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Przedsionek
potêgi

Gotowoœci¹ do pracy bijemy
ca³¹ Europê. Ja nie kpiê: to czysta
prawda. Tam, na Zachodzie, syte
karpiki pracuj¹ w godzinach, które
wywalczy³y zwi¹zki zawodowe.
Po 18.00 ma³o jaki sklep otwarty,
w niedzielê nie ma handlu, w ta-
kiej Francji to i w poniedzia³ek
trudno coœ kupiæ. Rozbisurmanio-
ny Warszaw¹, ale nie tylko – ka¿-
d¹ polsk¹ miejscowoœci¹ cz³o-
wiek, budzi siê w innej rzeczywi-
stoœci kalek¹: jak to mo¿liwe, ¿e-
by sklep nie pracowa³ na okr¹g³o
od 6.00–22.00. Bez sjesty, w po-
³udnie, bez wolnych wieczorów?

Gdy Anglik u siebie wzywa hy-
draulika (angielskiego) i jemu, fa-
chowcowi (autentyczne!) trudno
jest zrozumieæ, ¿e woda do wanny
wcale nie musi lecieæ z dwóch kra-
nów – z jednego ciep³a, z drugiego
zimna, bo œwiat ju¿ dawno opaten-
towa³ rozwi¹zanie mieszania wód,
a na dodatek jeszcze ten hydraulik
pracuje tylko w okreœlonych godzi-
nach, a nie do skoñczonej roboty,
to nastêpnym razem wezwie Pola-
ka. „Z³ota r¹czka”, nie liczy czasu,
jeszcze mu siê chce, bo nie stowa-
rzyszony, tylko zarabia na pozosta-
wion¹ w kraju rodzinê. Dlatego, po
okresie strachu przed nami (sam
ostatnio w Cannes, na ulicy pe³nej
ludzi w sukniach od Diora i garnitu-
rach od Cardena, bo trwa³ festiwal
filmowy) zobaczy³em dwóch face-
tów jak z innej bajki: rybaczki z co-
ry, przepocone t-shirty, kapelusz
rybacki na g³owie, przepite czer-
wone twarze i wypisana na nich
chêæ przywalenia ka¿demu za co-
kolwiek – to z lêkiem pomyœla³em:
na pewno nasi. I siê nie pomyli³em,
zaczynaj¹ nas chcieæ. Bo syte spo-
³eczeñstwa potrzebuj¹ tych,
którym bêdzie chcia³o siê praco-
waæ po to, by praca innych by³a je-
szcze krótsza.

No to teraz sobie pomyœlmy, co
by by³o, gdyby te nasze chêci
i umiejêtnoœci by³y dobrze wykorzy-
stywane tu w kraju, gdybyœmy pra-
cowali w dobrze zarz¹dzanych
i zorganizowanych firmach, gdyby-
œmy widzieli sens uczciwego zara-
biania i uczciwego p³acenia podat-
ków – to jak¹ potêg¹ moglibyœmy
byæ? A nie jesteœmy. Niezas³u¿enie.

Tomasz Szymański
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Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

ul. Suchodolska 2 (róg Kinowej)
tel. 813 29 25 www.pyka.pl

CENY
FABRYCZNE!
�� wypoczynki skórzane

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

ABUD
MIESZALNIA

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

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

RA
BA

TY

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
czynne 9−20, sobota 9−14

REKLAMA REKLAMA

W NUMERZE:
� Detektyw 

z Waszyngtona
ssssttttrrrr....     2222

� Zielona Praga
ssssttttrrrr.... 4444

� Ci¹giem do Wa³u?
ssssttttrrrr....     5555

� Dzielnicowo na
sportowo ssssttttrrrr....     6666

� To ju¿ 85 lat
ssssttttrrrr....     8888

� Tort na Kwatery
G³ównej ssssttttrrrr....     9999

� Nowy Œwiat 
na Saskiej Kêpie

ssssttttrrrr.... 11110000
� Lekarz, 

który umie liczyæ
ssssttttrrrr.... 11113333

� Z miasta
ssssttttrrrr.... 11115555

Agnieszka Osiecka pisz¹c s³owa piosenki
„Kochankowie z ulicy Kamiennej” nawet nie
przypuszcza³a, ¿e przy tej os³awionej ulicy
znajdzie now¹ siedzibê Prokuratura Rejono-
wa dla Warszawy Pragi Po³udnie. Znajduje
siê ona obecnie na Pradze Pó³noc przy ul.
Kamiennej 14.

W poniedzia³ek 5 czerwca odby³o siê jej uroczyste otwarcie, które-
go dokonali – Prokurator Okrêgowy Warszawa Praga Dariusz Korne-
luk i Prokurator Rejonowy Warszawa Praga Po³udnie Julita Turyk.

– Cieszê siê, ¿e na Pradze dzieje siê coœ lepszego – powiedzia³
abp S³awoj Leszek G³ódŸ biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej
dokonuj¹c poœwiêcenia nowoczesnych i przestronnych pomie-
szczeñ.                                                                                  (ab)

Prokuratorzy z ulicy Kamiennej

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

TYNKI FARBY W KOLORACH W 24 H

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

pon.−pt. 8−17, sob. 8−13

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

Z gazetą MIESZKANIEC specjalny RABAT!!!

A dlaczego Apteki AARRAALLIIAA? – więcej informacji na ostatniej stronie
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Gdy us³yszeli, ¿e ma
przyjœæ do nich dziennikar-
ka, to ka¿dy mia³ na ten te-
mat inne zdanie. Antoœ nie
chce, Franek chce i Maksio
chce, a Zosia jeszcze nie
wie. Udzielaæ wywiadów
czy nie? 

Urodzili siê 15 czerwca 2003 roku
w Warszawie – Antoœ, Franek, Maksio
i Zosia Szempliñscy w rodzinie lekar-
skiej. Mieszkaj¹ na Saskiej Kêpie. Na-
rodziny warszawskich czworaczków
by³y wydarzeniem, o którym pisa³a
prasa, informowa³a telewizja, bo czwo-
raczki nie zdarzaj¹ siê zbyt czêsto. 
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REKLAMA REKLAMA

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 

Przywódc¹ grupy, aresztowa-
nym trzy miesi¹ce temu by³ 57-
letni Jacek Z. ps. Zwierz, po jego
aresztowaniu kierownicze stano-
wiska objêli bracia O. Artur (ps.
Gruby) i Krzysztof (Koala). Gru-
pa grochowska wspó³pracowa³a
m.in. z rozbitym gangiem moko-
towskim.

* * *
Na Pradze Po³udnie mamy do

czynienia jednak nie tylko gang-
stersk¹ przestêpczoœci¹... Po³u-
dniowoprascy policjanci zatrzy-
mali np. dwóch z³odziei... pizzy.
Jeden ma 14 lat, drugi 18. Zama-
wiali pizzê u jednego z dostaw-
ców, odbierali j¹ na podwórku,
po czym „odmawiali” zap³acenia
za dostarczony towar, strasz¹c
kuriera pobiciem. Po dwóch ta-
kich przypadkach dostawca po-
wiadomi³ policjantów, a ci nie
mieli wiêkszych problemów
z ustaleniem sprawców.

* * *
Kryminalni z Pragi Po³udnie

zatrzymali dwóch paserów,
którzy w magazynie na terenie

jednej z posesji przechowywali
kradziony towar: ponad 50 ra-
diodtwarzaczy samochodowych,
telefony komórkowe, odtwarza-
cze DVD, aparat fotograficzny. 

W komendzie przy ulicy Gre-
nadierów codziennie od 8.00 do
16.00 mo¿na obejrzeæ odzyskane
przedmioty. Osoby poszkodowa-
ne byæ mo¿e odnajd¹ wœród nich
skradzione sztuki.

* * *
Na dwa miesi¹ce trafi³ do are-

sztu Tomasz K., który razem
z koleg¹ w³ama³ siê do Peugeota
i ukrad³ telefon komórkowy. Na
szczêœcie zdarzenie widzia³ poli-
cjant z Pragi Po³udnie. Mimo ¿e
by³ po s³u¿bie, zwróci³ uwagê 
na w³amywaczy i powiadomi³
o wszystkim poblisk¹ jednostkê
Policji. 

Gdy mê¿czyŸni chcieli wsi¹œæ
do autobusu, do akcji wkroczyli
policjanci. Zatrzymali: Tomasza
K. (l. 29) i Marcina U. (l. 25).
Obu przedstawione zosta³y za-
rzuty kradzie¿y z w³amaniem do
samochodu. (t)  

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Antyterroryœci z Centralnego Biura Œledczego,
wspierani przez policjantów z Komendy Sto³ecz-
nej i Rejonowej  wkroczyli  (³¹cznie zaanga¿owa-
nych by³o 70 funkcjonariuszy!) do  miejsc
w których ukrywali siê cz³onkowie tzw. grupy
grochowskiej, zajmuj¹cej siê m.in. rozbojami,
napadami z broni¹ w rêku, handlem narkotyka-
mi, wymuszaniem haraczy. 

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

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

V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

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

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

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621

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

www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

Zak³ad Us³ug PogrzebowychZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

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

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

NOWOŚĆ!!! – ALBUM
„PRAGA PRAWA

STRONA WARSZAWY”
�� tanie podrêczniki szkolne
�� ksi¹¿ki na nagrody

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

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

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

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

MEBLE KUCHENNE
OFERUJEMY:

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

wraz ze sprzêtem AGD

ul. Abrahama 1E tel. 671 13 31
pon-pt. 11-19 ; sob. 10-14 

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

Zak³ad Pogrzebowy
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

C A Ł O D O B O W O

US£UGI POGRZEBOWE

„LARGO”„LARGO”
A. Jankowski

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

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

Ch³odnia Grochów - bezp³atnie

CUKIERNIA
Warszawska 
Marek Seredyñski

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

PPrrzzeeddsszzkkoollee  AArrttyyssttyycczznnee
„„DDEELLFFIINNEEKK””
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OGŁASZA NABÓR DZIECI 
na rok 2006/2007

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

Wszystkie zajęcia 
w cenie czesnego!

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

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

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

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

KURSY ROCZNE
w czerwcu 5% rabatu

Zapisz siê teraz!!!

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

Agencja Kredytowa
ul. Komorska 30

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

Dla rodziców – Doroty i Sta-
nis³awa Szempliñskich - to
cztery szczêœcia i cztery utra-
pienia. Szczêœcia, bo zawsze
jest weso³o, utrapienia, bo jak
choruje jedno zaraz po nim
choruje i reszta. To z tego po-
wodu od wrzeœnia nie pójd¹ je-
szcze do przedszkola. 

Ka¿de z dzieci jest inne i to
nie tylko fizycznie. Antoœ lubi
¿ó³ty kolor, kluski, fiko³ki
i wspinaczkê. Przy goœciach
wspina siê na ogrodow¹ lata-
renkê. Franek lubi kolor czer-
wony, kotlety i kie³basê. Kiedy
tata je spóŸniony obiad siada
obok i mówi „Bardzo ciê ko-
cham” ³akomie patrz¹c przy

tym na kotleta. A nu¿ tata da
gryza? Maksio jest najgrzecz-
niejszy ze wszystkich. Lubi
niebieski kolor i je to co dosta-
nie. Zosia to jedyna dziewczyn-
ka w towarzystwie. Czêsto
mówi „Ju¿ mam dosyæ tych
ch³opaków!”.  Bywa kapryœna
jak to kobieta i jak przysta³o na
p³eæ piêkn¹ lubi siê stroiæ. Ulu-
biony kolor to oczywiœcie ró¿o-
wy. Jeœæ lubi owoce i marchew-
kê z groszkiem. 

Przy czworaczkach nie ma
chwili wytchnienia. Kiedy czy-
ta im siê ksi¹¿kê ka¿dy chce in-
n¹, choæ s¹ oczywiœcie takie
które lubi¹ wszyscy, ale... nie-
koniecznie akurat w tym mo-
mencie. Podobnie jest z jedze-
niem czy zabawami. Ka¿dy

chcia³by coœ innego. Trudno
jest im zrobiæ wspólne zdjêcie,
bo s¹ nies³ychanie ruchliwe
i bez przerwy zainteresowane
ró¿nymi rzeczami. 

Czworaczki to nieustanny
ha³as. Pracuj¹cym rodzicom
w opiece nad nimi pomagaj¹
dwie panie i prababcia. Dzieci
nie czuj¹ siê jednoœci¹. Chêtnie
podkreœlaj¹ swoje indywidual-
noœci. Najsilniejsze poczucie
w³asnoœci ma Franek, który
czêsto mówi: „To nasze, ale
moje.” Walki o zabawki wybu-
chaj¹ kilka razy dziennie, bo
nie ma czterech takich samych
zabawek, ale cztery podobne.
Bywa, ¿e najbardziej po¿¹dan¹
jest akurat ta czerwona ³opatka.
Musz¹ nauczyæ siê dzieliæ –

mówi¹ rodzice i dodaj¹, ¿e ku-
powanie wszystkiego poczwór-
nie mog³oby ich zrujnowaæ. 

Atrakcj¹ na Dzieñ Dziecka
by³ rejs statkiem po Wiœle. Le-
piej im coœ pokazywaæ ni¿ ku-
powaæ – twierdz¹ rodzice, choæ
dla obojga ka¿da wycieczka
z czwórk¹ dzieci jest doœæ mê-
cz¹ca. W koñcu trzeba ka¿dego
pilnowaæ, by nie sta³a mu siê
krzywda, a pamiêtaæ trzeba, ¿e
ka¿de z dzieci zainteresowane
jest czymœ innym i ma inne
upodobania. Na szczêœcie ¿ad-
ne nie domaga³o siê z okazji
Dnia Dziecka innych atrakcji
ni¿ te, które przewidzieli dla
nich rodzice, bo z tego, ¿e raz
w roku jest ich œwiêto jeszcze
nie zdaj¹ sobie sprawy. MKP
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Detektyw 
z Waszyngtona 

– Myœla³am, ¿e to telewizja stawia jak¹œ kon-
strukcjê potrzebn¹ do nagrania programu
z wicepremierem Giertychem – wspomina
Anna Krygier, prezes SM Waszyngtona. 
– Widzia³am wtedy pracuj¹cych na tarasie
DH Kamionek robotników. Ale coœ mi nie pa-
sowa³o...
Pod koniec maja dwóch mê¿czyzn, ubranych w kamizelki, podobne

do tych, jakie nosz¹ robotnicy drogowi, ca³kowicie poch³on¹³ demonta¿
metalowych barierek i porêczy przed siedzib¹ LPR i biurem poselskim
Wojciecha Wierzejskiego w DH Kamionek. Ok. godz. 14.00 zobaczy³a
ich prezes Spó³dzielni. – Coœ mi jednak nie pasowa³o... – opowiada. 

– Przecie¿ ani nie zleca³am tam ¿adnych prac, ani nikt nie zwra-
ca³ siê do Spó³dzielni z proœb¹ o zgodê na ich wykonanie... Pomy-
œla³am, ¿e to musz¹ byæ z³odzieje z³omu, którzy bezczelnie, w bia³y
dzieñ kradn¹ nam blachê z porêczy! Poniewa¿ akurat w Spó³dziel-
ni nie by³o ¿adnego z mê¿czyzn pani prezes na placu boju zosta³a
sama. Szybko zadzwoni³a po policjê. 

Jeden ze z³odziei co prawda zdo³a³ uciec, ale drugi p³ynnie wy-
œpiewa³ wczeœniej u³o¿on¹ bajeczkê: – Dostaliœmy takie zlecenie

w Urzêdzie Pracy. Mamy zdj¹æ tê blachê, oczyœciæ, pomalowaæ i za-
wiesiæ z powrotem... Historyjka piêkna, ale na tyle niewiarygodna,
¿e „robotnik” zosta³ zatrzymany, a Spó³dzielnia odzyska³a, co
prawda zniszczone ju¿ metalowe zabezpieczenia. – Teraz to ju¿ siê
nie nadaj¹ do zamontowania – prezes Anna Krygier pokazuje po-
giêt¹ blachê (na zdjêciu), a pracownicy spó³dzielczej administracji
po cichu komentuj¹: - Niez³y z naszej prezes detektyw… ar
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Ma³gosi JóŸwiak
z Rodzin¹

wyrazy szczerego ¿alu i wspó³czucia
z powodu œmierci 

TATY
Œ.P. Janusza ZAMECKIEGO

sk³adaj¹ przyjaciele z „Mieszkañca”

OG£OSZENIE OG£OSZENIE

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

WYKONUJE:
		 renowacjê wszystkich mebli 

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

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

³¹cznie z monta¿em karniszy
		 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
		 posiadamy wybór tkanin i transport

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

SPRZEDAJ ZA GOTÓWKĘ 
– targuj się przy kupnie!!!
Komis Sezam (Witoliñska, naprzeciw Biedron-
ki) to bardzo ruchliwe miejsce. Jedni przycho-
dz¹ sprzedaæ (w komis lub za gotówkê!), inni –
upolowaæ okazjê. A tych tu nie brakuje!

Dwóch m³odych ludzi – w³aœnie otwieraj¹ swoj¹ firmê. Wy-
brali dwa komputery, cztery biurka i fotele, faks, a rachunek wy-
niós³... 750 z³! Nie tylko dlatego, ¿e naprawdê mo¿na tu siê targo-
waæ, negocjowaæ, namawiaæ na upust! Panowie zdecydowali siê
jeszcze na dwa wentylatory, bindownicê i niszczarkê dokumentów
Kutter, bo tanio! Tylko bardzo okazyjny, w pe³ni sprawny wielki
sejf ku ich ¿alowi nie zmieœci³by siê w niewielkim biurze... Na jed-
no z wybranych biurek têsknie patrzy³ inny klient, ale có¿, proszê pana! Kto pierwszy ten lepszy!

Co na dzia³kê? Lodówki (Ariston, Bosch i inne) po oko³o 150-160 z³, kuchenka mikrofalowa za
30 z³, a zabawny kubek pe³en stalowych sztuæców (jak nowe!) kosztuje... 5 z³otych! S¹ te¿ szafy,
szafki, kuchenki, sto³ki i krzes³a, a nawet ¿elazka i sprzêt graj¹cy: radiobudziki, wie¿e itp. oraz lam-
py i ¿yrandole i na dzia³kê, i gabinetowe. Mosi¹dz, marmur, szlachetna linia... 

Fantazyjne meble z rattanu – komplety oraz pojedyncze sztuki, od sof i foteli przez stoliki, sza-
fki a¿ po kwietniki czy eta¿erki! Stolik angielski intarsjowany, z piêciu rodzajów forniru (249 z³!), ka-
napy (zestawy i solo), rozk³adane sofy, wersalki, tapczaniki, kredensy staroœwieckie, opas³e oraz te
lekkie czy malowane w kwiaty. Obok – meble nowoczesne, te modne jeszcze wczoraj i te modne za-
wsze, oszczêdne i pe³ne prostoty, na przyk³ad z Ikei.

Mi³a blondynka (sta³a bywalczyni) przechadza siê po sklepie, co kilka chwil konsultuj¹c przez te-
lefon a to wymiary, a to cenê. Wpada tu czêsto i zawsze spotka coœ ciekawego. Jak to wszystko mie-
œci w domu? Po prostu: meble, które siê jej znudzi³y, oddaje innym. Dziêki temu, niewielkim ko-
sztem jej mieszkanie nabiera œwietnego, niepowtarzalnie stylowego wygl¹du.

Tu kupuje siê meble, wyposa¿enie sklepów (ch³odnie, lady, witryny) i biur, a tak¿e ¿yrandole
i lampy, obrazy, bibeloty: od figurek na biurko czy kominek po finezyjn¹ porcelanê, gad¿ety komin-
kowe i wiele niepowtarzalnych ozdób.

To nie wszystko! Komis Sezam znalaz³ ciekawe Ÿród³o dojœcia do ³ó¿ek rehabilitacyjnych.
£atwe sterowanie elektryczne (kilka przycisków, które obs³u¿y sam chory), pozwala na podno-
szenie i opuszczanie materaca wraz z pacjentem (na wysokoœæ do 1 m), nachylanie ca³oœci pod
k¹tem, co u³atwi pielêgnacjê i zmianê poœcieli, unoszenie pleców lub nóg – wyprostowanych
lub zgiêtych, dowolnie. £ó¿ko wyposa¿one jest w gumowe, blokowane kó³ka, a kosztuje ledwie
1.250 z³otych! 

Komis Sezam to prawdziwy skarbiec. Zamiast wystawiaæ niepotrzebne rzeczy przed drzwi,
sprzedaj je w Sezamie (tak¿e za gotówkê od rêki) i… znajdziesz tutaj mnóstwo nowych skarbów!
AS 2006 ego

KOMIS SEZAM ul. Witoliñska 43, W-wa Grochów 
(naprzeciwko Biedronki, na ty³ach salonu Honda Auto Witolin)

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

e-mail:biuro komissezam.pl, 
pon.-pt. 9.00-19.00, sob. 9.00-15.00.
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Praga Południe jest jedną z najliczniej−
szych dzielnic Warszawy. To wiedzą
niemal wszyscy. Mało kto jednak zda−
je sobie sprawę z tego, że jest to tak−
że wyjątkowo zielona część miasta.
To tutaj znajduje się mający już 100−
letnią tradycję Park Skaryszewski, re−
zerwat krajobrazowy Olszynka Gro−
chowska, a także kilkanaście mniej−
szych ogrodów, parków i zielonych
skwerów. Rosnące z roku na rok na−
kłady na tereny zielone sprawiają, że
Praga Południe staje się jednym z naj−
bardziej urokliwych miejsc w stolicy. 

Praga Po³udnie nie zawsze kojarzy siê
z terenami zielonymi. Wœród mieszkañców
lewobrze¿nej Warszawy, rzadko zagl¹daj¹-
cych na tê stronê Wis³y, panuje przekonanie,
¿e Grochów, Kamionek czy np. Goc³aw to
wy³¹cznie wielkie blokowiska, w których nie
mo¿na liczyæ na prawdziwy odpoczynek.
Rzeczywistoœæ jest jednak zupe³nie inna.
Praga Po³udnie mo¿e poszczyciæ siê wspa-
nia³ymi parkami bêd¹cymi „zielonymi p³uca-
mi” Warszawy, piêknymi, zielonymi skwerami
oraz pokaŸnymi obszarami wodnymi. 

Park Skaryszewski 
Niew¹tpliwie najwiêkszym i ciesz¹cym siê

najwiêksz¹ sympati¹ warszawiaków jest Park
Skaryszewski, który w³aœnie obchodzi stule-
cie swojego istnienia. Za³o¿ony w latach
1905-1922 na terenach dawnych ³¹k wsi Ska-
ryszew, w pradolinie Wis³y, park mia³ stano-
wiæ g³ówne miejsce odpoczynku i rekreacji
mieszkañców przedwojennej stolicy. Marze-
niem projektanta parku, naczelnego ogrodni-
ka miejskiego – Franciszka Szaniora by³o
stworzenie miejsca przyci¹gaj¹cego zarówno
najelegantsze elity Warszawy, jak i coraz licz-
niejszych w stolicy robotników przemys³o-
wych. Po wykonaniu ogromnych prac polega-
j¹cych m.in. na podniesieniu wschodniej czê-
œci terenu, wykopaniu czterech ró¿nej wielko-
œci stawów, wybudowaniu mostów i stworze-
niu sztucznych wodospadów powsta³ park,
który bardzo szybko zacz¹³ byæ zaliczany do
najpiêkniejszych parków Europy. Zak³adany
ze szczególn¹ dba³oœci¹ o kompozycje wido-
kowe oraz dobór egzotycznych roœlin ³¹czy³
on funkcjê terenów wypoczynkowych z ele-

Praga Południe

Szanowni Pañstwo,
min¹³ kolejny wiosenny i s³oneczny miesi¹c
na Pradze Po³udnie, jednej z najwiêkszych
najpiêkniejszych i najbardziej zielonych
dzielnic Warszawy. Powracamy do Pañstwa
tym razem, aby  przybli¿yæ pracê Wydzia³u
Ochrony Œrodowiska Urzêdu Dzielnicy Pra-
ga Po³udnie i jego zmagania w utrzymaniu
tak cennych dla naszej spo³ecznoœci skwe-
rów i parków. Pragnê jednak zaznaczyæ, i¿
ochrona œrodowiska na Pradze Po³udnie nie
ogranicza siê jedynie do dbania o tereny zie-
lone. W trosce o przysz³oœæ naszych dzieci
i wnuków, rokrocznie podejmujemy coraz to
nowe dzia³ania, maj¹ce na celu zachowanie
piêkna i czystoœci naszej dzielnicy. Godne
odnotowania s¹: realizacja programu „Czy-
sta Warszawa”, utrzymywanie punktów po-
boru wody oligoceñskiej, letnie i zimowe
oczyszczanie dróg, utrzymanie porz¹dku na
otwartych terenach dzielnicy, likwidacja „dzi-
kich” wysypisk odpadów.

Zieleñ, która bujnie rozkwit³a za naszymi
oknami zainspirowa³a nas do przedstawienia
Pañstwu historii i planów rewitalizacji, ciesz¹-
cego siê najwiêksz¹ sympati¹ wszystkich
pokoleñ Pra¿an – Parku Skaryszewskiego 
im. I. J. Paderewskiego. Jako najwiêkszy te-
ren zielony Saskiej Kêpy jest on nie tylko zie-
lonymi p³ucami naszej Dzielnicy, ale równie¿
za spraw¹ Muszli Koncertowej jej kulturalnym
centrum. Z przyjemnoœci¹ polecam Pañstwa
uwadze zamieszczone poni¿ej  kalendarium
imprez kulturalnych, wœród których odnajd¹
Pañstwo kolejny powód do odwiedzenia tego
wspania³ego zak¹tka Pragi.

W tym numerze czasopisma „Mieszka-
niec”na stronie Urzêdu Dzielnicy Praga Po³u-
dnie  nie omieszkaliœmy pochwaliæ siê tak¿e
nasz¹ chlub¹, czyli  Parkiem Obwodu Praga
Armii Krajowej,  który dziêki naszym stara-
niom bêdzie móg³ pretendowaæ do miana
najpiêkniejszego i najbardziej przychylnego
dzieciom parku w Stolicy.

Mam nadziejê,  i¿ uda³o nam siê przeko-
naæ Pañstwa, jak wa¿na dla obecnych w³adz
miasta oraz dzielnicy jest problematyka sze-
roko rozumianej ochrony œrodowiska, która
pozwala nam na nowo odkrywaæ zielone
oblicze Pragi Po³udnie, tak piêkne i niedoce-
niane do tej pory...

¯yczê Pañstwu udanej lektury.
Jaros³aw Jankowski

Zastêpca Burmistrza Dzielnicy 
Praga Po³udnie

Urz¹d Dzielnicy m.st. Warszawy www.pragapld.waw.pl

Centrala Urzędu Dzielnicy
Praga Południe
022 813−77−12

Informacja
022 813−70−80

022 813−77−12 w. 160

KALENDARIUM IMPREZ KULTURALNYCH 
NA PRADZE POŁUDNIE
9 czerwca – 2 lipca 2006 r.

�� 9 czerwca  godz.14.00, Festiwal Kultury Afrobrazylijskiej; Organizator: Sto-
warzyszenie „Capoeira”, MUSZLA KONCERTOWA w Parku Skaryszewskim im. I. J.
Paderewskiego.
�� 9 czerwca godz.18.00, Drzewka  Migda³owe; Koncert pieœni sefardyjskich z cy-
klu “Migda³y  i Pomarañcze”, SALA WIDOWISKOWA CPK ul. Grochowska 274.
�� 10 czerwca godz.18.00, Praska Fala DŸwiêku; SALA WIDOWISKOWA CPK ul.
Grochowska 274.
�� 18 czerwca godz. 16.00, koncert Szko³y Muzycznej w Józefowie oraz  kwartetu
smyczkowego „INSANO”, SALA WIDOWISKOWA CPK ul. Grochowska 274.
�� 19 czerwca godz. 18.00, Biesiada  Literacka; Spotkanie autorskie poety i rzeŸ-
biarza Andrzeja Rocha ¯akowskiego i promocja jego ksi¹¿ki „Spójrz w jego oczy...”,
SALA WIDOWISKOWA CPK ul. Grochowska 274.
�� 22 czerwca godz. 19.00, Wernisa¿ wystawy malarstwa Stefana Dybowskiego,
SALA WIDOWISKOWA CPK, ul. Grochowska 274.
�� 23 czerwca godz. 12.00, Festyn osiedlowy organizowany przez Oœrodek
Edukacji Kulturalnej SMB Grenadierów, skwer miêdzy ulicami Stock¹, a Kruszew-
skiego. 
�� 2 lipca godz. 14.00, Promenadowe Koncerty Orkiestr Dêtych. Organizator:
Mazowiecki Zwi¹zek Chórów i Orkiestr; Mecenat Finansowy: Wydzia³ Kultury i Sztu-
ki dla Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy, MUSZLA KONCERTOWA w Parku
Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego.

ganckim angielskim ogrodem. Wyj¹tkowego
charakteru nadawa³y mu równie¿ rzeŸby au-
torstwa znanych artystów m.in. „K¹pi¹ca siê”
Olgi Niewskiej, „Rytm” Henryka Kuny oraz
„Tancerka” Stanis³awa Jackowskiego. Nieste-
ty w czasie wojny park zosta³ w du¿ym stop-
niu zniszczony. Dopiero po usuniêciu naj-
wiêkszych szkód zacz¹³ wracaæ do przedwo-
jennej œwietnoœci. W 1973 roku Park Skary-
szewski zosta³ wpisany do rejestru zabytków. 

Nie ustrzeg³o go to jednak od stopniowej
degradacji. Dopiero obecne w³adze Warsza-
wy uzna³y, ¿e konieczne jest przywrócenie
parkowi jego dawnej postaci. Postanowiono,
¿e poprzedni uk³ad przestrzenno-funkcjonal-
ny parku oraz istniej¹ce tu kiedyœ kompozy-
cje roœlinne zostan¹ jak najwierniej odtwo-
rzone na  podstawie dok³adnej analizy histo-
rycznej rozwoju parku oraz licznych, zacho-
wanych materia³ów Ÿród³owych. Do wyposa-

¿enia ma³ej architektury parkowej m.in.: la-
tarni, koszy na œmieci, czy tablic informacyj-
nych u¿yte maj¹ byæ takie same materia³y
jak przed wojn¹. Wszystko wskazuje te¿ na
to, ¿e zbudowany zostanie drugi plac zabaw
dla dzieci w kszta³cie zgodnym z projektem
Szaniora, zaœ przy Jeziorku Kamionkowskim
powstan¹ rozleg³e, trawiaste pla¿e. 

Przeprowadzona zostanie równie¿ rekon-
strukcja ogrodów tematycznych: ró¿anki
i ogrodu daliowego, które zgodnie z opisem hi-
storycznym bêd¹ obramowane krzakami buk-
szpanu. Do lepszego oœwietlenia parku, ilumi-
nacji rzeŸb i kaskad wodnych zostan¹ zasto-
sowane najnowoczeœniejsze rozwi¹zania
techniczne. Zaprojektowane zostanie prawdo-
podobnie te¿ ogrodzenie parku, które swoim
wygl¹dem ma nawi¹zywaæ do obiektów tego
typu sprzed wojny. Kiedy Park Skaryszewski
odzyska dawn¹ œwietnoœæ? W³adze miasta
i dzielnicy chc¹, aby do koñca 2006 roku roz-
strzygniêty zosta³ przetarg na projekt rewalory-
zacji parku, tak aby prace mog³y ruszyæ ju¿
wczesn¹ wiosn¹ przysz³ego roku.  

Najpiękniejszy park w mieście 
Podczas, gdy plany rewitalizacji Parku Skary-

szewskiego s¹ dopiero na etapie przygotowy-
wania, to w parku Obwodu Praga Armii Krajo-
wej po³o¿onym w kwartale ulic Grochowska,
Weterynaryjna, Kobielska i Podskarbiñska
trwaj¹ intensywne prace renowacyjne. Nic
dziwnego. Park ma byæ gotowy jesieni¹ tego ro-
ku. Oficjalne otwarcie parku zaplanowano na

wrzesieñ 2006 r. Dziêki œrodkom (oko³o 5 milio-
nów z³otych),  które w³adzom dzielnicy uda³o siê
pozyskaæ z Gminnego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej park ca³kowicie
odmieni swoje oblicze. Przyznaæ bowiem trze-
ba, ¿e za³o¿ony po wojnie i pielêgnowany przez
Miejskie Przedsiêbiorstwo Robót Ogrodniczych
park mocno w ostatnich latach podupad³. 

Zaniedbane alejki, zaroœniête rabaty kwia-
towe i wybuja³e krzaki przypomina³y raczej
istniej¹cy tu kiedyœ targ koñski ni¿ miejski
park z prawdziwego zdarzenia. Posadzone
nowe drzewa i krzewy (m.in. ró¿nokolorowe
berberysy, tawu³y, trzmieliny, hortensje, piê-
ciorniki i irgi, a tak¿e brzozy, dêby, lipy, sosny
i modrzewie) stworz¹ zupe³nie wyj¹tkowe
kolorystycznie i przestrzennie kompozycje,
zaœ nowe alejki i oœwietlenie oraz wszystkie
elementy tzw. ma³ej architektury – ³awki, per-
gole czy place zabaw sprawi¹, ¿e park Ob-

wodu Praga AK stanie siê jednym z najpiêk-
niejszych parków w mieœcie. 

Coraz więcej, coraz piękniej 
Praga Po³udnie staje siê coraz piêkniej-

sz¹ i bardziej zielon¹ dzielnic¹ Warszawy.
Dzieje siê tak g³ównie dlatego, ¿e obe-
cnym w³adzom wyj¹tkowo na sercu le¿y
sprawa ochrony œrodowiska. Œwiadcz¹
o tym chocia¿by rosn¹ce z roku na rok na-
k³ady na inwestycje z tego zakresu. Na
utrzymanie terenów zielonych – parków,
skwerów i zieleñców, w 2002 roku wydano
nieco ponad 1,1 miliona z³otych, w 2003 r.
i 2004 roku – odpowiednio zaledwie po
oko³o 800 tysiêcy, natomiast w 2005 roku –
ju¿ ponad 2 miliony. Natomiast w tegorocz-
nym bud¿ecie dzielnicy na ochronê œrodo-
wiska zapisano ponad 3 miliony z³otych!
Pieni¹dze nie s¹ przeznaczane tylko i wy-
³¹cznie na wielkie „parkowe” inwestycje,
choæ one oczywiœcie s¹ najbardziej spek-
takularne. 

PokaŸne sumy wydawane s¹ równie¿ na
utrzymanie punktów poboru wody oligo-
ceñskiej, bie¿¹ce utrzymywanie zieleni
wzd³u¿ gminnych dróg, na skwerach i traw-
nikach, likwidowanie dzikich wysypisk
œmieci, a tak¿e utrzymywanie w porz¹dku
kana³ów i zbiorników wodnych: Kawêczyñ-
ski, Goc³awski, Wystawowy i na Skwerze
Stanis³awa Augusta. Wszystko po to, by
Praga Po³udnie by³a coraz piêkniejsza i co-
raz bardziej zielona. (ami)

Wydzia³ Ochrony Œrodowiska dla Dzielnicy
Praga Po³udnie m.st. Warszawy:

Inspektorzy ds. porz¹dku na terenach gminnych
tel. (022) 813 77 12 wew. 374

Inspektorzy ds. utrzymania terenów zieleni gminnej
tel. (022) 813 77 12 wew. 333

Inspektorzy ds. ochrony œrodowiska
tel. (022) 813 77 12 wew. 332

Biuro Ochrony Œrodowiska w Urzêdzie 
m.st. Warszawy tel. (022) 656 77 09/10 
Wydzia³ Funduszy Ekologicznych 
(gospodarowanie œrodkami Powiatowego 
i Gminnego  Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej) tel. (022)656 61 48
Wydzia³ ds. Zwierz¹t
(zapobieganie i zwalczanie bezdomnoœci zwierz¹t
na terenie m.st. Warszawy) tel. (022) 656 62 28

Wydzia³ Zabytkowych Uk³adów Zieleni 
w Biurze Sto³ecznego Konserwatora Zabytków

tel. (022) 556 49 90
Zarz¹d Oczyszczania Miasta

tel. (022) 522 40 66
Eksploatacja terenów zielonych wchodz¹cych
w sk³ad nieruchomoœci nale¿¹cych 
do Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami

tel. (022) 517 74 12/39
Stra¿ Miejska tel. (022) 741 32 10
Informacje dotycz¹ce rejestracji 
zwierz¹t egzotycznych, ³odzi oraz op³at 
za kartê wêdkarsk¹ mog¹ Pañstwo uzyskaæ 
pod numerami telefonów:
poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki

tel. (022) 629 76 41
œrody tel. (022) 656 62 10

ZIELONA
PRAGA

Park im. Obwodu Praga AK
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PANELE
AKCESORIA

PARAPETY ZEW.
PRODUCENT

SPRZEDAŻ−MONTAŻ

ul. Chełmżyńska 1
Tel. 812−75−58

e−mail: phubw@wp.pl

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

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

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

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

OFERUJE WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM
usługi związane

z zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami.

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

PP

Metal−Market
NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKIIOKNA
SPRAWDŹ

nasze ceny!!!

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

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

RATY
0%

REKLAMA REKLAMA

SKLEP

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

SIEMENS

„O KUCHNIA!”

OKNA

�� Drzwi zewnętrzne,
wewnętrzne, AL.

�� Rolety �� Żaluzje
�� Parapety

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

www.oknamaro.pl

SCHÜCO

WIOSENNY
RABAT 40%

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

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

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

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

RATY!

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

K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

pn.- pt. 800-1800, sob. 900-1300

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

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

11110000 %%%%

- Tomek Sybilski, to nowe
pokolenie polityków SLD. Nie-
jeden z dotychczasowych, wy-
próbowanych dzia³aczy lewicy
móg³by byæ jego ojcem. O dzi-
wo jednak, ze strony „sta-
rych” jego wybór nie spotka³
siê z ¿adnym oporem.

T.S.: - Przeciwnie. Jest wielka
wola zmian, a najbardziej
wspieraj¹ nas w³aœnie weterani.
Czasem mam wra¿enie, ¿e pa-
trz¹c na nas, przypominaj¹ sobie
swoj¹ polityczn¹ m³odoœæ, gdy
te¿ rwali siê do roboty, chcieli
coœ zmieniæ, lepiej to wszystko
urz¹dziæ. 

- A konkretnie co tak bardzo
chc¹ wspieraæ, jakie s¹ te wa-
sze plany?

- To bêdzie ca³kowita zmiana
stylu uprawiania polityki. Jeste-
œmy w okresie przygotowañ do
wyborów samorz¹dowych. Dla
ka¿dego okrêgu wyborczego
przygotowaliœmy spis g³ównych
problemów, z którymi borykaj¹
siê mieszkañcy tego okrêgu. Na-
si kandydaci na radnych maj¹
zapukaæ do ich drzwi, przedsta-
wiæ siê i zapytaæ, czy nasze ro-
zeznanie jest prawid³owe. Do-
piero, gdy plany skonfrontuje-
my z tym, czym ¿yj¹ ludzie, po-
wstanie program zak³adaj¹cy
rozwi¹zanie w czasie najbli¿szej
kadencji kilku – trzech, czterech
- ale za to rzeczywiœcie najwa¿-
niejszych problemów. I do tego
nasi radni siê zobowi¹¿¹, z tego
bêdzie ich mo¿na po czterech la-
tach rozliczyæ. I Sojusz te¿,
oczywiœcie. 

- No, ale trudno sobie wyo-
braziæ, by partia polityczna
w ogóle nie zajmowa³a siê po-
lityk¹. Teraz na przyk³ad
wszyscy zastanawiaj¹, kto bê-
dzie waszym kandydatem na
prezydenta Warszawy. Sytua-

cja nie jest prosta: SLD ma
kandydata – Marka Rojszczy-
ka, z SDPL zg³asza siê Marek
Borowski, a i Ryszard Bugaj,
z UP, nie mówi „nie”. 

- W tym tygodniu wszyscy
siadamy do sto³u i pracujemy
nad wspólnym programem. To
jest najwa¿niejsze. Jak to ustali-
my, to bêdziemy siê zastana-
wiaæ, kto najlepiej móg³by jego
realizacj¹ kierowaæ. W ka¿dym
razie warszawski SLD nie
mówi: Rojszczyk albo œmieræ. 

- Czy szef warszawskiego
SDL jest warszawiakiem?

- Jasne.
- To wie, co to znaczy kochaæ

nasze miasto?
- Mi³oœæ zawsze wymaga po-

œwiêceñ, dba³oœci. Tak samo jest
z mi³oœci¹ do Warszawy. Trzeba
siê dla niej poœwiêciæ. Kto ma to
zrobiæ, jak nie warszawiacy. Poli-
tycy z pierwszych stron gazet na
ogó³ przyje¿d¿aj¹ do Warszawy,
by na najwy¿szych stanowiskach
kontynuowaæ karierê polityczn¹.
Bardziej z Warszawy korzystaj¹,
ni¿ j¹ rozumiej¹. Oni swoje kap-
cie maj¹ gdzie indziej i kibicuj¹
innym dru¿ynom ni¿ Legia i Po-
lonia. Dlatego musimy sobie ra-
dziæ sami. I poradzimy sobie.

Rozmawiał: Szaser

W ostatnim numerze „Mieszkañca” pisaliœmy
o koniecznoœci i planach remontu Al. Ziele-
nieckiej. Mateusz Mroz, burmistrz Pragi Po³u-
dnie, zdradzi³ nam, ¿e chcia³by, aby po Alei
zosta³ wyremontowany ci¹g ulic Francuska,
Paryska i Wersalska. Czy jest na to szansa?

Prawie dwa lata temu Zarz¹d Dróg Miejskich przedstawi³ pro-
jekt remontu ul. Francuskiej. – Projekt nie uzyska³ akceptacji Za-
rz¹du Dzielnicy – mówi Adam Cugajewicz z ZDM. – Podstawo-
wym zarzutem by³ zbyt w¹ski zakres projektowy. Dzielnica uzna³a,
¿e nie tylko powinna zostaæ wyremontowana Francuska, ale ca³y
ci¹g ulic: Francuska – Paryska – Wersalska. Odrestaurowane po-
winny zostaæ stoj¹ce w tym pasie kamienice, a ulice znacznie posze-
rzone. Ca³oœæ mia³aby mieæ charakter bulwaru. Na pytanie na ja-
kim etapie s¹ prace nad tym projektem rzecznik ZDM odpowiada,
¿e za³o¿enia projektowe ma prawdopodobnie opracowaæ sto³eczne
Biuro Drogownictwa.

Nawet wnuczki s¹ „za”!

Na has³o „remont Francuskiej” mieszkaj¹ca przy ul. Wersalskiej
El¿bieta Kruszko radoœnie siê o¿ywia:  – Koniecznie! Ale do same-
go Wa³u! (Miedzeszyñskiego – przyp. ar) Pan mi tylko powie, gdzie
mam siê podpisaæ, a zrobiê to obiema rêkami! Ja i moje dzieci, te-
œciowie, ca³a rodzina! Podpisz¹ siê nawet wnuczki! Tej eleganckiej,
emerytowanej nauczycielce podoba siê pomys³ nadania ci¹gowi
ulic charakteru bulwaru. – Butiki, kawiarenki, spacer w cieniu
drzew, przed willami i wyremontowanymi kamieniczkami... – roz-
marza siê i dodaje, ¿e w koñcu te ulice maj¹ dla Saskiej Kêpy i Pra-
gi Po³udnie reprezentacyjny charakter. I walczyæ o ich remont trze-
ba koniecznie. Na koniec radzi:  – Mo¿na zacz¹æ od likwidacji ba-
raku, jaki zosta³ po samochodowej myjni u zbiegu Wersalskiej i Bel-
gradzkiej. Strasznie szpeci ten zak¹tek Saskiej Kêpy i sta³ siê osto-
j¹ pijaczków i ciemnych typów...

ZOM da³ przyk³ad

Trzeba jednak oddaæ prawdê i zaznaczyæ, ¿e to, ¿e Francuska
ca³kiem ³adnie wygl¹da³a w czasie niedawnego Œwiêta Saskiej
Kêpy w pewnej czêœci by³o zas³ug¹ Zarz¹du Oczyszczania Mia-
sta. – Na prze³omie kwietnia i maja przeprowadziliœmy renowacjê
trawników i klombów po³o¿onych wzd³u¿ ulicy – mówi Iwona Fry-
czyñska z ZOM. – Usunêliœmy star¹ warstwê ziemi, nawieŸliœmy
now¹, posialiœmy trawê. Niektóre trawniki zosta³y wygrodzone.
Dziêki temu s¹ chronione przed parkuj¹cymi w ka¿dym dostêp-
nym miejscu samochodami. ZOM pracami, które kosztowa³y
przesz³o 23 tys. z³., obj¹³ 15 arów zielonej powierzchni wzd³u¿

Francuskiej. Da³ ma³y przyk³ad, wyobra¿enie, jak ³adnie mo¿e
wygl¹daæ ta ulica. I przynajmniej, jako Dzielnica nie musieliœmy
siê wstydziæ przed tysi¹cami goœci, którzy przyszli tu siê pobawiæ
i oddaæ pok³on Agnieszce Osieckiej.

Remont kie³kuje u Architekta

Zgodnie z sugesti¹ rzecznika ZDM o losy remontu ul. Francu-
skiej pytamy w Biurze Drogownictwa i Komunikacji. – Wiem, ¿e
by³o jakieœ spotkanie w tej sprawie – mówi naczelnik biura Tade-
usz Sawicki – ale szczegó³ów niestety nie znam. Proszê zadzwoniæ
do pani Anny Piotrowskiej, wicedyrektora biura. Okazuje siê, ¿e na
spotkaniu przedstawicieli jednostek maj¹cych zaj¹æ siê remontem
ustalono, ¿e koncepcjê z elementami rewitalizacji opracuje Biuro
Naczelnego Architekta Warszawy. Potwierdza siê, co wczeœniej
„Mieszkañcowi” mówi³ burmistrz Mateusz Mroz, ¿e w przygoto-
waniu remontu tych ulic bêdzie uczestniczyæ g³ówny architekt mia-
sta, konserwator zabytków i Biuro Ochrony Œrodowiska. Wagê in-
westycji doceniaj¹ tak¿e „drogowcy”: - Powinniœmy d¹¿yæ nie tyl-
ko do tego, aby poprawiæ nawierzchniê jezdni, ale przywróciæ
Francuskiej jej charakter, jej znaczenie historyczne, reprezentacyj-
ne i architektoniczne... – mówi dyr. Piotrowska. Na razie jeszcze
za wczeœnie, aby mówiæ o konkretnym terminie inwestycji. Naj-
wa¿niejsze, ¿e coœ drgnê³o, a „Mieszkaniec” bêdzie pilnowa³, ¿e-
by drgaæ nie przesta³o. I oczywiœcie informowa³ Szanownych Czy-
telników. rosa

DAMY RADĘ 
Rozmowa z Tomaszem Sybilskim, lat 34, od je-
sieni ub. roku szefem warszawskiego SLD.
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Spo³em WSS
Praga Po³udnie

zaprasza do stoiska 
z gospodarstwem domowym

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

do 30 czerwca
oferujemy po atrakcyjnych cenach 

szeroki wybór porcelany
firm LUBIANA i CHODZIE¯

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

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

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

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



Robin Hood w rajtuzach
Nottingham i las Sherwood le¿¹ daleko
od Warszawy. Ale na Pradze Po³udnie,
w Parku Skaryszewskim, mamy ca³kiem
niez³e centrum ³ucznictwa i strzelców,
godnych stawiæ czo³a nawet mistrzom
z Sherwood’u...

Tutaj, na skraju parku, przy jeziorku Kamionkow-
skim, w Sekcji £uczniczej Klubu Sportowego „Dru-
karz”, przez wiele lat królowa³a mistrzyni w³adania
³ukiem – Irena Szyd³owska. W swojej karierze zdo-
by³a m.in. srebrny medal na olimpiadzie w Mona-

chium, a medale, które przywozi³a z Mistrzostw
Œwiata, Europy i Polski, trudno policzyæ. Mistrzyni
zmar³a przesz³o dwadzieœcia lat temu, ale Sekcja
£ucznicza KS „Drukarz” wci¹¿ ma siê dobrze
i wci¹¿ wychowuje ³uczników, którzy licz¹ siê na ca-
³ym œwiecie. Ot, choæby wspomnieæ Iwonê Marcin-
kiewicz, dru¿ynow¹, br¹zow¹ medalistkê z Olimpia-
dy w Atlancie, indywidualn¹ i zespo³ow¹ Mistrzyniê
Europy, rekordzistkê œwiata i olimpijkê z Aten. 

10 i 11 czerwca mo¿na bêdzie ogl¹daæ popisy na-
szych ³uczników. W tym czasie, na terenie KS „Dru-
karz” odbêdzie siê XXIII Miêdzynarodowy Memoria³
im. Ireny Szyd³owskiej, w którym prócz Polaków we-
zm¹ udzia³ strzelcy z Balearów i Bia³orusi. W tym ro-
ku imprezie nadano szczególny wymiar, co zwi¹zane
jest z obchodami 80-lecia istnienia „Drukarza”. „Mie-

szkaniec” chêtnie obj¹³ te obchody patronatem medial-
nym, gdy¿ doceniamy misjê, jak¹ KS „Drukarz” spe³-
nia zarówno wœród m³odych mieszkañców prawo-
brze¿nej Warszawy, jak i dla polskiego sportu. „Dru-
karz” nie tylko w ³ucznictwie osi¹ga znakomite wyni-
ki. Wysoki poziom trzyma sekcja pi³ki no¿nej, a w sek-
cji szachowej i zapaœniczej wychowa³ kilku olimpij-
czyków. W ubieg³ym roku klub reaktywowa³ sekcjê
kajakow¹. Aktualnie w „Drukarzu” trenuje ok. 300
dzieci i m³odzie¿y. Wygrywaj¹ wszyscy. Choæby na
tym, ¿e poœwiêcaj¹ siê sportowi. I za to tak¿e klubowi
nale¿¹ siê brawa. Wróæmy jednak do imprezy.

– Nasz Memoria³ jest praktycznie jedyn¹ imprez¹
w Polsce licz¹c¹ siê w rankingach Miêdzynarodowej
Federacji £uczniczej –  podkreœla Pawe³ Soliñski, Pre-
zes Warszawsko-Mazowieckiego Zwi¹zku £uczni-
czego. – Zaczynamy zawody w sobotê o 12.30, a uro-
czyste zakoñczenie planujemy w niedzielê o 14.00.
Szczegó³owe informacje mo¿na znaleŸæ w internecie
na stronie: www.ksdrukarz.pl. Zawody zosta³y zorga-
nizowane dziêki wsparciu Urzêdu m.st. Warszawy
i Urzêdu Marsza³kowskiego,  a cenne trofea ufundo-
wa³ m.in. Totalizator Sportowy i Subaru. Dziwiæ siê
tylko mo¿na, ¿e skoro prawie ka¿dy ch³opiec chce byæ
Robin Hood’em (dziewczêta co najwy¿ej Mariann¹),
to najwiêksze sukcesy w ³ucznictwie osi¹ga p³eæ piêk-
na. I choæ nasze ³uczniczki zapewne czasami wystêpu-
j¹ w rajstopach (tudzie¿ rajtuzach), to z bohaterami
s³ynnej komedii Mela Brooksa „Robin Hood – faceci
w rajtuzach” niewiele maj¹ wspólnego. Nasze ³ucz-
niczki nale¿y podziwiaæ i oczywiœcie im kibicowaæ.
Do czego (pogr¹¿ona w smutku po pi³karskim meczu
Polska – Kolumbia) Redakcja „Mieszkañca” zachêca
Szanownych Czytelników.

Porz¹dne poœwiêcenie
porz¹dnych boisk
Ksi¹dz proboszcz Zdzis³aw Józef Gnia-
zdowski symbolicznie poœwiêci³ nowe
boisko przy Szkole Podstawowej Nr
255, a Opatrznoœæ obficie skropi³a de-
szczem nowiutk¹ murawê.

W miniony poniedzia³ek Pradze Po³udnie przy-
by³y dwa boiska szkolne - jedno przy ul. Kamion-

kowskiej, a drugie przy ul. Bia³owieskiej. W SP Nr
246 przy ul. Bia³owieskiej wstêgê przecina³ m.in.
wojewoda Tomasz Koziñski, który bêd¹c wcze-
œniej burmistrzem dzielnicy inicjowa³ budowê
przyszkolnych boisk. Na monitorowanym w przy-
sz³oœci kompleksie przy Bia³owieskiej mo¿na bê-
dzie graæ w pi³kê no¿n¹, koszykówkê, dwa ognie,
siatkówkê i pi³kê rêczn¹. Jest tu tak¿e miejsce do
æwiczeñ w pchniêciu kul¹, skoku w dal i trzytoro-
wa bie¿nia. 

– To najlepsze szkolne boisko w dzielnicy – po-
wiedzia³ „Mieszkañcowi” kieruj¹cy po³udniowopra-
sk¹ infrastruktur¹ Jerzy S³awiñski. – Mo¿na nawet
graæ na nim w „nogê” w prawdziwych „korkach”.
Otwarcie nieco mniejszego kompleksu boisk przy
podstawówce przy ul. Kamionkowskiej, z racji
wspomnianych we wstêpie opadów deszczu, odby³o
siê w szkole. Dzieci uczciwie przygotowa³y siê do

tej uroczystoœci. Tañczyli m.in. „prawdziwi” górale
i kowboje, a od popisów szkolnej grupy cheerlide-
rek trudno by³o oderwaæ wzrok. 

Kulminacyjnym punktem programu artystycz-
nego by³ wystêp m³odych s³owackich Romów.
W ramach projektu „Spotkajmy siê z Innymi –
niech Inni nie bêd¹ obcy” cygañskie dzieci z Jaro-
vnic kolejny raz s¹ goszczone w szkole na Ka-
mionkowskiej. W czasie spotkañ i warsztatów ar-
tystycznych dzieci polskie, s³owackie i romskie
poznaj¹ kulturê i zwyczaje swoich narodów. Ma³-
gorzata Wiaderna, dyrektor szko³y, w imieniu
dzieci dziêkowa³a w³adzom dzielnicy za piêkne
boisko, a wiceburmistrzowi Antoniemu Stradom-

skiemu i zaprzyjaŸnionej uczelni SWPS z ul. Cho-
dakowskiej za pomoc w zorganizowaniu pobytu
s³owackich Romów. 

Œpiewem, tañcem i muzyk¹ Cyganie rozpêdzili
chmury i zaraz po uroczystoœci przesta³o padaæ.
Wtedy Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Krzysztof
Mitkiewicz wraz z wiceburmistrzami Jaros³awem
Jankowskim i Krzysztofem Wieczorkiem „wyci¹-
gnêli” oficjalnych goœci  na nowe boisko. Za nimi
wybieg³a chmara rozradowanych uczniów.

Piêkna gra 
na brzydkim boisku
Mimo nieotrzymania œrodków ze sto-
³ecznego Biura Sportu uda³o siê zorga-
nizowaæ na Goc³awiu powa¿ne zawody
pi³karskie. W ramach „Mini Mistrzostw
Œwiata” rozegrano Turniej o Puchar
Wojewody Mazowieckiego.

Dziêki finansowemu wsparciu Urzêdu Dzielnicy
Praga Po³udnie 12 m³odzie¿owych dru¿yn z ca³ej
Warszawy w ci¹gu miesi¹ca rozegra³o 70 meczy.
Wœród szkó³ gimnazjalnych najlepsi okazali siê
uczniowie  goc³awskiego Gimnazjum im. Orl¹t
Lwowskich. Wœród szkó³ ponadpodstawowych
zwyciê¿yli ch³opcy z LXVIII LO im. Tytusa Cha-
³ubiñskiego z ul. Narbutta. Drugie miejsce zajêli
uczniowie XXVII LO im. Tadeusza Czackiego
z ul. Polnej. W tej kategorii honor prawobrze¿nej
m³odzie¿y obronili ch³opcy z Amatorskiej Dru¿y-
ny Pi³karskiej „Kamionek”, którzy uplasowali siê
na trzecim miejscu. Prócz nagrody g³ównej ufun-
dowanej przez Wojewodê Mazowieckiego, Toma-
sza Koziñskiego, dru¿yny otrzyma³y puchary, me-
dale, statuetki, dyplomy i gad¿ety zakupione przez
PZPN, burmistrza Pragi Po³udnie, przewodnicz¹c¹
Rady Osiedla Goc³aw, Teresê KuŸmiñsk¹ i TKKF
Goc³aw, g³ównego organizatora turnieju. 

Lœni¹ce z³otem puchary idealnie komponowa³y
siê z zadowolonymi twarzami m³odych pi³karzy. �le
siê jednak komponowa³y z widokiem boiska na
którym rozgrywano fina³owe mecze. £ysa i nierów-
na murawa, bramki pamiêtaj¹ce zapewne jeszcze
zakoñczenie stanu wojennego, betonowe elementy
konstrukcyjne i sterty piachu zamiast trybun... Mo-
¿e jednak w³adzom dzielnicy i SM Goc³aw Lotnisko
uda siê w koñcu porozumieæ i zbudowaæ w tym
miejscu boisko na miarê XXI wieku. £adne, bez-
pieczne i ogólnodostêpne. A. Rosiński
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 12

POZIOMO:1-A ma³pa z rodziny kapucynek. 1-J odŸwierny
zakonnik. 2-E miœ z kreskówki dla dzieci. 3-A twarde drzewo
zwrotnikowe. 3-C flirt, mi³ostka. 4-E stolica Udmurckiej Repu-
bliki (Rosja). 4-L Kanna, najwiêksza z antylop. 5-G substan-
cja lotna. 6-A punkt skupu mleka. 6-K uroczyste objêcie urzê-
du przez biskupa w diecezji. 7-B terroryœci z Irlandii. 7-G w ju-
daiŸmie szal modlitewny. 8-D prymitywne narzêdzie do om³o-
tu zbó¿. 8-J urz¹d gminy ¿ydowskiej. 9-F potrzebne podejrza-
nemu.10-A ostre zakoñczenie broni drzewcowej. 10-H kara,
przymusowy pobyt; zsy³ka.11-A w¹ska grz¹dka kwiatowa.
12-H œwiêtuje 8 maja. 13-A kopiec w lesie.14-J sznurowany
but z cholewk¹. 15-E historia, fakty z ¿ycia ludzkoœci.16-A ko-
nopie manilskie, manila. 16-J polowy szpital wojskowy.
PIONOWO: A-1 dŸwignia w zawieszeniu samochodu. A-10
czereda, rzesza, t³um. B-6 znak graficzny g³oski. C-1 ocenia
bi¿uteriê. C-10 gra w defensywie. D-6 czas s³u¿by marynarza.
E-1 sól kwasu cynkowego. E-11 zespó³ trzech elementów. F-8
du¿y ogród w mieœcie. G-1 zespó³ sprzê¿onych maszyn. H-2
stan w USA z Des Moines. H-7 zawiadomienie dla odbiorcy
przesy³ki. H-12 zwisaj¹cy kawa³ek lodu z dachu. I-3 g³ówna ka-

tolicka ksiêga liturgiczna. I-9 pocisk do kuszy. J-1 uroczysty
strój mêski. J-7 siostra Aresa, bogini niezgody. J-12 spó³dziel-
nia pracy w dawnej Rosji. K-5 wyp³ywa z jeziora Roœ. L-1 mia-
sto w Bu³garii nad Dunajem. L-8 skandynawski bóg poezji i pie-
œni. £-4 potomostwo ptaków z jednego miotu. £-12 czêœæ tea-
tru. M-1 miasto na po³udnie od Radomia. N-8 plac pod kopu³¹
cyrku. O-1 odczuwanie braków. O-12 wolne miejsce, posada. 

opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 1/06:„ Co cha³upa to inna nuta”.


 










 













Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Sylwina Iwaniuk
z ul. Ostrobramskiej. Wa¿ne do 19 czerwca br.

H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

Spróbuj pozbieraæ si³y do walki z konkurencj¹,
której dzia³alnoœæ mo¿e mieæ wp³yw na twoje
wyniki w pracy. Poszukaj sojuszników wœród
najbli¿szych wspó³pracowników i przygotuj siê
na ma³¹ walkê. Jej wynik nie bêdzie zale¿a³ tyl-
ko od ³utu szczêœcia, ale równie¿ od twojego
zdecydowanego dzia³ania. £atwo nie bêdzie, ale
ty lubisz wyzwania...

�� BYK 22.04-21.05
Przed tob¹ sporo ciekawych wydarzeñ. Mo¿esz
du¿o dobrego zdzia³aæ nie tylko we w³asnych
sprawach, ale pomóc najbli¿szym. Wykorzystaj
wiêc m¹drze swoje pomys³y, jak je doprowadziæ
do pomyœlnego zakoñczenia. W sprawach uczu-
ciowych bêdzie ci sprzyjaæ szczêœcie… Nie
próbuj jednak wykorzystywaæ niecnie swojej
przewagi nad stron¹ przeciwn¹. Bo i tak jak zwy-
kle twój urok osobisty roz³o¿y j¹ na ³opatki.  

 BLI�NIÊTA 22.05-21.06
W pracy szykuje siê du¿o niezaplanowanych za-
jêæ. Wyka¿esz siê w nich du¿¹ inwencj¹ i pomy-
s³owoœci¹. Natomiast w sprawach osobistych
mo¿e przydarzyæ ci siê coœ nieoczekiwanego.
Przyjazd nie zapowiedzianego goœcia lub ty sam
bêdziesz musia³ odbyæ niezaplanowan¹ podró¿.
Wszystko przed tob¹, ale spokojnie to ogarniesz
i zapanujesz nad tym chaosem.

�� RAK 22.06-22.07
Musisz teraz sporo czasu poœwiêciæ bliskim,
zw³aszcza rodzinie. Du¿o bêdzie zale¿a³o od
twojego podejœcia i intuicji. Wyka¿esz siê spo-
rym zrozumieniem w pewnej trudnej sytuacji
w stosunku do najbli¿szych. Du¿¹ inwencj¹ wy-
ka¿esz siê natomiast podczas spotkania z nowo
poznan¹ osob¹, która ci siê bardzo spodoba…

�� LEW 23.07-23.08
Najbli¿sze dni mog¹ obfitowaæ w nieprzewidzia-
ne wydarzenia. Bêdziesz bardziej skupiony na
swoich problemach ni¿ na ¿yciu towarzyskim.
Niepotrzebnie, bo obecnoœæ ¿yczliwych ci osób
na pewno pomog³aby zapomnieæ o niektórych
trudnych sprawach i spojrzeæ optymistyczniej na
otoczenie. Rozwa¿niej podejmuj decyzje doty-
cz¹ce wydawania pieniêdzy i nie bierz zbyt wie-
lu spraw na swoje barki, a na pewno dobre sa-
mopoczucie ciê nie opuœci. 

�� PANNA 24.08-23.09
Pamiêtaj, ¿e praca nie musi byæ najwa¿niejsza.
Chocia¿ w najbli¿szych dniach mo¿esz liczyæ na
nowe szanse do zarobienia pieniêdzy. Bêdzie
te¿ okazja do op³acalnych inwestycji, mo¿e war-
to rozs¹dnie zagraæ na loterii? Wiosna nie roz-
pieszcza nas wysokimi temperaturami, dlatego
ubieraj siê ciep³o i dbaj o zdrowie. 

�� WAGA 24.09-23.10
Mo¿esz liczyæ na pozytywne kontakty z ludŸmi.
Pod koniec miesi¹ca czeka ciê ciekawe spotka-
nie, po którym mo¿esz siê spodziewaæ wiêk-
szych korzyœci materialnych. Rozwa¿nie wyko-
rzystaj dan¹ ci szansê. Nie zapominaj te¿ o rela-
ksie, twój organizm domaga siê ma³ego wypo-
czynku i zmiany otoczenia. Mo¿e przyda³aby siê
jakaœ zmiana? Krótka wycieczka – ucieczka od
rzeczywistoœci?

�� SKORPION 24.10-23.11
W najbli¿szym czasie masz sporo spotkañ i wy-
jazdów zawodowych. Jak zwykle za czymœ go-
nisz. Nie masz czasu na odpoczynek i chwilê
wytchnienia dla siebie. Mo¿liwe, ¿e przedk³a-
dasz gonitwê za pieniêdzmi ponad ¿ycie rodzin-
ne i towarzyskie. Zastanów siê czy warto ¿yæ
w taki sposób? Chyba tracisz coœ cennego
w swoim ¿yciu.

�� STRZELEC 24.11-22.12
W sprawach zawodowych czeka ciê sporo pra-
cy, a tak¿e coraz wiêksze wyzwania. Bêdzie
równie¿ okazja do sprawdzenia w³asnych mo¿li-
woœci i pokazania, co potrafisz. Zawsze mo¿esz
liczyæ na wspó³pracowników. Si³ do pracy masz
a¿ zanadto. Swoj¹ energiê mo¿esz spo¿ytko-
waæ uprawiaj¹c dzia³kê lub ogródek.  

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Pracy masz sporo i jeszcze bêdzie jej du¿o. ¯e-
by przetrwaæ ten dosyæ trudny czas, musisz
zmobilizowaæ wszystkie swoje si³y. Staraj siê te¿
podchodziæ do pewnych wydarzeñ z wiêkszym
dystansem, a bêdziesz zdrowszy... Zmobilizuj
siê i zacznij myœleæ o sobie i swoich potrzebach.
Si³y regeneruj na wiosennych spacerach, ko-
niecznie w sympatycznym towarzystwie.

�� WODNIK 21.01-19.02
Mo¿esz teraz przenosiæ góry, tyle w tobie ener-
gii i optymizmu. Du¿e wsparcie otrzymasz ze
strony najbli¿szych i ono sprawi, ¿e twoje noto-
wania wzrosn¹ i uwierzysz w siebie. Uwa¿aj tyl-
ko, abyœ nie przesadzi³ w pewnych sprawach.
Twoja aktywnoœæ bêdzie bardzo pozytywnie
odbierana przez otoczenie, przez co zyskasz je-
szcze wiêksz¹ sympatiê.  

�� RYBY 20.02-20.03
Najbli¿sze dni s¹ niezbyt dobre na planowanie
jakichkolwiek zakupów lub wyjazdu. Od jakiegoœ
czasu trzyma ciê chandra i chyba nie zamierza
szybko opuœciæ. Musisz coœ z tym zrobiæ. Nie
wolno ci traciæ wiary w siebie. Za bardzo poœwiê-
casz uwagê sprawom minionym i przesz³ym,
skupiasz siê na czymœ co dawno nie ma znacze-
nia. Marnujesz w ten sposób energiê i rozmie-
niasz siê na drobne. Merlin
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No i jak ma siê dogadaæ Po-
lak z Polakiem, koalicja z opo-
zycj¹, skoro nawet nam samym
trudno siê porozumieæ w pro-
stych, zdawa³oby siê sprawach.
Dos³ownie, bez przenoœni, bo
kiedy trzeba siê dogadaæ, wa¿-
na jest dok³adnoœæ, a nie jakieœ
tam krygowania i domys³y.

Zwyk³y dzieñ na Szembeku
czy w Universamie. Klientka
podchodzi do lady. „Ta kie³ba-
sa to dobra?” – pyta. Dla jed-
nego bêdzie dobra, bo pieprzna
i t³usta, dla innego – bo chuda
i bez przypraw. Co z tego, ¿e
sprzedawca zapewni: „Dobra!
Bardzo dobra!”, skoro i tak nie

wiadomo ani na jotê bardziej,
ni¿ na pocz¹tku,  czy i jej bêdzie
smakowaæ. 

Wizyta u lekarza. „Boli bar-
dzo, czy trochê” – pyta doktor.
„Trochê!” – odpowiada pa-
cjent. Jak maj¹ siê dogadaæ?
Mo¿e lekarz przyzwyczajony
jest do histeryków, dla których
„bardzo” znaczy tylko, ¿e wy-
raŸnie cokolwiek czuj¹, a tu
trafi³ na twardziela, dla którego
„bardzo” oznacza ból na gra-
nicy utraty przytomnoœci?

„Bardzo” le-
karza i „bar-
dzo” pacjenta
to mog¹ byæ
dwie zupe³nie
ró¿ne miary!

„ Z r ó b c i e
coœ z tymi psa-
mi” – nawo³u-
je naród. Coœ,
czyli co?! Zda-
niem jednych
chodzi o to, ¿e
psy w mieœcie
maj¹ ma³o te-

renów, gdzie mog³yby siê swo-
bodnie wybiegaæ i wyszaleæ,
bez nara¿enia na wpadniêcie
pod rozpêdzony rower lub sa-
mochód, inny – ¿e psy w mie-
œcie nale¿a³oby zlikwidowaæ,
a przynajmniej – wyprowadzaæ
w smyczy i kagañcu, najlepiej
z dala od ludzkich zabudowañ.

WeŸmy coœ tak oczywistego,
jak koniec ³y¿eczki. Ka¿dy wie,
jak taka ³y¿eczka wygl¹da, ¿ad-
nych niedomówieñ i niejasno-
œci, przedmiot wszystkim œwiet-

nie znany. Ale nawet coœ rów-
nie zwyczajnego, jak ³y¿eczka,
potrafi stwarzaæ problemy!
Umie zam¹ciæ w g³owie! Na
przyk³ad kto mi powie, gdzie ³y-
¿eczka ma koniec? Czy z tej
strony, za któr¹ j¹ chwytamy
(za sam koniec!), czy z tej z za-
g³êbieniem, gdy nabieramy
czegoœ na sam koniec, tylko do
spróbowania? 

Nie jest nam ³atwo siê poro-
zumiewaæ. Byæ mo¿e dlatego ty-
le rzeczy funkcjonuje nie tak,
jak powinno. Nie z niedbalstwa,
z³ej woli i niekompetencji, ale
z powodu niejasnego, niejedno-
znacznego okreœlenia wzajem-
nych wymagañ, potrzeb i ocze-
kiwañ.

Spróbuj o tym pomyœleæ. Za-
nim zmyjesz g³owê dozorcy.
Zbesztasz dziecko. Nakrzyczysz
na swoj¹ drug¹ po³owê. Wpa-
dniesz w depresjê, bo wszyscy
wokó³ ciê lekcewa¿¹ i nikt nie
rozumie. Zanim nabierzesz
przekonania, ¿e to jest normal-
ne. Bo nie jest. SprawdŸ! żu

Kobiecym okiem
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SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

W Dniu Dziecka czyli 1 czerwca b.r., Lech Kaczyñski przemawia³ na tym miejscu
w potrójnym charakterze – jako warszawiak, jako prezydent RP i jako by³y pre-
zydent Warszawy. Miejsce to po³o¿one jest przed Pa³acem Kultury i Nauki od stro-
ny ul. Œwiêtokrzyskiej. I chyba nie mog³o byæ bardziej odpowiedniego dnia, ni¿
w³aœnie Dzieñ Dziecka na tê uroczystoœæ. Stanowi³o j¹  bowiem ods³oniêcie pomni-
ka Janusza Korczaka (Henryka Goldszmita), jednego z najwiêkszych pedagogów
polskich, dyrektora Domu Sierot dla Dzieci ¯ydowskich, który w czasie hitlerow-
skiej okupacji, 5 sierpnia 1942 roku, maj¹c mo¿liwoœæ przejœcia z tzw. ma³ego get-
ta na „aryjsk¹” stronê Warszawy i uratowania ¿ycia, poszed³ ze swoimi wychowan-
kami na Umschlagplatz i zosta³ wywieziony wraz z nimi do Treblinki, gdzie zginê-
li wszyscy.  

Trzy lata temu, jako prezydent Warszawy, obecny prezydent pañstwa wmuro-
wywa³ kamieñ wêgielny pod pomnik Janusza Korczaka. Jego wiêc udzia³ w uroczy-
stoœci w dniu 1 czerwca b.r. by³ ukoronowaniem tamtego wydarzenia.  Nie usz³o
te¿ uwagi obecnych, ¿e wœród uczestników uroczystoœci by³ Michael Schudrich, na-
czelny rabin  Polski. On  oczywiœcie zosta³by na ni¹ zaproszony z urzêdu. Ale ze
wzglêdu na  napaœæ na niego – i to jeszcze w czasie wizyty papie¿a Benedykta XVI
w Polsce – jego uczestnictwo nabiera³o szczególnego znaczenia. On sam zreszt¹
opowiedzia³ interesuj¹c¹ historiê biblijn¹. Stwierdzi³, ¿e Bóg, przed wrêczeniem
Abrahamowi Tory, powiedzia³ mu, ¿e to najwiêksza wartoœæ, jak¹ On, Bóg, ma. –
A ty – zapyta³ – co uwa¿asz za swoj¹ najwiêksz¹ wartoœæ ? Abraham zacz¹³ wyli-
czaæ ró¿ne wartoœci, ale Bóg nie by³ z odpowiedzi zadowolony. I dopiero kiedy
Abraham stwierdzi³,  ¿e najwiêksz¹ jego wartoœci¹ jest jego ¿ona, Sara, i ich dzie-
ci, Torê mu przekaza³. 

Podkreœlenie przez prezydenta Kaczyñskiego, ¿e jest rodowitym warszawiakiem,
wywo³a³o wœród niektórych zebranych, zw³aszcza z zagranicy, reakcjê i zdziwienia,
i aprobaty. Zdziwienia, poniewa¿  wielu kojarzy³o go wy³¹cznie z Gdañskiem, apro-
baty zaœ dlatego, ¿e ca³e ¿ycie Janusza Korczaka zwi¹zane z Warszaw¹ by³o, a wiêc,
¿e patronat nad pomnikiem Korczaka stawa³ siê dla Lecha Kaczyñskiego szczegól-
nie naturalny. I tu uwaga dotycz¹ca jego warszawskiej, a œciœlej mówi¹c,  ¿olibor-
skiej przesz³oœci. W ksi¹¿ce – wywiadzie rzece z Lechem i Jaros³awem Kaczyñskimi,
który z nimi przeprowadzili Micha³ Karnowski i Piotr Zaremba pt. „O dwóch takich...
Alfabet braci Kaczyñskich” (Wydawnictwo M., Kraków, 2006), na stronie 45 jest
zdjêcie  podpisane: „Maj 1958, Komunia œw., Jarek, mama, Leszek”. Mama to bar-
dzo piêkna kobieta. 

Wszystko to nie wyjaœnia jednak, jak Korczak by³ zwi¹zany z Prag¹. A by³. Uro-
dzony w 1878 lub w 1879 roku, uczêszcza³ do  Gimnazjum Praskiego, szko³y,
z której wyros³o Gimnazjum i Liceum im. W³adys³awa IV. W pierwszym tomie Mono-
grafii Szko³y opracowanej przez Henryka Sowiñskiego, dyrektora „W³adka Czwar-
tego” w latach 1970-1993, stwierdza siê, ¿e Janusz Korczak pochodzi³ z zamo¿nej,
ca³kowicie zasymilowanej rodziny ¿ydowskiej,  która zubo¿a³a tak dalece,  ¿e w cza-
sie, gdy uczêszcza³ do Gimnazjum Praskiego znajdowa³ siê w ciê¿kich warunkach
materialnych. „Maj¹c 16 lat – pisze dyrektor Sowiñski – zacz¹³ zarabiaæ na swe
utrzymanie korepetycjami, co odbi³o siê na jego wynikach w nauce. Przesta³ byæ
prymusem i, jak sam wspomina³, nigdy nie mia³ czasu odrobiæ zadañ piœmiennych.
Mia³ z nich z regu³y niskie stopnie. Ratowa³y go oceny celuj¹ce z odpowiedzi ust-
nych. Œwiadectwo dojrza³oœci otrzyma³ w 1897 roku”. 

W 1989 roku nast¹pi³o ods³oniêcie przed Szko³¹ kamienia pami¹tkowego po-
œwiêconego Januszowi Korczakowi. By³a to piêkna i podnios³a uroczystoœæ. Wszyscy
byli dumni, ¿e do ich Szko³y uczêszcza³ tak wspania³y Cz³owiek. Cz³owiek Wielkiej
Lojalnoœci i Odwagi, za które odda³ ¿ycie.                 

Zygmunt Broniarek 

REKLAMA REKLAMA

Ludzie tu niby chodz¹, niby opony wal¹ g³ucho na dziurawym
asfalcie, a mimo to wra¿enie jest jedno: MARTWOTA. Nic siê nie
dzieje… Odnalaz³szy w sobie tê nieweso³¹ refleksjê, pan G³ówka
ju¿, ju¿ mia³ wracaæ w stronê Goc³awka, gdy nagle, po drugiej
stronie Francuskiej, jakoœ tak na wysokoœci garkuchni „KEBAB”,
zauwa¿y³ znajom¹ sylwetkê pana Eustachego Mordziaka. Lawiru-
j¹c miêdzy samochodami przeszed³ na drug¹ stronê. 

– Panie Eustachy, prêdzej bym siê miliona w totka spodziewa³,
ni¿ pana spotkaæ w tej wykwintnej okolicy. 

Pan Mordziak, owszem, jak zwykle ucieszy³ siê na widok pana
Kazia, niemniej z trochê wystudiowan¹ godnoœci¹ odpowiedzia³,
¿e on zna jednak ciut wiêcej œwiata, ni¿ tylko miêdzy Zamieniec-
k¹, a Kawcz¹. 

– Poza tym, panie Kaziu, gdzie pan widzisz to, co pan nazywasz
„wykwintn¹ ulic¹”. Dziury jak na Grochowskiej, pijaczki jak na
Szembeku, brudno, jak w lasku Olszynki Grochowskiej. 

– Co racja, to racja, panie Eustachy. Ale wiesz pan – tradycja
tu jednak jest wykwintna, nie ma co. W powietrzu, bo w powietrzu,
ale zawsze. 

– Dawno temu i nieprawda. Owszem mieszka³a tu pani Osiec-
ka, owszem – ró¿ne inteligenty dawa³y tu w szyje, nawet piosenki
by³y œpiewane, pamiêtasz pan: „…Na Francuskiej, na Francu-
skiej; jest maleñka kawiarenka…” Kawiarenki s¹, ale atmosfery
nie ma. Drêtwota. „Naleœniki”, „kebaby”, spo¿ywczaki, WSS-y,
a nawet „Shusi” upchniête gdzieœ w k¹cie, atmosfery nie robi¹.
Tu trzeba ¿ycia, panie Kaziu. Tu m³odzie¿ powinna byæ, jakieœ klu-
by, jakaœ muzyczka, wystawy, antykwariaty. Ksiêgarnie s¹, nawet
dwie, ale na chodniku nie handluje siê staremy ksi¹¿kami, widocz-
kami z epoki, tylko pomidoramy i marchwi¹.

– Ho, ho! Panie Eustachy, pokazujesz mnie pan teraz, jak to
mówi¹, nieznan¹ twarz. Zupe³nie nieznan¹. Sk¹d u pana takie, za
przeproszeniem, zadêcie na konesera i znawcê ulicznych nastro-
jów. Gadasz pan, jakbyœ pan ¿ycie spêdzi³ na paryskiem Mont-

martrze, albo na nowojorskiej Spring Street. A przecie¿ obaj wie-
my, bez obrazy, gdzie pan ¿ycie spêdzasz.

– No i w³aœnie w zwi¹zku z tem, gdzie je obecnie spêdzam, to tu
jestem. Puszki i kartony mo¿na na Francuskiej znajdywaæ, jak, nie
przymierzaj¹c, w okolicach Uniwersamu. A ¿e coœ s³ysza³em
o Montmartrze. Sam pan wiesz, panie Kaziu, jak to jest – prawie
ka¿den jeden z nas kiedyœ dobrze siê zapowiada³, tylko nie ka¿de-
mu wysz³o.

– ¯ycie, jak to mówi¹, panie Eustachy, ¿ycie. Ale z t¹ Francu-
sk¹, to masz pan 102 procent racji. Powiem panu wiêcej: czyta-
³em, ¿e nasz burmistrz dzielnicowy chcia³ tu jakoœ wszystko odno-
wiæ, urz¹dziæ – architektów nawet zamówi³, plastyków.

– I co?
– I psinco, panie Eustachy. Tutejszych ludzi Francja-elegancja

nie bierze. Warzywniak, miêsny, apteka, meta, owszem, to rozu-
miej¹ i to lubi¹. Ale ¿eby jacyœ artyœci, galerie jazz-kluby, uliczni
grajkowie, jak w Kopenhadze, czy innem Oslo, a po cholere to ko-
mu. Cisza, spokój, ot, co ich rajcuje. 

– To mo¿e i ten asfalt zerwaæ do reszty i goœciniec zrobiæ. „Go-
œciniec Francuski” – te¿ nieŸle brzmi, co nie… 

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Goœciniec Francuski


 domowe wyroby garmażeryjne 
 wiejska, tradycyjnie wędzona wędlina,

 wyroby regionalne 
 zdrowa żywność 
 produkty eko 


 przetwory owocowe i warzywne 
 organizacja imprez, catering
pn-pt: 10.00-19.00, sob: 8.00-16.00

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

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

SSPPIIŻŻAARRNNIIAA  uu  HHEELLII  
––  PPIIEERROOGGAARRNNIIAA

Ognisko TKKF
„Olszynka Grochowska”

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

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

� BARLINEK – deska podłogowa
� panele podłogowe 
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew., harmonijkowe
� parapety wew. i zew.
� kasetony sufitowe, rozety, maty
� karnisze, schody, tralki, poręcze
� listwy drewniane, MDF i PCV

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13 (od ul. Granicznej), 

tel. 789 59 62, 789 61 07

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, tel. (025) 757 34 73

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

Gdzie jest
koniec 
³y¿eczki?!

SZANOWNI MIESZKAÑCY PRAGI PO£UDNIE 
W niedzielê 25 czerwca 2006 roku na Pradze Po³udnie odbêd¹ siê wybory do Rad Osiedli dzia³aj¹cych na terenie na-

szej dzielnicy. G³osowaæ bêdzie mo¿na w siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w godzinach 9.00- 21.00. Do
obsadzenia jest 129 mandatów. Ka¿da z Rad liczy od 15 do 21 cz³onków. 

Obwodowe Komisje Wyborcze znajduj¹ siê pod nastêpuj¹cymi adresami: 
Dla Osiedla Goc³aw

Obwód Nr 15 – Gimnazjum Nr 27 ul. Abrahama 1
Obwód Nr 16 – Szko³a Podstawowa Nr 312 ul. Umiñskiego 12
Obwód Nr 17 – Szko³a Podstawowa Nr 185 ul. Bora-Komorowskiego 31
Obwód Nr 18 – Gimnazjum Nr 28 ul. Umiñskiego 11

Dla Osiedla Grochów Centrum
Obwód Nr 13 – Szko³a Podstawowa Nr 72 ul. Paca 44
Obwód Nr 14 – Gimnazjum Nr 24 ul. Kobielska 5

Dla Osiedla Grochów Kinowa
Obwód Nr 15 – L. Nr XLVII ul. Miêdzynarodowa 64/70

Dla Osiedla Grochów Po³udnie
Obwód Nr 7 – Szko³a Podstawowa Nr 246 ul. Bia³owieska 22
Obwód Nr 8 – ZSPS ul. Majdañska 30/36
Obwód Nr 9 – Gimnazjum Nr 23 ul. Tarnowiecka 4

Dla Osiedla Grochów Pó³nocny
Obwód Nr 2 – Szko³a Podstawowa nr 141 ul. Szaserów 117
Obwód Nr 3 – Gimnazjum Nr 22 ulica Boremlowska 6/12
Obwód Nr 4 – XXII LO, ul. Naddnieprzañska 2/4

Dla Osiedla Kamionek
Obwód Nr 1 – Szko³a Podstawowa Nr 255 ul. Kamionkowska 36/44

Dla Osiedla Saska Kêpa
Obwód Nr 10 – Szko³a Podstawowa Nr 15 ul. Angorska 2
Obwód Nr 11 – Zespó³ Szkó³ Nr 77 ul. Zwyciêzców 7/9
Obwód Nr 12 – Gimnazjum Nr 20 ul. Afrykañska 11

Dla Osiedla Przyczó³ek Grochowski
Tutaj wybory siê nie odbêd¹ z powodu niewystarczaj¹cej liczby kandydatów. 

G³osowaæ mo¿na na liczbê kandydatów równ¹ lub mniejsz¹ liczbie osób wybieranych do Rady. Zag³osowanie na licz-
bê kandydatów wiêksz¹ ni¿ liczba osób wybieranych do danej Rady powoduje, ¿e g³os jest niewa¿ny. Wyborca g³osuje
na kandydata stawiaj¹c znak „x” w kratce z prawej strony obok nazwiska wybieranego kandydata. Postawienie innego
znaku lub znaku poza kratk¹ równie¿ powoduje niewa¿noœæ g³osu. 

Z list¹ kandydatów mo¿na siê zapoznaæ na stronie internetowej urzêdu dzielnicy: www.pragapld.waw.pl  

Szanowni Pañstwo, 
Bardzo serdecznie zachêcamy do udzia³u w wyborach. To od Pañstwa zale¿y, kto przez najbli¿sze cztery lata bêdzie re-

prezentowa³ interesy mieszkañców Osiedli, kto bêdzie pomaga³ w rozwi¹zywaniu najpilniejszych problemów spo³eczno-
œci lokalnej oraz kto bêdzie inicjowa³, wspiera³ i organizowa³ dzia³ania maj¹ce na celu zaspokojenie potrzeb mieszkañców.

Dzielnicowa Komisja Wyborcza 

Galeria na chodniku – Pary¿
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PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.

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

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

Kurs przygotowawczy do matury
Organizowanej w maju 2006

(Niskie czesne – p³atne w ratach)

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

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

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

i niedzielê (8.00-14.00)

Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00

UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Liceum Ekonomicznego dla doros³ych

LO dla absolwentów szkó³ zasadniczych
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE 

(kurs roczny)

Salon Mebli

tel. 617 44 45

dla dzieci i m³odzie¿y

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

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

REKLAMA REKLAMA

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!!!

OOOOSSSSZZZZCCCCZZZZĘĘĘĘDDDDZZZZAAAAJJJJ    
PPPPIIIIEEEENNNNIIIIĄĄĄĄDDDDZZZZEEEE    IIII     CCCCZZZZAAAASSSS!!!!

KKKKUUUUPPPPUUUUJJJJ     WWWW    DDDDOOOOMMMMUUUU    HHHHAAAANNNNDDDDLLLLOOOOWWWWYYYYMMMM    „„„„FFFFAAAALLLLAAAA””””
wwww    FFFFaaaalllleeeennnniiiiccccyyyy    pppprrrrzzzzyyyy    uuuullll ....     BBBByyyyssssttttrrrrzzzzyyyycccckkkkiiiieeeejjjj     55555555

tttteeeellll .... ::::     888877772222−−−−00002222−−−−88889999;;;;     888877772222−−−−00005555−−−−11112222

60 LA60 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.

Zamów TAXI SMS−em
tel. 0 602 46−9683

1,40 zł/km
(022) 675−52−52

Mieszkaniec: - Czy wiado-
mo coœ o pocz¹tkach dzia³al-
noœci szko³y?

Dr Eugeniusz Œniegowski:
Do tego budynku technikum
³¹cznoœci zosta³o przeniesione
w 1983 roku. W 1987 roku
nadano imiê profesora Janusza
Groszkowskiego. W 1995 roku
szko³ê rozbudowano, zrobiono
zespó³ – Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce i Liceum Techniczne.
W paŸdzierniku 1998 roku
nadano Liceum Ogólnokszta³-
c¹cemu imiê Agnieszki Osiec-
kiej. W 2002 roku imiê to nosi³
ju¿ ca³y zespó³ szkó³. Struktura
szko³y nieco zmieni³a siê, do-
minuje Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce. Przyjêto zasadê, ¿e przyj-
muje siê imiê tej szko³y, która
dominuje. Z Zespo³u Szkó³
£¹cznoœci przeszliœmy na Ze-
spó³ Szkó³ nr 37 imienia Agnie-
szki Osieckiej.

- Czy zdarza siê, ¿e dawni
uczniowie odwiedzaj¹ szko³ê?

E.Œ.: - Bardzo czêsto
odwiedzaj¹, pytaj¹. Dzisiaj
spotka³em w wydziale oœwia-
ty ucznia sprzed  lat, mówi³
o zmianach, jakie nast¹pi³y
w szkole. Jesteœmy na etapie
modernizacji, wymieniliœmy
wszystkie okna, a by³o ich po-
nad 500. Remontujemy salê
gimnastyczn¹. Jesieni¹ jest
szansa na dalsz¹ czêœæ remon-
tu m.in. elewacji.

- Czy wie Pan coœ o sukce-
sach dawnych uczniów, jak
potoczy³y siê ich dalsze losy?

E.Œ.: - Uczniów mamy na
pewno na ca³ym œwiecie, na
pewno mamy kilku profesorów
pracuj¹cych na Politechnice
Warszawskiej. Kiedyœ by³y tu-
taj klasy sportowe, mamy zna-
nych sportowców. Zawsze wy-
mieniamy Jacka Wszo³ê, który
jest absolwentem technikum
³¹cznoœci, wymieniamy Kaje-
tana Broniewskiego, który
obecnie jest dyrektorem
PKOL-u. Na uroczystoœæ przy-
gotowujemy program medial-
ny, który bêdzie prezentowany
na rzutnikach. Mamy tak¿e lu-
dzi zwi¹zanych z II wojn¹
œwiatow¹, niektórych z nich
bêdziemy goœciæ. S¹ tak¿e ar-
tyœci – Adam Fidusiewicz –
Staœ z „W pustyni i w puszczy”
oraz Maks z „Na Wspólnej”
i Parys z „Romea i Julii”.
Z Romea i Julii jest tak¿e Zo-
sia Nowakowska. Jedna z na-
szych absolwentek prowadzi
te¿ program telewizyjny na
Polsacie. Ania Lubieniecka
jest laureatk¹ „Szansy na suk-
ces” sprzed paru lat. Mamy te¿
m³odego aktora, który uczê-
szcza na zajêcia do Szko³y
Pañstwa Machulskich, koñczy
j¹ za rok i wró¿ê mu s³awê. Je-
den z naszych uczniów by³ po-
staci¹ w filmie „Prêgi”.
Uczniowie rozwijaj¹ siê tak¿e
naukowo i bior¹ udzia³ w olim-
piadach i konkursach.

- Mo¿e powie Pan coœ
o dzia³alnoœci teatru szkolne-
go N.O.R.A?

Krzysztof Konrad: - M³odo-
ciani artyœci, którzy myœl¹, ¿e
ju¿ s¹ œwietni przychodz¹, po-
tem gorzko ¿a³uj¹ tej decyzji, ale
po pewnym czasie dochodzimy
do porozumienia i jestem z nich
dumny, doceniam wysi³ki.

- A co oznacza ten tajemni-
czy skrót bêd¹cy nazw¹?

K.K.: - Nadwiœlañskie Od-
dzia³y Rezerw Artystycznych –
taka nasza wewnêtrzna nazwa.
Teatr równie¿ mo¿e poszczyciæ
siê nagrodami w festiwalach.
Ostatnio zdobyliœmy wysokie
wyró¿nienie na Festiwalu Tea-
tralnym „Asteriada” w Domu
Kultury W³ochy. Zespó³ ta-
neczny tak¿e zajmuje miejsca
w konkursach. Zespó³ œpiewu
wyst¹pi³ 13 maja na œwiêcie
Saskiej Kêpy przy pomniku
Agnieszki Osieckiej zaraz po
teatrze Rampa i wystêp by³
bardzo chwalony. Wzruszyli
mnie nim do ³ez. Uwa¿am, ¿e

byli lepsi ni¿ teatr Rampa
a wystêp by³ na bardzo wyso-
kim poziomie. Mieliœmy tele-
fony z gratulacjami. Wiadomo,
¿e jedni s¹ bardziej zdolni, inni
mniej, ale s¹ jednostki, które
gdy przekonaj¹ siê i popracuj¹
ciê¿ko, osi¹gaj¹ wiele. Czêsto
na moj¹ proœbê przychodz¹ na-
wet w dni wolne. Ja natomiast
chodzê do nauczycieli z proœb¹
o ³agodne traktowanie. Nie za-
wsze jest przecie¿ tak, ¿e jak
ktoœ nauczy siê wzorów, to bê-
dzie dobrym uczniem. Na zajê-
ciach ucz¹ siê postawy, œwia-
domoœci. Poprzednie roczniki
równie¿ przychodz¹ i wystêpu-
j¹, kiedy jest taka potrzeba.
Uroczystoœæ poprowadzi prze-
cie¿ nasz absolwent, Adam Fi-
dusiewicz.

- A jak wygl¹daj¹ przygoto-
wania do jubileuszu?

E.Œ.: - We wrzeœniu zamie-
rzaliœmy zrobiæ tylko skromn¹

uroczystoœæ. Potem jednak
wszystko siê zmieni³o. Bardzo
czasoch³onne okaza³o siê nawet
przygotowanie samych zapro-
szeñ. Jest to ca³y proces przy-
gotowania, chcemy podziêko-
waæ ludziom za ciê¿k¹ pracê.
Jest to œwiêto szko³y i bardzo
siê w nie anga¿ujemy. O szkole
œwiadcz¹ przecie¿ nie akty
nadania, ale absolwenci, którzy

j¹ ukoñczyli. Nasi absolwenci
nie bior¹ siê znik¹d – ktoœ im
pomóg³, nakierowa³ ich. Cza-
sem na si³ê, czasem po dobroci
wpajaliœmy im wiedzê, która na
pocz¹tku by³a niechêtnie przyj-
mowana, a potem cz³owiek
koñczy szko³ê i dopiero zaczy-
na j¹ doceniaæ, odkrywaæ.

- Dziêkujê za rozmowê.
Agata Ballaun

To już 85 lat!
Rozmowa z Dyrektorem Zespo³u Szkó³ nr 37 im.
Agnieszki Osieckiej w Warszawie – dr Eugeniu-
szem Œniegowskim oraz opiekunem dzia³aj¹ce-
go w niej ko³a teatralnego N.O.R.A Krzysztofem
Konradem.

Fakty o szkole
� Zespó³ Szkó³ £¹cznoœci jest najstarsz¹ w Polsce szko³¹
teletechniczn¹, dzia³aj¹c¹ od 1921 roku.
� Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych w zrujnowanej War-
szawie szko³a teletechniczna wznowi³a dzia³alnoœæ. Potrze-
by telekomunikacji oceniono na ok.2100 techników i 3800
mechaników. 
� W szkole zatrudnionych jest 75 nauczycieli (w pe³nym
i niepe³nym wymiarze godzinowym) oraz 32 pracowników
obs³ugi i administracji.
� Dyrektorem placówki od 2000 roku jest dr Eugeniusz
Œniegowski.
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REKLAMA REKLAMA

Ka¿dy dojrza³y, rdzenny
mieszkaniec Pragi Po³udnie wie
gdzie jest SP 215, nawet jeœli wy-
daje mu siê, ¿e nie wie. Bo prze-
cie¿ ka¿dy chodzi³ swojego cza-
su na basen przy ul. Kwatery
G³ównej. Wraz z mieszkañcami
si³ê wieku osi¹ga³a te¿ szko³a
i ani siê obejrzeliœmy, a stuknê³o

jej... 45 lat! Z tej okazji w sali
gimnastycznej podstawówki ze-
brali siê absolwenci, nauczyciele
ucz¹cy, emerytowani i zaprzyja-
Ÿnieni, harcerze, urzêdnicy i sa-
morz¹dowcy. By³ te¿ „Mieszka-
niec”, który przy Kwatery, wg.
nas ca³kiem niedawno, uczy³ siê
„pieska, ¿abki i kraula”...  Uro-

czystoœæ sta³a siê okazj¹ do zasy-
pania szko³y nagrodami. I tak,
m.in. podstawówka, jako jedyna
warszawska szko³a, zosta³a wy-
ró¿niona w ogólnopolskim pro-
gramie „Zwierzêta nasi przyja-
ciele”, a dyrektor Ma³gorzata Ry-
dzewska, z r¹k Antoniego Stra-
domskiego, wiceburmistrza Pra-
gi Po³udnie i Marzeny Adamiak,
naczelnika dzielnicowego wy-
dzia³u oœwiaty, otrzyma³a Nagro-
dê Prezydenta Warszawy. 

– Ale najwiêkszym prezentem
dla szko³y jest budowa nowego
basenu, który bêdzie gotowy
w 2007 r. – powiedzia³a radna
Miros³awa Terlecka. Mimo
olbrzymiej iloœci doros³ych
zgromadzonych w sali gimna-
stycznej, dzieci nie da³y sobie
odebraæ palmy pierwszeñstwa
i to one wysunê³y siê na pierw-
szy plan uroczystoœci. Dokona³y
tego popisowym programem ar-
tystycznym. By³y szkolne prze-
róbki muzycznych szlagierów,
chóralne œpiewy, historyczna in-
scenizacja zwi¹zana z patronem
szko³y - Piotrem Wysockim, tro-
chê rapu, a nawet fragment mu-
sicalu „Koty”. A po wystêpach
wszyscy zajadali siê przepy-
sznym i efektownym tortem
urodzinowym. rosa

Znaczenie koloru
znaczenia

O tym, ¿e wielkoœæ nie ma zna-
czenia zapewniaj¹ mê¿czyzn za-
równo ich ma³¿onki, jak i specja-
liœci stosownych dziedzin medy-
cyny. Skoro tak jest, to pojawia
siê pytanie: co ma znaczenie?
OdpowiedŸ znaleŸliœmy w Ra-
dzie Dzielnicy Wawer.

Znaczenie ma kolor. W okresie godowym samce
wielu gatunków zwierz¹t mieni¹ siê barwami, aby
przyci¹gn¹æ partnerki. Byki z wœciek³oœci¹ atakuj¹
czerwon¹ p³achtê. Przyk³adów na znaczenie koloru
mo¿na w przyrodzie znaleŸæ wiele. A, ¿e Wawrowi do

natury blisko, to i radni jêli czerpaæ z tej przyrody
przyk³ad. Ot, na ostatniej sesji wawerscy rajcy d³ugo
debatowali nad tym, jakim kolorem d³ugopisowego
wk³adu g³osowaæ nad wnioskiem o odwo³anie Prze-
wodnicz¹cego Rady. Zielonym, niebieskim, czar-
nym...? Niby rzecz bez znaczenia, a jednak znaczenie
ma i rajcy uznali, ¿e warta jest debaty finansowanej
przez mieszkañców. I nie chodzi³o o to, ¿e kolor tuszu
mo¿e wp³yn¹æ na wynik g³osowania, ale o to, ¿e po
g³osowaniu mo¿na bêdzie przeprowadziæ œledztwo
i dowiedzieæ siê, kto i jak g³osowa³. 

Po d³ugiej debacie zwyciê¿y³ kolor niebieski,
a przewodnicz¹cy siê osta³ stosunkiem g³osów 10
„za” do 10 „przeciw”.  Jego odejœcie wstrzymali
trzej niezdecydowani radni wstrzymuj¹cy siê. No
có¿, czerpaæ z przyrody nale¿y i owszem. Szczególnie
polecam radnym z Wawra inn¹ prawdê natury: sta-
do odsuwa przywódcê, który siê nie sprawdzi³.
I w naturze od tej regu³y nie ma odstêpstw. Bo jeœli
nie, to stado zostaje skreœlone z ewidencji gatunku.
Czerwonym flamastrem oczywiœcie. Ada M.

A s³owa ksiêdza probo-
szcza zawiera³y pewn¹ dwu-
znacznoœæ. Po pierwsze, ¿e
chcia³by uczestniczyæ w ta-
kich uroczystoœciach, jako
przedstawiciel duchowieñ-
stwa, a po drugie, ¿e chcia³by,
aby takie okazje trafia³y siê
czêœciej w zaniedbanym inwe-
stycyjnie Wawrze. 

– Wiemy, ¿e to kropla w mo-
rzu potrzeb – przyzna³ „Mie-
szkañcowi” Piotr Matusiak,
rzecznik wawerskiego Urzêdu
Dzielnicy. Fakt, ¿e jakoœ smut-
no by³o 31 maja na „Nowoi-
zbickiej”, w czasie otwarcia
ulicy. Garstka urzêdników,
przedstawiciele wykonawcy
i duchowieñstwa. Przed nimi
667 m szerokiej ulicy u³atwia-

j¹cej po³¹czenie pomiêdzy
Aleksandrowem a Zbójn¹
Gór¹. Brakowa³o mieszkañ-

ców. Media te¿ nie dopisa³y.
„Mieszkaniec” ratowa³ honor
dziennikarskiego œrodowi-
ska... I chyba to w³aœnie by³o
powodem, ¿e po przeciêciu
przez Andrzeja Bittela, burmi-
strza Wawra, bia³o-czerwonej
wstêgi nikt z obecnych nawet
nie przeszed³ siê ulic¹ ani
w poprzek, ani wzd³u¿. Wszy-
scy stali przy przejœciu dla

pieszych, jakby na coœ czekali.
Mo¿e na wiêcej inwestycji?...

ar

Wawer wciąż czeka
– Mam nadziejê, ¿e teraz czêœciej bêdê za-
praszany na takie uroczystoœci – tymi s³o-
wami ksi¹dz Kazimierz Soko³owski, pro-
boszcz parafii p.w. Matki Bo¿ej Anielskiej,
zakoñczy³ poœwiêcenie i uroczyste otwarcie
ulicy „Nowoizbickiej” w Wawrze.

Trzeciego czerwca, na terenie
Przedszkola Publicznego nr
230, przy ulicy Szaserów 118 a,
odby³ siê III Wiosenny Piknik
Rodzinny. Zabawê rozpocz¹³
wystêp zespo³u Queens - lau-
reatek  drugiego miejsca
w Krajowym Festiwalu Euro-
wizji. W czasie pikniku uczestni-
cy mogli obejrzeæ przedstawienia
z udzia³em dzieci z poszczegól-
nych grup przedszkolnych. Mo¿-
na te¿ by³o podziwiaæ zdolnoœci
teatralne i wokalne pracowników
przedszkola, którzy przygotowali
przedstawienie „Kopciuszek”.
Podczas pikniku odby³o siê

mnóstwo konkursów adresowa-
nych do ca³ych rodzin. Rodzice
i dzieci brali udzia³ m.in. w wy-
œcigach w workach i w ekologicz-
nym pokazie mody.

Wœród dzieci najwiêksz¹ popu-
larnoœci¹ cieszy³y siê: stoisko, na
którym malowa³y sobie ró¿nymi
kolorami farbek twarze i w³osy
oraz budka z loteri¹ fantow¹.

Po po³udniu piknik odwiedzi³
kolejny ze znanych przyjació³
przedszkola – Marek NiedŸwiec-
ki. Opowiedzia³, ¿e czas spêdzo-
ny w przedszkolu to najlepszy
czas w ¿yciu i szkoda, ¿e docenia
siê to dopiero po jego opuszcze-

niu. Redaktor Radiowej Trójki
przeprowadzi³ licytacje fantów,
które ze sob¹ przywióz³: s³ynne-
go trójkowego kubka z autogra-
fem dziennikarza i p³yt muzycz-
nych z osobistymi dedykacjami.

Piknik zakoñczy³a dyskoteka
dla przedszkolaków. Kiedy po
pikniku zapytaliœmy dyrektor
Urszulê Sierock¹, co uwa¿a za
sukces przedszkola – odpowie-
dzia³a, ¿e: – Najwiêkszym osi¹-
gniêciem jest wspó³praca przed-
szkola z rodzicami, ich aktywnoœæ
i zaanga¿owanie w ¿ycie arty-
styczne przedszkola, widoczne
w³aœnie podczas takich imprez,
jak piknik. Sukcesem s¹ te¿ odda-
ni pracownicy, bez udzia³u
których piknik na pewno by siê
nie odby³.               Dorota Glica

Tort na Kwatery Głównej
Drugiego dnia czerwca Szko³a Podstawowa
Nr 215 zosta³a zasypana. Uspokójmy jednak
uczniów, rodziców i absolwentów: szko³a zo-
sta³a zasypana nagrodami!

Ach, co to by³ za Piknik...
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REKLAMA REKLAMA

Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B 
672 04 40 

Grochów – ul. Igañska 2
810 85 23

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

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

HOTEL

STRZY¯ENIE I PIELÊGNACJA

SKLEP – ARTYKU£Y DLA ZWIERZ¥T

RABAT DLA EMERYTÓW – 20%

P£ATNOŒÆ RATALNA

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT

Oko ludzkie ma niewielk¹
zdolnoœæ widzenia w z³ych wa-
runkach oœwietleniowych.
Przyjmuje siê, ¿e pies w ciem-
noœciach widzi 2-3 razy lepiej
od cz³owieka. Niektóre koty na-
tomiast 5-6 razy lepiej ni¿ cz³o-
wiek. Ró¿nice te wynikaj¹ z bu-
dowy anatomicz-
nej siatkówki oka
cz³owieka, psa
i kota. Pies s³abo
rozpoznaje kolory
i w przewa¿aj¹cej
czêœci widzi obra-
zy czarno-bia³e
z wieloma odcie-
niami szaroœci. Na-
tomiast wzrok
cz³owieka potrafi
odró¿niæ ponad
160 odcieni barw
mieszcz¹cych siê
w przedziale d³u-
goœci fal od 390 do

760 milimikronów. Ponadto co
dla nas jest kolorem czerwo-
nym pies widzi jako ¿ó³te. Nasz
niebieski dla psa bêdzie kolo-
rem zielonym. Biel przez psa
odbierana bêdzie jako kolor
szary. Poza wszystkim psy nie
odró¿niaj¹ kolorów poœrednich

jak pomarañczowy, seledyno-
wy, amarantowy, etc.

Przeprowadzone badania
mówi¹, ¿e pies du¿o lepiej ni¿
cz³owiek widzi wszelkie poru-
szaj¹ce siê na widnokrêgu
obiekty. Potrafi on dostrzec
ruch nawet z odleg³oœci 800-
900 metrów, jednak¿e jeœli
obiekt jest w bezruchu mo¿e
zostaæ nie zauwa¿ony przez
psa nawet z odleg³oœci kilku
metrów. Jako ciekawostkê
warto dodaæ, ¿e s¹ doniesienia
naukowe mówi¹ce o tym, ¿e
oko³o 54% owczarków nie-
mieckich i 65% rottweilerów
to psy z krótkowzrocznoœci¹.
Inne badania przeprowadzone
na liczniejszej grupie psów
ró¿nych ras podaj¹, ¿e psy jako
gatunek dotkniête s¹ krótko-
wzrocznoœci¹ siêgaj¹c¹ 15-
20% ca³ej populacji. Jeszcze
inne dowodz¹, ¿e wœród psów
spotyka siê tak¿e daleko-
wzrocznoœæ i to tak, jak
w przypadku ludzi w nieco
starszym wieku. 

Istotne s¹ tak¿e czêstotliwoœci
migaj¹cych obrazów. Dla oka
cz³owieka wynosz¹ one oko³o
50-60Hz, dla oka psa 70-80 Hz.
Konstruowane telewizory emi-
tuj¹ obraz o czêstotliwoœci 60Hz,
dlatego my ludzie nie zauwa¿a-
my migotania obrazu. Natomiast
pies widzi je zapewne doskona-
le. Jeœli jeszcze weŸmiemy pod
uwagê zakresy s³yszalnoœci
dŸwiêków, które u psa s¹ kilka
razy lepsze ni¿ u cz³owieka bê-
dziemy mieli pe³ne wyobra¿e-
nie, jakie doznania odbiera pies
ogl¹daj¹cy telewizjê. Przypomi-
naj¹ obraz p³yn¹cy z mocno roz-
regulowanego, niedostrojonego
odbiornika i to z olbrzymimi,
g³oœnymi szumami. 

Lekarz weterynarii 
Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
Co pies widzi w telewizji?

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski

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

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

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


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


 Manicure, Tipsy
 Medyczna Pielêgnacja Stóp

 Szybkie, bezpieczne i trwa³e opalanie ERGOLINE 600 TURBO – POWER

FRYZJERSTWO DAMSKIE, MÊSKIE, DZIECIÊCE
Pe³en zakres us³ug

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−607−190−012

TAPICER

Pomiêdzy cz³owiekiem i psem wy-
stêpuje wiele podobieñstw struk-
turalnych i funkcjonalnych narz¹-
du wzroku. Zadaniem tego zmys³u
jest obserwacja okreœlonego pola
widzenia z uwzglêdnieniem per-
spektywy, g³êbokoœci, ostroœci,
kolorystyki i poruszaj¹cych siê
przedmiotów. Zdolnoœæ widzenia
i interpretacji obrazów wynika jed-

nak z naszego punktu subiektywnego, ludzkiego po-
strzegania œwiata i niew¹tpliwie ró¿ni siê od tego, jak
ten œwiat postrzegaj¹ inne gatunki.
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Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!
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OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

W czasie niedawnego œwiê-
ta Agnieszki Osieckiej wiele
osób zamarzy³o, aby w przy-
sz³oœci ul. Francuska nabra³a
charakteru, jaki ma Nowy
Œwiat. Tymczasem, mieszka-
j¹ca na Saskiej Kê-
pie dziennikarka
i pisarka, Karolina
Ma³gorzata Piekar-
ska ju¿ na Francu-
sk¹ sprowadzi³a
Nowy Œwiat.

3 czerwca Wydaw-
nictwo Nowy Œwiat
zorganizowa³o na
Saskiej Kêpie grê te-
renow¹ „Tropem
Tropicieli”. Pomys³
zabawy wyszed³ od
Karoliny Ma³gorzaty
Piekarskiej autorki detektywi-
stycznej powieœci dla m³odzie-
¿y pt. „Tropiciele”. Akcja po-

wieœci toczy siê w³aœnie na Sa-
skiej Kêpie. W s³oneczne, so-
botnie po³udnie 4 szeœciooso-
bowe dru¿yny z mapkami Sa-
skiej Kêpy wyrysowanymi
przez Roberta Trojanowskiego

(ilustratora powieœci) ruszy³y
spod ksiêgarni przy ul. Francu-
skiej 15 w poszukiwaniu ukry-

tych kopert z zaszyfrowanymi
poleceniami. 

W rozwi¹zywaniu detektywi-
styczno-sasko-kêpskich zadañ
najlepsza okaza³a siê grupa m³o-
dzie¿y z biblioteki przy ul. Me-

ksykañskiej. Szczê-
œcia nie mia³a dru¿y-
na harcerzy, której
„uczynni ludzie” po
prostu usunêli z trasy
dwie koperty z zada-
niami. Po zawodach
wszyscy uczestnicy
pojechali do Muzeum
Powstania Warszaw-
skiego, gdzie zosta³y
im wrêczone nagro-
dy. Zabawa by³a rów-
nie przednia, jak lek-
tura powieœci „Tropi-

ciele”, a autorka okaza³a siê
równie dobr¹ animatork¹ co pi-
sark¹. rosa  

KOLOROWO 
I CZEKOLADOWO

1 czerwca dzieci t³umnie wype³ni³y stare, ce-
glane zabudowania przy Dworcu Wschodnim.
Z okazji Dnia Dziecka „Scena Lubelska 30/32”
przygotowa³a maluchom moc darmowych
atrakcji.

By³y warsztaty i zabawy przy muzyce granej
na starych, tradycyjnych instrumentach, „Malar-
nia” i „Lepiarnia”, w których dzieci z rozkosz¹
oddawa³y siê twórczoœci plastycznej, bajka „Do-
k¹d biegnie czas...” i „Zielona Gêœ, czyli stwo-
rzenie œwiata” wg K.I. Ga³czyñskiego, podró¿
z mistyczn¹ poezj¹ Wschodu i Zachodu oraz
„Muzyczna opowieœæ o dzielnym Jajuñæku”,
w czasie której artyœci grali wspólnie z dzieæmi.
Zreszt¹ nie tylko grali – by³o te¿ wspólne klaska-
nie, tupanie, pokrzykiwanie i ganianie siê, czyli
to, co dzieci lubi¹ najbardziej. – Jest œwietnie –

imprezê zwiêŸle podsumowa³ 6-letni Kostek,
który z uwag¹ przygl¹da³ siê œcianom pomie-
szczeñ na Lubelskiej, pokrytym tego dnia dzie-
ciêcym graffiti (na zdjêciu). Doda³ tak¿e, ¿e naj-
bardziej podobaj¹ mu siê instrumenty muzyczne.
W korytarzach co chwilê przemyka³y dzieci wy-
malowane farbami i... czekolad¹ rozdawan¹
przez organizatorów. Szkoda, ¿e Dzieñ Dziecka
jest tylko raz w roku. ar 

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

AUTO−MOTO/kupię

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

DOM I OGRÓD

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

KUPIĘ

� AAA Antyki, meble, obrazy, ze-
gary, platery, srebra oraz inne
przedmioty. Tel. 022 841-09-35; 

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

Tel. 022 831-36-48
�� Obrazy, zegary, pocztówki,
meble, monety, znaczki oraz inne
przedmioty. Tel. 022 610-33-84; 

0601-235-118
� Znaczki, pocztówki, monety,
medale, banknoty, akcje. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948

SPRZEDAM

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

� Czêœci elektryczne nowe i u¿y-
wane do remontu obrabiarek. 

Tel. 022 671-72-33
� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 0606 742 822

MEDYCZNE

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

Tel. 0501-134-760
�Medyczna pielêgnacja stóp - rów-
nie¿ diabetycy. Tel. 022 870-14-44

NAUKA
� Angielski. Tel. 0691-985-034
� Angielski, francuski. 
Tel. 0693-427-846; 022 613-06-74
� Francuski. Tel. 022 613-36-64; 

0508-074-494
� Kursy dla archiwistów. 

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

Tel. 022 879-87-66

NIERUCHOMOŚCI
� Pilnie 2-3 pokoje kupiê. 

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

� 21 m2, Nowa Praga. 
Tel. 022 619-67-65

� Szmulki 19 m2. 
Tel. 022 670-41-46

2-pokojowe sprzedam
� Praga P³n. 42 m2, 167000 z³.

Tel. 022 670-44-83
� Tarchomin 43 m2 2003 r. 

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

� Al. Stanów Zjednoczonych
74m2, 2005 r. Tel. 022 619-67-65
� Bemowo 63 m2, 1995 r. 

Tel. 022 670-44-83
� Marki 60 m2 2/4. 

Tel. 022 670-41-46
� Tarchomin 70 m2 2000 r. 

Tel. 022 670-41-46
�Wawer 69 m2, 2001 r. 

Tel. 022 619-67-65
Nieruchomoœci poszukujê

� Zad³u¿one, do eksmisji, kupiê ta-
nio. Tel. 0501-352-174

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

� Lokal u¿ytkowy 53 m kw., przy
ul. P³owieckiej. 

Tel. 022 613-22-41 (po 17.00)
� Lokal 83 m kw., ³adny, z witryn¹
ul. Komorska (blisko bazaru Szem-
beka) – na biuro, hurtowniê, us³ugi.
Tel. 022 610-02-14; 0601-430-889
� Mieszkanie 58 m kw., umeblo-
wane, III p. Tel. 0663-739-798
� Pawilon 45 m kw., W-wa Weso-
³a ul. B. Alberta. Tel. 0512-301-973
� Pokój. Tel. 0609-762-685; 

022 357-63-88
�Saska Kêpa – 1 pokojowe, II piêtro,
meble, czyste. Tel. 022 827-48-41

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Dzia³kê budowlano-rekreacyjn¹
2000 m kw. , okolice Z³otok³osu. 

Tel. 022 613-22-41 (po 17.00)

DAM PRACĘ

� Emerytowi, renciœcie itp. na par-
king. 
Tel. 0505-710-689; 022 353-48-76
�Firma z bran¿y us³ug komunalnych
zatrudni pomocnika kierowcy/sorto-
wacza odpadów. Tel. 0602-232-070

� Ochrona - emerytów, rencistów. 
Tel. 022 843-35-46

� Opiekunki do chorych. Dy¿ury
w domu pacjenta. Tel. 022 815-30-62
� Potrzebna pani do pomocy w do-
mu i przy dzieciach – 4 godz.
dziennie. Pensja 400 PLN. Mo¿li-
woœæ wyd³u¿enia godzin pracy,
Trakt Lubelski. Tel. 0602-576-104
� Ulotki od zaraz, od 50 z³ dzien-
nie, ul. Batalionu Platerówek 3 (od
ul. Jagielloñskiej).

Tel. 022 678-79-32; 678-65-70
� Z Oriflame, jako konsultantka za-
robisz tyle – ile potrzebuje Twój do-
mowy bud¿et. Zadzwoñ pod przyja-
zny numer. Tel. 022 871-88-00
� Zatrudnimy pracowników na sta-
nowiska sprzedawca - kasjer do no-
wo otwieranego Supermarketu (Gro-
chów). Bli¿sze informacje pod nr tel.
022 510-093-727; 022 662-64-35
� Zatrudnimy m³odzie¿ ucz¹c¹ siê
do supermarketu (Grochów) na okres
wakacji. Bli¿sze informacje pod nr
tel. 022 662-64-35; 0510-093-727
� Zatrudniê nianiê. 

Tel. 0607-055-021

SZUKAM PRACY

� Kobieta, lat 29, wykszta³cenie
wy¿sze humanistyczne, doœwiad-
czenie w gastronomii, pracowita.
Przyjmie pracê w kawiarni lub
w sklepie. Tel. 022 617-74-67
� Zaopiekujê siê osob¹ starsz¹ lub
samotn¹. Tel. 0609-762-685; 

022 357-63-88 
� Zaopiekujê siê dzieckiem. 

Tel. 0504-619-548

PRAWNE

�� KANCELARIA ADWOKAC-
KA – prawo cywilne, karne,
spadkowe, rodzinne – obs³uga.
Porady. Anin ul. Gajowa 2 A;
wtorki i czwartki 15.00-18.00. 

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

� KANCELARIA – niedrogie po-
rady prawne – sprawy rodzinne,
spadkowe, lokalowe, nieruchomo-
œci, obs³uga firm – „Universam”
Grochów (nad bankiem). 

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

RÓŻNE

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

Tel. 0602-755-270
�� Bielizna, pasmanteria – ul.
Fieldorfa 10/324
RAMKA
Biuro Matrymonialne „Ty i Ja”.
Tel. 022 818-81-37; 0502-879-561
� Docieplanie budynków – dop³a-
ty, kredyty. Tel. 0605-922-252
� Konsultacje dotycz¹ce zwrotu,
zasiedzenia, reprywatyzacji nieru-
chomoœci dekretowych - siedziba
UPR ul. Nowy Œwiat 41, pon.
i czwartki 15.00-17.00. 
Tel. 022 826-74-77; 0606-90-40-67
��KREDYTY - gotówkowe, hipo-
teczne i samochodowe, leasing.
Sprzeda¿ domów z bali. W-wa,
ul. Miñska 69, lok. 41. 

Tel. 022 870-27-83; 501 550 975
� Kredyty na docieplanie budyn-
ków i inne. Tel. 0605-922-252
� Opieka nad grobami w Warsza-
wie – tanio i solidnie.

Tel. 0500-336-607
� Odszkodowania powypadkowe. 

Tel. 0605-922-252
� Szkolenia florystyczne i bezp³at-
ne praktyki w kwiaciarni. Po egza-
minie praca w kwiaciarni. Al. Kra-
kowska 285/5. Tel. 022 353-88-44 
� Tanio ubezpieczam mieszkania. 

Tel. 0605-922-252
�� Zak³ad Fotograficzny „Moje
Foto” ul. Grenadierów 34 uprzej-
mie informuje, ¿e w zwi¹zku z li-
kwidacj¹ zak³adu prosimy Klien-
tów o odbiór zaleg³ych prac i ne-
gatywów do koñca czerwca br.
Dziêkujemy za mi³¹ wspó³pracê. 

Tel. 022 810-71-76 

USŁUGI

� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie nie-
ruchomoœciami. 
Tel. 022 610-58-50; 0607-838-608
��ANTENY – Telewizyjne i sateli-
tarne, Cyfrowy Polsat 199,00 z³.,
35,00 z³/m-c oraz dekodery bez abo-
namentu 400 programów – 15 pol-
skich (Polonia, TV Trwam). Sprze-
da¿, monta¿, naprawa, gwarancja. 
Tel. 022 815-47-25; 0501 123 566
� Automatyczne pralki, zmywarki
- krajowe, zachodnie. Naprawa.
Tel. 022 612-95-23, 0609 105 940
� Automatyczne pralki – naprawa,
tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
� Cyklinowanie Szpakowski. 

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

Tel. 022 751-96-01
�� Dachbud – oferuje sprzeda¿
i monta¿ pokryæ dachowych najlep-
szych firm. Warszawa-Rembertów,
al. gen. Chruœciela 8. 

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

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

� Domofony – naprawa, monta¿
i konserwacja. Tel. 022 612-92-70;

0601-93-68-05
�� Elektryczne. 

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

� FOCUS SERVICE - naprawa te-
lewizorów w domu klienta. 
Tel.022 613-62-96; 0603-40-90-20
RAMKA
G&G Elektronik - naprawy RTV
- ul. Bora - Komorowskiego 8, tel.
022 671-33-22 - telewizory, ra-
dioodbiorniki, wie¿e CD, magne-
towidy, piloty.
�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia,
przeróbki, naprawy. 
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
� Gaz – naprawa piecyka, kuchni -
uprawnienia. Tel. 022 610-72-31; 

0502-320-728
�� Glazura, malowanie, tapeto-
wanie, hydraulika, elektryka, pa-
nele, gwarancja – Firma G³owac-
ki. 
Tel. 022 615-58-13, 0504 61 88 88
� Glazura, remonty. 

Tel. 022 617-94-30
�� Hydrauliczne. 

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

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

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

0607-773-106
� Hydrauliczne, gazowe – upraw-
nienia. Tel. 022 610-72-31; 

0502-320-728
� Kolorowa odzie¿ robocza – pro-
ducent. Obuwie, rêkawice, fartu-
chy, odzie¿ dla gastronomii, odzie¿
dla agencji ochrony. P.P.H.U. Pirat,
ul. Che³m¿yñska 158; 04-464 W-
wa. Tel./fax. 022 610-20-15, 

www.pirat.waw.pl 
� Kominiarskie, zduñskie – piece,
kuchnie, kominki, czyszczenie ko-
minów i odgruzowywanie, wk³ady
kominowe z kwasówki. Opinie,
szybko, solidnie. 
Tel. 0608-728-701; 022 673-01-33 
�� Lodówek naprawa. 
Tel. 022 842-97-06; 0602-272-464
�Malowanie, tapetowanie, panele.
Tel. 022 615-76-97
��Malowanie, tapetowanie. 
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 022 612-01-95
�� Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagranicz-
nych, magnetowidów, urz¹dzeñ
elektronicznych. Gwarancja. 
Tel. 022 612-52-23; 0607 145 196
� Naprawa pralek, AGD, instalacje
elektryczne. Tel. 022 612-92-70; 

0601-93-68-05
� Naprawa pralek i lodówek – ta-
nio. Tel. 022 644-23-12; 

0697-120-312
� Naprawa pralek. Emeryci i renci-
œci 50% taniej. Tel. 022 672-95-50
�� Okna i drzwi PCV i drewniane,
rolety, ¿aluzje, moskitiery – sprze-
da¿ i monta¿. 

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

� Pralki, lodówki, sprzêt elektrycz-
ny. Tel. 022 610-05-30; 

022 671-80-49; 0601-361-830
�� Poprawki krawieckie – tanio.
ul. Fieldorfa 10/324

�� Pranie i renowacja odzie¿y
skórzanej, pranie dywanów, ma-
giel. Zak³ad Pralniczy ul. Igañ-
ska 22. Tel. 022 870-09-54
�� Przeprowadzki z pakowaniem,
tanio. Tel. 022 810-25-72; 

0501 190 127 
� Przy³¹cza wod.-kan., budowa,
usuwanie awarii, legalizacja. 

Tel. 0606-743-873; 
022 675-94-24 

� Przy³¹cza wodoci¹gowe, budo-
wa, usuwanie awarii, legalizacja. 

Tel. 060-743-873
�� REMONTY, przeprowadzki. 

Tel. 0502-088-052
� Rolety antyw³amaniowe i napra-
wy. Tel. 022 613-06-74
RAMKA
�� Us³ugi remontowe – pe³en za-
kres – dla firm, osób prywatnych.
Rachunki. Tanio, solidnie, szyb-
ko. Tel. 0507-080-611
� Sprz¹tanie i pielêgnacja ogrodu
i dzia³ki, zak³adanie i koszenie
trawników. Us³ugi ró¿ne. 

Tel. 0605-890-294
� Studnie. Tel. 022 789-33-89
�� STOLARZ - wykona solidnie -
meble, zabudowy, kuchnie, szafy,
pawlacze i inne. 
Tel. 0 22 810-38-04; 0602-126-214
�� Tapicerskie. Tel. 022 612-53-88
RAMKA
Skup Czapelska. Aktualna cena
puszek ALU 5 z³./kg. (7.00-20.00)
Tel. 022 499-20-62
� cena z innym towarem

RAMKA
Skup Czapelska – nieodp³atnie
odbiera zu¿yty sprzêt AGD, z³om
w ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic. Tel. 022 499-
20-62 (7.00-20.00)
� Uk³adanie, cyklinowanie, lakie-
rowanie, renowacja starych pod³óg. 

Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, przek³ada-
nie, cyklinowanie, lakierowanie –
osobiœcie. Tel. 022 810-70-88; 

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

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

www.rosko.waw.pl
� ¯aluzje verticale, rolety - napra-
wy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� ¯aluzje verticale, rolety, monta¿,
naprawa, hurt, pranie verticali. 

Tel. 022 610-23-83
� Rolety antyw³amaniowe i napra-
wy. Tel. 022 610-54-19
�� ¯uk – wywóz gruzu, œmieci,
drzewa i mebli. 
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163

ZDROWIE

� Konsultantka Herbalife. Porady,
mi³a atmosfera. Kosmetyki. Mo¿li-
woœæ wspó³pracy. 

Tel. 022 617-74-67
� Sanatoria na Bia³orusi – 240 km
od Warszawy. Wypoczynek-Le-
czenie-Rehabilitacja. Osobodzieñ
– 65 z³. Pobyty 15 i 21-dniowe. 

Tel. 022 672-22-35; 
022 845-18-06; 0502-996-131

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

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

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

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

Skup Czapelska. Aktualna cena
puszek ALU 5 z³./kg*. (7.00-
20.00) Tel. 022 499-20-62

* cena z innym towarem

Skup Czapelska – nieodp³atnie
odbiera zu¿yty sprzêt AGD,
z³om w ka¿dej postaci, makulatu-
rê, st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic. 
Tel. 022 499-20-62 (7.00-20.00)
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NIERUCHOMOŚCI

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

hurt detal
✓ grzejniki  ✓ rury i kszta³tki

✓ wk³ady kominowe
✓ pompy ciep³a

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

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

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

tel. 612-62-08, 0601-91-45-84 
pon.-pt. 7-17, sob. 7-13

Cement �� Wapno �� Ceg³y 
Gazobeton bia³y �� P³yty gips.-karton. 

Atlas �� Ceresit �� Gipsy 
Materia³y sypkie i izolacyjne 

(papa, styropian, we³na)
Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy

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

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

SSKKLLEEPP  MMEEBBLLOOWWYY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66
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SAMODZIELNY ZESPÓ£ PUBLICZNYCH ZAK£ADÓW LECZNICTWA 
OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA PO£UDNIE

Warszawa ul. Krypska 39

OG£ASZA KONKURS OFERT
NA UDZIELANIE ŒWIADCZEÑ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE STACJONARNEJ 

I WYJAZDOWEJ, NOCNEJ I ŒWI¥TECZNEJ POMOCY LEKARSKIEJ NA RZECZ OSÓB
UBEZPIECZONYCH W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA I UPRAWNIONYCH 

DO BEZP£ATNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W  OKRESIE OD 01.07.2006 r. DO 31.12.2006 r.

NA TERENIE DZIA£ANIA SAMODZIELNEGO ZESPO£U PUBLICZNYCH ZAK£ADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO  WARSZAWA PRAGA PO£UDNIE,

WARSZAWA UL. KRYPSKA 39
Do konkursu mog¹ przyst¹piæ podmioty wymienione w art. 35 ust.1, pkt.1,2,3,

ustawy o ZOZ-ach, posiadaj¹cy kwalifikacje zawodowe 
do wykonywania œwiadczeñ zdrowotnych.

Miejscem udzielania stacjonarnych œwiadczeñ zdrowotnych jest 
ZLO przy ul. Grochowskiej 339.

1. Szczegó³owe warunki konkursu ofert na zawarcie  umowy o udzielanie œwiadczeñ
zdrowotnych w zakresie stacjonarnej i wyjazdowej, nocnej i œwi¹tecznej pomocy
lekarskiej bêd¹ dostêpne w siedzibie SZPZLO Warszawa Praga-Po³udnie przy ul.
Krypskiej 39, 04-082 Warszawa  w Biurze Promocji Zdrowia i Marketingu I p.
pok.102/ od dnia 08.07.2006 r. od godz. 8.00.

2. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach w siedzibie SZPZLO przy ul.
Krypskiej 39 w Kancelarii do dnia 16.07.2006r.r. do godz. 15.00.

3. Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 19.07. 2006 r. o godz. 9.30 w siedzibie SZPZLO.
4. Konkurs zostanie rozstrzygniêty do 22.07. 2006 r. Wyniki konkursu zostan¹ podane

do publicznej wiadomoœci w siedzibie SZPZLO Warszawa Praga Po³udnie. 
5. Sk³adaj¹cy ofertê jest ni¹ zwi¹zany przez okres do 30 dni od daty up³ywu terminu

sk³adania ofert.
6. Oferentowi przys³uguje prawo do wniesienia skargi i protestu dotycz¹cego konkursu.
7. Zamawiaj¹cy zastrzega sobie prawo do odwo³ania konkursu lub do zmiany terminów.

Dyrektor SZPZLO Warszawa Praga Po³udnie

REKLAMA REKLAMA

Proponuje: � naukê p³ywania dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych 
� p³ywanie rekreacyjne � wynajem basenu � p³ywanie dla 
przedszkoli, szkó³ i uczelni � saunê i si³owniê
Ponadto: � æwiczenia w wodzie zapobiegaj¹ce osteoporozie 
� aerobik w wodzie � nauka p³ywania dla seniorów
Na miejscu: � bar, sklep p³ywacki i p³etwonurkowy � bezp³atny
parking

Posiadamy w³asn¹ ochronê.

ul. Namys³owska 8, 
03-455 Warszawa tel./fax 619-88-08, 

tel. 619-27-59, 818-83-81
www.naka.waw.pl e-mail:kontakt@naka.waw.pl

BASEN 
DLA

KAŻDEGO
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REKLAMA REKLAMA

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

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

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

(z dofinansowaniem PFRON)

POZNAJ UROKI KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

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

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31

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

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

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

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00
Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.30 do 21.00,

w soboty od 9.00 do 14.00.

NZOZ LECZNICA NZOZ LECZNICA 
FUNDACJI ZDROWIEFUNDACJI ZDROWIE

ul. Niekłańska 4/24, 
03−924 Warszawa

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

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

przepływy
· badania słuchu
· EEG Biofeedback
· stomatologia – NFZ
· rehabilitacja – NFZ, masaże lecznicze
· usługi pielęgniarskie i opiekuńcze 

w domu pacjenta

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

Gabinet stomatologiczny
lek. stom. Alicji Surowieckiej

leczenie zachowawcze ❍❍ chirurgia ❍❍ protetyka 
❍❍ profilaktyka

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

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

Trudno jest zdefiniowaæ takie
pojêcie jak “normalne s³yszenie” –
czy to nie dziwne? W gruncie rze-
czy nie. Istnieje bowiem ogromna
ró¿nica miêdzy zdolnoœci¹ s³ysze-
nia u noworodka i nastolatka.
Podobnie jak ró¿ni¹ siê miêdzy so-
b¹ np. ludzie dwudziesto, czterdzie-
sto i szeœædziesiêcioletni. Jak wiele
innych rzeczy - s³uch zmienia siê na
przestrzeni ¿ycia. Zmiany te za-
zwyczaj nastêpuj¹ tak wolno, ¿e na
pocz¹tku wcale ich nie zauwa¿amy.
Dopiero, gdy s³uch zaczyna wp³y-
waæ na nasz sposób porozumiewa-
nia siê z innymi, zaczynamy siê za-
stanawiaæ, co siê dzieje.

Aparat s³uchowy mo¿e przy-
nieœæ wielk¹, pozytywn¹ i natych-
miastow¹ ró¿nicê. Je¿eli ktoœ d³u-
go zwleka³ z za³o¿eniem aparatu,
niektóre dŸwiêki mog¹ wydawaæ
siê g³oœne, wrêcz dziwne! Dzieje
siê tak dlatego, ¿e mózg zapo-
mnia³, jak to by³o, kiedy je s³ysza³
i musi je sobie dopiero przypo-
mnieæ. Mózg musi nauczyæ siê
koncentrowaæ na dŸwiêkach, które
s¹ wa¿ne i oddzieliæ je od pozosta-
³ych. To proces wymagaj¹cy kilku
tygodni czasu.

Æwiczenie mózgu
Niewiele osób jest w stanie od

razu przyzwyczaiæ siê do nowego
aparatu. S³yszenie to bardzo skom-
plikowany proces, który zaczyna
siê w uchu zewnêtrznym zbieraj¹-
cym dŸwiêki, a koñczy w mózgu,
gdzie wszystkie informacje s¹ prze-
chowywane, „odkodowywane”
i przetwarzane na coœ, co jesteœmy
w stanie zrozumieæ. W przypadku
aparatu s³uchowego, mózg rejestru-
je tak wiele nowych dŸwiêków, ¿e
pocz¹tkowo przystosowanie mo¿e
byæ bardzo mêcz¹ce. To tak jak
z æwiczeniem miêœni, które d³ugo

nie by³y u¿ywane. Ale jak¹ ró¿nicê
zauwa¿amy, gdy wreszcie odzyska-
my utracon¹ si³ê! Na pocz¹tku po-
trzeba cierpliwoœci. Nie minie wie-
le czasu, gdy bêdzie mo¿na wygo-
dnie nosiæ aparat przez ca³y dzieñ.
Tak jak trener daje wskazówki pod-
czas æwiczeñ na si³owni, tak specja-
lista audioprotetyk mo¿e s³u¿yæ

podobn¹ rad¹ w czasie doboru i wi-
zyt kontrolnych. Mo¿e nam wyja-
œniæ, czego mo¿emy siê spodzie-
waæ i co bêdziemy odczuwaæ. Mo-
¿e te¿ skontaktowaæ nowych u¿yt-
kowników z ludŸmi, którzy ju¿
przeszli przez podobne sytuacje.
Istnieje przecie¿ ca³a rzesza do-
œwiadczonych u¿ytkowników!

Pomoc profesjonalisty
Specjaliœci audioprotetycy po-

siadaj¹ wysokie kwalifikacje i po-

trafi¹ przeprowadziæ nas przez
trudny proces akomodacji.
W wiêkszoœci przypadków s³y-
szenie staje siê o wiele prostsze
z aparatem s³uchowym. Ale pe³ne
ha³asu otoczenie mo¿e wci¹¿ sta-
nowiæ wyzwanie. Podczas kolej-
nych spotkañ specjaliœci s³u¿¹
praktycznymi radami, jak radziæ
sobie w trudnych sytuacjach. Po-
nadto, je¿eli jest taka koniecz-
noœæ, mog¹ dostroiæ aparat. Za-
zwyczaj potrzeba niewiele czasu,
aby ustawiæ aparat tak, by dzia³a³
dobrze we wszystkich sytuacjach,
w których mo¿e znaleŸæ siê u¿yt-

kownik w ci¹gu dnia. Jeœli chodzi
o dostrajanie, to zawsze bêdzie
istnia³a ró¿nica miêdzy tym, co
mo¿na zmierzyæ elektronicznie
i tym, jak u¿ytkownik odbiera to,
co s³yszy. Im wiêcej informacji
mo¿e on dostarczyæ o swoich od-
czuciach, tym lepsze bêd¹ rezul-
taty. Do aparatów czêsto do³¹cza-
ne s¹ „dzienniczki”, które mog¹
okazaæ siê bardzo przydatne przy
zapisywaniu wydarzeñ i opisywa-
niu wra¿eñ s³uchowych. Takie za-

piski to œwietny punkt wyjœcia do
kolejnych wizyt, podczas których
specjalista oceni postêpy, a gdy
trzeba wprowadzi poprawki.

S³yszenie w ha³asie
Nawet tym, którzy nie potrze-

buj¹ aparatu, mo¿e byæ trudno
s³yszeæ w ha³asie. Rozmowy
w restauracji czy podczas meczu
koszykówki, a nawet próba do-
s³yszenia czegoœ przy odkrêco-
nym kranie, gdy osoba mówi¹ca
znajduje siê z ty³u, sprawiaj¹
trudnoœæ ka¿demu. U¿ytkownik
aparatu s³uchowego powinien
znaæ sposoby radzenia sobie
w czêsto spotykanych ha³aœli-
wych sytuacjach, a wiêc: unikaæ
stania blisko Ÿród³a ha³asu – radia
czy telewizora nadaj¹cego w tle,
unikaæ rozmawiania z ró¿nych
pomieszczeñ; pamiêtaæ, ¿e bez-
poœredni kontakt twarz¹ w twarz
bardzo u³atwia rozmowê i ¿e s³u-
chanie w ha³asie staje siê tru-
dniejsze, gdy jesteœmy zmêczeni.

Praktyka czyni mistrza
Aparaty rejestruj¹ wiele dŸwiê-

ków - jedne chciane, inne niechcia-
ne. Oddzielenie szumu od rozmo-
wy na pocz¹tku mo¿e byæ trudne,
ale z ka¿dym dniem bêdzie stawa³o
siê prostsze. Dwa dobre æwiczenia
praktyczne to np.: rozmawianie
z kimœ znajomym na zewn¹trz oraz
wewn¹trz œrednio g³oœnego miejsca
typu restauracja czy sklep. Przy co-
dziennym praktykowaniu widocz-
ne postêpy mo¿na osi¹gn¹æ w ci¹gu
kilku tygodni. A korzyœci jest wie-
le: bogatsze ¿ycie towarzyskie,
wiêksza pewnoœæ siebie i wiêcej
energii, by cieszyæ siê ¿yciem.
Wnet równie¿ rodzina i przyja-
ciele zauwa¿¹ ró¿nicê! AS 2006

FIRMA HA.MED ZAPRASZA W CZERWCU NA BEZPŁATNE
BADANIE SŁUCHU I DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH 

– UL. OSTRO£ÊCKA 4 GAB. 16 (W BUDYNKU PRZYCHODNI); 
PON.,WT 10-14, ŒR., CZW. 14.30-18.30., TEL. 022 498-74-80

Aparat s³uchowy mo¿e otworzyæ drzwi do
œwiata dŸwiêków, które wydawa³y siê bezpow-
rotnie utracone. Byæ mo¿e d³ugo trwa³o zanim
zniknê³y, ale wystarczy niewiele czasu, aby
odkryæ je na nowo. A korzyœci jest wiele... 

PROCES
PONOWNEGO
ODKRYWANIA
DŹWIĘKÓW

REKLAMA REKLAMA

- Jakie s¹
przyczyny ataku
rwy kulszowej?

- Mo¿e to byæ
wada postawy, nie-
prawid³owe pod-
noszenie czegoœ
ciê¿kiego, wyko-
nanie nag³ego ru-
chu czy skrêtu tu-
³owia, zmiany
zwyrodnieniowe
stawów, osteoporo-
za, ci¹¿a. Ból po-
wstaje na skutek
ucisku na nerw
kulszowy. Mo¿e to byæ spowo-
dowane wypadniêciem kr¹¿ka
miêdzykrêgowego lub obrzê-
kiem objêtych stanem zapalnym
powierzchni stawowych. Nerw
mo¿e byæ równie¿ dra¿niony
wskutek zmian zwyrodnienio-
wych krêgos³upa.  W czasie ci¹-
¿y rosn¹cy p³ód mo¿e przyci-
skaæ nerw do krêgos³upa. Bywa,
¿e przewlek³a rwa kulszowa mo-
¿e byæ spowodowana  przez
ucisk na nerw kawa³ka chrz¹stki
od³amanej z uszkodzonego kr¹¿-
ka miêdzykrêgowego, ale to
rzadkie przypadki. 

- W jaki sposób organizm
reaguje na ból?

- To zale¿y od stopnia nasile-
nia  bólu. Jeœli jest ostry i gwa³-
towny nastêpuje unieruchomie-
nie tu³owia, najczêœciej w nie-
wygodnej i przymusowej pozy-
cji. Jeœli ból jest s³abszy pacjent
porusza siê z trudem, utyka.
Miêœnie pleców s¹ napiête - to
reakcja obronna organizmu na
ból, pacjenci narzekaj¹ równie¿
na os³abienie si³y miêœni nóg.

- Silny ból, spowodowany
nim stres i niepokój. Jakie za-
chowania zaleca³by Pan, by
zminimalizowaæ konsekwencje
ataku rwy kulszowej? 

- Jeœli to mo¿liwe nale¿y po³o-
¿yæ siê na brzuchu z rêkami
wzd³u¿ cia³a, pod brzuch pod³o-
¿yæ poduszkê. Bezwzglêdnie na-
le¿y przyj¹æ zalecan¹ dawkê le-
ków przeciwbólowych - najlep-
sze s¹ te, które ³¹cz¹ w sobie
sk³adniki uœmierzaj¹ce ból
i przeciwzapalne. Trzeba zacho-
waæ spokój, zdenerwowanie tyl-
ko pogarsza stan chorego. Warto
zwróciæ uwagê w jakich pozy-
cjach ból jest mniejszy i staraæ
siê utrzymywaæ w³aœnie takie

pozycje. Pod ¿adnym pozorem
nie nale¿y siê schylaæ, podnosiæ
przedmiotów z pod³ogi. Nie po-
winniœmy pozwoliæ, by osoby
niepowo³ane dotyka³y naszych
pleców. Oczywiœcie nale¿y
skontaktowaæ siê z lekarzem
i masa¿yst¹.

- Pacjenci chwal¹ Pañski
profesjonalizm i ciep³y do nich
stosunek. Wspó³pracuje Pan
z kilkoma warszawskimi szpi-
talami. Jest Pan dyplomowa-
nym masa¿yst¹ i rehabilitan-
tem. W jaki sposób pomaga
Pan osobom cierpi¹cym na
rwê kulszow¹? Czy mo¿na za-
pobiegaæ temu schorzeniu
przy pomocy masa¿u?

- Od dziesiêciu lat pracujê jako
masa¿ysta i rehabilitant, wci¹¿
doskonalê swoje umiejêtnoœci,
odwiedzam chorych w ich do-
mach, jeœli jest taka potrzeba, do-
radzam w doborze rodzaju æwi-
czeñ do indywidualnego wyko-
nywania. Lekarze bez wahania
powierzaj¹ mi swoich pacjentów.
A jeœli chodzi o rwê kulszow¹ to
jej atak poprzedzaj¹ pewne zwia-
stuny, o których mówiê pacjen-
tom. Jeœli uda siê wyprzedziæ
atak mo¿na go ca³kowicie wyeli-
minowaæ, w³aœnie przy pomocy
odpowiedniego masa¿u. Sy-
stematyczny masa¿, który wyko-
nujê, mo¿e sprawiæ, ¿e ataki rwy
kulszowej nie wyst¹pi¹ w ogóle.

Warto poddaæ siê dobro-
czynnemu wp³ywowi r¹k Jac-
ka Twarowskiego. To znako-
mite wsparcie dla leczenia far-
makologicznego, niezawodna
profilaktyka chorób – m.in.
rwy kulszowej. Ze szczegó³ami
terapii mo¿na zapoznaæ siê na
stronie www.gabinet.strona.pl. 
AS 2006 Rozmawiała: eg

Pokonać ból
Rwa kulszowa – bardzo przykry, ostry, bezlitoœnie
przeszywaj¹cy ból, który pocz¹tkowo mo¿e byæ
odczuwany na wysokoœci pleców, stopniowo prze-
mieszczaj¹c siê wzd³u¿ poœladków i bioder, by po
tylnej czêœci nogi dotrzeæ a¿ do stopy. Rwa kul-
szowa powoduje ca³kowite unieruchomienie, cza-
sem na kilka tygodni. O schorzeniu i sposobach
zapobiegania rozmawiamy z Jackiem Twarow-
skim, profesjonalnym masa¿yst¹ i rehabilitantem.

GABINET ZDROWIE – Jacka Twarowskiego
ul. Garwolińska 7 m 79

tel. 022 610 06 73; tel. kom. 0602 375 462
www.gabinet.strona.pl

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

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

sobota 10.00-13.30
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Nowe ceny soczewek
fotochromatycznych!
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WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do Lekarzy 

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

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

KUPON RABATOWY
PRZY ZAKUPIE OPRAWKI ZA SOCZEWKI MAGAZYNOWE 

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

WYBÓR NALE¯Y DO KLIENTA.

Salon Optyczny – Simon Martell

�

� sprzêt rehabilitacyjno-medyczny
� materace ortopedyczne
� refundacja NFZ

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

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

RAT
Y

ul. Komorska 42, 
Warszawa-Grochów

Tel. 879-87-61

Stomatologia 
zachowawcza

� wybielanie zêbów
� profilaktyka próchnicy dzieci

Protetyka
� mosty i korony porcelanowe
� protezy akrylowe 

i szkieletowe
� protezy elastyczne

Ortodoncja
� aparaty sta³e i ruchome

Chirurgia
Stomatologiczna

� usuniêcie torbieli (resekcje)
� ekstrakcje: „ósemek“, 

zêbów zatrzymanych
� chemisekcje
� IMPLANTY

Zapraszamy 
na leczenie doros³ych,

m³odzie¿, dzieci.

Znieczulenia miejscowe
Nowoczesny sprzêt i materia³y

Indywidualny dobór 
postêpowania leczniczego
PORADY I PRZEGL¥D

Czynne codziennie – 900-2100 

sobota – 900-1500

Mo¿liwoœæ p³acenia 
KARTAMI KREDYTOWYMI

REKLAMA REKLAMA

Apteka „Apteka „WILGAWILGA””
ul. Rechniewskiego 6ul. Rechniewskiego 6

uczestnicz¹ca w programie „TANIE LEKI” oferuje:
� pe³ny asortyment leków 
� leki gotowe, recepturowe,

homeopatyczne 
� insuliny, paski diagnostyczne 
� wszystkie typy glukometrów 
� sprzêt rehabilitacyjny 
� leki wysokospecjalistyczne  

� ciœnieniomierze 
� kosmetyki (codziennie rabat:

Vichy – 15%, 
La Roche Posay – 10%)

� realizacjê wniosków na
pieluchomajtki 

� dietê Cambridge

Sta³e rabaty do 17%! Okresowe bonifikaty specjalne!
Karty rabatowe dla sta³ych pacjentów

oraz liczne konkursy! 
Spotkania z dermokonsultantami 

oraz sta³y kontakt z konsultantem diety Cambridge!

Zapraszamy!
pon.-pt. 800-2000, sobota 900-1500, niedziela 900-1400

Telefoniczna rezerwacja leków: 022 613-66-99; 740-50-28

Wed³ug najnow-
szych badañ Instytu-
tu Matki i Dziecka
w Warszawie, a¿ 15
do 20% dzieci w wie-
ku od 7 do 14 lat
cierpi na ró¿nego ro-
dzaju wady wzroku.
Przyczyny wad wzroku mo-

g¹ byæ ró¿norodne np.: genetycz-
ne (krótkowzrocznoœæ, nad
wzrocznoœæ, astygmatyzm), roz-
wojowe (np.: dystrofie rogówki),
œrodowiskowe (zanieczyszczenie
powietrza), technologiczne (tele-
wizja, komputer).

Wady wzroku maj¹ wp³yw na
codzienne ¿ycie i aktywnoœæ
dzieci i m³odzie¿y.

Mog¹ byæ jednym z czynni-
ków pogarszaj¹cym wyniki
w szkole, wp³ywaæ na rozwój
i integracjê z rówieœnikami. Czê-
sto towarzysz¹ im bóle g³owy,
³zawienie, pieczenie oczu,
podwójne widzenie. Je¿eli zau-
wa¿ymy u dziecka powy¿sze ob-
jawy, powinniœmy jak najszyb-
ciej skierowaæ je na pe³ne bada-
nie okulistyczne, gdy¿ zaniedba-
nie wady refrakcji prowadzi do
rozwoju niedowidzenia, niedoro-
zwoju widzenia obuocznego
i braku mo¿liwoœci uzyskania
w póŸniejszym czasie pe³nej
ostroœci wzroku. Jedynie wcze-
sna i prawid³owa korekcja wady
wzroku, pozwala uzyskaæ ca³ko-
wit¹ poprawê widzenia i zapo-
biec rozwojowi œlepoty.

Wykrycie wady wzroku to tyl-
ko po³owa drogi. Pozostaje nam
jeszcze dobór odpowiedniej opra-

wy i soczewek okularowych. Nie
jest to ³atwe zadanie. Rodzice
czêsto kieruj¹ siê gustem swoich
milusiñskich, którzy najwiêksz¹
rolê przywi¹zuj¹ do koloru opra-
wek, a nie wzglêdami praktycz-
nymi. Wiadomo, ¿e w przypadku
okularów dla dzieci, najlepiej
sprawdza³by siê tytan ze wzglêdu
na swoje w³aœciwoœci (wytrzyma-
³oœæ, antyalergicznoœæ, jakoœæ
i lekkoœæ). Jednak cena opraw ty-
tanowych jest znacz¹co wy¿sza
ni¿ zwyk³ych metalowych, zatem
wybór zale¿y od zasobnoœci port-
fela rodziców. Niezale¿nie od ma-
teria³u, oprawy dla dzieci powin-
ny zapewniæ stabiln¹ pozycjê so-
czewek przed okiem. Dlatego te¿
nale¿y zwracaæ uwagê, ¿eby
oprawka mia³a odpowiedni¹
wielkoœæ (dziecko nie mo¿e pa-
trzeæ znad oprawy), a oczy roz-
mieszczone by³y jak najbli¿ej
œrodka. Oprawki nie mog¹ doty-
kaæ skroni ani policzków, co nie
jest wcale takie proste, gdy¿ dzie-
ci maj¹ je bardziej okr¹g³e ni¿
doroœli, a uszy s¹ delikatne, czê-
sto wy¿ej po³o¿one ni¿ oczy. Dla
maluchów, które nie maj¹ jeszcze
wykszta³conej koœci nosowej naj-
lepsze bêd¹ oprawy plastikowe,
które nie bêd¹ powodowaæ naci-
sku na górn¹ czêœæ nosa, a co za
tym idzie powodowaæ jego znie-
kszta³cenia. Wytrzyma³oœæ i ela-
stycznoœæ to najwa¿niejsze cechy
okularów dla dzieci, nale¿y jed-
nak pamiêtaæ, ¿e nie ma opraw
niezniszczalnych, ale dziêki wy-
borowi marki lepszej jakoœciowo
i nieco dro¿szej mo¿na zaoszczê-
dziæ na kosztach ci¹g³ych napraw
i czêstszej wymianie.

Gdy mamy ju¿ odpowiedni¹
oprawkê pozostaje nam jeszcze
wybór odpowiednich soczewek.
Przede wszystkim musz¹ byæ bez-
pieczne i lekkie. Bezpieczeñstwo
wi¹¿e siê zarówno z odpornoœci¹
soczewek na zbicie, jak i na zary-
sowanie. Zalecane dla dzieci s¹
soczewki organiczne. S¹ one bez-
pieczniejsze dla dziecka ze wzglê-
du na swoj¹ wytrzyma³oœæ, szcze-
gólnie przy upadku czy uderzeniu.
Dodatkow¹ ich zalet¹ jest to, ¿e s¹
znacznie l¿ejsze od mineralnych
i w wiêkszym stopniu chroni¹
przed szkodliwym promieniowa-
niem UV. Ostatnio bardzo du¿ym
zainteresowaniem ciesz¹ siê so-
czewki poliwêglanowe. Cechuj¹
siê one bardzo du¿¹ wytrzyma³o-
œci¹ na uszkodzenia mechaniczne,
która w praktyce uniemo¿liwia
ich pêkniecie. Jest to bardzo wa¿-
ne w przypadku naszych pociech,
które ze wzglêdu na swoj¹ ruchli-
woœæ i ogromn¹ ciekawoœæ s¹ na-
ra¿one na czêste upadki. Wszyst-
kie soczewki powinny byæ pokry-
te warstwami uszlachetniaj¹cymi
(utwardzenie, antyrefleks), które
podnosz¹ komfort widzenia, oraz
zabezpieczaj¹ soczewki przed za-
rysowaniem.

Dlatego firma OPTIKER poleca
stosowanie soczewek organicz-
nych, a w szczególnoœci tych wy-
konanych z poliwêglanu: Airwear
Junior Hard (z utwardzeniem)
i Airwear Junior Trio (z antyrefle-
ksem). AS 2006

DZIECI I OKULARY

- W³aœnie min¹³ rok kiero-
wania przez Pana Szpitalem
Grochowskim...

- Tak, to szybko zlecia³o.
O rocznicy pamiêtali te¿ moi
wspó³pracownicy. 18 maja przy-
witali mnie okolicznoœciowym
tortem z jedn¹ œwieczk¹. Otrzy-
ma³em te¿ od nich szablê.

- To znakomity prezent dla
ka¿dego dowódcy. Czy szabla
bêdzie pe³ni³a funkcjê u¿ytko-
w¹ ? Bêd¹ ciêcia w szpitalu, al-
bo pogrozi Pan ni¹ komorni-
kowi, który zaj¹³ szpitalne
konto?

- Rzeczywiœcie, kiedy obej-
mowa³em rok temu szpital sytu-
acja finansowa by³a trudna.
Konto placówki zosta³o zajête
za d³ugi. Toczy³o siê przesz³o 60
postêpowañ komorniczych.
W dniu dzisiejszym ¿aden ko-
mornik nie czeka ju¿ u bram
szpitala.

- Jak to mo¿liwe? Z tego co
wiem, to komornicy tak ³atwo
nie odpuszczaj¹?

- Wziêliœmy kredyt d³ugoter-
minowy i sp³aciliœmy zaleg³e
zobowi¹zania a¿ do 2004 r. Zo-
bowi¹zania ubieg³oroczne, które
przed moim przyjœciem te¿ nie
by³y regulowane, sp³acamy ze
œrodków w³asnych. D³ugów
mieliœmy przesz³o 30 mln. Za-
warliœmy ugody z wierzyciela-
mi. Tak¿e z ZUS-em, bo sk³adki
nie by³y p³acone od kilku lat.
Jest na tyle przyzwoicie, ¿e na-
wet wyp³acamy zaleg³e trzyna-
stki pracownikom. Mówi¹c
szczerze, gdyby nie d³ugi, to
pierwszy kwarta³ tego roku by-
œmy zamknêli niewielkim zy-
skiem. 

- No to komornik unikn¹³
szabli, ale ciêcia bêd¹?

- Jeœli ma Pan na myœli ciêcia
etatów, to nie. Dok³adnie anali-
zujê ruchy kadrowe w szpitalu.
Jak w ca³ej s³u¿bie zdrowia i tu
mieliœmy przerost zatrudnienia.

Przyj¹³em politykê, ¿e nie zwal-
niamy pracowników, ale jeœli
ktoœ odchodzi to nie przyjmuje-
my nikogo na jego miejsce. Ko-
szty zatrudnienia to ogromna
pozycja w wydatkach szpitala.
W ten sposób redukujemy te
wydatki i zapewniam, ¿e odby-
wa siê to bez szkody dla pacjen-
tów.

- Kieruj¹c szpitalem trzeba
byæ bardziej lekarzem, czy
menad¿erem?

- Lekarzem, który umie li-
czyæ. Ale nie by³oby poprawy
kondycji szpitala, gdyby nie moi
najbli¿si wspó³pracownicy, któ-
rzy rozumiej¹ to, czego wielu
przedstawicieli œrodowisk me-
dycznych jeszcze d³ugo bêdzie
siê uczy³o.

- Mianowicie?
- ¯e nie mo¿na wydawaæ wiê-

cej, ni¿ siê ma do dyspozycji. ¯e
ka¿da decyzja lekarza diagno-
styczna, czy terapeutyczna jest
decyzj¹ finansow¹, gdy¿ poci¹-
ga za sob¹ okreœlone wydatki. 

- Mówi¹c o pieni¹dzach
trudno nie zapytaæ Pana Dy-
rektora o stosunek do wprowa-
dzenia czêœciowej odp³atnoœci
pewnych us³ug szpitalnych... 

- Jako potencjalny pacjent
wola³bym nie, ale jako dyrektor
szpitala widzê tak¹ potrzebê. 

- Ale Konstytucja gwaran-
tuje nam bezp³atn¹ s³u¿bê
zdrowia!

- Ale szpital œwiadczy tak¿e
us³ugi, które nie s¹ leczeniem.
Wypisanie recepty, zaœwiadcze-
nia, to czynnoœæ administracyj-
na, do wykonania której trzeba
kupiæ papier, d³ugopis... Albo
pranie poœcieli, czy wy¿ywie-
nie. Przecie¿ bêd¹c w domu
musia³by Pan kupiæ sobie je-
dzenie!

- A propos wy¿ywienia – pa-
cjenci mówi¹, ¿e siê ostatnio
znacznie poprawi³o? Co je-
szcze siê zmieni³o przez ten
rok?

- Wy¿ywienie rzeczywiœcie
siê poprawi³o. Wynajêliœmy fir-
mê, która dostarcza posi³ki.
Dziêki temu obni¿yliœmy wy-
datki na kuchniê, a tzw. wsad do
kot³a wzrós³ o ponad 2 z³. – to
bardzo du¿o przy zbiorowym
¿ywieniu. Pierwszego dnia po
zmianie pacjenci pytali, czy mo-
¿e prezydent ma przyjechaæ do
szpitala...  Za mojego dyrektoro-
wania przyby³a nam pracownia
hemodynamiczna, nowy rent-
gen, USG. Jesteœmy w trakcie
procedury przetargowej na
mammograf. Prê¿niej zaczê³o
dzia³aæ nasze laboratorium ana-
lityczne...

- A co z remontem szpitala?
Stanê³y prace przy nowej ele-
wacji szpitala...

- Nie wywi¹za³a siê firma wy-
konuj¹ca termomodernizacjê
i st¹d ta przerwa, ale do koñca
tego roku ta inwestycja zostanie
skoñczona. Jeszcze w tym  roku
planujemy uzgodniæ koncepcjê
generalnego remontu i rozbudo-
wy szpitala. Do 2010 r. musimy
spe³niaæ okreœlone, nowe nor-
my. To bêdzie olbrzymia i naj-
wa¿niejsza inwestycja.

- A jak siê uk³ada wspó³pra-
ca z w³adzami Miasta?

- Bardzo dobrze. To Miasto
porêczy³o kredyt, który wyko-
rzystaliœmy na sp³atê d³ugów.
W ubieg³ym roku otrzymaliœmy
z Miasta dotacjê w wysokoœci 7
mln. z³., a wczeœniej bywa³y ta-
kie lata, ¿e szpital nie dostawa³
¿adnych pieniêdzy...

Rozmawiał: Adam Rosiński

ul. £ukowska 7c
04-133 Warszawa
tel: (22) 613 53 86

www.optiker.pl

Lekarz, który umie liczyæ 
„Mieszkaniec” goœci³ w gabinecie dr Wies³awa
Marsza³a, dyrektora Szpitala Grochowskiego
im. dr R. Masztaka przy ul. Grenadierów 51/59. 

Poradnia Chorób Sutka, Profilaktyki Przeciwnowotworowej
i Chorób Okresu Przekwitania

03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od ul. Londyñskiej)
Informacje i zapisy tel. 672−78−57, tel/fax 672−79−36

WYKONUJEMY NASTĘPUJĄCE BADANIA I KONSULTACJE:
� Mammografiê – (LORAD IV-M) – wraz z konsultacj¹ specjalisty onkologa
� USG – (VINGMED SYSTEM FIVE) – badanie: sutka, tarczycy, jamy brzusznej, 

gruczo³u krokowego, j¹dra, ginekologiczne (w tym transvaginalne), ga³ki ocznej, 
kolana, stawu barkowego, przezciemi¹czkowe, wêz³y ch³onne, 
przep³ywy ¿ylne i têtnicze (Doppler).
� Densytometrie – (ACHILLES PLUS) – badanie gêstoœci koœci
� Konsultacje onkologiczne
� Konsultacje endokrynologiczne
� Konsultacje ginekologiczne i ginekologiczno-endokrynologiczne

(menopauza, cytologia, USG ginekologiczne)
� Biopsje pod USG � Badania laboratoryjne
� Profilaktyka grupowa dla zak³adów pracy
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Umowa  z N a r o d owym  F u n d u s z em  Z d r ow i a  –  w y b r a n e  p r o c e d u r y  med y c z n e
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W ramach obchodów Jubile-
uszu 600-lecia parafii zerzeñ-
skiej zorganizowany zosta-
nie w sobotê 10 czerwca
festyn rodzinny. Od
godziny 11.00 przy
koœciele w Zerzniu
przy Trakcie Lubel-
skim 157 bêdzie
wspólne œwiêtowanie po-
³¹czone z zabaw¹, konkursami
dla dzieci, m³odzie¿y i doro-
s³ych. Przewidziane s¹ tak¿e
wystêpy rycerzy, pokazy sprzê-
tu i umiejêtnoœci Policji, mecz
Victoria Zerzeñ – Reprezenta-
cja Ksiê¿y, udzia³ w loterii fan-
towej i w losowaniu pielgrzym-
ki do Rzymu dla osób, które za-
kupi¹ cegie³ki wspieraj¹ce ob-
chody jubileuszu. 

� � �
W pi¹tek 2 czerwca w Gale-

rii Luksfera na terenie War-
szawskiej Wytwórni Wódek
„Koneser” przy ul. Z¹bkow-
skiej odby³ siê wernisa¿ gru-
ziñskich malarzy Nanuli Bur-
duli -Taliashvili i Dawida Pa-
tarai oraz pokaz fotografii
Paw³a Wroñskiego. Uzupe³nie-
niem tego spotkania ze sztuk¹
Gruzji by³ wystêp zespo³u mu-
zycznego Zumba Folk oraz de-

gustacja win i przysmaków
kuchni tego kraju. Dla zwolen-
ników polskich smaków „Ko-
neser” przygotowa³ próbki
swoich produktów.

� � �
Równie¿ 2 czerwca w Ze-

spole Szkó³ Nr 12 im. Olimpij-
czyków Polskich przy ul. Sien-
nickiej 15 po raz czwarty zapa-

lono znicz olimpijski inaugu-
ruj¹cy szkolne igrzyska.
Uczniowie zaprezentowali
swoje umiejêtnoœci w tañcach
latynoamerykañskich, japoñ-

skiej sztuki walki oraz wyko-
nali dynamiczny pokaz aerobi-
ku oraz gimnastyki akroba-
tycznej. Wielkie emocje towa-
rzyszy³y zmaganiom w prze-
ci¹ganiu liny, podnoszeniu ciê-
¿arów, wspinaniu siê po linie,
a tak¿e rozgrywkom w tenisa
sto³owego i zawodom lekkoa-
tletycznym. Najwiêcej uczest-
ników próbowa³o swoich si³
w strzelaniu i rzutkach lotkami
do tarczy. Dzielnie walczyli
szachiœci. Wy³oniono tak¿e
najlepsze zespo³y klasowe
w pi³ce no¿nej i siatkowej. To,
¿e wygrywali najlepsi, a udzia³
brali wszyscy - cieszy³o dyrek-
torkê szko³y Liliannê Maty-
siak.   

� � �
5 czerwca w Galerii Konfe-

rencyjnej Urzêdu Dzielnicy
Praga Pó³noc przy ul. ks. I. K³o-
potowskiego odby³ siê wernisa¿

wystawy fotografii Paw³a El-
szteina „Zas³u¿eni dla Pragi”.

Wystawa, która potrwa do 28
lipca br. jest czynna w ponie-
dzia³ki w godz.10.00-18.00;
wtorek-pi¹tek 8.00-16.00.  

� � �
W ostatni dzieñ maja woje-

woda mazowiecki Tomasz Ko-
ziñski i wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy Miros³aw
Sztyber (na zdjêciu) „wbili
pierwsze ³opaty” pod budowê
nowego budynku Centrum Pro-
mocji Kultury przy ul. Podskar-
biñskiej. Budynek bêdzie mia³
trzy kondygnacje (w tym jedn¹
podziemn¹) o ³¹cznej po-
wierzchni 3.020 m kw. Koszt
budowy Centrum Promocji
Kultury wyniesie oko³o 10,5

miliona z³otych. Oddanie no-
wej siedziby zaplanowano na
31 sierpnia 2007 roku. 

� � �
6 czerwca na terenie Przed-

szkola Nr 85 „Leœny Zak¹tek”

przy ul. ¯egañskiej 27 odby³a siê
po raz ósmy Wawerska Olimpia-

da Przedszkolaków. Ka¿de
zawody poprzedzane by-

³y ceremonia³em olim-
pijskim, a zawodnicy
sk³adali przyrzecze-
nie. Zawody obejmo-

wa³y dziesiêæ konkuren-
cji z udzia³em dzieci

z dwunastu przedszkoli. Na za-
koñczenie wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody.   

� � �
Szpital Dzieciêcy im. prof.

dr Jana Bogdanowicza przy
ul. Niek³añskiej otrzyma³ Cer-

tyfikat ISO 9001:2000! Uro-
czystoœæ wrêczenia certyfika-
tu odby³a siê w pi¹tek 2
czerwca. – Placówka przy
Niek³añskiej jest pierwszym
na Mazowszu Szpitalem Dzie-
ciêcym, który wdro¿y³ System
Zarz¹dzania Jakoœci¹, obej-
muj¹cy pe³ny zakres œwiad-
czonych us³ug medycznych –
powiedzia³ dyrektor szpitala
Pawe³ Chêciñski (na zdjêciu).

� � �
W œrodê 7 czerwca w Cen-

tralnej Bibliotece Wojskowej
przy ul. Ostrobramskiej odby³a
siê uroczysta promocja albumu
– biografii „Genera³ Bronis³aw
Prugar – Ketling wspomnienia
syna”. Ojca wspomina³ syn
Zygmunt Prugar-Ketling, pre-
zes Fundacji ¯o³nierzy Pol-
skich Si³ Zbrojnych na Zacho-
dzie. (ab)
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Zaproszenia dla mieszkańców

�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Gro-
chowska 274 (wejœcie od Kamionkowskiej) – 08.06.  godz.
18.00 – Ot, kabaret – autorski program Ryszarda Makowskie-
go. Goœæ wieczoru Krystyna Sienkiewicz. 
�� Stadion X-lecia – 11.06. w godzinach 13.00-18.00 – Firma
„Damis” zaprasza na „Turniej moto-rowerowy”. Na skuterach
i rowerach startowaæ mo¿e m³odzie¿ w wieku do 16 lat.
�� Szko³a Podstawowa Nr 279 ul. Cyrklowa 1 – 10.06.
godz. 12.00 - „Festyn Rodzinny”, na którym czeka na przyby-
³ych wiele atrakcji, konkursów z nagrodami, w tym konkurs
na nazwê Klubu Osiedlowego. 
�� Klub Kultury „Falenica”ul. W³ókiennicza 54 – 11.06.
godz. 14.00– 19.00 „Nasi przyjaciele artyœci - rodzinny pik-
nik artystyczny”. W programie m. in. koncert plenerowy
z udzia³em „Lena Ledoff Trio”, „Il Canto”, prezentacje tea-
tralne, pokaz teatralnych kostiumów, pokaz tañca flamenco,
wystawy, warsztaty artystyczne, collage o Falenicy – akcja
plastyczna; 21.06. godz. 17.30 „Noc œwiêtojañska” wyk³ad
Doroty Jareckiej (Muzeum Etnograficzne, Warszawa). 
�� Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – 11.06.
godz. 16.30 – 21.00 – wrêczenie dyplomów za udzia³ w jubi-
leuszowym X konkursie ,,Wiosna 2006”, w programie: wy-
stêp artystyczny, wrêczenie dyplomów, ognisko, 23.06. godz.
17.00 – z okazji Dnia Ojca mini rozgrywki w tenisa sto³owe-
go i koszykówkê  – wybieranie Taty sezonu; 26.06 – rozpo-
czêcie Akcji „Lato w mieœcie”.
�� Dziedziniec Ratusza, al. gen. A. Chruœciela 28 - 10.06.
godz. 15.00 – 22.00 – Plenerowa impreza artystyczna „Œwiê-
to Rembertowa 2006”, w programie m.in.: o godz. 15.00 wy-
st¹pi¹ Zespó³ Taneczny „Puls” i Zespó³ Muzyczny „Volta”,
o godz. 15.45 - „Kapela Praska”, o godz. 16.15 - Bo¿ena Dy-
kiel, Tadeusz Drozda, Renata Zarêbska, o godz. 18.00 - „Ter-
cet Egzotyczny”, o godz. 20.00 wyst¹pi  zespó³ „De Mono”,
o godz. 21.20 – widowisko plenerowe „Tañcz¹ce Fontan-
ny”(woda, œwiat³o, muzyka).
�� Dom Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8 – 11.06.
godz.16.00 – Rembertowski  Maraton  Filmowy dla Dzieci
(pod patronatem Emiliana Golónka – radnego dzielnicy Rem-
bertów), w programie: „Kurczak Ma³y” re¿. Mark Dindal,
20.06. godz. 19.00 – koncert  uczestników sekcji nauki gry na
fortepianie DK „Rembertów” prowadzonej przez Mariê S³apek. 
�� Muszla Koncertowa Marysin Wawerski ul. Starego
Doktora – 10.06. w godz. 11.00-16.00 – II Piknik Integra-
cyjny. Wystêpy artystyczne, pokazy sportowe, informacja dla
osób niepe³nosprawnych nt. pozyskiwania pracy, prezentacja
sprzêtu rehabilitacyjnego i porady, informacja o prawach osób
niepe³nosprawnych, bezp³atny pomiar ciœnienia têtniczego,
poziomu cukru we krwi, cholesterolu, loteria fantowa. 
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PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO (INTERNIŒCI I PEDIATRZY) W RAMACH
PRZYCHODNIA – tel. 022 87−99−209 � REHABILITACJA – tel. 022 610−25−94

STOMATOLOGIA NFZ – tel. 022 610−38−52
SPECJALIŒCI – bez skierowañ odp³atnie:
DIABETOLOG �� CHIRURG NACZYNIOWY

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

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

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

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

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

�� Prowadzenie ci¹¿ powik³anych
KTG (badanie têtna p³odu)

Honorujemy karty płatnicze

ZAPRASZAJĄ:
na terenie Warszawy

�� Al. St. Zjednoczonych 26A 
(w „Latawcu”)
tel. 022 671−62−45

�� ul. Fieldorfa 40 
w budynku przychodni
(wejście od ul. Perkuna) 
tel./fax 022 870−59−39

�� ul. Krochmalna 3
tel. 022 624−31−80

w okolicach Warszawy
�� Marki−Struga ul. Klonowa 6A

tel. 022 771−29−80
�� Wołomin ul. Kobyłkowska 15

tel. 022 776−24−49
�� Kobyłka ul. Warszawska 10

tel. 022 786−81−31
�� Wołomin−Lipinki ul. Kolejowa 1B

tel. 022 776−50−96

Apteki ARALIA
PROPONUJĄ:

		 Leki gotowe, robione i homeopatyczne – pełen zakres

		 Możliwość telefonicznego zamawiania leków

		 Duża oferta preparatów stosowanych w profilaktyce
zdrowotnej

		 Kosmetyki: szeroki wybór, upusty cenowe do 15%

		 Promocje okresowe firm farmaceutycznych

		 Glukometry: progam preferencyjnego zakupu 
i wymiany sprzętu na nowy

		 Inhalatory: możliwość wypożyczenia lub zakupu

		 Pomiar ciśnienia krwi – duży wybór ciśniomierzy

		 Pomiar nawilżenia skóry po uzgodnieniu terminu

		 Realizujemy wnioski na pieluchomajtki

		 Karty rabatowe dla stałych klientów

FACHOWY I MIŁY PERSONEL ZAPRASZA!

DLA PACJENTÓW apteki kawa, herbata, 
czekolada na gorąco „Nescafe” – GRATIS!

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

NOWE NISKIE CENY LEKÓW! KUPUJ TANIEJ!

Apteka ARALIA – Al. St. Zjednoczonych 26A


