bota-
nicznym PAN w Powsinie.
Niesamowite wra¿enie spra-

wiaj¹ kwitn¹ce w olbrzymiej
masie ró¿ne odmiany ró¿a-
neczników zimozielonych (ro-
dodendronów). Na uwagê za-
s³uguj¹ azalie. W pe³ni kwit-
nienia jest tzw. magnolia czar-
na - o kwiatach ciemnopurpu-
rowych prawie czarnych. Pod
koniec maja zakwitaj¹ tawu³ki
maj¹ce kwiaty bia³e, fioletowe,
ró¿owe i czerwone, które s¹
dum¹ Ogrodu. Piêknie prezen-

tuj¹ siê goŸdziki, pos³onki i dê-
bik oœmiop³atkowy. 

� � �
31 maja przypada
„Œwiatowy Dzieñ Bez
Tytoniu”. Jego celem
jest walka o uwolnie-

nie naszego otoczenia,
a tak¿e osób niepal¹cych

od dymu tytoniowego. Na
Placu Konstytucji od godz.
13.00 bêdzie mo¿na uzyskaæ
porady jak rzuciæ palenie, bez-
p³atne badanie cukru, choleste-
rolu, ciœnienia. Bêd¹ zabawy
sportowe i przejazdy zabytko-
wymi tramwajami. 

� � �
Ko³o Nr 6 Polskiego Zwi¹z-

ku Emerytów, Rencistów i In-
walidów organizuje 31 maja br.
o godz. 13.00 zebranie w Domu
Kultury „Anin” przy ul. V Po-
przecznej 33 (parter).

Tematem spotkania bêdzie
m.in. przekazanie informacji z po-
bytu na turnusie rehabilitacyjnym. 

� � �
Maj to miesi¹c, w którym

drugoklasiœci przystêpuj¹ do
I Komunii Œw. Jest to czas wiel-
kich prze¿yæ duchowych dla
nich i ich najbli¿szych. Aby

podkreœliæ wyj¹tkowoœæ tej
chwili wiele parafii k³adzie na-
cisk na skromnoœæ i prostotê
stroju komunijnego. 

� � �
XII Ogród Jordanowski przy

ul. Kwatery G³ównej 11 obcho-
dzi w tym roku 60-lecie istnie-
nia. Uroczystoœæ jubileuszowa
rozpocznie siê 4 czerwca od
godz. 14.00. Dzieci, m³odzie¿,
a tak¿e doroœli mieszkañcy Go-
c³awka bêd¹ mogli poznaæ hi-
storiê Ogrodu Jordanowskiego.
Wszyscy, którzy znaj¹ XII
Ogród Jordanowski, korzystali
z zajêæ lub imprez, dysponuj¹
ciekawymi zdjêciami lub chcie-
liby siê podzieliæ wspomnienia-
mi, proszeni s¹ o pomoc w gro-
madzeniu materia³ów, które
mog¹ pomóc w rekonstrukcji
dziejów „Jordanka”, wspó³pra-
cê i udzia³ w uroczystoœci.

� � �
Premier Jaros³aw Kaczyñski

zaprasza mieszkañców na Dzieñ
Otwarty Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów RP (Al. Ujazdowskie
1/3). Pomieszczenia mo¿na
zwiedzaæ w niedzielê 3 czerwca
w godzinach 10.00-18.00. Szcze-
gó³y na www.premier.gov.pl

� � �
Naczelnik Urzêdu Skarbowe-

go Warszawa-Wawer zaprasza
30 maja o godz. 10.00 wszyst-
kich chêtnych do siedziby urzê-
du przy ul. Mycielskiego 21,

sala konferencyjna pok. 407
(IV p.) na spotkanie informa-
cyjne w zakresie zmian w po-
datku od czynnoœci cywilno-
prawnych i podatku od spad-
ków i darowizn obowi¹zuj¹-
cych od 2007 roku.

� � �
W niedzielê 3 czerwca br.

o godz. 10.00 w Oœrodku Edu-
kacji Kulturalnej SBM „Grena-
dierów” Al. St. Zjednoczonych
40 bêdzie przyjmowa³ Clive
Harris (spotkanie bez biletu).

(ab) (ag) (mkp)
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Zaproszenia dla mieszkańców

��Hol budynku COS al. Zieleniecka 1 – 10.06. godz. 10.00 - Turniej te-
nisa sto³owego amatorów. Organizatorzy firma DAMIS i TKKF „Sta-
dion”. Tel. kontakt. Zygmunt Krasiñski (022) 666-95-68
�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Grochowska
274 (wejœcie od Kamionkowskiej) – 25.05. godz.18.00 – Praska Fa-
la DŸwiêku. Koncert promuj¹cy now¹ p³ytê Spontane – „OdnajdŸ
siebie” (2007). Zagraj¹: Outsane, JeŸdŸcy Ciemnoœci, Spontane;
26.05. godz.17.00 – Koncert w wykonaniu pianistów z Zespo³u
Szkó³ Muzycznych nr 1 w Warszawie, uczniów klasy fortepianu
prof. El¿biety Karaœ-Krasztel; 31.05. godz.19.00 - Wernisa¿ wysta-
wy batiku Elmiry Seit-Ametova (Ukraina). 02 i 03.06 – I Ogólnopol-
ski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja wolnoœci”-  02.06. godz. 11.00
Koncert Konkursowy;  3.06. godz. 17.00 - Koncert Fina³owy. 
��Muszla Koncertowa Park Skaryszewski im. I. J. Paderewskie-
go - 27.05. godz.18.00 - „Koncert na Dzieñ Matki”. Wykonawcy: Ju-
styna Reczeniedi oraz Trio Jerzego Cembrzyñskiego w sk³adzie: Ka-
mila Szaliñska-Ba³was – skrzypce, Micha³ Pindakiewicz - gitara, Je-
rzy Cembrzyñski - kontrabas, aran¿acje. Prowadzenie koncertu - El¿-
bieta Mêczykowska.
�� Szko³a Podstawowa Nr 279 ul. Cyrklowa 1 – 26.05. godz. 11.30
Rodzinny Festyn Sportowy „Mama,Tata i Ja”. 
�� Dom Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8 - 24.05. godz.
19.00 - „Patriotyzm Jutra” prelekcja dr Macieja Wojtyñskiego, wy-
k³adowcy z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego i dzien-
nikarza TVP1 nt. „Zamki Kresowe Rzeczpospolitej” w po³¹czeniu
z projekcj¹ filmów pt.„¯ó³kiew”, „Krzemieniec”; 5.06. godz.18.00
Przedstawienie teatralno- muzyczne dla dzieci pt. „To ju¿ lato, co ty
na to” w wykonaniu artystów scen krakowskich (z okazji Miêdzyna-
rodowego Dnia Dziecka); 5-30.06. w godz. 14.00 – 20.00 Wystawa
sekcji plastycznej DK „Rembertów” prowadzonej przez El¿bietê
Wypych pt. „Marionetki”; 9.06. w godz. 15.00-22.00 „Œwiêto Rem-
bertowa 2007” – impreza artystyczna organizowana we wspó³pracy
z urzêdem dzielnicy Rembertów. Wyst¹pi m.in. œwiatowej s³awy ze-
spó³ „BONEY M”, (dziedziniec Ratusza,  al. Gen. A. Chruœciela 28).
�� Klub Kultury ”Falenica” ul. W³ókiennicza 54 - 24.05. godz.
18.00 - „Niespodzianki dla Mamy i Taty”; 29.05 godz. 18.00 - koncert
zespo³u „Melodyjki”; 29.05. godz. 18.00 - „Melodyjki Dzieciom”
koncert z okazji Dnia Dziecka; 30.05. godz. 17.30 - Majówka w Kazi-
mierzu nad Wis³¹; 6.06. godz. 17.30 - Zdrowiej latem, wyk³ad Bo¿e-
ny Ryczkowskiej (w ramach programu „Nurty ¿ycia”); 11.06. godz.
18.00 - Ju¿ wakacje - otwarte spotkanie grupy literackiej „Ogniwa”,
prowadzenie Anna Wiewióra; 13.06. godz. 18.00 - Straszne dzieci,
plenerowa wersja spektaklu w re¿yserii Szczepana Szczytno. 
�� Oœrodek Kultury „Weso³a” ul. Starzyñskiego 21 – 27.05. godz.
16.00 – Pogodna, Oddzia³ Oœrodka w Starej Mi³osnej ul. Jana Paw³a
II 25 - Teatrzyk dla dzieci.
��Klub Kultury „Anin” ul. V Poprzeczna 33 – Wystawa przedstawia-
j¹ca historiê i kulturê £u¿yc. Obszar ten zamieszkuje najmniejszy naród
s³owiañski - Serbo³u¿yczanie, którego liczebnoœæ wskutek germanizacji
i asymilacji, przez wieki stale zmniejsza³a siê i wynosi obecnie ok.
60.000. Ekspozycja czynna do ok. po³owy czerwca.
�� £azienki Królewskie – 16.06. godz. 17.00-19.30; 17.06. godz.
10.00-17.00 - Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Dni Mazow-
sza w Warszawie - Mazowieckie Klimaty.
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SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

�� kabiny, wanny, meble ³azienkowe
�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia

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

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE

� panele podłogowe 
� BARLINEK – deska podłogowa
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew. 
� parapety wew. i zew. i marmur włoski
� rozety, rolety
� karnisze, tralki, poręcze
� listwy drewniane, MDF i PCV
� listwy przypodłogowe

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

Prezydium Rady Warszawy zasiad³o do wspól-
nego sto³u z mediami lokalnymi. Nie do uczto-
wania, ale do rozmów o lepszej wspó³pracy.
- Mamy œwiadomoœæ, jak¹ wa¿n¹ rolê spo³eczn¹ odgrywa prasa

lokalna. Jesteœcie najbli¿ej mieszkañców. Jesteœcie okiem i uchem te-
go, co siê dzieje w zbli¿eniu w³adzy do ludzi – rozpocz¹³ Lech Jawor-
ski (PO), przewodnicz¹cy Rady Warszawy i doda³, ¿e g³ównym mo-
torem tego spotkania by³a jego zastêpczyni Olga Johann (PiS). W³a-
dze rady pyta³y co mog¹ zrobiæ, aby mediom lokalnym u³atwiæ pra-
cê i umo¿liwiæ szybki dostêp do informacji. – Czêsto jest tak, ¿e pra-
cujemy nad bardzo wa¿nymi, lokalnymi sprawami, a mieszkañcy
o tym nie wiedz¹ – mówi³a wiceprzewodnicz¹ca Ligia Krajewska
(PO), a Lech Jaworski przedstawi³ rzecznika rady, £ukasza Kowal-
skiego. – Chcielibyœmy otrzymywaæ informacjê o pracach komisji ra-
dy, bo w nich odbywa siê wiêkszoœæ prac – sugerowa³a Ewa Tuchol-
ska (Nowa Gazeta Praska). – Ostatnio poprawi³ siê przep³yw infor-
macji z Urzêdu Miasta i dostajemy, chocia¿ fakt, ¿e w ostatniej chwi-
li, informacje o tym, co i gdzie siê bêdzie dzia³o. 

Przewodnicz¹cy Jaworski zwróci³ uwagê, ¿e Miasto ma Biuro Pra-
sowe, które tym siê zajmuje, a mo¿liwoœci techniczne i osobowe ra-
dy s¹ o wiele mniejsze. „Mieszkaniec” podpowiedzia³, ¿e przecie¿
technicznie jest to proste do wykonania. Wystarczy te same informa-

cje, które przewodniczy komisji wysy³aj¹ do radnych, przesy³aæ tak-
¿e do mediów lokalnych... Prezydium obieca³o, ¿e zajmie siê spraw¹.
– I ju¿ ruszyliœmy jak¹œ sprawê – optymistycznie podsumowa³ Lech
Jaworski. Poruszona zosta³a te¿ dra¿liwa kwestia wydawania publicz-
nych pieniêdzy przez w³adze Warszawy na publikacje w mediach. 

Andrzej Rogiñski (Po³udnie G³os Mokotowa i Ursynowa) przypo-
mnia³ o obowi¹zku publikowania uchwa³ w prasie lokalnej. Prawda
jest taka, ¿e Urz¹d Miasta daje og³oszenia i publikuje uchwa³y w lo-
kalnych dodatkach gazet ogólnopolskich. Pretensje mediów lokalnych
nie dotykaj¹ tylko tej kwestii, ¿e urz¹d daje zarobiæ du¿ym tytu³om.
W grê wchodzi polityka informacyjna Miasta i kwestia pewnej niego-
spodarnoœci. – Do ilu mieszkañców Wawra – retorycznie pyta³a nasza
redakcja – dotar³o og³oszenie o mo¿liwoœci zwrotu kosztów za likwida-
cjê szamba w dzielnicy Wawer zamieszczone w... ogólnopolskim dzien-
niku? A Grzegorz Wysocki (Informator ¯oliborza) prosi³ o wyt³uma-
czenie, jaki jest sens publikowania w du¿ej gazecie informacji o wy³o-
¿eniu do wgl¹du planu zagospodarowania Pól Mokotowskich? 

Rada Warszawy ma mo¿liwoœci kontrolne pracy i decyzji Urzêdu
Miasta. Dobrze by by³o, gdyby radni sprawdzili, ile pieniêdzy z bu-
d¿etu stolicy trafi³o do du¿ych wydawnictw, a ile do prasy lokalnej.
Proporcje s¹ przera¿aj¹ce. A, jak na wstêpie spotkania zaznaczy³
przewodnicz¹cy Jaworski – to my jesteœmy najbli¿ej mieszkañców.
Warto o tym pamiêtaæ. Adam Rosiński

Rada bardziej medialna, 
a media bardziej uradowane?

P³yta „Dzieciêce ZOO - elementarz pe³en bajek” zosta³a nagrana
przez artystkê w 2005 roku, ale mog³a siê ukazaæ dopiero teraz
dziêki pomocy Fundacji Grupy TP. Do p³yty do³¹czony jest mini
œpiewnik z tekstami piosenek i wierszyków. (ab)

Zaśpiewaj z mamą!
Specjalnie z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka
22 maja do sklepów trafi³a ostatnia p³yta zmar³ej
w grudniu zesz³ego roku Danuty Rinn. 

24 i 25 maja na terenie
Praskiej Gie³dy Spo¿yw-
czej w Z¹bkach odbêd¹
siê III Dni Produktów Re-
gionalnych i Tradycyjnych
„Polskie Smaki”. Swoje
wyroby zaprezentuj¹ pro-
ducenci z Mazowsza,
a tak¿e z Województwa
Œwiêtokrzyskiego i Kujaw-
sko-Pomorskiego.

Od szesnastu lat Praska Gie³-
da Spo¿ywcza jest najwiêk-
szym rynkiem hurtowym
w bezpoœrednim s¹siedztwie

naszych dzielnic. Dane staty-
styczne wskazuj¹, ¿e PGS zao-
patruje przesz³o 60 procent
sklepów prawobrze¿nej War-
szawy. Ju¿ po raz trzeci gie³da
organizuje dni spo¿ywczych
produktów regionalnych i tra-
dycyjnych. Przez dwa dni bê-
dzie mo¿na nacieszyæ oczy
i podniebienia wyrobami bar-
dzo wysoko cenionymi przez
konsumentów. Wytwarzane wg
tradycyjnych i regionalnych re-
ceptur wêdliny, sery, miody,
wyroby garma¿eryjne s¹
przedmiotem poszukiwañ. Jed-

nak to z jakim apetytem o nich
mówimy nie przek³ada siê a¿
tak bardzo na ich sprzeda¿. 

Ma³ym producentom nie jest
³atwo wejœæ na rynek warszaw-
ski. A co dopiero siê na nim
utrzymaæ. Pomoc¹ w nawi¹za-
niu kontaktów handlowych s³u-
¿¹ w³aœnie imprezy organizo-
wane przez PGS. Patronat nad
producentami regionalnymi
„Polskich Smaków” objêli mar-
sza³kowie Województwa Ma-
zowieckiego i Œwiêtokrzyskie-
go – Adam Struzik i Adam Ja-
rubas. Na dwudniow¹ prezenta-

cjê produktów i wytwórców,
która potrwa od godzin rannych
do popo³udniowych, zaprasza
prezes Praskiej Gie³dy Spo¿yw-
czej, Zenon Dani³owski. Warto
wspomnieæ, ¿e gie³da prowadzi
tak¿e dzia³alnoœæ kulturaln¹. 

Obecnie w siedzibie PGS
prezentowana jest wystawa ma-
larstwa i grafiki Stanis³awa
Praussa. Wystawa pokazuje
g³ównie prace zwi¹zane z tema-
tyk¹ wiejsk¹ co znakomicie
komponuje z III Dniami Pro-
duktów Regionalnych i Trady-
cyjnych. rosa

W ramach projektu, 17 ma-
ja w sali CPK wystawiony zo-
sta³ spektakl „Terminal” w wy-
konaniu m³odzie¿owej grupy
teatralnej Riposta. By³ te¿ kon-
cert poezji œpiewanej (m.in. te-
ksty Niemena i Soyki) w wyko-
naniu £ukasza Szemraja, lau-
reata „Szansy na sukces”,
któremu akompaniowa³ gita-
rzysta Piotr Bajus. By³y tak¿e
prezentacje taneczne. – Za po-
moc¹ dzia³añ kulturalnych po-
kazujemy wielokulturowoœæ –
Maria Tracz, kierownik Klubu
Relax, wyjaœnia ideê projektu.
– Pokazujemy co nas ³¹czy, a co

dzieli. Hanna Wilczyñska, która
w klubie jest instruktorem tea-
tralnym dodaje, ¿e to element
wychowania przez sztukê. 

Klub Relax dzia³a na Osie-
dlu Ostrobramska. Œciœle
wspó³pracuje z Gimnazjum Nr
23. Alicja i Micha³, uczniowie
tego gimnazjum, ubarwiali fi-

na³ projektu pokazami tañca.
To pierwsza impreza, z któr¹
Relax wyst¹pi³ w CPK. Widaæ
by³o, ¿e Maria Tracz bardzo
prze¿ywa³a imprezê i mia³a
tremê nie mniejsz¹ ni¿ m³odzi
artyœci. W kuluarach wyrzuca-
³a sobie, ¿e z emocji zapo-
mnia³a przywitaæ ze sceny bur-
mistrza Adama Grzegrzó³kê
i przewodnicz¹cego rady Mar-
cina Klusia, którzy siedzieli na
widowni. 

Niedawno w Klubie Relax
otwarto salê widowiskowo-
koncertow¹, na której nied³ugo,
4 czerwca, wyst¹pi Anna Ja-
gielska, pieœniarka i gitarzystka
specjalizuj¹ca siê w muzyce hi-
szpañskiej, sefardyjskiej i laty-
noamerykañskiej. – Bêdzie
wszystko o mi³oœci po hiszpañ-
sku – zaprasza kierownik klubu
– i w ciekawej scenerii, bo
w tym samym czasie mamy wy-
stawê prac znanej malarki An-
ny Sobol. Magda K.

Szkoła, która łączy
W ramach obchodów Œwiatowego Dnia Spo³eczeñstwa
Informacyjnego, w Technikum £¹cznoœci im. prof. 
J. Groszkowskiego przy Zespole Szkó³ nr 37, odby³o siê
spotkanie pod has³em „£¹czenie m³odych perspektyw¹
technik informacyjnych i komunikacyjnych”.

G³ównym celem spotkania, zorganizowanego przez dyrekcjê szko³y
i Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), by³a wymiana doœwiad-
czeñ w kszta³ceniu specjalistów w dziedzinie telekomunikacji. Podpi-
sano równie¿ porozumienie dotycz¹ce objêcia Technikum £¹cznoœci
honorowym patronatem SEP. 

- Chcemy, ¿eby ten patronat oznacza³ sta³y, bie¿¹cy kontakt z uczniami –
mówi prof. Jerzy Barglik, prezes SEP. – Otwieramy siê szerokim frontem
ku ludziom m³odym, bo oni, tu w Polsce, nie w Anglii czy Irlandii, powin-
ni dostaæ swoj¹ szansê. Wyrazem tej inicjatywy by³o ufundowanie przez
Stowarzyszenie stypendium naukowego jednemu z uczniów technikum.

Zaproszonym du¿o radoœci sprawi³o z³o¿enie podpisu w Ksiêdze Goœci
wyœwietlonej na interaktywnej tablicy. Ciekawym punktem spotkania by³o
tak¿e przedstawienie w wykonaniu m³odzie¿y szkolnego teatru N.O.R.A. 

- Poza dokonaniami naukowymi, jesteœmy nastawieni na dzia³alnoœæ
sportow¹ i artystyczn¹, szko³a wspó³pracuje z teatrami „Buffo” i „Ro-

m¹” – mówi dr Eugeniusz Œniegowski, dyrektor technikum. – Jeœli
chodzi o podpisane dziœ porozumienie, zapewniam, ¿e szko³a jest w sta-
nie wywi¹zaæ siê z niego i aktywnie w³¹czyæ siê do wspó³pracy.

Podczas zwiedzania szko³y, goœcie mieli okazjê obejrzeæ prezentacje na
temat zawodowego i sportowego dorobku placówki, a tak¿e jej historii i tra-
dycji. Zaprezentowana zosta³a tak¿e wystawa prac plastycznych autorstwa
m³odzie¿y ze Szkolnych Warsztatów Plastycznych. Piotr Bartoszewicz

Polskie Smaki Dobry Relax w CPK
Od ubieg³ego roku Osiedlowy Klub Relax
przy ul. Tarnowieckiej 13 prowadzi³ projekt
pt. „Jedna Europa – wiele kultur”, którego fi-
na³em by³a impreza w po³udniowopraskim
Centrum Promocji Kultury. 

Passo double Alicji i Micha³a



REKLAMA REKLAMA

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

SPECJALIŒCI – odp³atnie:
DOROŒLI: DIABETOLOG �� CHIRURG NACZYNIOWY �� DERMATOLOG �� OKULISTA �� ORTOPEDA �� UROLOG �� LARYNGOLOG 

�� NEFROLOG – choroby nerek �� KARDIOLOG �� ALERGOLOG �� NEUROLOG �� GINEKOLODZY
DZIECI: ALERGOLOG �� LARYNGOLOG �� OKULISTA �� NEUROLOG �� GINEKOLOG �� DERMATOLOG

�� CHIRURG (badanie stawów biodrowych)
USG: BRZUCH, WÊZ£Y CH£ONNE, TARCZYCA, ŒLINIANKI, SUTKI, J¥DRA, OKO, STAWY BIODROWE NIEMOWL¥T

�� echo serca �� holtery – EKG i ciœnieniowy �� próby wysi³kowe �� doppler naczyniowy
�� badania cytologiczne �� kolposkopia  �� USG GINEKOLOGICZNE �� KTG (badanie têtna p³odu)

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO: (Interniœci, Pediatrzy) 
PRZYCHODNIA – tel. 022 87-99-209

Zapraszamy do poradni specjalistycznych: BEZP£ATNIE
OKULISTYCZNEJ �� LECZENIA JASKRY �� GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZEJ �� LECZENIA NIEP£ODNOŒCI

�� PATOLOGII CI¥¯Y �� KARDIOLOGICZNEJ 
�� NADCIŒNIENIA TÊTNICZEGO �� ELEKTROKARDIOGRAFICZNEJ (próby wysi³kowe)

�� STOMATOLOGICZNEJ – tel. 022 610-38-52
�� REHABILITACJI W OŒRODKU DZIENNYM – tel. 022 610-25-94
�� LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ 
�� FIZJOTERAPEUTYCZNE ZABIEGI AMBULATORYJNE

PROFILAKTYKA: Program wczesnego wykrywania zaka¿eñ HIV u kobiet w ci¹¿y �� rak szyjki macicy etap podstawowy
(cytologia) i pog³êbiony (kolposkopia) �� wczesna diagnostyka leczenia jaskry – etap I i II


