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Wielkie wow
Ludzie chc¹ symbolicznych

zmian... Tak traktujê sondê inter-
netow¹, jak¹ przeprowadzono
wœród mieszkañców jednego
z mazurskich miasteczek. W³adza
uczciwie postawi³a dylemat: pie-
niêdzy mamy tyle i tyle. Mo¿emy
za to wybudowaæ luksusowy ba-
sen, albo ponaprawiaæ ulice, wy-
budowaæ brakuj¹ce szalety, pore-
montowaæ elewacje budynków.

Dyskusja by³a za¿arta, ale
w ostatecznym g³osowaniu mia¿-
d¿¹c¹ przewagê zdoby³ basen. Dla-
czego? „Bo chcemy wreszcie korzy-
staæ z cywilizacji”, „ ju¿ doœæ topienia
pieniêdzy w to, czego i tak nie wi-
daæ, a na basen bêdê mog³a pójœæ
z dzieæmi i jak cz³owiek wypocz¹æ”...

Zaskakuj¹ce? Otó¿ wcale nie!
Ruszyliœmy w œwiat i widzimy, ¿e
tam ludzie „maj¹ gdzie pójœæ”, choæ
w takim Londynie, Wiedniu czy
Hamburgu nie brakuje rozpadaj¹-
cych siê budynków, a do toalety
„chodzi siê do restauracji”. A jednak
miasto inwestuje przede wszystkim
w gigantyczne ko³a diabelskie,
sk¹d jest piêkny widok albo w wie-
lofunkcyjne hale sportowo - wido-
wiskowe itp. To daje u³udê innego
¿ycia, wra¿enie „dobrze wydanych
pieniêdzy”. Bo mo¿na wydaæ milio-
ny na remont kilkunastu kamienic,
ale co to jest kilkanaœcie kamienic
w skali ca³ej dzielnicy...

Takie teraz s¹ i aspiracje Pola-
ków. W tym i warszawiaków -
o czym œwiadczy szalone powo-
dzenie Parku Fontann na
Podzamczu. Ja mia³bym jednak
radê dla w³adz Miasta. Dzielcie
pieni¹dze rozs¹dnie: - i na coœ,
o czym powiemy: woooow (np.
Centrum Nauki Kopernik) i na ma-
lutkie wow - jak choæby doprowa-
dzenie pozbawionych kanalizacji
uliczek starego Grochowa do
standardu XXI wieku. Albo za-
dbajmy jednak o okolice Stadionu
Narodowego, bo tam bêdzie wiel-
kie wooow, ale obok straszne bu-
uuu - jak to siê teraz pisze w Inter-
necie. Tomasz Szymański
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Prawie w ka¿dym mieszkaniu jest termo-
metr rtêciowy, który zawiera w sobie
œmiertelny pierwiastek. Nie daj Bóg (a nie-
stety czasami daje), jak dojdzie do zbicia
termometru…

Uwa¿aj z „MIESZKAÑCEM”
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ul. MIÊDZYBORSKA 57/65 lok. 46 a
tel. (22) 646-02-57         

pon.-pt.10.00-18.00      sob.10.00-14.00

Ju¿ niebawem zmieniamy lokalizacjê!
Nowa siedziba: ul. Grochowska 336

OPTYK, OKULISTA

D R U G A  PA R A  G R AT I S !

LAPTOPY, KOMPUTERY, NETBOOKI

NAPRAWA I SERWIS 
SKUP UŻYWANYCH LAPTOPÓW także zepsutych

SPRZEDAŻ UŻYWANYCH LAPTOPÓW atrakcyjne ceny!!!

Tel.: (22) 403 84 74, 794 583 433
ul. Igañska 34, Warszawa

www.sinpro.pl serwis@sinpro.pl
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KRONIKA POLICYJNA
VI i VII Komendy Rejonowej

Akcja sier¿anta po s³u¿bie
Policjant z komisariatu w Wawrze wracaj¹c sa-

mochodem do domu, w œrodku nocy, zatrzyma³
pijanego kierowcê, który jak siê póŸniej okaza³o
mia³ ju¿ s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów. Co
wzbudzi³o zainteresowanie policjanta? Otó¿ sa-
mochód jecha³ od krawêdzi do krawêdzi. Prowa-
dz¹cy auto kompletnie nad nim nie panowa³. Poli-
cjant pojecha³ za renaultem, chcia³ zatrzymaæ kie-
ruj¹cego. 36-letni Tadeusz S. zatrzyma³ siê przy
swojej posesji i natychmiast próbowa³ uciec do
domu. Jego ¿ona, która pojawi³a siê na podwórku
chcia³a nawet wmówiæ funkcjonariuszowi, ¿e to
ona prowadzi³a auto. Policjant przedstawi³ siê
i poda³ powód swojej interwencji. Wówczas mê¿-
czyzna wpad³ w sza³, grozi³ policjantowi, na miej-
sce szybko przyjecha³ do pomocy patrol innych
funkcjonariuszy. Mê¿czyzna mia³ 2 promile alko-
holu we krwi.  Po sprawdzeniu w policyjnej bazie
wysz³o na jaw, ¿e 36-latek mia³ ju¿ orzeczony s¹-
dowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Trzech poszukiwanych 
w jedn¹ dobê

Policjanci zajmuj¹cy siê poszukiwaniem osób
œciganych i zaginionych w wydziale kryminalnym
ka¿dego dnia dokonuj¹ kolejnych ustaleñ i namie-
rzaj¹ miejsca pobytu kolejnych osób. Jednak je-
den z ostatnich dni by³ szczególnie owocny; uda-
³o siê zatrzymaæ a¿ trzech poszukiwanych! Dziêki
pracy operacyjnej stró¿e prawa dotarli do 41-let-
niego Grzegorza K., który ma do odbycia karê ro-
ku pozbawienia wolnoœci. 22-letni Mariusz O.
próbowa³ ukryæ siê za plecami matki, która upar-
cie twierdzi³a, ¿e syna nie ma w domu. M³ody
cz³owiek by³ poszukiwany na podstawie nakazu
doprowadzenia do najbli¿szego aresztu lub zak³a-
du karnego. Z kolei na 52-letniego Dariusza W. za
którym wydano list goñczy funkcjonariusze cze-
kali w domu jego konkubiny. Mê¿czyzna nie kry³
zaskoczenia, kiedy po powrocie do mieszkania
zosta³ przywitany przez stró¿ów prawa.

Próbowa³ zabiæ, bo kocha³
Policjanci wydzia³u wywiadowczo-patrolowe-

go zatrzymali sprawcê usi³owania zabójstwa oraz
zabezpieczyli siekierê, któr¹ chwilê wczeœniej

mê¿czyzna zada³ ciosy pokrzywdzonemu. 49-let-
ni Andrzej P. nie móg³ pogodziæ siê, ¿e jego kon-
kubina kocha teraz innego. Postanowi³ sam za³a-
twiæ tê sprawê i postanowi³ wyeliminowaæ kon-
kurencjê. Policjanci otrzymali informacjê, ¿e
w mieszkaniu le¿y poraniony siekier¹ mê¿czy-
zna. Mundurowi ustalili, ¿e chwilê wczeœniej do
lokalu wszed³ pijany, rozwœcieczony cz³owiek,
który wymachiwa³ siekier¹ i skierowa³ siê do
w³aœciciela mieszkania. Zada³ mu kilka ciosów,
miêdzy innymi w g³owê, po czym... wyszed³. Po-
licjanci rozpoczêli poszukiwania sprawcy. Ju¿ po
kilku minutach znaleŸli siedz¹cego na trawie, nie-
opodal bloku 49-letniego Andrzeja P. Obok mê¿-
czyzny le¿a³a siekiera. 49-latek, który mia³ 2,5
promila alkoholu we krwi trafi³ do aresztu, a sie-
kierê zabezpieczono. Motywem jego dzia³ania
by³a zazdroœæ - postanowi³ wyeliminowaæ rywala
równie¿ walcz¹cego o mi³oœæ jego konkubiny.

Wpad³ po 4 latach
45-letni Rados³aw S. w 2007 roku wy³udzi³

z banku 80 tysiêcy z³otych. Spraw¹ zajmowali siê
policjanci z po³udniowopraskiego wydzia³u do
walki z przestêpczoœci¹ gospodarcz¹. Mê¿czyzna
ukrywa³ siê g³ównie za granic¹. Wydano za nim
list goñczy, poszukiwa³y go ju¿ cztery ró¿ne jed-
nostki z kraju. 45-latek ma na swoim koncie kil-
ka oszustw. Wreszcie zosta³ schwytany.

Na gor¹cym uczynku 
Policjanci otrzymali informacjê od operatora

monitoringu, ¿e na terenie jednego z osiedli do-
sz³o w³aœnie do w³amania do mieszkania. Mun-
durowi b³yskawicznie pojawili siê we wskaza-
nym miejscu. Zlokalizowali m³odego cz³owieka,
który obserwowa³ okolicê i telefonicznie przeka-
zywa³ informacje kolegom. Jego dwaj towarzy-
sze byli jeszcze w okradanym mieszkaniu. Funk-
cjonariusze zaskoczyli w³amywaczy, weszli do
lokalu t¹ sam¹ drog¹, czyli przez drzwi balkono-
we. Zatrzymali ich na gor¹cym uczynku, kiedy
pakowali ³up do toreb. Najbardziej jednak zasko-
czona i zdziwiona by³a w³aœcicielka mieszkania,
która przez ca³y czas... spa³a obok, w pokoju.
Kiedy siê obudzi³a by³o ju¿ po wszystkim, trzej
sprawcy kradzie¿y z w³amaniem do jej domu by-
li ju¿ zatrzymani. toms
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Przygl¹dali siê temu licz-
nie zgromadzeni mieszkañcy,
tak¿e dzieci. Do tego wielki
wóz stra¿acki, lekarz, pielê-
gniarka... Oj, dzia³o siê!

„Mieszkajmy bezpiecznie” -
pod tym has³em Spó³dzielnia
Mieszkaniowa „Ostrobramska”
zorganizowa³a wielki festyn dla
mieszkañców. Gra³a
Reprezentacyjna
Orkiestra Policji (na
zdjêciu), stra¿acy
zachêcali do dzia-
³añ, maj¹cych na ce-
lu podniesienie po-
ziomu bezpieczeñ-
stwa mieszkañców,
demonstruj¹c mo¿-
liwoœci wozu stra-
¿ackiego i ostrzega-
j¹c przed niefraso-
bliwoœci¹. 

Na skraju boiska
patrol policjantów
z owczarkami nie-
mieckimi odpowia-
da³ na mnóstwo py-
tañ, tak¿e dotycz¹-
cych miêdzys¹siedzkich kon-
fliktów i policyjnych dzia³añ
prewencyjnych oraz interwen-
cji. Przy s¹siedniej alejce - pa-
wilon medyczny, z poradami
lekarskimi, mo¿liwoœci¹ kilku
podstawowych badañ (np. ci-
œnienie) i natychmiastowych in-
dywidualnych zaleceñ, jeœli by-
³a taka potrzeba. Po³udniowo-
praski ZOZ dostarczy³ te¿
mnóstwo materia³ów informa-
cyjno-profilaktycznych. 

W g³êbi - ekologia: nadle-
œnictwo z Jab³onny przywioz³o
ca³y samochód sadzonek

drzew (np. modrzewie, buki),
które rozdawa³o za darmo.
Stoisko nadleœnictwa szeroko
informowa³o o kondycji nasze-
go œrodowiska, skupiaj¹c siê
g³ównie na polskich lasach
i ich walorach zdrowotnych,
relaksacyjnych oraz estetycz-
nych.

Wokó³ tych najwa¿niejszych
punktów mo¿na by³o degusto-
waæ wszystko, czego dusza za-
pragnie: grillowane kie³baski,
napoje, s³odycze, lody - poczê-
stunki od sponsorów. Nie za-
brak³o œwietnych, miêdzypoko-
leniowych popisów wokalnych
i tanecznych a tak¿e wystawy
prac uczestników osiedlowego
klubu Relax, który zadba³
o atrakcje: malowanie buzi, de-
coupage, warsztaty rzeŸbiar-
skie. Ka¿dy móg³ korzystaæ!

Na scenie œpiewa³y i tañczy³y
dzieci, ale i starsi: wielokrotnie

nagradzane w presti¿owych
konkursach osiedlowe zespo³y
Amore Mio i chór Witolin. Fe-
styn prowadzi³ ze swad¹ i dow-
cipem Filip Borowski, znany ze
wspó³pracy jego kabaretu Filip
z Konopi z Po³udniowopraskim
Centrum Promocji Kultury
i licznych spektakli zarówno
w CPK jak i w muszli koncerto-
wej w Parku Skaryszewskim.
Wyst¹pi³y te¿ gwiazdy: Mie-
szko Brass Band, Krzysztof Fe-
traœ z zespo³em, Mejk.

Bezpieczeñstwo to podsta-
wa dobrego, spokojnego ¿y-
cia. Dbaj¹ o to na „Ostrobram-
skiej”. Warto pójœæ w ich œla-
dy, bo profilaktyka zagro¿eñ
nie zawsze musi byæ nudna
i ograniczaæ siê do rozrzucania
ulotek. Zw³aszcza, gdy znaj-
duje siê sponsorów, chêtnych
do finansowania tych dzia³añ -
reprezentuj¹ca Zarz¹d SM
„Ostrobramska” Jolanta Zie-
liñska twierdzi, ¿e to wcale nie
jest trudne. Trzeba tylko
chcieæ!

Jan Sulisz

Osiedlowa sobota
W sobotnie po³udnie 11 czerwca blisko
czterdziestu policjantów wysypa³o siê
z wielkiego autokaru i uformowa³o w szyk
miêdzy blokami przy ul. £ukowskiej 5, 7, 9. 
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04-238 Warszawa, ul. Szpacza 2
tel. 611-44-86, fax 611-44-85

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

MATERIA£Y
BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE

MIESZALNIA FARB
Doradztwo i TRANSPORT

Atrakcyjne ceny

BUDUJESZ REMONTUJESZ MALUJESZ www.meble−wierzbowski.pl e−mail: meble@meble−wierzbowski.pl

I WSZYSTKIE INNE MEBLE
oraz NAPRAWA I RENOWACJA

MEBLI DREWNIANYCH
ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel. 502 221 045, 514 074 404

WYŁĄCZNIE LITE DREWNO

ŁÓŻECZKA ŁÓŻKA

(22) 517 88 88   512 024 054   www.ostojarembertow.pl
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¯ycie na emeryturze powinno
kojarzyæ siê ze spokojem i reali-
zowaniem w³asnych zaintereso-
wañ. Niestety, polskim senio-
rom bardzo czêsto brakuje fun-
duszy, by móc w pe³ni korzystaæ
z zas³u¿onego wypoczynku.
Rozwi¹zaniem w tej sytuacji
mo¿e okazaæ siê odwrócona 
hipoteka, produkt finansowy
wprowadzany na rynek przez
fundusze hipoteczne - komentu-
je  Maria Schicht, prezes Fundu-
szu Hipotecznego Familia.

Czym tak naprawdê jest od-
wrócona hipoteka?

Odwrócona hipoteka to pro-
pozycja dla osób powy¿ej 65 ro-
ku ¿ycia, które posiadaj¹ na w³a-
snoœæ albo s¹ wspó³w³aœciciela-
mi mieszkania, b¹dŸ te¿ posiada-
j¹ wieczyste prawo w³asnoœci
lub spó³dzielcze prawo w³asno-
œci. Seniorzy, którzy zdecyduj¹
siê na podpisanie umowy z fun-
duszem hipotecznym, bêd¹
otrzymywali rentê do¿ywotni¹
w zamian za przeniesienie prawa
w³asnoœci do mieszkania na
rzecz funduszu. Senior nie musi
siê obawiaæ, ¿e zostanie pozba-
wiony mieszkania, zawarta umo-
wa w formie aktu notarialnego
gwarantuje mu prawo do do¿y-
wotniego zamieszkania.

Dla kogo jest odwrócona hi-
poteka?

Produkt ten jest skierowany do
osób, które ukoñczy³y 65 rok ¿y-
cia i mieszkaj¹ w miastach oraz:

– s¹ w³aœcicielami nierucho-
moœci, 

– s¹ wspó³w³aœcicielami nie-
ruchomoœci,

– posiadaj¹ spó³dzielcze w³a-
snoœciowe prawo do lokalu,

– posiadaj¹ prawo u¿ytkowa-
nia wieczystego.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e od-
wrócona hipoteka to oferta za-
równo dla osób samotnych jak
i ma³¿eñstw. 

W jaki sposób wylicza siê
wysokoœæ renty do¿ywotniej?

Wysokoœæ renty do¿ywotniej
jest uzale¿niona od kilku istot-
nych kryteriów:

– wartoœci nieruchomo-
œci,  która jest wyceniana przez li-
cencjonowanego rzeczoznawcê; 

– wieku Klienta;
– p³ci Klienta – kobiety, otrzy-

muj¹ mniejsz¹ rentê ni¿ mê¿czy-
Ÿni w tym samym wieku, ponie-
wa¿ œrednia d³ugoœæ ich ¿ycia
jest d³u¿sza.

Na jak d³ugo zawierana jest
umowa o rentê do¿ywotni¹?

Umowa zawierana jest jako
œwiadczenie do¿ywotnie   wyp³a-
cane równie¿, gdy wartoœæ wy-
p³acanej renty przekroczy war-
toœæ mieszkania...

Co mo¿na zrobiæ w przypad-
ku, gdy fundusz hipoteczny nie
wyp³aca ustalonej renty do¿y-
wotniej?

Akt notarialny zabezpiecza in-
teresy seniora równie¿ w takiej
sytuacji. W przypadku zalegania
z wyp³at¹ dwóch albo wiêksz¹
iloœci¹ rent, Klient w trybie arty-
ku³u art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu
postêpowania cywilnego mo¿e
wyst¹piæ o wszczêcie postêpo-
wania egzekucyjnego, które jest
natychmiastowe i nie obci¹¿a  fi-
nansowo seniora. 

Czy senior mo¿e zostaæ
zmuszony do opuszczenia swo-
jego mieszkania?

W akcie notarialnym zawarte  s¹
zapisy zabezpieczaj¹ce interesy
klienta  poprzez wpisane w dziale
III ksiêgi wieczystej; prawa do¿y-
wotniego zamieszkania  w lokalu.

Dodatkowo interesy seniora
chronione s¹ poprzez ustanowie-
nie hipoteki umownej  na rzecz
klienta do kwoty odpowiadaj¹cej
wartoœci nieruchomoœci wpisem
w dziale IV ksiêgi wieczystej

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e produkt
œwiadczenie renty do¿ywotniej
od  lat 60 jest dostêpny na ryn-
kach europejskich oraz w Sta-
nach Zjednoczonych. Nie jest
wiêc to ¿adna nowoœæ, ale us³u-
ga,  powszechnie znana przez
naszych s¹siadów. Teraz tylko
pozostaje czekaæ, a¿ tak¿e i pol-
scy seniorzy  dostrzeg¹ jej zale-
ty i zdecyduj¹ siê powiêkszyæ
swoje dochody na emeryturze.

Praktyka zapewne jest taka:
„Zbi³ siê termometr, sprz¹tnê
i wyrzucê do œmieci…” Ale jest
jedno „ale”. A w³aœciwie dwa.
Po pierwsze, to niezgodne
z prawem. Po drugie, stosuj¹c tê
prowizoryczn¹ metodê, nigdy
nie mamy pewnoœci, ¿e drobiny
rtêci nie zosta³y w mieszkaniu.
A to ju¿ bardzo du¿e ryzyko dla
wszystkich domowników.

„Mieszkaniec” sprawdzi³,
gdzie szukaæ pomocy w razie
kontaktu z rtêci¹. Przyczyn¹ te-
go tematu sta³ siê w³aœnie roz-
bity termometr w kuchni nasze-
go reportera. Na pocz¹tku by³a
pokusa, by sprawê zbagatelizo-
waæ. W koñcu, kto z nas
w dzieciñstwie nie bawi³ siê
magicznymi, srebrzystymi,
dziel¹cymi siê i ³¹cz¹cymi ku-
leczkami p³ynnego metalu…?
I nic siê nie sta³o. Ale cz³owiek
dojrza³. Teoretycznie, to nawet
nabra³ trochê rozumu, a przede
wszystkim zyska³ poczucie od-
powiedzialnoœci. Za zatruwanie
œrodowiska, za zdrowie dzieci
i choæby za ¿ycie pêtaj¹cego siê
w kuchni czworonoga. 

Od s³u¿by do s³u¿by
Zachowaliœmy siê wiêc odpo-

wiedzialnie i zaczêliœmy szukaæ
wsparcia wœród tzw. s³u¿b.
Pierwsz¹ myœl¹ by³o zadzwo-
nienie do stra¿y po¿arnej, ale
czy warto stra¿akom zaprz¹taæ
g³owê jednym termometrem?
I tak maj¹ du¿o pracy w te upa-
³y i burze. Skontaktowaliœmy siê
wiêc ze stra¿¹ miejsk¹. Funkcjo-
nariusz dy¿urny nie wiedzia³,
jak postêpowaæ w takiej sytua-
cji, ale skierowa³ nas do Dy¿ur-
nego Inspektora Sanitarnego.
Tutaj sympatyczna pani inspek-
tor poda³a nam numer telefonu
do Pañstwowego Zak³adu Hi-
gieny. Mimo kilku prób po³¹cze-
nia, a by³y to godziny wieczor-
ne, nie uda³o siê dodzwoniæ do
PZH. Ponownie kontaktujemy
siê z sympatyczn¹ pani¹ inspek-
tor. Dostajemy telefon do S³u¿-
by Dy¿urnej Miasta. Niestety,
tutaj te¿ brak osoby podnosz¹cej
s³uchawkê. Kolejny kontakt

z sympatyczn¹ pani¹ inspektor
skutkuje otrzymaniem telefonu
do  Centrum Zarz¹dzania 
Kryzysowego Mazowieckiego
Urzêdu Wojewódzkiego. Tutaj
udaje siê zastaæ ¿ywego dy¿uru-
j¹cego i okazuje siê, ¿e pierwsze
nasze skojarzenie by³o wyj¹tko-
wo s³uszne – mamy dzwoniæ po
stra¿aków. 

Szybkoœæ 
jak do po¿aru!

Zg³aszamy problem na nr
998. Ku naszemu zaskoczeniu,
ju¿ po dziesiêciu minutach

s³yszymy pod oknem wycie
stra¿ackich syren. Szybkoœæ
reakcji faktycznie godna stra-
¿y po¿arnej! A jak bêdzie ze
skutecznoœci¹? Do mieszkania
wpuszczamy czterech (w pe³-
nym rynsztunku) stra¿aków
z Jednostki Ratowniczo-Ga-
œniczej Nr 5. Rozpoznaj¹ te-
ren, zamykaj¹ dostêp do kuch-
ni i wzywaj¹ do zneutralizo-
wania rtêci specjalistów z JRG
Nr 6. Ta jednostka w³aœnie
specjalizuje siê w ratownic-
twie technicznym i chemicz-
no-ekologicznym. Po chwili
znowu s³yszymy syreny i kil-
ku kolejnych stra¿aków wcho-
dzi do naszego mieszkania. Za
pomoc¹ rozsypywania spro-
szkowanej siarki rozpoczyna
siê wyszukiwanie rozpryœniê-
tych kulek rtêci. Akcj¹ kieruje
starszy aspirant Pawe³ Wójci-
kowski.

…i kuchniê umyli.. 
Po godzinie stra¿acy kilka-

krotnie zmywaj¹ meble, ku-
chenne sprzêty i pod³ogê, a ze-
brana rtêæ, siarka i resztki ter-
mometru l¹duj¹ w szklanym
s³oiku. S³oik zostaje zawiniêty
w czarn¹ foliê i œciœle zaklejo-
ny. Starszy ogniomistrz Kazi-
mierz Rybak z JRG 5 przekazu-
je nam protokó³ z akcji wraz
z pisemnymi zaleceniami wie-
trzenia pomieszczeñ, jeszcze
kilkukrotnego mycia kuchni
i przekazania s³oika z rtêci¹
specjalistycznej firmie. Dziêku-

jemy stra¿akom za szybk¹
i skuteczn¹ akcjê.

Miasto 
niezorientowane 

Nastêpnego dnia, ju¿ jako
media, usi³ujemy siê dowie-
dzieæ w Biurze Prasowym urzê-
du Warszawy, gdzie mo¿emy
oddaæ st³uczony termometr. Na
odpowiedŸ czekamy kilka dni.
Bezskutecznie. Rodzi siê oba-
wa, ¿e jeœli miejscy urzêdnicy
nie wiedz¹, jak poradziæ sobie
z rtêci¹ z g³upiego termometru,
to czy poradz¹ sobie z wiêkszy-
mi zagro¿eniami…? Dzwoni-
my do miejskiego Biura Ochro-
ny Œrodowiska. Tam radz¹ od-
danie s³oika „do jakiejœ apteki”.
Obdzwaniamy ich kilka.
W ka¿dej s³yszymy odmowê.
Pani z BOŒ radzi spróbowaæ
w du¿ych firmach zbieraj¹cych
odpady komunalne i dodaje

w¹tpi¹co: - Ale czy przyjad¹ po
jeden termometr?

Rtêciowe bingo!
Dzwonimy do MPO, jednej

z najstarszych i najwiêkszych
sto³ecznych firm tej bran¿y.
S³yszymy: - Uuuuuuuuu, z tym,
to jest problem. My nie odbie-
ramy takich rzeczy. Konsultant-
ka podaje nam numer do firmy
AZ w Miedzeszynie przy ul.
Halnej. Bingo! – Proszê nam
przywieŸæ termometr  – s³yszy-
my w s³uchawce – Bêdzie to ko-
sztowa³o 15 z³otych. Specjalnie

podajemy nazwê i adres tej fir-
my. Do wiadomoœci Czytelni-
ków i… urzêdników miejskich.
Wreszcie, po szeœciu dniach od
zdarzenia przychodzi mail
z Biura Prasowego.

Miasto ju¿ wie
„Miasto nie uruchomi³o do

chwili obecnej punktów zbiórki
rtêci i innych odpadów niebez-
piecznych o podobnym oddzia-
³ywaniu” – wyjaœnia w mailu
Jan Korytkowski i dodaje, ¿e
na stronie BOŒ jednak znajdu-
je siê lista aptek, które przyj-
muj¹ termometry. Ale ca³e.
A rtêæ metaliczn¹ mamy „z³a-
paæ” do szczelnej buteleczki,
przechowywaæ pod warstw¹
wody i oddaæ wyspecjalizowa-
nej firmie...  Swoj¹ drog¹, to
próby pozbycia siê truj¹cej rtê-
ci nieŸle zatru³y nam kilka
dni… ar 

Pół wieku romansu
W œrodê 15 czerwca mo¿na by³o poznaæ kulisy polsko-
szwedzkiego romansu, który rozpocz¹³ siê 50 lat temu
przyjazdem za³o¿yciela IKEA Ingvara Kamprada do Polski.

W zielonej scenerii przy Wale Miedzeszyñskim goœcie i gospoda-
rze (w tradycyjnych wiankach na g³owie), tañczyli wokó³ drzewka
majstang w rytm szwedzkiej muzyki oraz delektowali siê pysznymi
szwedzkimi przysmakami. Spotkanie to by³o radosnym œwiêtem Mid-
sommar, organizowanym z okazji przywitania lata na które zaprosi³
nas Walter Kadnar – dyrektor sieci sklepów IKEA w Polsce. (ab)

Usuwanie trującej rtęciUsuwanie trującej rtęci
ddddooookkkkoooońńńńcccczzzzeeeennnniiiieeee    zzzzeeee    ssssttttrrrr....     1111

o
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Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT

Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon 
Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

OKNA ROLETY
OKNA PCV – OKNA PCV – rabatrabat 40%40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
Maty bambusowe ¯aluzje Verticale

ul. Patriotów 237 tel. 615−40−40, tel. 698 684 133
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

Z tym KUPONEM rabat na rolety 10% 

- Spróbujmy prze³amaæ kil-
ka stereotypów – PiS to partia
tylko dla ludzi starszych?

- Absolutnie nie. Mamy wielu
m³odych, bardzo dynamicznych
dzia³aczy i w coraz wiêkszym
stopniu w³aœnie oni bêd¹ nada-
wali ton w dzia³aniach PiS-u.
Przyk³adem jest nasz m³ody
i bardzo prê¿ny pe³nomocnik
w Rembertowie, harcerz, który
rozbudowuje tam nasz¹ struktu-
rê. M³odzi ludzie s¹ u nas prak-
tycznie w ka¿dym komitecie.
Maj¹ satysfakcjê z dobrze wy-
pe³nianego obywatelskiego
obowi¹zku i szansê awansu
w naszych strukturach.

- PiS najczêœciej pokazywa-
ny jest jako partia ludzi smut-
nych - czy kierownictwo PiS
ma poczucie humoru?

- PiS tworz¹ normalni ludzie.
Mamy poczucie humoru, ale ja
uwa¿am, ¿e polityka, to powa¿-
na sprawa…

- Ale wiêcej mo¿na za³atwiæ
z uœmiechem. Uœmiechnie siê
Pan do zdjêcia?

- Oczywiœcie (œmiech). Nie
jesteœmy parti¹ ludzi ponurych.
¯yjemy w czasach kultury
obrazkowej i to czêsto wypacza
sens polityki. Politycy staj¹ siê
celebrytami. Œpiewaj¹ piosenki,
deklamuj¹ wiersze, opowiadaj¹
dowcipy, ale to jest œmieszne
i niepowa¿ne, bo polityka, to
odpowiedzialnoœæ za kraj i oby-
wateli. Ja w tej „konkurencji”
nie zamierzam braæ udzia³u.

- PiS to tylko Katastrofa
Smoleñska?

- PiS to nie tylko Smoleñsk,
choæ wyjaœnienie okolicznoœci
tej katastrofy powinno byæ dla

pañstwa polskiego spraw¹ fun-
damentaln¹. Przecie¿ tam zgin¹³
Prezydent naszego kraju i czêœæ
elity narodu.  

- Kieruje pan warszawskim
i podwarszawskim PiS-em od
czterech miesiêcy, praktycznie
drugie tyle czasu zosta³o do
wyborów parlamentarnych –
w jaki sposób przygotowuje-
cie siê do wyborów?

- Mamy komitety w ka¿dej
sto³ecznej dzielnicy i powiatach
podwarszawskich, ale ci¹gle
rozbudowujemy struktury. Co-
raz wiêcej ludzi przychodzi do
PiS, a my chcemy byæ napraw-
dê masow¹ organizacj¹ i chce-
my byæ jak najbli¿ej mieszkañ-
ców i ich problemów. Podj¹³em
akcjê maksymalnego zaanga¿o-
wania PiS-u w Warszawie. Ma-
my bardzo krytyczny stosunek
do tego, w jaki sposób Stolica

jest zarz¹dzana. Platforma ma
samodzieln¹ w³adzê i aroganc-
ko z tego korzysta. Chcemy, aby
PiS by³ takim „zwi¹zkiem za-
wodowym przeciêtnego mie-
szkañca i obywatela”. 

- St¹d te¿ akcja referendal-
na, któr¹ teraz prowadzicie?

- Tak. Ca³a seria drastycznych
podwy¿ek, tych ju¿ przeg³oso-
wanych i tych przygotowywa-
nych przez Platformê, oznacza
potê¿ne uderzenie w portfele
mieszkañców. Na przestrzeni
miesiêcy ceny przejazdów ko-
munikacj¹ miejsk¹ wzrosn¹ na-
wet o ok. 70 %. Od lipca wzro-
œnie o ok. 30 % koszt wody i od-
prowadzenia œcieków. Mie-
szkañcy maj¹ prawo wypowie-
dzieæ siê na temat tego, jak s¹
zarz¹dzani i jednoczeœnie zablo-
kowaæ z³e pomys³y. Musimy
w ci¹gu najbli¿szego pó³tora

miesi¹ca zebraæ ok. 140 tysiêcy
podpisów mieszkañców, a wte-
dy dojdzie do referendum
w sprawie podwy¿ek. 

- Domagacie siê referendum
tak¿e w sprawie zapowiada-
nych podwy¿ek op³at w ¿³ob-
kach i przedszkolach… 

- Te olbrzymie podwy¿ki bêd¹
potê¿nym uderzeniem w m³ode
ma³¿eñstwa i mog¹ prowadziæ
do koniecznoœci rezygnacji z za-
wodowej pracy przez jednego
z ma³¿onków. Czwartym pyta-
niem referendalnym jest prywa-
tyzacja SPEC-u, najwiêkszej
w Unii Europejskiej miejskiej
firmy ciep³owniczej. Potê¿na
prywatyzacja szykowana przez
w³adze Warszawy. SPEC to kura
znosz¹ca z³ote jaja. Powsta³a
z naszych podatków. Jeœli bêdzie
prywatny inwestor to bêdzie d¹-
¿y³ do maksymalizacji zysków.

- Uwa¿a Pan, ¿e mimo tak
silnej polaryzacji na scenie
politycznej jesteœcie w stanie
przekonaæ do siebie obywateli
popieraj¹cych inne opcje lub
niezdecydowanych?

- Wierzê, ¿e tak. Dla mnie
charakterystyczny by³ jeden
z internetowych wpisów: „Nie
popieram PiS, ale popieram
swój portfel”. Mamy œwiatowy
kryzys gospodarczy, a w³adze
za miliony wyci¹gniête z kie-
szeni przeciêtnego mieszkañca
buduj¹ fontanny. Które zreszt¹
s¹ wadliwie wykonane, albo za-
pychane przez py³ki roœlin.

- No tak, ale narodowi trze-
ba daæ chleba i igrzysk…

- Zapewne przyjdzie czas
fontann, ale jeszcze nie teraz.
Teraz jest za du¿o igrzysk, a za
ma³o myœlenia o tym chlebie dla
przeciêtnego mieszkañca…

Rozmawiał Adam Rosiński

TO NIE CZAS FONTANN…
„Mieszkaniec” rozmawia z Mariuszem KAMIÑSKIM, szefem
warszawskiego i podwarszawskiego Prawa i Sprawiedliwoœci.

Roziskrzone przedszkolaki
Rok przygotowañ. Godziny wytê¿onej pracy. W koñcu

chóralne „Trzy, cztery!” –  i uroczyste ods³oniêcie tablicy z na-
zw¹ Przedszkola nr 218 przy ul. Rechniewskiego 5b. 

Nie zabrak³o nawet „efektów specjalnych”. 9 czerwca placówka
obchodzi³a XX–lecie istnienia. Przedszkole po³o¿one na terenie
dawnego lotniska nosi od teraz nazwê nawi¹zuj¹c¹ do historii tego
terenu – „Iskra”.

Samolot o nazwie „Iskra” to pierwsza polska konstrukcja lotnicza
napêdzana silnikiem odrzutowym. W ramach projektu „Ma³a Ojczy-
zna” nauczyciele przybli¿aj¹ dzieciom historiê najbli¿szego otocze-
nia.  „Iskra” daje te¿ pocz¹tek nag³emu rozwojowi wydarzeñ. To
wyraz uczuæ pojawiaj¹cych siê w czyimœ spojrzeniu. „Iskra bo¿a” to
natomiast talent. Przedszkole rozwija zdolnoœci u dzieci oraz inspi-
ruje je do spontanicznej twórczoœci. To g³ówne argumenty, którymi
kierowa³a siê dyrekcja przy wyborze nazwy placówki. 

Iwona Karolewska, dyrektorka Przedszkola nr 218 „Iskra” wyra-
zi³a te¿ nadziejê, ¿e nadanie nazwy pomo¿e dzieciom dodatkowo
uto¿samiæ siê z tym miejscem. – Przez nastêpne 20 lat najwa¿niej-
sze jest to, aby dzieci dobrze siê tu czu³y. Jest to dla mnie oraz dla
innych nauczycieli priorytet. Stawiamy na indywidualne podejœcie
do naszych wychowanków. Ka¿de dziecko jest inne, z ka¿dym trze-
ba inaczej pracowaæ. Mamy 207 dzieci pod opiek¹, to ogrom pra-
cy, ale przynosi efekty – opowiada³a o idei nauczania w „Iskrze”.

Przedszkole nr 218 powsta³o w 1991 roku. Przez 20 lat swego ist-
nienia przekszta³ci³o siê w nowoczesn¹ placówkê, która posiada ju¿
plany na kolejnych 20 lat. „Iskra” prowadzi wiele autorskich pro-
gramów edukacyjnych. Dzieci rozwijaj¹ siê tam w atmosferze pe³-
nej przyjaŸni i tolerancji. Od 1991 roku placówka wykszta³ci³a ju¿
oko³o tysi¹ca przedszkolaków. Trzy ostatnie lata to dla „Iskry” in-
westycje w infrastrukturê. Ocieplono i wyremontowano budynek,
w którym mieœci siê przedszkole, a tak¿e urz¹dzono ogród. Wszy-
stko po to, aby poprawiæ komfort rozwoju dzieci.

–  Dwadzieœcia lat wydaje siê nam d³ugim czasem, ale przecie¿
to jest jeszcze m³odoœæ. Cieszê siê z nadania nazwy dla tego przed-
szkola. Mam nadziejê, ¿e inne placówki pójd¹ w œlady „Iskry” –
mówi³ podczas uroczystoœci Jaros³aw Karcz, wiceburmistrz dziel-
nicy Praga Po³udnie. Olga Kamionek
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To kolejna edycja programu oferuj¹-
cego wypoczynek dzieciom i m³odzie-
¿y w czasie wakacji. W tym roku, w 29
placówkach (10 punktach dziennego
pobytu oraz 19 punktach zajêæ specja-
listycznych, w tym w 3 obiektach

OSiR) dzieci i m³odzie¿ bêd¹ mia³y
zorganizowane liczne atrakcje. W wy-
typowanych szko³ach podstawowych
i gimnazjach uczestnicy programu bê-
d¹ mogli odp³atnie skorzystaæ z posi³-
ków (¿ywienie prowadzone jest w 9

szko³ach podstawowych i w 1 gimna-
zjum). 

Dla uczestników tegorocznego Pro-
gramu „Lato w Mieœcie” dzielnica przy-
gotowa³a bogaty program edukacyjno-
wychowawczy z³o¿ony z zajêæ sporto-
wo-rekreacyjnych, plastycznych, mu-
zycznych. Przewidziano wyjœcia do ki-
na, muzeum, ZOO, Centrum Nauki Ko-
pernik, gry i zabawy, dyskoteki. 

Oœrodek Sportu i Rekreacji zapra-
sza na p³ywalnie „Wodnik” i „Szuwa-
rek” oraz na Halê Sportow¹ „Saska”. 

Biblioteki i kluby kultury poprowa-
dz¹ akcjê pod ciekawymi has³ami,
a Klub Karate Tradycyjnego zorgani-
zuje zajêcia sportowe dla zaintereso-
wanych, natomiast TKKF „Olszynka
Grochowska” zaprosi na warsztaty
tenisa ziemnego w 3 grupach wieko-
wych.

Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy-
gotowa³y szereg konkursów: 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1
przy ul. Kwatery G³ównej 11 zorganizu-
je konkurs dru¿ynowy pod nazw¹
„Bezpieczne wakacje”, w ramach
którego dzieci w wieku od 7 do 14 lat
bêd¹ mog³y wykazaæ siê wiedz¹ na te-
mat bezpieczeñstwa, 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
przy ul. Dwernickiego 29a przygotowa-
³o Konkurs „Piosenki o lecie”, 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
przy ul. Pawlikowskiego 4, zorganizuje
konkurs plastyczny „Letnie Inspiracje –
Zakochaj siê w Warszawie latem”. 

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce
Programu „Lato w Mieœcie 2011” organi-
zowanego w Dzielnicy Praga-Po³udnie
m.st. Warszawy dostêpne s¹ na stronie
internetowej www.pragapld.waw.pl

Dodatkowo w dniu 26 czerwca,
w Muszli koncertowej w Parku Skary-
szewskim odbêdzie siê wspó³finanso-
wany przez Urz¹d Dzielnicy Praga-Po-
³udnie m.st. Warszawy „IV Turniej ka-
rate o Puchar Pragi-Po³udnie PRA-
GA CUP – Piknik Japoñskich Sztuk
Walki”. Turniej organizowany jest
przez Uczniowski Klub Karate Trady-
cyjnego, w ramach imprezy odbêdzie
siê turniej karate tradycyjnego dla
dzieci, pokazy japoñskich sztuk walki
min: ³uku i miecza japoñskiego (kyu-
do), pokaz karate tradycyjnego w wy-
konaniu medalistów Mistrzostw Œwiata
i Europy. Bêdzie mo¿na równie¿ wzi¹æ
udzia³ w warsztatach szkoleniowych
dla pocz¹tkuj¹cych. Dla publicznoœci
zostan¹ przygotowane konkursy
sprawnoœciowe z nagrodami.

Ponadto, dzielnica wspó³finansuje
organizowany przez TKKF Olszynkê
Grochowsk¹ „Cykl turniejów tenisa
ziemnego amatorów o Puchar Bur-
mistrza Dzielnicy Praga-Po³udnie”.
Turnieje singlowe zostan¹ rozegrane
na kortach tenisowych przy ul. Osow-
skiej 15 w dniach 2–3, 9–10, 16–17,
23–24, 30–31 lipca, 6–7, 21–22 sierp-
nia, (w soboty w godz. 12.00–22.00,
w niedziele w godz.10.00–20.00). Jest
to propozycja dla m³odzie¿y i doro-
s³ych mieszkañców Dzielnicy, która
daje mo¿liwoœæ sprawdzenia swoich
umiejêtnoœci w grach z innymi uczest-
nikami, jest ciekaw¹ form¹ czynnego
spêdzania wolnego czasu podczas
wakacji. 

Urz¹d Dzielnicy Praga-Po³udnie
m.st. Warszawy wspó³finansuje rów-
nie¿ szkolenie zawodników w wielu
dyscyplinach sportowych, w ramach
którego Uczniowskie Kluby Sportowe
i Kluby Sportowe organizuj¹ wakacyj-
ne wyjazdy szkoleniowe dla dzieci
i m³odzie¿y w takich dyscyplinach jak:
pi³ka siatkowa (UKS Spartakus i UKS
Goc³aw 75), szpada, szermierka (UKS
Goc³aw 75), pi³ka no¿na (KS Drukarz
i UKS 141), karate (Uczniowski Klub
Karate Tradycyjnego), taniec (Stowa-
rzyszenie Kultury Fizycznej Klub Spor-
towy CLASSIC). AS 2011

WWakacje  wakacje  w wielkim mieściewielkim mieście
Nie masz pomys³u na wakacje? Zostajesz
w domu i chcia³byœ aktywnie spêdziæ wolny
czas? Od 27 czerwca do 26 sierpnia 2011 r.
rusza na terenie Dzielnicy Praga-Po³udnie
Program „Lato w Mieœcie 2011”. 
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Panowie Eustachy Mordziak i Kazimierz G³ówka spacerowa-
li sobie jak zwykle, obserwuj¹c ruch na bazarze i wokó³ niego. 

- Popatrz pan, panie Eustachy, jaki korek. Jak na wiaduk-
cie na Marsa. 

- Mieli ten wiadukt remontowaæ i co? 
- Nic. Zaraz po³owa lata minie, a tam g³ucha cisza. Do

P³owieckiej cud, miód, ultramaryna, a dalej… droga prze-
mienia siê w star¹, ciasn¹ rurê. Asfalt na wiadukcie, to zro-
lowany jest tak, ¿e i Tira wykopyrtn¹æ mo¿e.

- Czy tam nikt wa¿ny nie jeŸdzi?
- Je¿d¿¹, panie Eustachy, je¿d¿¹. Tylko z kogutem na da-

chu, to siê jakoœ przeciœnie. 
- Wiesz pan, panie Kaziu, teraz najwa¿niejsze s¹ roboty

przed mistrzostwami w pi³kê kopan¹. Mo¿e dlatego robimy
drug¹ liniê metra, a nie ten wiadukt. 

- Mieli robiæ i to i to. Trzeba by³o nie obiecywaæ, ludziom
oczu nie szkliæ. To po pierwsze. A po drugie z temi mistrzo-
stwami te¿ bêdzie przechlapane.

- Masz pan na myœli schody na Stadionie Narodowym?
Zamiast do nieba, to do piek³a, bo zawaliæ siê mog¹. 

- E, tam panie Eustachy. Nigdy przy takiej budowie wszy-
stko nie jest od razu na glanc. Zawsze coœ siê gdzieœ wykru-
szy, coœ przecieka – robota w toku, po prostu. Mnie to ra-
czej pachnie jak¹œ lokaln¹ zemst¹. Od czego siê zaczê³o –
media cynk dosta³y, No! To wiadomo, ¿e komuœ nie chodzi-
³o o to, ¿eby by³o dobrze, tylko ¿eby by³o g³oœno.

- A detalicznie, co masz pan na myœli, mówi¹c, ¿e kicha
z temi mistrzostwami bêdzie? 

- Wiesz pan, jak tak patrzê na to, co poma³u widaæ, to wy-
chodzi mi, ¿e to pic bêdzie i fotomonta¿.

- Jaki pic, panie Kaziu? Stadion, jak malina, z ka¿dego
miejsca w Warszawie go widaæ, piêkny!

- A wokó³ stadionu? Sokola, Jagielloñska, Port Praski?
Panie Eustachy – wstyd tam ludzi prowadziæ. Owszem sta-
remu warszawiakowi sentymentalnie siê robi, gdy patrzy na
te kamienice z murami od wojny postrzelanymi, ale co to
obchodzi jakiegoœ Anglika, Francuza, czy W³ocha? Oni nie
przyjad¹ tu wzruszaæ siê polsk¹ histori¹, tylko na mistrzo-
stwa w pi³ce kopanej. 

- Dworce na przyk³ad piêkne zobacz¹.
- Na Wschodnim pan by³ ostatnio? Oddali po remoncie

czêœæ od ulicy Lubelskiej. Widno, przestronnie, czysto.
Wschodni jak zachodni, chcia³oby siê powiedzieæ. Pod wa-
runkiem, ¿e nie ruszysz siê cz³owieku poza halê. Nawet na
perony, nie mówi¹c ju¿ o okolicy …Stara Skaryszewska
z t³umem obdartej biedoty, wypatruj¹cej talerza darmowej
zupy, dzikie pola wzd³u¿ torów. No plama niemo¿ebna. 

- No to zrobim tak jak z do¿ynkami. Nikt siê nie pokapu-
je, bo te m³ode to teraz niczego nie wiedz¹.

- Z jakimi znowu do¿ynkami?
- Pamiêtasz pan, jak Gierek do¿ynki urz¹dza³ na „zie-

miach odzyskanych”. Pad³o na Koszalin. Miasto mi³e, ale
wtedy, mówi¹c delikatnie, bardzo niedoinwestowane. Po-
malowa³o siê jednak kamienice od frontu, resztê zas³oni³o
dekoracjami i poooosz³o – „Piêkna nasza Polska ca³a,
piêkna, ¿yzna i wspania³a”.

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Euro kicha

ja chyba namówiê syna, ¿eby
rzuci³ studia i bra³ siê za hy-
draulikê! Pal szeœæ magister-
ski dyplom, tu ¿y³a z³ota le¿y
na ulicy!

Drugi raz siê zdziwi³am, gdy
pokaza³y siê napisy koñcowe:
„projekt finansowany w ra-
mach EFS…„ a potem reklama
„odkryj nowy wymiar prania”.
Oczywiœcie, to przypadkowa
zbitka tematów i z pewnoœci¹

nie chodzi³o o „nowy wymiar”
prania pieniêdzy w ramach
szarej strefy.

Misja w radiu: pan psycho-
log t³umaczy, ¿e to nic z³ego
daæ dziecku w twarz, bo on te¿
dostawa³. Pani, która bi³a
dziecko na placu zabaw, gdy
inna matka na ten widok za-
dzwoni³a z interwencj¹, p³a-
cze, ¿e ona to w zasadzie nie
bije tylko ot, tak uderzy³a i zo-

sta³a upokorzona interwencj¹
mundurowych. Biedactwo
kompletnie nie rozumie, ¿e sa-
ma sobie wyla³a ten kube³ po-
myj na g³owê, bo gdyby nie bi-
³a, nie by³oby podstaw do in-
terwencji. Ci, których s¹dzono
za pobicie dziecka, zwykle
twierdz¹, ¿e „chcieli tylko daæ
klapsa”. Z³amania, urazy, pêk-
niêcia narz¹dów wewnêtrz-
nych, powsta³y „niechc¹cy”. 

Jeœli rodzic da klapa dziec-
ku, to ok., a jeœli jeden doros³y
na ulicy zdzieli drugiego, to ju¿
napaœæ?! Nie. Ka¿dy klaps to
bicie.

Z najlepszymi ¿yczeniami dla
kandydatów do jesiennych wy-
borów, by mieli jasnoœæ, co do
misji TV publicznej i z najlep-
szymi wakacyjnymi ¿yczeniami
dla dzieci, by mia³y kochaj¹-
cych, rozs¹dnych rodziców,
którzy mo¿e teraz, w sezonie
urlopów, znajd¹ czas by z nimi
rozmawiaæ, zamiast wychowy-
waæ szturchniêciami i kopnia-
kami. Dos³ownie i w przenoœni. 

żu

Kobiecym okiem

Misja telewizji publicznej -
co to w³aœciwie jest?!  W Dniu
Dziecka w programie I „misyj-
nej” TVP s³ynny Rysio z Klanu
idzie do w³asnej siostry,
u której ma coœ tam zrepero-
waæ.  Po robocie pojawia siê
na ekranie uœmiechniêty; Mo-
nika pyta, ile mu zap³aciæ. Ry-
sio mówi jej, ¿e to nic wielkie-
go, bo tylko odkrêci³ œrubkê
i wymieni³ uszczelkê, wiêc liczy
jej po znajomoœci - jak w³asnej
siostrze, bo nie bêdzie z niej
zdziera³ - i kasuje 120 z³otych.
Oczywiœcie, bez rachunków
i ¿adnych takich nudziarstw.
Od dzisiaj bêdê na niego
mówiæ „Rysio Szara Strefa”.

Przyznam, ¿e lekko siê zdzi-
wi³am. 120 z³ za wymianê
uszczelki?! Za „nic wielkie-
go”? I to po znajomoœci? To

Rysio 
Szara Strefa

OOOO kkkkssss iiii êêêê¿¿¿¿nnnneeee jjjj     
rrrr aaaa tttt uuuu jjjj ¹¹¹¹ cccc eeee jjjj     
¯̄̄̄yyyyddddóóóówwww

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Na polskim rynku ukaza³a siê w³aœnie nowa ksi¹¿ka Simona Sebaga Monte-
fiore, brytyjskiego publicysty i historyka. Nosi ona tytu³ „Jerozolima – Biogra-
fia” (Magnum, Warszawa, 2011). 

Przegl¹daj¹c indeks nazwisk natrafiam na „Alicjê Battenberg”. To na pozór
zapis „nielogiczny”, poniewa¿ w indeksach, je¿eli ktoœ nosi nazwisko, zaczyna-
j¹ce siê na „B”, powinien znajdowaæ siê pod liter¹ „B”, a nie pod liter¹ „A”, jak
owa Alicja. Ale s¹ od tej regu³y wyj¹tki – arystokracja i monarchowie, bo tam
pierwszeñstwo ma imiê. Do nich nale¿y ta w³aœnie Alicja, która by³a i nasz¹ ro-
daczk¹ (czêœciowo) i ksiê¿n¹ (ca³kowicie).

Dotycz¹ca jej notka w ksi¹¿ce g³osi m. in.: „Pewna ksiê¿na grecka, maj¹ca
bliskie zwi¹zki z Jerozolim¹, nale¿a³a do tych odwa¿nych chrzeœcijan, którzy ra-
towali ¯ydów przed zag³ad¹. Ma³¿onka ksiêcia Andrzeja (greckiego), urodzona
jako Alicja Battenberg, prawnuczka królowej Wiktorii, z nara¿eniem ¿ycia ukry-
wa³a trzyosobow¹ rodzinê Cohenów. W tym czasie Niemcy wymordowali 60 ty-
siêcy greckich ¯ydów. W 1947 roku syn dzielnej ksiê¿nej, Filip, kapitan brytyj-
skiej Królewskiej Marynarki Wojennej o¿eni³ siê z córk¹ króla Jerzego VI, El¿-
biet¹, która w piêæ lat póŸniej wst¹pi³a na tron brytyjski. Ksiê¿na Andrzejowa,
po separacji z mê¿em, zosta³a zakonnic¹ i za³o¿y³a w³asny zakon... Mieszka³a
ona w Londynie, ale wyrazi³a ¿yczenie, aby pochowano j¹ w Jerozolimie.  Zmar-
³a w 1969 roku, ale dopiero w roku 1988 zosta³a pochowana w cerkwi Marii
Magdaleny w³aœnie tam. W 1994 roku, ksi¹¿ê Edynburga, Filip, wzi¹³ udzia³
w ceremonii w Yad Vashem, Instytucie Pamiêci Mêczenników i Bohaterów Zag³a-
dy w Jerozolimie, podczas której jego matce nadano tytu³ „Sprawiedliwej wœród
Narodów Œwiata”. 

Tu nale¿y dodaæ, ¿e w wyniku ró¿nych koligacji, cztery córki Alicji Battenberg
wysz³y za m¹¿ za arystokratów niemieckich. Jedna z nich poœlubi³a nawet pu³-
kownika SS z osobistego sztabu Himmlera. A wiêc matka ratowa³a ¯ydów, a jed-
na z jej córek mia³a za mê¿a zdeklarowanego hitlerowca. Który by³ jej matki
ziêciem. Ot, jeszcze jeden paradoks historii.

Powstaje jednak pytanie, jak to by³o mo¿liwe, ¿eby Alicja Battenberg mia-
³a polskie korzenie. Otó¿ w 1851 roku niemiecki ksi¹¿ê Aleksander Heski po-
œlubi³ Polkê, Juliê de Hauke i uczyni³ j¹ najpierw hrabin¹ a póŸniej ksiê¿n¹
Battenberg. Ich najstarszy syn Louis (Ludwik) Battenberg o¿eni³ siê z wnucz-
k¹ królowej Wiktorii, ksiê¿n¹ Wiktori¹ Hesk¹. Poniewa¿ w czasie pierwszej
wojny œwiatowej Ludwik Battenberg by³ Pierwszym Lordem Admiralicji a Wiel-
ka Brytania walczy³a z Niemcami, musia³ „przet³umaczyæ” swe niemieckie na-
zwisko na angielskie Mountbatten („Berg” i „Mount” znacz¹ po polsku to sa-
mo – „góra”).  Córk¹ Ludwika Battenberga i ksiê¿nej Wiktorii Heskiej by³a
ksiê¿na Alicja Battenberg czyli ta sama, która ratowa³a ¯ydów. By³a ona
wnuczk¹ Polki, Julii de Hauke i matk¹ Filipa, mê¿a El¿biety II, który przyj¹³
nazwisko Mountbatten. Bêd¹c synem Alicji Battenberg, wnuczki Polki, Julii de
Hauke, ksi¹¿ê Filip jest jej, Julii de Hauke,  prawnukiem. Syn jego i królowej
El¿biety II, ksi¹¿ê Karol, nastêpca tronu, jest wobec tego praprawnukiem Po-
lki, Julii de Hauke. Synem ksiêcia Karola i ksiê¿nej Diany, która tak tragicz-
nie zginê³a, jest ksi¹¿ê William, który tym samym jest  pra-praprawnukiem
Polki, Julii de Hauke. 

Co z tego wynika dla nas? Na pewno to, ¿e wnuczka Polki o niemieckim na-
zwisku i teœciowa zagorza³ego hitlerowca, ksiê¿na Alicja Battenberg, przeciwsta-
wi³a siê hitlerowskim zbrodniarzom, nara¿aj¹c ¿ycie. To dobrze o niej œwiadczy
i dobrze, ¿e brytyjska rodzina królewska o tym wie.  

Zygmunt Broniarek
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Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu
Fundacji Paramedycznej w Pasay na Filipinach. Pocho-
dzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania
przechodzi z pokolenia na pokolenie, i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipinach.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na
wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³
godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne
manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz
tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi: nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych, prostacie, problemach hormonalnych, zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych, chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie, parali¿u, 
problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych, bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg.

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu: 21–22, 24–26, 28–30 VI i 1, 3–7 VII br.
Zapisy i informacje w godz. 10.00–20.00 pod numerami telefonu: 

22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl
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W Y R O B Y  H U T N I C Z E

STAL ¯EBROWANA ∅∅12 
– 2599 BRUTTO/TONA

NAJTANIEJ
SIATKI, S£UPKI OGRODZENIOWE

04-987 Warszawa
ul. Wa³ Miedzeszyñski 111

Tel. 516-698-802
stalonline.pl

UBEZPIECZENIAUBEZPIECZENIA – pe³ny zakres
Komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS, Pakiety)
Maj¹tkowe: mieszkania, domy, sklepy i firmy
Turystyczne
Odpowiedzialnoœci Cywilnej
Nieszczêœliwe wypadki
Finansowe – wadialne i inne

HESTIA, PZU, WARTA, PTU, HDI ASEKURACJA, UNIQA, INTER RISK, COMPENSA
Warszawa- Weso³a ul. Dzielna 19 Tel./fax 22 773-51-46 lub 601-360-597
www.ubezpieczenia-wesola.pl pon.-pt. 14.00-20.00; sob. 10.00-15.00

W godz. przedpo³udniowych mo¿liwoœæ dojazdu do klienta.

ES

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

tel./fax 617-23-33    e-mail: redom@redom.pl
WYKONUJE:

renowacjê stolarki mebli nowoczesnych 
i stylowych
renowacjê tapicerki mebli nowoczesnych
i stylowych
nowe meble na wymiar (wersalki, tapczany,
fotele, naro¿niki, stela¿e itd.) 
zabudowy z p³yt meblowych
i meble uzupe³niaj¹ce
posiadamy wybór tkanin i transport
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PIWNICA GRATIS!

LICEUM 
I SZKO£A
POLICEALNA 
DLA DOROS£YCH

04-026 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51

tel. (22) 517 77 40, 602 232 879
www.elita.waw.pl

PROFESJONALNA
PRALNIA DYWANÓW
ul. P³owiecka 25 tel. 22 812-59-74

Pranie i czyszczenie dywanów i chodników
oraz

zas³ony, firany, verticale
odzie¿ skórzana, ko¿uchy, futra
suknie œlubne, garderoba

Pralnia zapewnia transport 
w obie strony GRATIS!

Firma Pyrylandia zatrudni osobê na stanowisku

Specjalista ds. Zaopatrzenia
(praca na etat)

Wymagania:
wykszta³cenie minimum œrednie
znajomoœæ materia³oznawstwa elektronicznego
znajomoœæ jêzyka angielskiego mile widziana
doœwiadczenie w prowadzeniu zaopatrzenia do produkcji
urz¹dzeñ elektronicznych

Zakres obowi¹zków:
prowadzenie zaopatrzenia pod potrzeby produkcji
ma³oseryjnej i Serwisu 

Firma Pyrylandia zatrudni osobê na stanowisku

Monter Urz¹dzeñ Elektronicznych
(praca na etat lub zlecenie)

Wymagania:
znajomoœæ technologii monta¿u elektronicznego 
i mechanicznego stosowana przy produkcji urz¹dzeñ
elektronicznych
znajomoœæ materia³oznawstwa elektronicznego
doœwiadczenie w monta¿u urz¹dzeñ elektronicznych

Zakres obowi¹zków:
prowadzenie monta¿u urz¹dzeñ elektronicznych

Osoby zainteresowane proszê o przesy³anie CV 
ze wskazaniem stanowiska 

na adres e-mail:biuro@pyrylandia.com.pl
Wiêcej informacji o firmie zatrudniaj¹cej: 

www.pyrylandia.com.pl
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Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski

OKNA DREWNIANE OKNA DREWNIANE 
I PCVI PCV

www.instal−diament.com.pl

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale

Autoryzowany punkt sprzedaży

Biuro Handlowe: 
Warszawa 

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

e−mail:
instal.diament@neostrada.pl

ROZŚPIEWANI 
SENIORZY
„Ma³goœka”, „Niech ¿yje bal”, „Nie ¿a³ujê” – takie szla-
giery mogliœmy us³yszeæ 14 czerwca w Centrum Promo-
cji Kultury przy ul. Podskarbiñskiej. Wszystko to za spra-
w¹ Dzielnicowego Festiwalu Piosenki Seniorów „Niech
nasze serca tañcz¹” - piosenki Agnieszki Osieckiej.

– To ju¿ pi¹ta edycja Festiwalu. Mamy profesjonaln¹ scenê i na-
g³oœnienie. Dzia³amy z rozmachem, zawsze zapraszamy oko³o 200
osób. Przygotowania trwa³y od dwóch miesiêcy. Samych prób

z orkiestr¹ mieliœmy a¿ siedem. Jako organizatorzy staramy siê, aby
konkurs by³ profesjonalny. Chcia³abym myœleæ, ¿e takimi dzia³ania-
mi anga¿ujemy siê w ¿ycie seniorów i sprawiamy, ¿e jest ciekawsze
– powiedzia³a Izabela Zwierz, zastêpca dyrektora Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej Dzielnicy Praga Po³udnie.

Do tej pory tematem przewodnim imprezy by³y miêdzy innymi
piosenki o lecie i o Warszawie. W tym roku swoje umiejêtnoœci za-
prezentowa³o a¿ 17 wykonawców. Laureatów wy³oni³o jury w sk³a-
dzie: Julia Karlowa, Ryszard Kalkhoff oraz Janina Patocka. Na ko-
niec przyznano równie¿ nagrodê publicznoœci. Wœród najlepszych
znaleŸli siê Lena Æwikliñska z Klubu „Agat” oraz Janusz Andrysie-
wicz z Klubu Seniora przy ulicy Stanis³awowskiej. 

Finaliœci mieli szansê wyst¹piæ jeszcze raz. Ponownie us³yszeli-
œmy siedem piosenek.  Podczas koncertu fina³owego publicznoœæ
naprawdê da³a siê porwaæ nastrojowi chwili. A gdy rozbrzmia³o
„Dziœ prawdziwych Cyganów ju¿ nie ma”, nogi same rwa³y siê do
tañca. Obecny podczas imprezy burmistrz dzielnicy Tomasz Ku-
charski ju¿ na pocz¹tku stwierdzi³:  – Ten Festiwal zawsze pozosta-
wia niezapomniane wra¿enia. Myœlê, ¿e ten dzieñ równie¿ dostar-
czy nam wielu pozytywnych prze¿yæ. Lepszego komentarza nie trze-
ba. Seniorom znów siê uda³o. Kaola

A kogo
to obchodzi?

– Jest to jedyna tego typu
impreza, któr¹ organizuje nasz
Urz¹d Dzielnicy. Nie ma je-
szcze zbyt d³ugiej historii. To
dopiero trzecia edycja. Po-
wsta³a, aby wspomóc Fundacjê
„Akogo”. Pomys³ organizacyj-
ny jest prosty. Jeden g³ówny
koncert, liczne imprezy towa-
rzysz¹ce i licytacja na rzecz
Fundacji. W tym roku jestem
zadowolona z frekwencji –
mówi³a podczas imprezy Jo-
lanta Koczorowska, burmistrz
dzielnicy Wawer. Bo „Kolejka
do Kultury” ju¿ trzeci raz
wspomaga fundacjê „Akogo?”
zwi¹zan¹ z aktork¹, Ew¹ B³a-
szczyk. Organizacja zajmuje
siê pomoc¹ dzieciom po ciê¿-
kich urazach mózgu, czêsto
przebywaj¹cych w œpi¹czce.
Nie wszyscy wiedz¹, ¿e oko³o
50% osób w œpi¹czce zacho-
wuje œwiadomoœæ. Tym sa-
mym wymagaj¹ specjalnej fa-
chowej opieki, tak¿e po prze-
budzeniu. Do tej pory nie by³o
w Polsce instytucji, która nale-
¿ycie zajmowa³aby siê takimi
pacjentami. 

Z inicjatywy Fundacji
w 2008 roku rozpoczê³a siê bu-

dowa Kliniki „Budzik”. Bêdzie
to nowoczesne centrum zajmu-
j¹ce siê hospitalizacj¹ i rehabi-
litacj¹ neurologiczn¹ dzieci po
ciê¿kich urazach mózgu. W³a-
œnie na ten cel pieni¹dze zbiera-
li mieszkañcy Wawra. Co wa¿-
ne, ka¿dy z nas mo¿e staæ siê
„budowniczym” Kliniki. Wiê-
cej informacji na ten temat na
stronie: www.akogo.pl 

Mieszkañcy
z gestem

Wspomo¿eniu budowy s³u¿y-
³y przeprowadzane od godziny
14.00 licytacje. Pierwsz¹ z nich
przeprowadzi³ znany aktor Ar-

tur Barciœ. Po okazyjnych ce-
nach mieszkañcy Wawra mogli
nabyæ miêdzy innymi: rêcznie
malowan¹ umywalkê, rower,
kupony na kolacje i wejœciówki
do SPA, weekend z Mazd¹ CX
– 7, a nawet strój sportowy Oty-
lii Jêdrzejczak. Do niektórych
nagród mo¿na by³o dodatkowo
zdobyæ wino marki „Mamrot”
znanej naszym czytelnikom
z popularnego serialu „Ran-
czo”. Wœród sponsorów znaleŸli
siê: RE project development,
Peugeot ASO Niedzió³ka,  Ma-
zda Nivette oraz wiele innych
firm i osób prywatnych. Nie-
w¹tpliwym hitem licytacji oka-

za³a siê japoñska katana z po-
cz¹tków XX wieku przekazana
przez samego Roberta Gawliñ-
skiego. Podczas licytacji miecz
osi¹gn¹³ cenê tysi¹ca z³otych. –
Mamy tendencjê wzrostow¹, 2
lata temu pozyskaliœmy na rzecz
Fundacji 12 tysiêcy z³otych,
w zesz³ym roku ju¿ 20 tysiêcy
z³. Myœlê, ¿e teraz mo¿emy li-
czyæ na dochód z imprezy w wy-
sokoœci co najmniej 30 tysiêcy
z³otych – zapewnia³a  Miros³a-
wa Skoczeñ, Naczelnik Wy-
dzia³u Kultury Urzêdu Dzielnicy
Wawer.

„Wilki” 
i „Smak Mamrota”
W trakcie imprezy nie brako-

wa³o atrakcji. Do najwa¿niej-
szych zaliczyæ mo¿na: wystêpy
estradowe m³odych talentów,
loteriê fantow¹, warsztaty
szczudlarskie, ko³o garncarskie
oraz k¹cik plastyczny. Nie za-
brak³o nawet spontanicznego
„100 lat” odœpiewanego wraz
publicznoœci¹ podczas koncertu
Micha³a Rudasia. Jak co roku,
hitem okaza³o siê byæ widowi-
sko kabaretowe aktorów serialu
„Ranczo”, którzy ju¿ trzeci raz
bezinteresownie uczestniczyli
w akcji . Ostatnim punktem im-
prezy by³ koncert zespo³u „Wil-
ki”. Jeœli chodzi o pogodê tego
dnia, to swobodnie mo¿na za-
cytowaæ Roberta Gawliñskiego
nuc¹c „s³oñce pokona³ cieñ”.
To jednak nie przeszkodzi³o
mieszkañcom Wawra w œwiet-
nej zabawie… i to w s³usznym
celu! Olga Kamionek

Impreza zorganizowana
zosta³a przez cztery Ogniska.
Przegl¹d ju¿ drugi raz odbywa
siê z inicjatywy i pod patrona-
tem burmistrza dzielnicy Praga
Po³udnie. Patronat medialny
nad wydarzeniem obj¹³ „Mie-
szkaniec”.

Ogniska  Pracy Pozaszkolnej
(w skrócie OPP) dzia³aj¹
w oparciu o diagnozê potrzeb
œrodowiska lokalnego skiero-
wan¹ oczywiœcie do dzieci
i m³odzie¿y szkolnej. Na Pra-
dze Po³udnie dzia³aj¹ cztery ta-
kie placówki. Wszystkie zatru-
dniaj¹ w pe³ni wykwalifikowa-
na kadrê pedagogiczn¹, trzy
z nich posiadaj¹ du¿e tereny re-
kreacyjno-sportowe w swoich
rejonach. OPP ciesz¹ siê coraz
wiêksz¹ popularnoœci¹. Ich
dzia³alnoœæ podlega nadzorowi
Mazowieckiego Kuratora
Oœwiaty.

– Do naszych placówek dzie-
ci przychodz¹, bo chc¹. Cieszy-
my siê, ¿e ta obecnoœæ jest sta-
³a, oznacza to, ¿e jakoœ dajemy

sobie radê. Ide¹ tej pracy jest
kszta³towanie pasji i talentów.
Jak zainteresowaæ? Jak zatrzy-
maæ dzieci przy nas? – to pyta-

nia, które zadajemy sobie na co
dzieñ. Dobrze, ¿e dzieci zyskuj¹
alternatywê dla spêdzania wol-
nego czasu. Efekty pracy z nimi
s¹ bardzo widoczne. Osobn¹
kwesti¹ jest natomiast to, ¿eby
mog³y pochwaliæ siê nabytymi
umiejêtnoœciami. St¹d w³aœnie
wziê³a siê idea „Przegl¹du
Kreatywnoœci OPP”. Chodzi

o budowanie pewnoœci siebie.
Najwa¿niejsze jest, aby ka¿de
dziecko odnios³o sukces –
o swojej pracy opowiada³a Jo-

lanta Skrzyczewska, dyrektorka
OPP nr 3 (ul. Dwernickiego
29A).

Od godziny 11.00 w Parku
Skaryszewskim s³ychaæ by³o
œmiech dzieci. Wystêpom na
scenie g³ównej towarzyszy³y
ró¿nego rodzaju warsztaty. Go-
œcie Przegl¹du mogli napiæ siê
herbaty i zjeœæ coœ s³odkiego.
Tworzono ozdoby z papieru
oraz bi¿uteriê. Na polanie za
amfiteatrem rozgrywa³y siê zaœ
zawody rodzinne. W imprezie
uczestniczy³o oko³o 500 osób!
Najwa¿niejsza jednak by³a
wspania³a atmosfera przedsiê-
wziêcia. Ca³oœci dope³ni³a
piêkna pogoda. Dzieci zaœ mo-
g³y pochwaliæ siê swoj¹ ca³o-
roczn¹ prac¹ w OPP. – Ogniska
Pracy Pozaszkolnej to przede
wszystkim ludzie tworz¹cy cie-
p³¹, rodzinn¹ atmosferê
w której nasze dzieci czuj¹ siê
jak w domu – twierdzi pomy-
s³odawca imprezy, burmistrz
Tomasz Kucharski. Organizato-
rzy imprezy ju¿ planuj¹ kolejn¹
edycjê Przegl¹du. 

OKA

Kreatywnie w Parku Skaryszewskim
W sobotê 11 czerwca Muszla Koncertowa
w Parku Skaryszewskim prze¿y³a istny najazd
dzieciaków. Sta³o siê tak za spraw¹ Przegl¹du
Kreatywnoœci Po³udniowopraskich Ognisk
Pracy Pozaszkolnej – PREZENTACJE 2011”. 

REKLAMA REKLAMA

„Kolejka” w Wawrze
Choæ „Kolejka do Kultury” nie jest imprez¹ z d³ugim sta¿em – odby-
³a siê dopiero trzeci raz, to jest niew¹tpliwie jedn¹ z najwa¿niej-
szych imprez organizowanych przez Dzielnicê. W tym roku odby³a
siê 12 czerwca przy Urzêdzie Dzielnicy Wawer. „GwoŸdziem” pro-
gramu by³ wystêp Roberta Gawliñskiego i zespo³u „Wilki”.
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REKLAMA REKLAMA

Gdzie mog³o byæ bardziej
weso³o ni¿ 12 czerwca na pik-
niku organizowanym przez
Radê i Zarz¹d Dzielnicy We-
so³a m. st. Warszawy w Weso-
³ej w³aœnie!  

Hipodrom Szwadronu Jazdy
RP przy ul. Szkolnej po raz ko-
lejny przyci¹gn¹³ niebywa³¹
liczbê goœci. Gigantyczne po³a-
cie parkingowe pêka³y
w szwach. Ogromne pola po
brzegi wype³ni³y siê spacerowi-
czami. Nie ma siê czemu dzi-
wiæ, bowiem organizacja pikni-
ku i przebieg tutejszego œwiêta
s¹ specyficzne i faktycznie
przyci¹gaj¹ce. Przede wszyst-
kim dzielnica œwiêtuje w wyj¹t-
kowo atrakcyjnej lokalizacji,
a sama atmosfera jest daleka od
klimatów typowo festynowych.
Jednym s³owem - Weso³a bawi
siê na wysokim poziomie!

- Teren Hipodromu w Starej
Mi³oœnie jest przepiêkny,
ogromny i daje bardzo du¿o
mo¿liwoœci organizatorowi.
Przede wszystkim jest z dala od
zabudowañ mieszkalnych dziêki
czemu nasza impreza nie daje
siê we znaki mieszkañcom,
którzy w niej nie uczestnicz¹.

Poza tym na terenie dzielnicy
nie ma tak atrakcyjnego, du¿e-
go terenu na którym zmieœcili-
byœmy tak potê¿n¹ imprezê -
mówi Edward K³os burmistrz
Dzielnicy Weso³a m.st. Warsza-
wy.

- My Piknik Weso³a traktuje-
my jako rodzinne œwiêto inte-
gracji mieszkañców naszej
dzielnicy i mam nadziejê, ¿e tak
w³aœnie impreza jest odbierana
przez uczestników. Organizuje-
my j¹ w ten sposób aby mie-
szkañcy, bo oni s¹ dla nas naj-
wa¿niejsi, mogli aktywnie spê-
dziæ czas z rodzin¹, znajomymi.
Podczas imprezy jest mnóstwo
atrakcji i ka¿dy mo¿e znaleŸæ
coœ dla siebie. Wszystkie atrak-
cje s¹  bezp³atne. Z piknikowej
oferty korzystaj¹ zarówno ma³e
dzieci jak i seniorzy - podkreœla
Gospodarz.

Centralnym punktem pikniku
by³a oczywiœcie scena, a na niej
wystêpy amatorskie, zaœ po go-
dzinie 17 rozbrzmia³a fanta-
stycznymi rockowymi brzmie-
niami. Na jej deskach zagrali
Zdobywcy Pewnych Oskarów,
Killing Silence i gwiazda wie-
czoru – zespó³ T. LOVE. 

- To by³ 11 piknik, ale na
przestrzeni 12 lat. W jednym ro-
ku siê nie odby³. Za to warto za-
znaczyæ, ¿e pierwsz¹ dziesi¹tkê
pikników otwiera³ zespó³ 
T.LOVE i drug¹ dziesi¹tkê te¿ 
- mówi Karolina Baranowska,
inspektor w Wydziale Oœwiaty,
Kultury i Sportu, koordynator
imprezy. 

Poza wydarzeniami zwi¹za-
nymi z sam¹ scen¹, na terenie
hipodromu mia³o miejsce wiele
innych ciekawych atrakcji. 

Tradycyjnie odby³y siê Re-
gionalne zawody hippiczne
w skokach przez przeszkody
o Puchar Burmistrza Dzielnicy
Weso³a, rozgrywki i miniturnie-
je sportowe, zawody cyklotria-
lowe, turnieje gier i sportów
œwiata i wiele innych. 

Gdzie wzrokiem siêgn¹æ roz-
poœciera³y siê kolorowe stoiska
a ponad nimi zapachy, aromaty,
kolory i uœmiechy. 

Dzieci biega³y miêdzy stano-
wiskami zabawowego mia-
steczka, stanowi¹cego nieskoñ-
czony maraton dzieciêcej fanta-
zji. Poza kolorowymi dmu-
chañcami – smoczymi po¿era-
czami, tajemnymi zamczyska-

mi, maluchy mia³y do dyspozy-
cji np. mini miasteczko survi-
valowe, spotkania z animatora-
mi, malowanie twarzyczek
i wiele innych. 

Na pikniku by³o zabawnie,
muzycznie, artystycznie,
smacznie i zdrowo. 

Trwaj¹cy podczas pikniku
Rodzinny Festyn Prozdrowot-
ny przyci¹ga³ wszystkich
tych, którzy chcieli dowie-
dzieæ siê o zdrowiu i profilak-
tyce nieco wiêcej.  Nad bez-
pieczeñstwem uczestników
czuwa³y policja, stra¿ i pogo-
towie. Mieliœmy przyjemnoœæ
po raz kolejny obj¹æ tê wyj¹t-
kow¹ imprezê patronatem me-
dialnym „Mieszkañca”. Do-
chód z symbolicznych op³at
parkingowych zosta³ przeka-
zany na rzecz Centrum Zdro-
wia Dziecka. 

Piêkna pogoda, otwarte ser-
ca, feeria barw i fantastyczne
rockowe rytmy, d³ugo bêd¹ pa-
miêtane przez goœci i organiza-
torów. Oby do nastêpnego roku
i nastêpnego wspólnego weso-
³ego spotkania! 

Katarzyna Zielińska−Witek

WWWW EEEE SSSS OOOO ŁŁŁŁ OOOO     WWWW     WWWW EEEE SSSS OOOO ŁŁŁŁ EEEE JJJJ Pamiêæ o Grenadierach
17 czerwca przy skrzy¿owaniu al. Sta-
nów Zjednoczonych i ul. Grenadierów
rozleg³ siê sygna³ tr¹bki „Uwa¿ajcie
wszyscy” oraz hymny narodowe Polski
i Francji.

Tradycj¹ jest, ¿e z okazji Œwiêta 1 Dywizji Grenadierów
spotykaj¹ siê przy pomniku Grenadierów kombatanci, ¿o³nie-
rze, policjanci, samorz¹dowcy mazowieccy i warszawscy oraz
m³odzie¿. Obecnoœæ najm³odszego pokolenia jest dla wetera-
nów najwa¿niejsza, bo to im trzeba opowiadaæ o trudnych pol-
skich losach wojennych, o dywizji Grenadierów, która by³a
pierwsz¹ wielk¹ jednostk¹ na obczyŸnie utworzon¹ przez gen.
W³adys³awa Sikorskiego. 

Na zakoñczenie uroczystoœci  liczne delegacje w³adz pañ-
stwowych, samorz¹dowych, szkó³ oraz œrodowisk kombatanc-
kich z³o¿y³y wieñce i wi¹zanki kwiatów. (b)

Kwiaty od Rady i Zarz¹du Dzielnicy Praga Po³udnie sk³adaj¹ 
Tomasz Kucharski burmistrz, Adam Grzegrzó³ka z-ca burmi-
strza, w towarzystwie Alicji D¹browskiej pos³anki na Sejm RP.
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H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
Zdarza ci siê bywaæ niecierpliwym, chocia¿
wiesz, ¿e niektórych rzeczy nie mo¿na mieæ na
zawo³anie. Twoje notowania w pracy na pew-
no wzrosn¹ jeœli bêdziesz bardziej konse-
kwentny w wype³nianiu swoich obowi¹zków.
Staraj siê walczyæ z pesymistycznym nasta-
wieniem do œwiata, zadbaj o zdrowie i wre-
szcie zrób coœ ze sob¹, bo inaczej zepsujesz
sobie urlop.

BYK 22.04-21.05
Wyrzuæ z siebie dawne urazy, mo¿esz zrobiæ
rachunek sumienia i spróbowaæ zacz¹æ drug¹
po³owê roku z czystym kontem. Przed tob¹
ciekawe perspektywy – mo¿liwy awans w pra-
cy lub podwy¿ka, mo¿e spe³nisz swoje marze-
nie i wyjedziesz na wyœnion¹ wycieczkê.
Wszystko mo¿esz mieæ w zasiêgu rêki. Od cie-
bie tylko zale¿y, ile z tego weŸmiesz.

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Nie poddawaj siê zmiennym nastrojom. W pra-
cy wszystko siê unormuje, w domu sytuacja
wydaje siê ca³kiem stabilna, wiêc twoje obawy
mog¹ byæ nieuzasadnione. Je¿eli pomimo te-
go odczuwasz pewien niedosyt, spróbuj zre-
kompensowaæ sobie eskapad¹ po sklepach,
najlepiej w towarzystwie osoby, która poprawi
twoje samopoczucie.

RAK 22.06-22.07
Nie odk³adaj swoich spraw na potem. Mo¿esz
póŸniej tego ¿a³owaæ. Postaraj siê na bie¿¹co
posp³acaæ ewentualne po¿yczki, unikaj stresu-
j¹cych sytuacji. Z pocz¹tkiem lipca mo¿e
przyjœæ dobra passa w finansach, która pozwo-
li rozwi¹zaæ parê problemów z jakimi siê bory-
kasz. Postaraj siê odpocz¹æ, mo¿e warto
wzi¹æ parê dni wolnego i zacz¹æ realizowaæ
swoje pasje i zainteresowania. 

LEW 23.07-23.08
Jesteœ ostatnio bardzo zajêtym cz³owiekiem.
Obowi¹zki s³u¿bowe i domowe mog¹ siê ze
sob¹ na³o¿yæ. Ale dzielnie udaje ci siê wyjœæ
z trudnych opresji. Niewykluczone, ¿e i do cie-
bie wreszcie uœmiechnie siê szczêœcie, mo¿e
pod postaci¹ wymarzonego wyjazdu nad mo-
rze lub w leœne okolice, które mog¹ byæ oaz¹
wypoczynku dla takich zapracowanych osób
jak ty.  

PANNA 24.08-23.09
W najbli¿szym czasie mo¿e ciê czekaæ parê
chwil uniesienia lub letniego zauroczenia.
Przekonasz siê, ¿e mo¿e byæ nastrojowo i bez-
konfliktowo. Nie rezygnuj z planów, które usta-
li³eœ wczeœniej. Wymagaæ one bêd¹ czasu
i konsekwencji. W sprawach prywatnych mo¿e
byæ sielankowo, masz bowiem obok siebie bli-
sk¹ osobê na któr¹ mo¿esz zawsze liczyæ.

WAGA 24.09-23.10
W ci¹gu najbli¿szych dni mo¿e ciê spotkaæ kil-
ka mi³ych niespodzianek. W sferze materialnej
nie powinieneœ odczuwaæ braku gotówki. Do-
bra passa w finansach bêdzie ci sprzyjaæ.  Na-
tomiast mo¿esz odczuwaæ pewien niedosyt
w sprawach sercowych i chcia³byœ prze¿yæ coœ
mi³ego. Tutaj powinieneœ zdaæ siê na dobry
los, a mo¿e twoje szczêœcie pojawi siê nagle
tu¿ za rogiem…

SKORPION 24.10-23.11
Wojna nerwów, jak¹ toczy³eœ ze sob¹ do tej
pory, nale¿y ju¿ do przesz³oœci. Lipiec zapo-
wiada siê spokojnie, o ile nie podejmiesz ja-
kichœ zbyt pochopnych dzia³añ. Mo¿esz spo-
tkaæ siê z dowodami sympatii, ze strony osób,
których absolutnie o to nie podejrzewa³eœ.
Dlatego przygotuj siê na wiele przyjemnych
chwil. 

STRZELEC 24.11-22.12
Ostatnio mog³eœ nie mieæ wiêkszych powodów
do radoœci. Na szczêœcie powoli ten etap bê-
dziesz mieæ za sob¹. Mo¿esz odczuwaæ pew-
n¹ nostalgiê za sprawami  przesz³ymi i tym co
by³o… Ale nie wolno ¿yæ tylko wspomnieniami,
wa¿ne s¹ sprawy teraŸniejsze i przysz³e. Dla-
tego postaraj siê popracowaæ nad swoim cha-
rakterem. Pocz¹tek najbli¿szego miesi¹ca mo-
¿e byæ ciekawy. Poznanie nowej osoby mo¿e
diametralnie wp³yn¹æ na twoje dotychczasowe
¿ycie.

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Korzystaj z ka¿dej chwili, aby pracowaæ nad
sob¹. Nie unikaj sytuacji konfliktowych, naucz
siê walczyæ o swoje i mieæ w³asne zdanie. Du-
¿e szanse na ciekaw¹ znajomoœæ mog¹ siê
pojawiæ pod koniec lipca lub w drugiej po³owie
sierpnia. Trzeba tylko nie pozwoliæ przejœæ
okazji ko³o nosa, a wszystko siê uda. 

WODNIK 21.01-19.02
W najbli¿szym czasie mo¿esz mieæ szansê,
aby udowodniæ swój talent organizacyjny i to-
warzyski. Niewykluczone, ¿e zdasz ten egza-
min na szóstkê! Dobra, sprzyjaj¹ca atmosfera
domowa pozwoli ci zregenerowaæ i odzyskaæ
si³y. Wparcie najbli¿szych bêdzie dla ciebie
bardzo wa¿ne. 

RYBY 20.02-20.03
Pocz¹tek miesi¹ca mo¿e byæ jeszcze nieco
nerwowy.  Teraz postaraj siê pokoñczyæ stare
sprawy, bo nied³ugo nat³ok nowych wra¿eñ
mo¿e ci nie pozwoliæ spokojnie odetchn¹æ. Po-
mimo wszystkiego, znajdŸ wiêcej czasu dla
najbli¿szych, bo oni w koñcu te¿ mog¹ poka-
zaæ co myœl¹ o twoim lekko egoistycznym na-
stawieniu do ¿ycia i obowi¹zków.

Merlin

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

LLaattoo  ii lleettnniiee  ppllaammyy……  PPrrzzyyppoo−−

mmiinnaammyy,,  żżee  nniiee  kkaażżddaa  rraaddaa  ppoo−−

mmaaggaa  nnaa  kkaażżddee  ppooddłłoożżee,,  aa mmoo−−

żżee  oonnoo  bbyyćć  rróóżżnnee::  ttkkaanniinnyy,,  ddyy−−

wwaannyy  wweełłnniiaannee  ii sszzttuucczznnee,,  kkaa−−

mmiieennnnee  ppooddłłooggii,,  ddrreewwnnoo..

CCzzeerrwwoonnee  wwiinnoo − sposobów

jest wiele. Jeśli świeżo rozlane

− pomoże woda z odrobiną de−

tergentu. Jeśli plama jest

stara, można ją przedtem

zwilżyć gliceryną. Na tkaninach

ubraniowych skutkuje natych−

miastowe posypanie szczo−

drze solą i spłukanie czystym

alkoholem. Przy tkaninach

wzorzystych lepiej sprawdzić

czy się nie odbarwią!

OOwwooccee  kkoolloorroowwee − natych−

miast płuczemy zimną wodą.

Gdy to nie pomaga, skrapiamy

sokiem z cytryny i po chwili

spieramy. Wiele tego rodzaju

plam znika, gdy potraktujemy

je słabo rozcieńczonym deter−

gentem, niektóre poddadzą

się benzynie ekstrakcyjnej.

Uwaga! Gorąca woda może

utrwalić świeżą plamę!

JJoogguurrtt − świeże plamy scho−

dzą łatwo, na przykład gąbką

nasączoną letnią wodą. Gdy

zaschną, trzeba je odmoczyć

najpierw w roztworze amonia−

ku lub chłodnej wodzie, może

być z detergentem. 

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Skoro grillujemy, marynujmy! Na wszelkie sposoby.

✓✓ Marynata do kie³basek 1: z wody i oliwy (2/3 wody, 1/3 oli-
wy) robimy, ubijaj¹c, rodzaj „majonezu”, do którego dodajemy
cz¹ber, mielony pieprz, zmia¿d¿ony czosnek i 1 - 2 ³y¿ki mu-
sztardy. Gdy gotowe, smarujemy marynat¹ dok³adnie ponacina-
ne w doœæ gêst¹ kratkê kie³baski, które przed pieczeniem wy-
trzeæ papierowym rêcznikiem (nie p³ukaæ!). 

✓✓ Marynata do kie³basek 2: kie³baski ponacinaæ ukoœnie,
gêsto i doœæ g³êboko. Natrzeæ energicznie s³odk¹ papryk¹ i zio³ami (mnie smakuje
czubryca), u³o¿yæ ciasno w misce. Wlaæ piwo jasne, o temperaturze pokojowej. Piec
os¹czone po 1-2 godzinach.

✓✓ Marynata do warzyw 1: dok³adnie taka sama, jak ta pierwsza do kie³basek
z tym, ¿e lepiej smakuje, gdy przedtem marynowa³y siê w niej kie³baski. Nadaje siê
œwietnie do ró¿nych warzyw: do kr¹¿ków cebuli, s³upków selera i marchewki, cukinii
ale te¿ papryki czy ziemniaków w po³ówkach. Posoliæ do smaku!

✓✓ Marynata do miês 1: wymieszaj razem (temp. pokojowa) po 4 ³y¿ki sosu sojo-
wego i oliwy, 2 ³y¿ki octu ry¿owego lub soku cytrynowego z odrobin¹ mielonego imbi-
ru, pieprzu i 2-3 ³y¿kami p³ynnego miodu. Ca³oœæ nale¿y rozmieszaæ, by rozpuœci³ siê
miód i marynowaæ miêso przez kilka godzin, co jakiœ czas odwracaj¹c.

✓✓ Marynata do miês 2: zmiksuj niedu¿¹, m³od¹ cebulê i dwa z¹bki mocno aroma-
tycznego czosnku, dodaj 6 ³y¿ek oliwy i 8 ³y¿ek octu jab³kowego oraz 2-3 ³y¿ki sosu
sojowego, pieprz œwie¿o mielony (nie ¿a³uj) i ³y¿eczkê cukru - bia³ego lub br¹zowego.
Rozmieszaj, zanurz miêso: najlepiej - drobiowe, ale schab te¿ smakuje znakomicie!
Piecz, grilluj, delektuj siê!

✓✓ Marynata do miês 3: œwie¿y czosnek (ma³y z¹bek) utrzyj z sol¹, dodaj sok brzo-
skwiniowy, pomarañczowy i ananasowy (proporcje dowolne; w sumie 1 szklanka),
oraz 1/4 szklanki octu ry¿owego, winnego lub jab³kowego i 1/3 szklanki oliwy; staran-
nie wymieszaj a najlepiej - zmiksuj. Do tego ciut imbiru dla wyrazistoœci plus kilka ro-
dzynek. Marynuj (nie za d³ugo, oko³o 1-2 godziny) filety drobiowe, ewentualnie schab
lub cielêcinê. Grilluj os¹czone, zaœ z marynaty mo¿na sporz¹dziæ œwietny sos do ry-
¿u, delikatnie zagêszczany, jeœli trzeba, m¹k¹ ziemniaczan¹. Podawaæ z cz¹stkami
owoców - brzoskwiñ, ananasów, pomarañczy PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
GGeesstt  ppoottrraaffii  ddoopprroowwaaddzziićć  ddoo  ppoowwaażżnnyycchh  kkoonnsseekkwweennccjjii,,  jjeeśśllii  zzoo−−

ssttaanniiee  uużżyyttyy  nniieewwłłaaśścciiwwiiee,,  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  ww nniieeooddppoowwiieeddnniimm  kkrręęgguu
kkuullttuurroowwyymm..

Wyrażający u nas zadowolenie i wysoką ocenę gest − kółko z kciu−
ka i palca wskazującego dla Francuza znaczy tyle, co kiepskie zero,

przez wielu Niemców, Greków czy mieszkańców Południowej Afryki kojarzony jest z…
odbytem i budzi zdecydowanie nieprzyjemne reakcje.

Rogi ułożone z palca wskazującego i małego (gdy pozostałe palce są zwinięte) na po−
łudniu Europy obraźliwie sugerują, że skierowane są w stronę „rogacza”, czyli mężczy−
zny zdradzanego przez żonę, zaś buddysta odczytać je może jako znak ochronny a ktoś
jeszcze inny jako symbol szatana.

Palce ułożone w kształcie litery V kojarzą się nam z symbolem zwycięstwa. Jednak,
gdy pokazujemy je zwracając dłoń wierzchem do rozmówcy z wewnętrzną stroną do sie−
bie, podobno na terenie dawnego Imperium Brytyjskiego budzą gniew od czasu, gdy
przed kilkuset laty angielscy łucznicy po zabiciu każdego przeciwnika wykonywali dokła−
dnie ten gest, naśladujący sposób ułożenia palców przy napinaniu cięciwy łuku. 

CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przes³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania siê
gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 10/2011: „Ko³ek nie ig³a”. Nagrodê – bilet do kina dla

2 osób – wylosowa³ p. Tadeusz Borkowski z ul. Olszynki Grochowskiej.
Po odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobi-
stym i egz. „Mieszkañca” Nr 12/2011) do 1 lipca br. po wczeœniejszym
umówieniu siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów.

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

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Adam i Ewa w raju. Ewa pyta: - Adamie, ko-

chasz mnie?
- A co tu robiæ… - wzdycha Adam.

☺ ☺ ☺
- Mój tata mo¿e wszystko. 

- No to niech trzaœnie drzwiami obrotowymi! 
☺ ☺ ☺

Dziadek do wnuka: - Ech czasy studenckie… Te wspinaczki po
Tatrach! Czy twoje pokolenie da³oby radê? 

- Nooo… - o¿ywi³ siê wnuk. - Zale¿y, po ilu!
☺ ☺ ☺

- Poproszê o jakiœ alkohol. Chodzi o dwudziest¹ rocznicê œlubu.
- Bardzo proszê. Jaki alkohol mam wybraæ? Na œwiêtowanie

z ma³¿onk¹ czy te¿ pan o rocznicy… zapomnia³?
☺ ☺ ☺

- Dziadku, by³eœ komandosem? - By³em…
- Prawdziwym?! I mia³eœ wiele potwornych przygód?!
- Tak.
- A jakie jest twoje najstraszniejsze wspomnienie z ca³ego ¿ycia?
- Hm… Chyba jak zgasi³em papierosa butem na dywanie, tu¿ po

œlubie… WWeessoołłyy  RRoommeekk
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ADMINISTROWANIE

Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692-614-577

ZAMIENNIKI TANIO!!!
WWW.TUSZETONERY.SKLEP.PL

AUTO−MOTO

Auto-Skup. Tel.795-297-763

FINANSE

Ksiêgowoœæ – kompleksowo,
doradztwo, mo¿liwoœæ odbioru
dokumentów od klienta. 

Tel. 792-453-485
Szybka po¿yczka bez BIK. 

Tel. 667-877-945

KUPIĘ

AAA, Antyki wszelkie za
gotówkê oraz znaczki, mone-
ty, medale. Tel. 0516-400-434

Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, me-
ble i inne przedmioty. 
Tel. 22 610-33-84; 0601-235-118

Kolekcjoner kupi: stare ksi¹¿-
ki, monety, pocztówki, militaria. 
Tel. 22 677-71-36; 502-011-257

Kupiê stare etykiety piwne,
podstawki, kapsle, butelki,
szyldy. Tel. 695-430-368

Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 22 831-36-48
RAMKA
Skup klocków LEGO. Tel. 22
717-95-57; 516-550-097

SPRZEDAM

Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 0606-742-822;
www.odkurzaczewodne.eu

MEDYCZNE

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

Masa¿ klasyczny, wyszczu-
plaj¹cy sylwetkê. Gabinet
w „Universamie” Grochów. 

Tel. 602-412-901
Pomoc psychologiczna, coa-

ching, dietetyk, mediacje. 
Tel. 22 812-52-36

MEDYCYNA NATURALNA

Leczenie pijawk¹ lekarsk¹
– hirudoterapia – skutecznie
leczy: trudno goj¹ce siê rany,
mia¿d¿ycê têtnic, ¿ylaki, stopê
cukrzycow¹, zwyrodnienia
i bóle stawów, obrzêki powy-
padkowe, krwiaki, zakrzepy, ci-
œnienie, choroby skóry, alergie,
choroby serca, jaskrê, wszelkie
bóle i stany zapalne. Dyplomo-
wany hirudoterapeuta. 

www.leczenie-pijawkami.com
Tel. 515-509-109

NAUKA

Francuski, rosyjski – t³uma-
czenia przysiêg³e, techniczne,
handlowe, finansowe, specjali-
styczne. Tel. 601-35-18-64

Liceum dla doros³ych.
Tel. 22 517-77-40; 602 232 879

Matematyka, dojazd. 
Tel. 515-262-586

Opiekunka dzieciêca – szko-
³a policealna, kursy. 

Tel. 22 310-27-40
Szko³a policealna - dekorator

wnêtrz, opiekunka/guwernant-
ka. Tel. 22 517-77-40; 

602-232-879
Szkolenia BHP. 

Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

Dom 270 m kw., dzia³ka
1600 m kw., Falenica. 

Tel. 608-147-854
Kawalerkê - okolice ul. Ki-

nowej. Tel. 694-871-333
Lokale biurowe do wynajê-

cia. Miêdzylesie. Kontakt tel.
694-810-010

Rembertów 200 m kw. lokal
wykoñczony, hurtownia, biuro,
sklep ul. Suflerska 6 (przy za-
k³adzie meblowym). 

Tel. 601-172-141

Warsztat – magazyn 240
m kw. Falenica. 

Tel. 608-147-854

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

Dzia³ka siedliskowa. 
Tel. 792-610-568

Gara¿ murowany o pow. 15,5
m kw. przy ul. Szklanych Do-
mów 5A, zabudowa szeregowa,
solidne drzwi z podwójnym za-
mkiem, instalacja elektryczna,
ogrzewanie, woda. 

Tel. 694-416-131
Mieszkanie 38 m kw. ul.

Afrykañska. Bezpoœrednio. 
Tel. 605-956-870 

DAM PRACĘ

CM VITA-MEDICA PO-
SZUKUJE PO£O¯NEJ DO
POZ NA ZLECENIE.  cen-
trum@vita-medica.pl 

Tel. 22 783-00-16/17 

RAMKA
Firma MarcPol S.A. pilnie

zatrudni do placówek w War-
szawie i okolicach osoby na
stanowisko 
KASJER i SPRZEDAWCA.
Kontakt (22) 547-05-41, e-ma-
il:rekrutacja@marcpol.waw.pl 

Pani do sprz¹tania Lecznicy
Zwierz¹t 4-5 godz./tyg. 

Tel. 601-363-766

SZUKAM PRACY

B. dobre rekomendacje – po-
dejmê mycie okien.

Tel. 694-871-333
Okna, sprz¹tanie w domu. 

Tel. 503-836-166

OGRODNICZE

Ogrodnik – pielêgnacja, ko-
szenie. Tel. 504-765-856

PRAWNE

DORADCA PODATKO-
WY – porady, k³opoty z urzê-
dem skarbowym, wszystkie po-

datki, spadki, darowizny, auk-
cje. Warszawa Goc³aw. 
www.podatki-doradca.pl 
Tel. 22 672-34-34; 604-095-656 

Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer -
Anin ul. Ukoœna. 
Tel. 22 613-04-30; 603-807-481

Radca prawny. 
Tel. 691-821-122

RÓŻNE

OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE. 

TEL. 500-336-607
Profesjonalne sprz¹tanie biur

- Warszawa. Tel. 513-342-440

SPORT

USŁUGI

AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

Tel. 22 612-95-23, 
609 105 940

Aby naprawiæ telewizor,
dojazd. Tel. 507-476-408; 

22 296-96-51
ALKO – PRZEPRO-

WADZKI. Tel. 512-139-430
AAA SPRZ¥TANIE PIW-

NIC, wywóz mebli. 
Tel. 694-977-485

Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 602-396-976

ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka oraz satelity bez op³at, 900
programów, w tym 20 polskich
(TRWAM, TVP1, TVP2 i TVN),
anteny TV – naziemne. Sprze-
da¿, monta¿, naprawa, gwaran-
cja!  www.lemag-tvsat.waw.pl

Tel. 22 815-47-25; 
501-123-566 

ANTENY, TELEWIZORY
– naprawa. Tel. 22 818-07-17

Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV.
Najwy¿sza jakoœæ us³ug. Ul.
Igañska 32. Tel. 22 813-60-33; 

604-506-278
AAA GAZ, HYDRAULI-

KA 24 H!, awaria pieca, termy,

kuchni, pod³¹czenia, przeróbki,
naprawy. Tel. 22 610-88-27; 

604-798-744 
Cyklinowanie, lakierowanie

– Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03

Cyklinowanie, lakierowanie,
uk³adanie parkietów ró¿nych –
Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545; 

Cyklinowanie, lakierowanie. 
Tel. 510-727-201

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

CZYSZCZENIE – tanio
Karcherem dywanów, tapicerki,
aut. Tel. 22 619-40-13; 

502-928-147
DEZYNSEKCJA, skutecz-

nie. Tel. 22 642-96-16
Domofony, instalacje elek-

tryczne, pralki. 
Tel. 601-936-805

Elektryczne (uprawnienia). 
Tel. 22 870-27-39; 

502-208-813
Elektryk – uprawnienia. 

Tel. 22 813-77-82; 502-443-826
GAZ, HYDRAULIKA– 24 h,

naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia ga-
zowe. Tel. 22 610-18-53; 

662-065-292
GEODEZJA. 

TEL. 609-240-602
Glazura, hydraulika – osobi-

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

elektryka. Tel. 694-809-402
Hydrauliczne, gazowe – soli-

dnie. Tel. 22 610-81-21; 
607-773-106

Hydraulik. 
Tel. 22 815-66-60; 502-031-257

Hydrauliczne i gazowe –
uprawnienia. Tel. 22 611-89-95; 

795-449-407
Hydraulika, wod. kan.-

gaz., piece, remonty, przegl¹-
dy gazowe, wentylacyjne i ko-
miniarskie. Tel. 696-321-228

LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 

TEL. 694-825-760
Malarz, malowanie, zalania,

odgrzybianie. Tel. 885-770-166
Malowanie, tapetowanie,

panele. Tel. 22 615-76-97; 
695-679-521 

Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 22 612-01-95; 510-711-163

Malowanie, tapetowanie,
wyg³adzanie – doœwiadczenie. 

Tel. 22 810-90-22
NAPRAWA TELEWIZO-

RÓW – dojazd. 
Tel. 602-216-943

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, makula-
turê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62 

OCIEPLANIE. 
TEL. 660-473-628

Pranie chemiczne, renowa-
cja odzie¿y skórzanej, pranie
dywanów, magiel. Zak³ad
Pralniczy ul. Igañska 22. 

Tel. 22 870-09-54
Pralki – naprawiam. Emeryci

50% taniej. Tel. 22 672-95-50; 
503-846-135

Pralki, lodówki – naprawa.
Tel. 502-562-444; 603-047-616

Przeprowadzki. 
Tel. 669-834-024

STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, szafy,
kuchnie, pawlacze i inne. 
Tel. 22 810-38-04; 602-126-214

Tapicerskie. 
Tel. 22 612-53-88

Uk³adanie, cyklinowanie,
lakierowanie, renowacja sta-
rych pod³óg. Tel. 663-511-771

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

Tel. 22 610-54-19
Rolety antyw³amaniowe i na-

prawy. Tel. 602-228-874
Rolety, ¿aluzje, verticale, ro-

lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa. Tel. 602-228-874

USŁUGI/ komputerowe

Komputerowy Serwis. 
Tel. 796-652-432

Naprawa komputerów, in-
stalacje, serwis, usuwanie wi-
rusów. Tel. 603-650-090

USŁUGI/remontowe

Glazura, hydraulika, re-
monty. Tel. 511-619-407

GLAZURA, hydraulika,
elektryka. Tel. 694-809-402

Malowanie, drobne remonty,
panele, wyk³adziny. 

Tel. 601-203-313
Malowanie, tapetowanie –

remonty. Tel. 22 612-21-74; 
501-028-073

Remonty, wykoñczenia. 
Tel. 602-641-032

Wymiana pokryæ dacho-
wych, budowa kominów. 

Tel. 504-250-013

USŁUGI/transportowe

WYWÓZ MEBLI, GRU-
ZU, z³omu, œmieci, liœci, oczy-
szczanie piwnic, strychów.

Tel. 22 224-22-63; 
888-651-163

Wywóz gruzu, mebli, liœci,
ga³êzi, oczyszczanie piwnic,
strychów, prace porz¹dkowe. 

Tel. 600-359-594

ZIELARSTWO

ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-
Medyczny C.H. Szembeka róg
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53
D obok Agencji op³at – Zielar-
stwo – pe³ny asortyment, profe-
sjonalne porady. 

Tel. 602-648-813
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Skup klocków LEGO. 
Tel. 22 717-95-57; 516-550-097

Firma MarcPol S.A. pilnie za-
trudni do placówek w Warsza-
wie i okolicach osoby na sta-
nowisko KASJER i SPRZE-
DAWCA. 

Kontakt (22) 547-05-41, 
e-mail: rekrutacja@marcpol.waw.pl

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

kompleksowa obs³uga
godne warunki ostatniej
pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

tel.: 22 613-24-42
Ca³odobowo 602−398−417

Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 22 612-86-32

Ca³odobowo 604−216−738
www.genita .p l

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Grochowska 156

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

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
ca³odobowo – tel. 195 88
(po³¹czenie bezp³atne);

22 836-69-16; 608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 22 610−02−17
kom. 602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulatu-
rê, st³uczkê. Sprz¹tanie piw-
nic i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 

ATRAKCYJNE STUDIO 37 m kw. 
ul. GRENADIERÓW
Urz¹dzone – umeblowane

PAWILON RONDO WIATRACZNA
Pod ka¿d¹ dzia³alnoœæ 150 m kw.x4950 z³/m kw.
Urz¹dzony – klimatyzowany 

P I L N I E  S P R Z E D A M :

tel. 502 602 401  (22) 615 80 06 

KANCELARIA PRAWNA
Lex – Fin
Porady prawne

Zastêpstwo procesowe
Podania, umowy, wnioski itp.

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

tel. 22 879-11-70
e-mail: kancelaria@lex-fin.pl

KANCELARIA PODATKOWA
Lex – Fin

Kompleksowa obs³uga
ksiêgowo-podatkowa

firm

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

tel. 22 610-28-29
e-mail: biuro@lex-fin.pl

NARTY
ROWERY
SERWIS!!!

W−wa ul. Ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking
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Nie czekaj, sprawdŸ
czy masz osteoporozê 

Osteoporoza czêsto nazywana jest „cichym z³odziejem koœci’,
poniewa¿ w jej przebiegu nie ma ¿adnych objawów; wiêkszoœæ ludzi
nie czuje jak ich koœci staj¹ siê kruche i ³amliwe.

Je¿eli:

Jesteœ w wieku powy¿ej 50 lat
Jesteœ po menopauzie
a w szczególnoœci:
Przeby³aœ w przesz³oœci z³amanie koœci biodrowej, nadgarstka lub
krêgos³upa 
Twoi rodzice lub rodzeñstwo chorowali na osteoporozê lub przebyli
z³amanie koœci biodrowej, nadgarstka lub krêgos³upa
Palisz papierosy
Masz nisk¹ wagê cia³a (<75 kg)

to mo¿esz byæ w grupie ryzyka. 

Poszukujemy kobiet w wieku 50-85 lat, po menopauzie z nisk¹ gêstoœci¹
koœci b¹dŸ z nieleczon¹ osteoporoz¹ do uczestnictwa w badaniu klinicznym. 

Bêdzie ono trwa³o 18 miesiêcy a w sk³ad niego wejd¹: konsultacje
lekarskie,  EKG,  badania laboratoryjne, RTG krêgos³upa oraz badania 
densytometryczne. 

Udzia³ w badaniu klinicznym jest bezp³atny. 

Zapraszamy Panie na badania densytometryczne okreœlaj¹ce 
gêstoœæ mineraln¹ koœci do: 

Specjalistycznego Oœrodka Medycyny Wieku Dojrza³ego Sp. z o.o.
(SOMED)

Al. Dzieci Polskich 20,
04-730 Warszawa (wejœcie od ul. Przedwioœnie)

Dojazd liniami 125, 525, 119, 305 do pêtli autobusowej kierunek
Miêdzylesie.

Jeœli s¹ Panie zainteresowane szczegó³owymi informacjami,
prosimy dzwoniæ na numer 22 812 40 40 lub 22 812 69 59 od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach  8.00-16.00.

Profesjonalna Oprawa Obrazów
ul. Saska 16

www.galeriaram.pl

info@galeriaram.pl

tel. 508 122 254

KUPON RABATOWY
10%

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!
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65 LA65 LAT TRADYCJIT TRADYCJI

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

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

Le¿¹cy na pó³nocnym Mazowszu Gostynin (nie
myliæ z wielkopolskim Gostyniem) warszawia-
kom, rzadko kiedy jest „po drodze”. Warto jednak
wybraæ siê tam na kilka piêknych, letnich dni. 

Dlaczego? Ziemia lasów i jezior, z mnóstwem szlaków pieszych,
rowerowych i konnych, z rezerwatami jakich nigdzie nie znajdzie-
cie, pomnikami przyrody, z rewelacyjnie po³o¿onym zamkiem
w samym mieœcie. 

Gostynin oddalony  jest 120 km od Warszawy, oko³o 2 godziny ja-
zdy samochodem. Do wyboru s¹ dwie trasy, obie piêkne: przez £¹ck,
P³ock, Wyszogród lub przez £¹ck, G¹bin, Sochaczew. S¹ te¿ autobu-
sy (ok. 25 z³.) lub PKP (17 z³.). Mo¿na przewieŸæ rower po uzgodnie-
niu z przewoŸnikiem. A rowery zabraæ tu jest naprawdê warto!

Mo¿liwoœci noclegów jest sporo. Ceny - od 30 do 150 z³. Baza
noclegów agroturystycznych: www.agrogostynin.pl; w samym
mieœcie: np. MOSiR, ul. Sportowa 1, tel. (24) 235 33 97 czy Inter-
nat Centrum Edukacyjnego, ul. Polna 39, tel. (24) 235 37 13. Posi-
³ek? Np. w Barze „U Reni” na ul. Zamkowej 19. W odleg³ym o 7
km Lucieniu kusi Rezydencja Prezydenta RP: nocleg  dla 1 osoby
to 90 - 100 z³ w sezonie; wy¿ywienie na miejscu. Lucieñ rozpoœcie-
ra siê miêdzy dwoma jeziorami, a w lucieñskiej Pokusie znajdzie-
cie znakomite ryby: pstr¹g w maœle z migda³ami czy sandacz
w œmietanie - rewelacja! S¹ te¿ pokoje. 

Wróæmy do Gostynina.  Prastary gród mazowiecki: wzgórza za-
mkowe z ruinami zamku z XIV/XV w., klasycystyczny ratusz i za-
jazd z tego samego okresu, hale targowe, dworzec kolejowy i wie-

¿a ciœnieñ z pocz¹tku wieku XX, Kaplica p.w. œw. Jakuba Aposto-
³a (XIX w.) i s³ynny zamek. Jego losy s¹ niezwykle ciekawe. Nale-
¿a³ do najpiêkniejszych ówczesnych rezydencji królewskich.
W swoich murach goœci³ m.in. dwukrotnie W³adys³awa Jagie³³ê
i Zygmunta Augusta. Tu wiêziono cara Wasyla Szujskiego z rodzi-
n¹. Ów potomek najpotê¿niejszego i najbogatszego rodu mo¿no-
w³adców rosyjskich zmar³ w gostyniñskim zamku w roku 1612.
Zamek przez d³ugi czas by³ te¿… koœcio³em. Zrujnowany, odbudo-
wany, kontrowersyjny, z pewnoœci¹ wart jest obejrzenia.

Gostynin okala 60 jezior z II klas¹ czystoœci wody - Pojezierze
Gostyniñskie, pokryte jest 900 ha majestatycznych lasów, a w nich
wyodrêbnione rezerwaty Osetnica, Dybanka i Drzewce. Na ponad
17 ha powstaj¹ „Termy Gostyniñskie” - Centralny Park Rekreacji,
Balneologii, Turystyki i Wypoczynku. Bêdzie hotel, park wodny
z basenami, zje¿d¿alniami, SPA, centrum balneologii, tê¿nie i we-
llness. Pe³ne otwarcie w roku 2013.

Atrakcje turystyczne? Proszê bardzo: oz gostyniñski – krêty wa³
polodowcowy wzd³u¿  doliny Skrwy, piêkne jeziora (tak¿e przy sa-
mym zamku), niezwyk³e pomniki przyrody: dêby szypu³kowe
o obwodach nawet blisko piêciometrowych, sosna o pniu rozdwa-
jaj¹cym siê na wys. 1 m i zrastaj¹cym siê na wys. 5 m (obwód
187cm), d¹b szypu³kowy zroœniêty z brzoz¹ brodawkowat¹ (obwód
dêbu 98 cm; brzozy - 100 cm) i nie tylko!

Szlaki turystyczne w wielu malowniczych kierunkach, piesze
(zielony ,,Leœna pêtla” 15,5 km Gostynin – Jezioro Bratoszewo,
¿ó³ty ,,Szlak rynnowych jezior polodowcowych” i inne); rowerowe
(tak¿e Miêdzynarodowy Szlak Rowerowy EuroVelo R-2 - „Szlak
Stolic”); szlak konny Pojezierza Gostyniñskiego (www.pojezierze-
gostyninskie.pl/index.php?p=154). Do tego „Dni Gostynina” na
prze³omie czerwca i lipca, „Po¿egnanie Lata” czy letnie koncerty
pod Ratuszem… Odpust - w ostatni¹ niedzielê lipca. Jeœli spotkacie
tam szpakowatego, zamyœlonego pana to mo¿e byæ burmistrz, pan
Œniecikowski. Warto zagadn¹æ go o historiê miasta, a zw³aszcza -
zamku. Skarbnica wiedzy historycznej z pasj¹ i zaciêciem gawê-
dziarskim! Przydatny numer - sympatyczne Biuro Promocji Miasta,
tel. (24) 236 07 33. WêdroWitek

Wędrówki
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA
DZIARSKA MINA I DO GOSTYNINA!

Bawili siê wszyscy –
uczniowie, ich rodzice, dziad-
kowie, nauczyciele. Ka¿da
z klas przygotowa³a w³asne sto-
isko tematyczne poœwiêcone
Mazowszu. Przestrzeñ zawojo-
wa³y barwne stroje regionalne,
³owickie wycinanki, kwiatowe
bukiety, palmy, stroiki, piêkne
rysunki.

Nie zabrak³o równie¿ ucie-
chy dla podniebienia, bowiem

miêdzy artystycznymi dzie³ami
uczniów, by³y te¿ stoiska ze
smakowitymi przysmakami
kuchni regionalnej. 

Rzecz jasna nabyte kalorie
nale¿a³o spaliæ, co by³o mo¿li-
we dziêki zorganizowanym
atrakcjom i konkursom rucho-
wym. Na szkolnych boiskach
rozegrane zosta³y mecze koszy-
kówki, ponadto mia³y miejsce
inne rodzaje aktywnoœci fizycz-
nej jak np. bieg rodzinny, marsz
zwinnoœciowy, rzuty do kosza,
biegi ze skakank¹ i w p³etwach.
Najm³odsze towarzystwo szala-
³o w podskokach na trampolinie

i dmuchanym zamczysku. Fe-
stynow¹ tradycj¹ by³o tak¿e
malowanie buziek.

Wszyscy goœcie z uœmie-
chem ogl¹dali pokazy arty-
styczne na scenie. Dzieci opo-
wiada³y piosenk¹, wierszem
i tañcem mazowieckie legendy
i przypowieœci. Nieoczekiwan¹
atrakcj¹ dnia, by³ deszcz cu-
kierków, rzucanych przez Pan-
nê M³od¹ - Tusiê, która bynaj-

mniej nie by³a punktem progra-
mu, aczkolwiek obecnoœæ Jej
i wybranka Jej niewieœciego
serca – Kondzia, skutecznie acz
subtelnie urozmaici³y przebieg
festynu. 

By³ to zatem dzieñ radosny
i na pewno zapamiêtany przez
wszystkich. Mazowieck¹ czer-
wieni¹ maków, b³êkitem nieba
i zieleni¹ traw zakwit³a tego
dnia Falenica. Zabrzmia³a te¿
piosenk¹ i zahucza³a wierszem,
w³aœnie po to, aby tutejsza m³o-
dzie¿ nigdy nie zapomina³a
o swojej mazowieckiej to¿sa-
moœci. enigma

Na Mazowszu – Falenica
Festyn „Mazowieckie klimaty” odby³ siê 11
czerwca na terenie Zespo³u Szkó³ Nr 111,
przy  ul. Poezji w Falenicy. 

Pojezierze Gostyniñskie.

Zamek gostyniñski z lotu ptaka.
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Zakoñczy³ siê trwaj¹cy dwa
lata remont budynku II Oddzia-
³u Zak³adu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych przy ul. Pod-
skarbiñskiej 25. Od 20
czerwca br. wszyscy
klienci tj. emeryci, ren-
ciœci, p³atnicy sk³adek
oraz osoby ubezpieczone s¹
tam oczekiwani w poniedzia³ki
w godz. 8.00-17.00, wtorki-pi¹t-
ki od godz. 8.00-15.00.

  
Na Placu Defilad Zarz¹d

Transportu Miejskiego urucho-
mi³ mobilny punkt, w którym
mo¿na uzyskaæ informacje
o zmianach organizacji ruchu
i uk³adu komunikacji miejskiej
po zamkniêciu ul. Œwiêtokrzy-
skiej, Prostej i Sokolej, na czas
budowy centralnego odcinka II
linii metra. Informacje mo¿na
uzyskaæ w soboty i niedziele,
w godz. 10.00-18.00 oraz od
poniedzia³ku do pi¹tku, w godz.
10.00-19.00.

  
Pod koniec maja na terenie

Technikum Nr 27 w Warszawie
przy ul. Saskiej 78 odby³ siê Fe-
stiwal Chemiczny. Szko³a pie-
szczotliwie nazywana przez
swoich uczniów „Chemikiem”

udowodni³a, ¿e nauka nie musi
byæ „na serio” a doœwiadczenia
chemiczne mo¿na przeprowa-
dzaæ „pó³¿artem”. - Chcieliœmy
pokazaæ, ¿e chemia ma wiele
oblicz, ¿e istnieje chemia fizycz-
na, kryminalna nawet wybu-
chowa. Nie trzeba siê obawiaæ
nauki, o czym z pewnoœci¹ za-
œwiadcz¹ nasi uczniowie -
mówi³a Ma³gorzata Zdrojew-
ska, kierownik zajêæ praktycz-
nych dla m³odych techników
i organizatorka wydarzenia. Fe-
stiwal odby³ siê ju¿ po raz
czwarty.

  
Prezydent m.st. Warszawy

og³osi³a nabór kandydatów na
³awników do S¹dów Okrêgo-
wych i S¹dów Rejonowych

m.st. Warszawy w kadencji
2012-2015. Kartê zg³oszenia
kandydata na ³awnika s¹dowego
mo¿na uzyskaæ w Biurze Rady
m. st. Warszawy, Pa³ac Kultury
i Nauki, XX p., pok. nr 2009 -
w poniedzia³ki w godz. 10.00-
18.00, od wtorku do pi¹tku
w godz. 8.00-16.00. Karta jest
równie¿ dostêpna na stronach
internetowych: www.um.war-
szawa.pl i www.bip.um.warsza-
wa.pl oraz w urzêdach dzielnic. 

  
W zwi¹zku z planowanymi

podwy¿kami w Warszawie (bi-
letów komunikacji miejskiej,
wody i œcieków, op³at za ¿³obki
oraz planami sprzeda¿y przed-
siêbiorstwa SPEC Komitet PiS
na Pradze Po³udnie w swojej
siedzibie na ul. Waszyngtona
30/36 prowadzi zbiórkê podpi-
sów pod petycj¹ popieraj¹c¹ re-
ferendum. Zbieranie podpisów
odbywa siê ka¿dego dnia w go-
dzinach 11.00-19.00 do 15 lip-
ca br. W ró¿nych czêœciach
dzielnicy ustawione s¹ te¿ stoli-
ki, przy których równie¿ mo¿na
z³o¿yæ podpis. 

  
Bardzo czêsto ga³êzie lub ko-

nary drzew, rosn¹ce krzewy
przys³aniaj¹ znaki drogowe
i ograniczaj¹ widocznoœæ. Mo¿-
na wtedy zadzwoniæ do Zarz¹du
Oczyszczania Miasta na bez-

p³atn¹ infoliniê CZYSTOŒÆ
o numerze 0 800 800 117 lub
powiadomiæ mailem na adres
infolinia@zom.waw.pl  W zg³o-
szeniu nale¿y podaæ lokalizacjê
znaku.

  
16 czerwca 50-lecie swojego

istnienia œwiêtowa³o Przed-
szkole nr 180, przy ul. Niek³añ-

skiej 40.  Œwiêto placówki
zgromadzi³o kilka pokoleñ
„przedszkolaków”, tych obe-
cnych i by³ych. Wszyscy spê-
dzili wspólnie czas, wspomina-
j¹c ze wzruszeniem minione la-
ta. Przedszkole odwiedzi³ tak¿e
burmistrz dzielnicy Praga Po³u-
dnie Tomasz Kucharski.

  
Do 30 czerwca mo¿na w go-

dzinach 10.00-20.00 ogl¹daæ
w KK „Zastów” wystawê ma-
larsk¹ dedykowan¹ – Czterem

porom roku – wioœnie. Wysta-
wiono tu prace nagrodzone
w IV Ogólnopolskim Konkur-
sie Malarskim, a 5 czerwca uro-
czyœcie wy³oniono i uhonoro-
wano laureatów. Na wystawie
mo¿na podziwiaæ wiejskie kra-
jobrazy z nieod³¹cznym symbo-
lem wiosny – czyli bocianami,
kwitn¹ce jab³onie czy motyle
lataj¹ce nad ³¹kami. Na kon-
kurs wp³ynê³o 977 prac,
z których nagrodzono 66. 

  
19 czerwca br., Tor na S³u-

¿ewcu obchodzi³ swoj¹ 170.

rocznicê istnienia. Pierwsze
oficjalne wyœcigi w stolicy

odby³y siê 20 i 21 czerwca
1841 r., na torze urz¹-

dzonym w czêœci ów-
czesnego Wojennego
Pola Mokotowskiego,

miêdzy dzisiejszymi
ulicami Pu³awsk¹, Rako-

wieck¹, Alej¹ ¯wirki i Wigu-
ry, Filtrow¹, Nowowiejsk¹ i Po-
ln¹. W niedzielê 19 czerwca
równie¿ nie zabrak³o wyœcigo-
wych emocji. Wiêcej na
www.torsluzewiec.pl

  
16 czerwca br. Przedszkole

nr 264 im. Pluszowego Misia
przy ul. Korkowej 149 obcho-
dzi³o 40 urodziny. Przygotowa-
na z tej okazji prezentacja mul-
timedialna o historii przedszko-
la wywo³a³a wœród zaproszo-
nych goœci wiele wspomnieñ
i wzruszeñ. Równie¿ sentymen-
talna podró¿ w czasie do lat 70.,

80., 90. ubieg³ego wieku -
w wykonaniu przedszkolaków
oczarowa³a widowniê.

  
W œrodê 22 czerwca o godz.

15.00 w Oœrodku Edukacji Kul-
turalnej przy Al. Stanów Zjed-
noczonych 40 wyst¹pi grupa
AGAT. Odbêdzie siê równie¿
wernisa¿ wystawy „Œwiat nie
jest taki z³y” podczas którego
bêdzie mo¿na obejrzeæ obrazy
namalowane podczas warszta-
tów. „S¹ rzeczy, których nie da

siê sknociæ” – to porady jak
mo¿na samemu zrobiæ œwiece
pachn¹ce zio³ami, kwiatami,

owocami - dla zdrowia, popra-
wy nastroju i urody.

  
Na terenie Pragi Po³udnie

radny Warszawy Pawe³ Lech
zbiera podpisy pod projektem
ustawy zmniejszaj¹cej podatek
Janosikowy w ramach akcji
„STOP Janosikowe”. „Janosi-
kowe” to obowi¹zkowy poda-

tek wp³acany przez miasto
Warszawa do bud¿etu pañstwa.
Wysokoœæ przekazywanych
œrodków przekracza ju¿ 1 mld
z³otych, co stanowi prawie 10%
bud¿etu stolicy. Tego miliarda
brakuje Warszawie m.in. na bu-
dowê najwa¿niejszych inwesty-
cji. Wiêcej na www.stopjanosi-
kowe.pl (ab) (O.K.)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA Centrum Promocji Kultury dla Pragi Po³udnie ul. Pod-
skarbiñska 2 – 21.06. godz. 18.00 – W cyklu „Polak w pró¿ni”
Rafa³ Grzenia zaprasza na wyk³ad o tym, czy Lem by³ filozofem?
I jak mo¿na usi³owaæ filozofowaæ w literaturze SF? Po wyk³adzie
dyskusja o Stanis³awie Lemie, wstêp wolny; 22.06. godz. 19.00
– Koncert muzyki klasycznej, w programie: W.A. Mozart – So-
nata na skrzypce i fortepian K. 301 G dur, R. Schumann – Funf
Stucke in Volston na wiolonczelê i fortepian, A. Arensky – Op.
32 d moll trio fortepianowe, Glinka – 3 pieœni rosyjskie na trio
fortepianowe, Piazzolla – 4 pory roku na trio fortepianowe, Wy-
konawcy: Janusz Grzel¹zka – fortepian, Egle Jarkova – skrzypce,
Ignacy Grzel¹zka – wiolonczela; 27.06. godz. 18.00 - W cyklu
Swing Club wyst¹pi Krzysztof Jagodziñski i jego „Warsaw Dixie
Jazzmen”, wstêp wolny; 28.06. godz. 18.00 – W cyklu „Polak
w pró¿ni” Rafa³ Grzenia zaprasza na wyk³ad pt. „Fantastyka na-
ukowa w filmie”, wstêp wolny; 29.06. godz. 10.30 – „Œpi¹ca
królewna” – spektakl w wykonaniu artystów Teatru Literackiego
Aleksandry Ford, wstêp za zaproszeniami, dostêpnymi w sekre-
tariacie CPK – iloœæ miejsc ograniczona.

Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim im. I. J. Pa-
derewskiego – 29.06. godz. 21.45 – Kino Plenerowe w Parku
Skaryszewskim – „Pupendo” (2003, re¿. Jan Hrebejk); 30.06.
godz. 19.00 – Kabaret „Filip z Konopi” Filipa Borowskiego,
wstêp wolny;

Klub Kultury Rembertów” al. Komandosów 8 - 21.06.
godz. 19.00 - Koncert uczestników sekcji nauki gry na pianinie
i akordeonie oraz wystêp zespo³u „Swing”. Koncert dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych; 22.06. godz. 16.30 - Warsztaty kulinar-
ne - prezentacja posi³ków - Spotkanie uczestników Klubu Se-
niora;

Urz¹d Dzielnicy Rembertów al. Gen. A. Chruœciela „Mon-
tera” 28 - Sala Kolumnowa  - 30.06. br. w godz. 8.00-16.00
wystawa autorstwa Barbary Humiêckiej pt. „Frywolitki, wyci-
nanki i inne cudeñka”. Wycinanki inspirowane wzorami kur-
piowskimi; 

24.06. br. - Ceremonia z³o¿enia wieñców z okazji 67. roczni-
cy rozstrzelania przez Niemców 10 mieszkañców Rembertowa,
w tym harcerzy „Zawiszaków”. Godz. 10.00 - Msza Œwiêta
w Koœciele œw. £ucji przy ul. Paderewskiego 42; godz. 11.00 -
Z³o¿enie wieñców przy Pomniku „Zawiszaków” (u zbiegu ulic
Magenta i Zes³añców Polskich i tablicy na froncie LILO); 

Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 – do 31.08. br. -
„Ksi¹dz Twardowski” - wystawa plenerowa poœwiêcona ksiê-
dzu Janowi Twardowskiemu, znanemu poecie i filozofowi.
Ekspozycja towarzyszy uroczystoœci nadania imienia ks. Twar-
dowskiego skwerowi u zbiegu Karowej i Krakowskiego
Przedmieœcia; Galeria plenerowa DSH na skwerze u zbiegu
ulic Karowej i Krakowskiego - do 11.09. br. – wystawa
„1989. Koniec systemu” prezentuj¹ca najwa¿niejsze wydarze-
nia w Europie Œrodkowo-Wschodniej w 1989 roku, kiedy
w krajach by³ego bloku wschodniego dosz³o do upadku syste-
mu komunistycznego. 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni MieszkañcySzanowni Mieszkañcy,,
Uprzejmie informujê, i¿ 12 maja 2011 r. zakoñczona zosta³a

akcja, któr¹ zatytu³owaliœmy „Konsultacje chodnikowe”. 

W imieniu Zarz¹du naszej Dzielnicy i pracowników Wydzia³u
Infrastruktury dziêkujê Pañstwu za udzia³ w tym przedsiêwziêciu.

Drog¹ listow¹, mailow¹, telefoniczn¹ oraz za pomoc¹ wype³-
nionych i dostarczonych ankiet otrzymaliœmy a¿ 618 zg³oszeñ.
Pañstwa sugestie oraz dokonana przez pracowników Wydzia³u
Infrastruktury ocena stanu technicznego ulic i chodników po-
zwoli³y przygotowaæ optymalny, naszym zdaniem, plan dzia³añ
w zakresie remontów.

Prace rozpoczniemy od miejsc, które s¹ w z³ym stanie i wy-
magaj¹ pilnie modernizacji.

Niestety nie wszystkie zg³oszone do remontu chodniki uda
nam siê naprawiæ do koñca bie¿¹cego roku, ale zapewniam, ¿e
bêdziemy prowadziæ remonty sukcesywnie i pozyskiwaæ na nie
dodatkowe fundusze.

Wyniki przeprowadzonej akcji i harmonogram prac znajd¹
Pañstwo na stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Praga-Po³u-
dnie www.pragapld.waw.pl

Burmistrz Dzielnicy Praga-Po³udnie m.st. Warszawy
Tomasz Kucharski
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SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

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

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

WARSZAWA

Szacuje siê, ¿e oko³o 10 pro-
cent populacji niedos³yszy. Ozna-
cza to, ¿e s³uch oko³o 200 tys.
warszawiaków nie jest prawid³o-
wy, choæ z pewnoœci¹ nie ka¿dy
zdaje sobie z tego sprawê.

Trudno jest zdefiniowaæ takie
pojêcie jak „normalne s³yszenie”.
Istnieje znaczna ró¿nica miêdzy
zdolnoœci¹ s³yszenia u noworodka
i nastolatka. Tak samo jak wystê-
puj¹ ró¿nice u ludzi dwudziesto-,
czterdziesto i szeœædziesiêciolet-
nich. Jak wiele innych rzeczy
s³uch zmienia siê na przestrzeni
¿ycia, ale zmiany zazwyczaj wy-
stêpuj¹ tak wolno, ¿e na pocz¹tku
wcale ich nie zauwa¿amy. Dopie-
ro, gdy s³uch zaczyna wp³ywaæ na
nasz sposób porozumiewania siê

z innymi osobami, zaczynamy siê
zastanawiaæ, co siê dzieje.

Skutecznym rozwi¹zaniem
otwieraj¹cym drzwi do œwiata
dŸwiêków, które wydawa³y siê
bezpowrotnie utracone, mo¿e
okazaæ siê aparat s³uchowy.
Wspó³czesne aparaty to bardzo
zaawansowane i zminiaturyzowa-
ne urz¹dzenia, potrafi¹ce dosto-
sowaæ siê do ubytku pacjenta.
Wybór konkretnego modelu apa-
ratu w znacznej mierze zale¿y od
rodzaju ubytku s³uchu, ale tak¿e
od osobistych preferencji pacjenta
i jego trybu ¿ycia. W ka¿dym przy-
padku specjalista audioprotetyk
zaproponuje najlepsze rozwi¹za-
nie i pomo¿e dokonaæ najlepsze-
go wyboru.

„W ostatnich latach obserwuje-
my zwiêkszone zainteresowanie
pacjentów naszymi us³ugami. No-
szenie nowoczesnego, miniaturo-
wego aparatu s³uchowego nie jest
ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20 lat te-
mu, a jako najczêstsze przyczyny
dyskomfortu pacjenci wskazuj¹
trudnoœci w komunikowaniu siê
z rodzin¹ i znajomymi. Nowocze-
sne technologie nie ominê³y apa-
ratów s³uchowych, które wyposa-
¿one s¹ w bardzo szybkie proce-
sory potrafi¹ce czyniæ z dŸwiê-
kiem prawdziwe cuda.” – mówi
pani Izabela Marczyk, dyplomo-
wany audioprotetyk z firmy Foni-
kon, która specjalizuje siê w nie-
sieniu pomocy osobom niedos³y-
sz¹cym.

Aparat s³uchowy mo¿e przy-
nieœæ wielk¹, pozytywn¹ i natych-
miastow¹ ró¿nicê. Bardzo wa¿-
nym czynnikiem jest indywidualne
zaanga¿owanie pacjenta w pro-

ces noszenia aparatu. Im wiêcej
informacji mo¿e on dostarczyæ
o swoich odczuciach i potrzebach,
tym lepsze bêd¹ rezultaty.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promo-
cj¹ pracownicy gabinetów au-
dioprotetycznych firmy Foni-
kon zapraszaj¹ wszystkich za-
interesowanych na bezp³atne
badanie s³uchu oraz konsulta-
cjê audioprotetyczn¹. Istnieje

mo¿liwoœæ skorzystania z re-
fundacji NFZ i œrodków
PFRON. Osobom niepe³no-
sprawnym proponujemy wizyty
domowe. Z uwagi na du¿e za-
interesowanie naszymi us³uga-
mi prosimy o telefoniczne
umawianie wizyt (ul. Ostro³êc-
ka 4, tel. 22 498 74 80; ul. Br.
Czecha 39, tel. 22 353 42 50).

AS 2011

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Południe, ul. Ostrołęcka 4, tel. 22 498−74−80

Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 22 353−42−50
Warszawa – Praga Północ, ul. Dąbrowszczaków 5A, tel. 22 392−05−67

Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 22 353-06-20
Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 22 498-75-40

Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 889 179 769 (po godz. 15-tej)
Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 22 862-99-90

Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 22 877-07-63
Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 22 499-66-30

USŁYSZ NA NOWOAPARATY S£UCHOWE

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

ul. Dąbrowszczaków 5A
tel. 22 392−05−67

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Z tym artyku³em badanie s³uchu GRATIS
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!!!

S³abo s³yszysz? Masz trudnoœci z rozumieniem mo-
wy? A mo¿e ktoœ z bliskich ma k³opoty ze s³uchem?
Przeczytaj, w jaki sposób zasiêgn¹æ pomocy!

REKLAMA REKLAMA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

ul. Majdańska 7 tel. 022 612−00−03
pon.−pt. 9.00−19.00, sob. 9.00−13.00

Okulary 49,−*

oprawa + szk³o + robocizna (sfera –6 do +6)

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

2 soczewki plastikowe, (sfera –4 do +6)
* szczegó³y promocji w hurtowni

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

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

16.00-18.00
Urolog

wtorek 14.00-16.00

Zakoñczy³a siê trzecia edycja funkcjono-
wania bezp³atnej infolinii na temat lecze-
nia bólu. W trakcie dwóch miesiêcy jej
trwania pacjenci mogli skorzystaæ z bez-
p³atnych porad lekarzy specjalistów. 

Podczas konsultacji osobom zainteresowanym udzielano
bezp³atnych porad zwi¹zanych m.in. z metodami leczenia bólu,
doborem w³aœciwych technik czy wyborem mo¿liwoœci dalsze-
go postêpowania w celu ³agodzenia dolegliwoœci. Lekarze in-
formowali równie¿ pacjentów, w jakich placówkach mog¹
otrzymaæ kompleksow¹ pomoc.

Najczêœciej zadawane przez pacjentów pytania dotyczy³y ró¿-
nego rodzaju dolegliwoœci bólowych, takich jak: przewlek³e
bóle towarzysz¹ce chorobie zwyrodnieniowej krêgos³upa, sta-
wów biodrowych i kolanowych, bóle g³owy oraz bóle neuropa-
tyczne. Pojawi³y siê równie¿ pytania zwi¹zane z uœmierzaniem
bólu wystêpuj¹cego w przebiegu chorób nowotworowych i nie-
wydolnoœci ¿ylnej oraz bólu poamputacyjnego.

1. Od d³u¿szego czasu cierpiê na ból kolan. Staje siê on coraz
silniejszy i uniemo¿liwia mi wykonywanie codziennych obo-
wi¹zków. Jakie metody leczenia mog¹ uœmierzyæ ból?
Silny ból podczas chodzenia i sztywnoœæ kolana w trakcie co-

dziennych czynnoœci mog¹ byæ pierwszym sygna³em powa¿-
nych zmian chorobowych w stawie kolanowym. Tymczasem
zdrowe kolano zapewnia naszemu organizmowi optymaln¹ ru-

chomoœæ i stabilnoœæ oraz komfort funkcjonowania na co dzieñ.
Dlatego dolegliwoœci stawów nie wolno lekcewa¿yæ – wymaga-
j¹ one konsultacji lekarskiej, a czêsto specjalistycznego lecze-
nia. Pierwszym krokiem, który nale¿y podj¹æ podczas leczenia
bólu kolan jest kontrola masy cia³a. Je¿eli pacjent ma nadwagê
to wskazana jest redukcja masy cia³a. Zalecana jest gimnastyka
i mo¿liwie maksymalna aktywnoœæ fizyczna. 

W uœmierzaniu bólu kolan pomog¹ dostêpne leki przeciwbólo-
we, takie jak paracetamol. W sytuacji zaostrzenia dolegliwoœci
bólowych przez krótki czas i w mo¿liwie niskich dawkach mo¿-
na stosowaæ niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Gdy te-
rapia nie przynosi oczekiwanego skutku obok stosowanego para-
cetamolu mo¿na za¿ywaæ s³abe leki opioidowe, a w niektórych
przypadkach nawet silne leki opioidowe. Obok farmakoterapii
dodatkowo zalecane jest stosowanie blokad do- i oko³ostawo-
wych, zabiegów rehabilitacyjnych oraz stosowanie miejscowo
maœci i ¿eli. Je¿eli te sposoby uœmierzania bólu nie pomagaj¹ to
pozostaje leczenie operacyjne, czyli alloplastyka stawów kolano-
wych. Jest to jeden z czêœciej wykonywanych zabiegów ortope-
dycznych, podczas którego elementy stawowe zastêpuje siê im-
plantami metalowymi i plastikowymi. Wykonanie zabiegu daje
prawie zupe³n¹ ulgê w dolegliwoœciach.

2. Jestem osob¹ starsz¹ i od d³u¿szego czasu cierpiê na bóle
stawów. Jak mogê sobie radziæ z tym bólem?
U starszych osób najczêœciej spotykanym rodzajem bólu prze-

wlek³ego s¹ zespo³y bólowe narz¹du ruchu towarzysz¹ce takim
schorzeniom jak choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenie

stawów czy zmiany pourazowe. Wraz z wiekiem pacjentów po-
stêpuje degeneracja i zanik chrz¹stki stawowej. W ich wyniku
mog¹ wystêpowaæ dolegliwoœci pod postaci¹ bólu i ogranicze-
nia ruchomoœci danego stawu.

Leczenie bólu u osób w podesz³ym wieku przebiega nieco
inaczej ni¿ u osób m³odych. Dobieraj¹c terapiê nale¿y wzi¹æ
pod uwagê wszystkie schorzenia, na jakie cierpi senior oraz
uwzglêdniæ leki powszechnie przez niego stosowane np. na
nadciœnienie i chorobê niedokrwienn¹ serca. U starszych osób
ogranicza siê stosowanie niesteroidowych leków przeciwza-
palnych, gdy¿ nios¹ ze sob¹ ryzyko powik³añ, takich jak krwa-
wienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego, uszkodze-
nie nerek czy zaburzenia krzepniêcia. Lekami bezpiecznymi s¹
paracetamol oraz prawid³owo stosowane i zapisywane przez
specjalistê s³abe i silne opioidy. W leczeniu wa¿ne s¹ równie¿
metody niefarmakologiczne, takie jak rehabilitacja, akupunk-
tura, TENS (przezskórna stymulacja nerwów) oraz leki stoso-
wane miejscowo, takie jak maœci, ¿ele, plastry, a tak¿e bloka-
dy do- i oko³ostawowe. 

Gdzie szukaæ pomocy?
Nowoczesne leczenie bólu przewlek³ego jest postêpowaniem

wielodyscyplinarnym, w które zaanga¿owani s¹ lekarze ró¿-
nych specjalnoœci. Aby wybraæ najw³aœciwsz¹ terapiê, osoby
odczuwaj¹ce d³ugotrwa³y ból powinny zg³osiæ siê do specjali-
stycznych placówek, takich jak Poradnie Leczenia Bólu. Pla-
cówki te dzia³aj¹ na terenie ca³ego kraju, a kontakt do nich mo¿-
na  znaleŸæ na stronie internetowej: www.ulgawbolu.pl (ab) 

ULGA W BÓLU POSZUKIWANA

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

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

nauka dla dzieci i doros³ych 
challange turnieje

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA ABONAMENTY
NA SEZON LETNI!

ul. Grochowska 142
tel./fax 22 610-41-91

czynne pon.-pt.10.00-20.00
Pe³en zakres us³ug.

RTG I KONSULTACJE GRATIS.
WAKACYJNA PROMOCJA!

Lecznica 
Stomatologiczno-

-Protetyczna

Mgr fizjoterapii oferuje
masa¿e w zakresie:

KLASYCZNY, LECZNICZY, 
RELAKSACYJNY,
ODCHUDZAJ¥CY.

Wizyty domowe 
na terenie Warszawy 

z w³asnym profesjonalnym
sto³em.

Tel. 0-600-420-368
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Wzoruj¹c siê na s³ynnym
uniwersyteckim wyœcigu
Oxford – Cambridge nasi
wioœlarze te¿ stanêli w szran-
ki. 14 czerwca odby³ siê
17.Wyœcig Liceów w Ósem-
kach Wioœlarskich.

Tym razem do zawodów sta-
nê³y osady „W³adys³awa IV”,

„Staszica”, „Czackiego” i „Po-
wstañcy Warszawy”. Walczy³y
o Puchar Przewodnicz¹cej Rady
Warszawy. Do pokonania by³
dystans pomiêdzy mostem Po-
niatowskiego, a £azienkowskim.

– Syn zabroni³ mi siê ujaw-
niaæ, wiêc w tajemnicy idê kibi-

cowaæ – powiedzia³a „Mie-
szkañcowi” jedna z matek wio-
œlarza z XIX LO, przedzieraj¹c
siê przez wiœlane zaroœla do
miejsca zbiórki – nabrze¿a
Miêdzyszkolnego Oœrodka
Szkolnego nr 2 przy Wale Mie-
dzeszyñskim 397. „Mieszka-
niec”, oczywiœcie, kibicowa³

przede wszystkim po³udniowo-
praskiej osadzie „Powstañców
Warszawy” (na zdjêciu). Pe³na
wiary by³a Anna Piekarska dy-
rektor XIX LO.  

O ma³y w³os, a „Powstañcy”
w ogóle by nie wystartowali
w wyœcigu. W zimie, pod napo-

rem œniegu zawali³a siê wiata,
w której trzymali ³ódŸ. Ich
sprzêt uleg³ zniszczeniu. Now¹
³ódŸ podarowa³ im Jacek Gu-
stowski z Sekcji Weteranów
MOS Nr 2.  – Motorem tych re-
gat jest pani dyrektor Piekarska
i LO Nr XIX. Strata ich poprze-
dniej ³ódki grozi³a obni¿eniem
zainteresowania wioœlarstwem,
wiêc im podarowa³em jednost-
kê - wyjaœnia pan Jacek.

– Nie ma piêkniejszego zjawi-
ska na wodzie ni¿ p³yn¹ca
„ósemka” – powiedzia³ nasze-
mu reporterowi „dziedzicznie
obci¹¿ony ¿eglarstwem” Igna-
cy Rudziñski, inicjator liceal-
nych zawodów na Wiœle. Wy-
œcigowi, prócz licznej rzeszy
kibiców (w tym dyrekcji szkó³)
przygl¹da³a siê fundatorka
g³ównej nagrody, przewodni-
cz¹ca rady Warszawy, Ewa Ma-
linowska-Grupiñska oraz bur-
mistrz Pragi Po³udnie Tomasz
Kucharski, jego zastêpca Jaro-
s³aw Karcz i dyrektor tutejsze-
go MOS-u. Zawody wygra³
„W³adys³aw IV”. Na kolejnych
miejscach dop³ynê³y za³ogi
„Staszica” i „Czackiego”. „Po-
wstañcy Warszawy” zajêli
czwart¹ lokatê. – Zawaliliœmy
start… - przyzna³ drugoklasista
Maciek Lusawa. No có¿, tym
razem by³o pod pr¹d. Mo¿e
w przysz³ym roku… Ada M.

Ponad dwa i pó³ tysi¹ca
m³odych lekkoatletów rywali-
zowa³o w czerwcu na Orle
w ogólnopolskim finale
„Czwartków lekkoatletycz-
nych”.

Widok wype³nionego m³o-
dzie¿¹ stadionu KS Orze³ przy
ul. Podskarbiñskiej naprawdê
cieszy³ oko. A w dniach 10 – 12
czerwca tak w³aœnie by³o, na
tym jednym z najlepszych
w Warszawie lekkoatletycz-
nych obiektów. Imprezê zorga-
nizowa³o Stowarzyszenie
„Sport Dzieci i M³odzie¿y”
oraz by³y sprinter Marian Wo-
ronin, srebrny medalista olim-
pijski i Mistrz Europy. 

Na Orle wyst¹pili zawodni-
cy z 67 polskich miast. By³o
ponad dwa i pó³ tysi¹ca lekko-
atletów w wieku od 10 do 13
lat. Przez ca³y rok, w ka¿dy
czwartek, w swoich klubach
i szko³ach, m³odzie¿ przygo-
towywa³a siê do tego fina³u.
Zawodnicy startowali w sze-
œciu konkurencjach. Dziew-
czêta biega³y na 600 m,
a ch³opcy na 1000. Wspólny-
mi konkurencjami by³y biegi
na 60 i 300 m, skoki w dal
i wzwy¿ oraz rzut na odle-
g³oœæ pi³eczk¹ palantow¹. 

– Dumny jestem, kiedy widzê,
¿e tak piêkny stadion mo¿na
uruchomiæ dla du¿ej iloœci dzie-
ci, a ludzie na trybunach, czêsto
mieszkañcy bardzo odleg³ych
miast, mówi¹, ¿e warto by³o tu
przyjechaæ – mówi³ „Mieszkañ-

cowi” Marian Podra¿ko, trener
z Or³a – Jestem sta³ym czytelni-
kiem Waszego pisma. Napi-
szcie, ¿e dzieci z Grochowa ma-
j¹ tutaj darmowy wstêp i ¿e
wszystkich serdecznie zapra-
szamy. W czasie tej rozmowy
z trenerem wychowanka Or³a,
Lidia Niemira, pokona³a wszy-
stkie rywalki w fina³owym bie-

gu na 600 m. W nagrodê Lidia
pojedzie do paryskiego Disney-
landu. 

Praga Po³udnie ma bardzo
du¿y potencja³ sportowy uloko-
wany w uzdolnionej m³odzie¿y.
Ma te¿ obiekt godny nie 

tylko ogólnopolskiego fina³u
„czwartków”, ale równie¿ ta-
kich mitingów, jak Pedros Cup,
czy rozegrany w miniony wee-
kend VI Miêdzynarodowy Pu-
char Lekkoatletyczny. A¿ siê
prosi, aby lekkoatletyczne
czwartki dla naszej m³odzie¿y
by³y cyklicznie organizowane
na Orle. ar

Wisłą pod prąd

Sprintem, czyli
trzy pytania do…
Wojciecha Szczęsnego – bramkarza pił−
karskiej reprezentacji Polski i Arsenalu
Londyn.

- Niedawno w programie Kuby Wojewódzkiego dumnie
podkreœli³eœ, ¿e jesteœ z Pragi. Jednak praktycznie od kil-
ku lat mieszkasz w Londynie. Jak bardzo „jesteœ z Pragi”?

- Bardzo jestem z Pragi. Generalnie z Grochowa. Mieszka-
nie przy £ukowskiej, podstawówka przy Bia³owieskiej, gim-
nazjum przy Siennickiej... Na portalach internetowych wy-
stêpowa³em, jako „Wojtek GRCHW” - Wojtek Grochów. Ja-
ko m³ody ch³opak musia³em sobie radziæ na blokowiskach…
Trochê mnie to ukszta³towa³o. Jak ju¿ by³em bardziej œwia-
domy tego co robiê, to dotar³o do mnie, ¿e jestem jednym
z niewielu ch³opaków z moich okolic, którzy robi¹ dok³adnie
to, co zamierzali i osi¹gaj¹ to, co chcieli. Myœlê, ¿e dziêki te-
mu, ¿e siê tutaj wychowa³em, to mniej siê bojê i jestem bar-
dziej pewny siebie.

- Pewnoœæ siebie jest Twoj¹ charakterystyczn¹ cech¹
i wielkim, bramkarskim atutem. Czerwcowy mecz
z Francj¹ mój syn skomentowa³: „Gdyby nie Wojtek, to
byœmy przegrali piêæ zero” – jak bardzo jesteœ pewny, ¿e
w turnieju UEFA EURO 2012 bêdzie Ci dane graæ na mu-
rawie budowanego Stadionu Narodowego?

- Hmm, stadion widaæ z okien naszego mieszkania. W ra-
zie czego rodzina bêdzie mog³a popatrzeæ… A tak serio: ro-
biê co mogê, ale oczywiœcie to selekcjoner podejmuje decy-
zjê. Wierzê, ¿e jestem na dobrej drodze, aby udowodniæ swo-
j¹ przydatnoœæ w kadrze. Przez ostatni rok, od pora¿ki z Hi-
szpani¹, reprezentacja osi¹gnê³a bardzo du¿y postêp. Mecz
z Francj¹ by³ lepszy ni¿ wiele osób siê spodziewa³o. Tworzy-
liœmy dobry zespó³, kilka groŸnych okazji, graliœmy pi³kê mi-
³¹ dla oka. Ale z drugiej strony jest jeszcze wiele elementów,
które wymagaj¹ ciê¿kiej pracy i poprawy. 

- W œrodowisku pi³karzy komentujecie stan przygoto-
wañ do EURO?

- Tak, oczywiœcie. No jest trochê niepokoju w zwi¹zku
z opóŸnieniami i niedoci¹gniêciami. Generalnie jednak naj-
wa¿niejsze, aby wszystko by³o gotowe  9 czerwca przysz³ego
roku, na otwarcie mistrzostw. A czy zaplanowany we wrzeœniu
mecz z Niemcami rozegramy na Stadionie Narodowym, czy
gdzie indziej, nie ma wiêkszego znaczenia. Adam Rosiński

Dla Micha³a z Kamionka i Mateusza z Grochowa, jak i tysiêcy m³odych pi³karzy,
Wojtek jest wzorem do naœladowania.

Finał „czwartków” na Orle
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