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Wybór wœród
dobrych

Sta³o siê to, o czym marzyli-
œmy latami: najwybitniejsi polity-
cy gotowi s¹ stan¹æ do boju
o prawo kierowania Warszaw¹.
Obiecuje to wiele – odpowiedni
poziom kompetencji, znajomoœci
na szczytach w³adzy, owocuj¹ce
mo¿liwoœciami lobbowania
w sprawach dla stolicy najwa¿-
niejszych, zdolnoœci korzystania
z zasobów europejskich, roz-
mach, umiejêtnoœæ „prowadzenia
dialogu” z bud¿etem pañstwa itp. 

Oczywiœcie zagro¿enia te¿
s¹ spore: ¿e po raz kolejny War-
szawa zostanie potraktowana
instrumentalnie, jako drabina
do powrotu na scenê ogólno-
polsk¹, ¿e bêdziemy mieli do
czynienia z fajerwerkami inwe-
stycyjnymi, których bud¿et mia-
sta nie udŸwignie itp. Propo-
nujê jednak wcisn¹æ guziczek
z napisem „optymizm”. Politycy
ju¿ wiedz¹, ¿e osi¹gaj¹c sukces
w stolicy, ma siê ogromn¹ szan-
sê powrotu do ekstraklasy,
a nawet zagrania w Lidze Mi-
strzów. Aspiracje zg³aszaj¹ nie-
dawni prawdziwi liderzy prawi-
cy, centrum i lewicy. 

S¹ to ludzie powa¿ni, otrza-
skani w bojach, a przy tym zde-
sperowani, by wróciæ na wy¿yny.
W walce z nimi ¿aden outsider
nie bêdzie mia³ najmniejszych
szans. Jeœli wiêc warszawscy li-
derzy rzeczywiœcie s¹ dobrzy,
mamy szansê, ¿e stolica wre-
szcie zacznie wykorzystywaæ
swój potencja³. Programy wybor-
cze g³ównych kandydatów za-
pewne bêd¹ bliŸniaczo podobne.

Wiadomo, czego miasto po-
trzebuje: odetkania komunikacyj-
nego, wizji rozwoju, sprawiaj¹ce-
go, ¿e doszlusujemy do grona
g³ównych miast europejskich,
bezpieczeñstwa mieszkañców,
nowoczesnej infrastruktury lotni-
czo-hotelarsko-turystyczno-re-
kreacyjnej, zlikwidowania dys-
proporcji¸ pomiêdzy poszczegól-
nymi dzielnicami. I ktokolwiek by
nie zwyciê¿y³ – musi zmierzyæ
siê z tymi problemami. I wygraæ,
bo inaczej odejdzie w niebyt, ju¿
bez mo¿liwoœci reaktywacji.

Na jesieni, wiêc wybieraæ
bêdziemy wœród dobrych dla
Warszawy opcji. Bez wzglêdu
na to, kto personalnie wygra.

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

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

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
czynne 9−20, sobota 9−14
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� Trzeci œwiat 
w Warszawie
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� Inwestycyjny

bonus ssssttttrrrr.... 7777

� Zwierzê a upa³y
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� Z miasta ssssttttrrrr.... 11111111

W czwartek 20 lipca br. punktualnie o godzinie 12.00 do po³udniowopraskiego urzêdu dzielnicy przyby³ w pierwszych
godzinach swojego urzêdowania jako p.o. prezydenta Warszawy Kazimierz Marcinkiewicz. Gospodarska wizyta ogra-
nicza³a siê do zapoznania z prac¹ Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców i zakoñczy³a siê po niespe³na 12 minutach. (ab) 

O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

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

TYNKI FARBY W KOLORACH W 24 H

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

pon.−pt. 8−17, sob. 8−13

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

Z gazetą MIESZKANIEC specjalny RABAT!!!
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REKLAMA REKLAMA

Zamów TAXI SMS−em
tel. 0 602 46−9683

1,40 zł/km
(022) 675−52−52

Warszawa
ul. Ostrobramska 73
tel. 022 613 50 33,

022 870 27 17

CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT
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W SAMO POŁUDNIE
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Star¹ Warszawê mo¿emy
dziœ ju¿ tylko odnaleŸæ w ksi¹¿-
kach, na filmach i fotografiach.
Stolica Polski to dziœ dyna-
miczne, nowoczesne i wielo-
kulturowe miasto, w którym
pró¿no szukaæ klimatów z „Ca-
fe pod Minog¹” czy „Zakaza-
nych piosenek”. 

Zamiast tradycyjnych knajp
mamy puby, zamiast barszczu
z dudkami, gor¹cych pyz
i flaczków – pizzê, hot-dogi,
hamburgery, kebaby i sajgonki,
zamiast lornety z meduz¹ po-
daj¹ nam gin z tonikiem, a war-
szawskie ballady œpiewane
przez Orkiestrê z Chmielnej

i Kapelê Czerniakowsk¹ zosta-
³y wyparte ju¿ wiele lat temu
przez przeboje pop, dance
i techno. Wydawa³o siê, ¿e ko-
munistyczna urawni³owka, za-
chodnie mody i trendy oraz set-
ki tysiêcy przyjezdnych ze
wszystkich stron Polski odeœl¹
star¹ Warszawê w historyczny
niebyt. Okazuje siê jednak, ¿e
w stolicy przywi¹zanie do lo-
kalnej tradycji jest wci¹¿ silne.
Stolica siê zmienia, Praga, Po-
wiœle i Czerniaków nie przypo-
minaj¹ prawie w niczym daw-
nych „szemranych” dzielnic,
a jednak stara Warszawa wci¹¿
¿yje. Piosenki Grzesiuka i fe-

lietony Wiecha odkrywane s¹
na nowo przez coraz m³odsze
pokolenia warszawiaków szu-
kaj¹cych swych lokalnych ko-
rzeni, powstañcom warszaw-
skim oddaje siê ho³d wiêkszy,
ni¿ kiedykolwiek wczeœniej,
a na ulicy wci¹¿ mo¿emy ze-
tkn¹æ siê z ¿yw¹ warszawsk¹
gwar¹. 

Brak tylko miejsc, swoistych
skansenów dawnej tradycji
i kultury, gdzie mo¿na by po-
czuæ ducha tamtych czasów.
St¹d powsta³a idea „Warszaw-
skich Pi¹tków” w restauracji
„U Siwka”.

Próba skrupulatnego odtwo-
rzenia „tamtych czasów” nie
jest rzecz¹ ³atw¹, jednak re-
stauracja „U Siwka” stara siê
w ka¿dym calu wskrzesiæ du-
cha niezapomnianej, prawdzi-
wej Warszawy – na razie
w ka¿dy pi¹tek. Mamy wiêc
„warszawskie menu” z pyzami,
flaczkami, w¹tróbeczk¹ i dud-
kami, mamy lornetê z meduz¹
i setkê ze œledzikiem, jest

wódeczka w karafce, spo³e-
mowska zastawa i samowar na
barze. Kelnerki w fartuszkach
z koronkami i kelnerzy pod
much¹ w bia³ych marynarkach
przynosz¹ wodê gazowan¹
w syfonach, przy jednym ze
sto³ów spotkaæ mo¿na praw-
dziwego warszawskiego apa-
sza, a z adapteru z lekkimi trza-
skami dobiegaj¹ dŸwiêki sta-
rych winylowych p³yt Orkie-
stry z Chmielnej, Kapeli Czer-

niakowskiej, Grzesiuka i Wie-
lanka. 

W niedalekiej przysz³oœci
warszawskich przebojów bê-
dzie mo¿na pos³uchaæ równie¿
na ¿ywo. Wszystko po to, by
goœcie mogli poczuæ siê jak 
w dawnej, „szemranej” knajpie
sprzed 50 lat.

Pierwszy „Warszawski Pi¹-
tek” w restauracji „U Siwka”
ju¿ 28 lipca. Serdecznie zapra-
szamy! AS 2006

Prze¿yj Warszawê, jakiej ju¿ nigdzie nie spotkasz!

WARSZAWSKIE PIĄTKI 
W RESTAURACJI U SIWKA
Ludziska! W ka¿dy pi¹teczek u Siwka warszawski
wieczór. Panowie muzykanci zaiwaniaj¹ na har-
monii, na gramofonie Grzesiuk, Wielanek, Kapela
Czerniakowska i Orkiestra z Chmielnej, na stole
lorneta ze œledzikiem, a podajki kopsaj¹ do sza-
mania flaczki, w¹tróbeczkê, pyzy i dudki. Co tu na-
wijaæ – klawy balet! Wk³adaj sztany, glany i fru-
wak, targaj kumpli i lalkê i zaiwaniaj migiem w pi¹-
tek na Poligonow¹ 30 na winklu Ostrobramskiej. Restauracja „U Siwka”

04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30
tel. 022 357 50 06, tel./fax 022 813 27 95

e-mail: restauracja@usiwka.pl
www.koaraexpo.com.pl

Zagrychy pod setkê 
dla Piekutoszczaka

� Schab po warszawsku
pod rubinow¹ galaret¹

� Zimne nó¿ki wieprzowe z chrzanem,
grzybami marynowanymi i octem
� Mó¿d¿ek cielêcy ze szczypiorem

na grzankach zapiekany
� Piero¿ki z dudkami kraszone

skwareczkami

Zupy na rozgrzewkê
� Flaczki warszawskie 

prosto z Ró¿yckiego
� Kapuœniaczek Czarnej Mañki

z wêdzonym ¿eberkiem
� Barszcz bia³y z dudkami,

pana Piecyka ulubiony

Dania na du¿y spust
� Panierowany, sma¿ony dorsz,

ziemniaki i surówka z kiszonej
kapusty

� Go³¹bki praskie duszone
w pomidorach z puree 
ziemniaczanym podane

� Krwawa w¹tróbka wieprzowa, 
z kartofelkami i buraczkami
zasma¿anymi

� Pyzy, gor¹ce pyzy... z omast¹ 
z boczku i rumianej cebulki

� Jajeczny kotlet z grzybowym
sosem, kopytkami i surówk¹ 
z marchewki

Desery warszawskiego cwaniaka
� Wuzetka panny Gieni
� Piero¿ki z makiem i koglem -

moglem
� Racuchy z jab³kiem i cukrem

pudrem

Dziennikarze zabiegaj¹ o roz-
mowê z ni¹, wypytuj¹ o ¿ycie pry-
watne. Jednak Edyta Jungowska
nie opowiada zbyt wiele o sobie.
Rzadko bywa na imprezach i unika
b³ysku fleszy, choæ popularnoœci
mog³aby pozazdroœciæ jej niejedna
kole¿anka po fachu... Czy to jedna
z zasad Edyty Jungowskiej? Zde-
cydowanie nie. Aktorka nie nale¿y
do osób, które w ¿yciu kieruj¹ siê
sztywnymi zasadami. Jak twierdz¹
jej znajomi, to zbyt zobowi¹zuj¹ce. 

Edyta urodzi³a siê i wychowa³a
na warszawskiej Woli. Jednak ser-
cem zwi¹zana jest z Prag¹ gdzie
mieszka w starym, rodzinnym do-
mu. Na Woli jednak ukoñczy³a
szko³ê podstawow¹ i œredni¹.
W miedzy czasie uczêszcza³a do
szko³y muzycznej gdzie uczy³a siê
gry na skrzypcach. 

Ju¿ jako ma³a dziewczynka
rozpoczê³a przygodê z aktor-
stwem. Zapisa³a siê na zajêcia
Ogniska Teatralnego przy Teatrze
Ochoty prowadzone przez Jana
i Halinê Machulskich.

- Miêdzy innymi w³aœnie te zajê-
cia upewni³y mnie w wyborze dal-
szej drogi ¿yciowej i w i dlatego
póŸniej zdecydowa³am siê studio-
waæ aktorstwo.

Studia na warszawskiej PWST
Edyta Jungowska ukoñczy³a
w 1989 roku. Pierwszy anga¿ ak-
torski otrzyma³a w Teatrze Kwa-
drat. Niestety zanim zd¹¿y³a siê
tam na dobre zadomowiæ skorzy-

sta³a z propozycji Adama Hanu-
szkiewicza i w 1989 roku przenio-
s³a siê do Teatru Nowego. Wystê-
powa³a tam przez dziewiêæ sezo-
nów. PóŸniej zwi¹za³a siê z Tea-
trem Studio, gdzie mo¿na j¹ zoba-
czyæ do dziœ. 

W 1993 roku aktorka zadebiu-
towa³a w teatrze telewizji
w „Amadeuszu” w re¿. Macieja
Wojtyszko gdzie zagra³a Kon-

stancjê Weber, a nastêpnie kilka-
naœcie kolejnych spektakli. Na
swoim koncie ma równie¿ role
w produkcjach kinowych: „Z³ocie
Dezerterów”, „Operacji Koza”,
„Ciele”, „Jestem”. 

Najwiêksz¹ popularnoœæ przy-
nios³a jednak artystce rola siostry
Bo¿enki w hitowym serialu tele-
wizyjnej Dwójki - „Na dobre i na
z³e” oraz w programie radiowym
gdzie wspólnie z Rafa³em Brynda-
lem prowadzi audycje satyryczne
i „roluje” osoby z pierwszych
stron gazet w potyczkach s³ow-
nych. Sama te¿ lubi s³uchaæ dow-
cipów. Chocia¿ prywatnie nigdy

ich nie opowiada. – Zawsze „pa-
lê” dowcipy i koñczy siê na tym, ¿e
tylko ja siê z nich œmiejê – mówi. 

Serialow¹ Bo¿enkê zna niemal
ca³a Polska. Kiedy na planie seria-
lu bra³a œlub z sanitariuszem - re-
cydywist¹ Mareczkiem do produ-
centów przysz³o tysi¹ce listów
z podziêkowaniami. 

– Pisali g³ównie wiêŸniowie, lu-
dzie zwi¹zani z tym œrodowiskiem.
Dziêkowali mi, ¿e uwierzy³am
w kogoœ, kto przez spo³eczeñstwo
zosta³ ju¿ zepchniêty na margines
spo³eczny. Ludzie traktuj¹ ulubio-
ny serial bardzo powa¿nie. Cza-
sem niektórzy myœl¹ nawet, ¿e to
prawda. Na ulicy udzielaj¹ rad jak
postêpowaæ z takim mê¿em...

Sama ze swoj¹ bohaterk¹ nie
ma zbyt wiele wspólnego. No –
mo¿e poza jednym. Zna zawód
pielêgniarki. Przygl¹da³a siê mu
jako ma³a dziewczynka patrz¹c na
swoj¹ mamê. Sama boi siê za-
strzyków...

Edyta znana jest równie¿ m³od-
szej publicznoœci. Choæ program
telewizyjny „Ala i As” ju¿ jakiœ
czas temu przesta³ byæ realizowa-
ny, dzieci pamiêtaj¹ j¹ jako pro-
wadz¹c¹.

– Bardzo fajnie pracowa³o mi
siê z ekip¹ programu przez trzy la-
ta. Nagra³am p³ytê z piosenkami
dla dzieci i naprawdê bardzo mi³o
wspominam tamten czas... 

Na co dzieñ Edyta Jungowska
jest bardzo zajêt¹ osob¹. Du¿o pra-
cuje. Odpoczywa przebywaj¹c
z najwa¿niejszym mê¿czyzn¹ ¿y-
cia – synem Wiktorem; s³uchaj¹c
ulubionej muzyki, spotykaj¹c siê
z przyjació³mi. Nie prowadzi swo-
jej strony internetowej, jak robi to
wiele z jej kole¿anek. – Ogólnie
nie spêdzam przed komputerem
zbyt wiele czasu. Generalnie ten
wynalazek s³u¿y mi g³ównie do
odbierania wiadomoœci i autory-
zowania wywiadów. 

opr. M. Kamińska

Edyta JUNGOWSKA
MIESZKAÑCY PIRACI W URZĘDZIE 

– ciąg dalszy
Przesz³o rok temu informowaliœmy Czytelni-
ków „Mieszkañca” o tym, ¿e Urz¹d Dzielnicy
Praga Po³udnie w znacznym stopniu pracuje
na... nielegalnym oprogramowaniu kompute-
rowym. Dzisiaj wracamy do tematu i to wca-
le nie dlatego, ¿e w³aœnie na ekrany kin
wszed³ film „Piraci z Karaibów”.
Sytuacja, w której jednostka administracji samorz¹dowej posi³ku-

je siê pirackim oprogramowaniem komputerowym wcale nie jest wy-
j¹tkowa. Najczêœciej to wynik ba³aganu, braku nadzoru i dba³oœci o do-
pe³nienie wszystkich formalnoœci. Nielegalne oprogramowanie, bez
wiedzy prze³o¿onych, mog¹ instalowaæ urzêdnicy, albo przy zakupie
programu ktoœ nie zadba, aby do³¹czyæ do niego licencjê lub instaluje
siê nowsz¹ wersjê oprogramowania, ni¿ ta, do której licencja zosta³a
do³¹czona. Tak te¿ by³o w Urzêdzie Dzielnicy Praga Po³udnie. Aby
rozwi¹zaæ komputerowe problemy urzêdu potrzeba by³o ok. 700 tys.
z³. Takich pieniêdzy Dzielnica nie otrzyma³a. W ci¹gu minionych
dwóch lat dokonano
wymiany czêœci za-
sobów sprzêtowych,
do których zakupio-
no legalne oprogra-
mowanie. Koszto-
wa³o to przesz³o 100
tys. z³. W poszcze-
gólnych wydzia³ach
urzêdu dzia³a³o 211
instalacji systemu
operacyjnego Win-
dows, z których a¿
50 nie mia³o odpo-
wiedniej licencji!
Jeszcze gorzej jest
w delegaturach urzêdu. A wœród pakietów biurowych nagromadzenie
„piratów” jest wiêksze ni¿ na Morzu Karaibskim. 

– Takie s¹ fakty – podsumowuje radna Janina Kowalska (PiS), która
uczestniczy³a w zespole kontroluj¹cym sprawê. – W wydzia³ach, na
208 zainstalowanych pakietów biurowych, a¿ 129 nie mia³o licencji. To
stanowi 62 %. W delegaturach ten wskaŸnik siêga³ nawet 75 %! Zale-
galizowanie takiej iloœci programów wymaga du¿ych finansów. Jednak
kwota prawie 600 tys. z³. niektórym radnym wydawa³a siê wygórowa-
na. Uwa¿ali oni, ¿e Praga Po³udnie niepotrzebnie stara³a siê o te pieni¹-
dze. W tej sprawie zlecono kontrolê komisji rewizyjnej, która w³aœnie
og³osi³a sprawozdanie potwierdzaj¹ce s³usznoœæ starañ dzielnicowych
rajców. „W latach 1998 –2002 panowa³ chaos i ba³agan zarówno
w sposobie licencjonowania systemów i pakietów biurowych, jak rów-
nie¿ w ewidencji i archiwizacji posiadanych licencji...” – czytamy
w raporcie komisji, który jest krytycznym podsumowaniem dzia³añ po-
przedniej ekipy samorz¹dowej. 

Ze sprawozdaniem komisji polemizuje Pawe³ Dwojak (SLD). Uwa-
¿a on, ¿e urz¹d powinien pracowaæ na darmowym oprogramowaniu.
Z jego wypowiedzi mo¿na nawet by³o wysnuæ wniosek, ¿e ca³a sprawa
z nielegalnym oprogramowaniem zosta³a rozdmuchana po to, aby daæ
zarobiæ Microsoftowi. – Przecie¿ w przypadku stwierdzenia nielegalne-
go oprogramowania s¹ trzy wyjœcia. Mo¿na je usun¹æ, zalegalizowaæ
albo zast¹piæ darmowym... – mówi³ radny Dwojak podwa¿aj¹c zasad-
noœæ kierunku, który wybra³y w³adze Dzielnicy. – W wydzia³ach, które
podlegaj¹ naszemu urzêdowi problem zostanie rozwi¹zany prawdopo-
dobnie ju¿ w sierpniu. Na konieczn¹ legalizacjê oprogramowania po-
trzebujemy jeszcze ok. 10 tys. z³ – mówi wiceburmistrz Micha³ Rzemie-
niewski nadzoruj¹cy obs³ugê informatyczn¹ urzêdu. – Tam, gdzie mo-
gliœmy zainstalowaliœmy darmowy Open Office. Gorzej jest w delega-
turach, które podlegaj¹ biurom m.st. Warszawy, a nie nam. To miejskie
biura powinny ponieœæ koszty i doprowadziæ do legalizacji oprogramo-
wania. Adam Rosiński

Tesco 
dla szkół
Ju¿ pi¹ty rok z rzêdu sieæ hiper-
marketów Tesco organizuje akcjê,
której celem jest doposa¿enie pol-
skich szkó³. Do tej pory, w postaci
nagród, firma przekaza³a placów-
kom oœwiatowym sprzêt i wyposa-
¿enie o wartoœci 4,5 mln z³.

Zasady trwaj¹cej do 13 wrzeœnia akcji
„Tesco dla szkó³” s¹ bardzo proste. Za zro-

bione w sklepie zakupy klient otrzymuje
punkty, które od razu mo¿e przekazaæ na
konto wskazanej przez siebie szko³y. Suma
zgromadzonych przez szko³ê punktów upo-
wa¿nia placówkê do wybrania nagrody ujêtej
w specjalnym katalogu. Mog¹ to byæ zesta-
wy lektur, s³owników, sprzêtu sportowego,
ale mog¹ to byæ tak¿e nagrody o znacznej
wartoœci, jak telewizory, komputery, rzutni-
ki, czy laptopy. Nagrod¹ g³ówn¹, któr¹ szko-
³a mo¿e sobie za¿yczyæ jest wyposa¿enie
pracowni komputerowej (szeœæ stanowisk).
Wybór nagrody zale¿y od iloœci punktów,
które szkole przeka¿¹ klienci. Ka¿da z³otów-
ka wydana w Tesco (poza alkoholem) równa
siê 1 pkt. 

Co prawda na pracowniê komputerow¹
trzeba zebraæ a¿ 1,3 mln punktów, ale oka-
zuje siê, ¿e dla najbardziej aktywnych
szkó³ (g³ównie za spraw¹ rodziców, nau-
czycieli i absolwentów) jest to iloœæ do
zdobycia. W poprzednich latach a¿ 140
szkó³ otrzyma³o pracownie komputerowe
i multimedialne pracownie jêzykowe. Za-
powiada siê ostra rywalizacja o nagrody,
gdy¿ w akcji bierze udzia³ oko³o 9 tys. pla-
cówek. 

Dodatkow¹ atrakcj¹ dla dzieci jest og³oszo-
ny przez firmê konkurs na imiê ch³opca patro-
nuj¹cego akcji „Tesco dla szkó³”. Szczegó³o-
we informacje dotycz¹ce akcji dostêpne s¹
w sklepach sieci.                                   rosa

Jest jedn¹ z najlepszych i najbardziej charaktery-
stycznych polskich aktorek. Mimo m³odego wieku
zdoby³a wiele presti¿owych nagród. Zosta³a równie¿
wielokrotnie doceniona jako aktorka œpiewaj¹ca. 
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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 

Rezultaty warszawskiej poli-
cji w poszczególnych katego-
riach przestêpstw s¹ nawet je-
szcze lepsze. Nie oznacza to
oczywiœcie, ¿e przestêpstw ju¿
nie ma prawie wcale. 

Do najbezpieczniejszych
miejsc w Warszawie nale¿y wa-
werska Radoœæ, gdzie przewa-
¿aj¹ domy jednorodzinne,
a wiêzi miêdzys¹siedzkie s¹ sil-
ne. Natomiast najbardziej nie-
bezpieczne rejony Pragi to oko-
lice al. Solidarnoœci, ul. 11 Li-
stopada, Ratuszowej i Dworca
Wileñskiego. 

* * *
Na ulicy Szaserów, tu¿ przed

dziewi¹t¹ rano napadniêta zosta-
³a staruszka, która podjê³a pie-
ni¹dze w urzêdzie pocztowym.
Starsza pani broni³a siê dzielnie,
g³oœno przy tym krzycz¹c. Na
pomoc ruszyli jej mieszkañcy
osiedla. Zatrzymali sprawczyniê
napadu 24-letni¹ Annê P. i prze-
kazali policjantom. 

* * *
Z kolei przy Dworcu PKS

Warszawa Stadion m³oda
dziewczyna robi¹ca zakupy
przy jednym ze stoisk, poczu³a,
¿e ktoœ usi³uje wyj¹æ jej pieni¹-
dze z kieszeni spodni. Chwyci-
³a z³odziejkê za rêkê i krzykiem
œci¹gnê³a na pomoc ochronê.
Próbê kradzie¿y podjê³a Ru-
munka Terezja C.

* * *
Mundurowi z Weso³ej urato-

wali ¿ycie kompletnie pijanemu
mê¿czyŸnie, którego alkohol
zmóg³ na ulicy, przy wyjeŸdzie
z pêtli autobusowej przy ul.
Niemcewicza. Móg³ zostaæ prze-
jechany przez ruszaj¹ce z przy-
stanku autobusy. Odwieziono go
do Izby WytrzeŸwieñ.

* * *
W nocy z 22 na 23 lipca br.

oko³o godziny trzeciej nad ra-
nem po Rondzie Wiatraczna bie-
ga³ go³y mê¿czyzna odziany je-
dynie w skarpetki. Kompletnie
pijanego ekshibicjonistê zatrzy-
mali policjanci, którzy w ¿aden
sposób nie mogli ustaliæ jego
to¿samoœci ani wyjaœniæ sytua-
cji. Zatrzymany zosta³ przewie-
ziony do Izby WytrzeŸwieñ. (t)

i Straży Miejskiej

W nocy z 19 na 20 lipca br.
stra¿nicy miejscy zatrzymali
dwóch mê¿czyzn, którzy zde-
wastowali autobus linii 169.
Prowadz¹cy poprosi³ o pomoc
w okolicach ul. Chodeckiej.
W œrodku autobusu by³o dwóch
pijanych mê¿czyzn, którzy bu-
telkami niszczyli kasowniki
i grozili pobiciem kierowcy.
Zostali zatrzymani i trafili do
Izby WytrzeŸwieñ. (ab) 

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Tegoroczne swe œwiêto policjanci obchodzili
w dobrych nastrojach. Liczba przestêpstw
kryminalnych spad³a w porównaniu do ubie-
g³ego roku o 10 proc., poprawi³a siê nieznacz-
nie - do 51.7 proc. ich wykrywalnoœæ. Szcze-
gólnie silnie zmniejszy³a siê liczba kradzie¿y
samochodów - a¿ blisko o 27.8 proc. Kradzie-
¿y z w³amaniem by³o mniej o 19 proc., rozbo-
jów o 11 proc. To wyniki ogólnopolskie. 

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

CCAAŁŁOODDOOBBOOWWOO

<<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

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

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

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

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

MEBLE KUCHENNE
OFERUJEMY:

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

wraz ze sprzêtem AGD

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

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

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

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

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

Zak³ad Pogrzebowy
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

C A Ł O D O B O W O

US£UGI POGRZEBOWE

„LARGO”„LARGO”
A. Jankowski

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

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

Ch³odnia Grochów - bezp³atnie

CUKIERNIA
Warszawska 
Marek Seredyñski

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

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

Agencja Kredytowa
ul. Komorska 30

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

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15
zaprasza 

codziennie w godz. 700-2200

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

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

w godz. 8.00-20.00
w soboty 8.00-16.00

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

„Ma³y Bazarek”)

Do
awansu
wystąp!

W pi¹tek 21 lipca br.
w siedzibie komisa-
riatu przy ul. Umiñ-
skiego odby³o siê
spotkanie z okazji
87 rocznicy powsta-
nia polskiej Policji.
- Œwiêto to, to okazja do re-

fleksji nad tym czego dokonali-
œmy, ale te¿ i impuls do dalszej
ofiarnej s³u¿by na rzecz poprawy
stanu bezpieczeñstwa. Jestem
przekonany, ¿e wspólnie my poli-
cjanci oraz mieszkañcy, którzy
nas w tych wysi³kach wspieraj¹
uczynimy wszystko co mo¿liwe,
aby mo¿na by³o spokojnie i bez-
piecznie chodziæ po ulicach na-
szych dzielnic. Pragnê, korzysta-
j¹c z okazji, podziêkowaæ przed-
stawicielom w³adz samorz¹do-
wych miasta za nieocenion¹ po-
moc, jakiej nam udzielacie – po-

wiedzia³ witaj¹c wszystkich obe-
cnych Komendant Rejonowej
Policji Warszawa VII podinsp.
W³adys³aw B³a¿uk.

W imieniu burmistrzów
dzielnic i w³adz samorz¹do-

wych Pragi Po³udnie, Wawra,
Weso³ej, Rembertowa i swoim
w³asnym gratulacje z okazji
œwiêta i najlepsze ¿yczenia z³o-
¿y³ burmistrz Rembertowa
Józef Melak.

Nominacje na wy¿sze stop-
nie oficerskie i podoficerskie,
odznaki resortowe i policyjne
wrêcza³ komendant W³ady-
s³aw B³a¿uk (na zdjêciu). 

(ab) 

DĄB CZY DOM?
Spó³dzielnia PAX planuje na wolnym skrawku
dzier¿awionej ziemi, pomiêdzy budynkami
przy ul Zamoyskiego 47 i 51, wybudowaæ
apartamentowiec. Problem w tym, ¿e na tym
skrawku ziemi roœnie przepiêkny d¹b, który
mo¿e liczyæ nawet 200 lat!

Pieñ drzewa ma ponad metr œrednicy i ok. 3 m obwodu. Korona
dêbu ma ok. 30 m wysokoœci. Do Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody wp³yn¹³ ju¿ wniosek o wszczêcie procedury uznania
drzewa za Pomnik Przyrody. Sprawa jest warta zachodu nie tylko
przez wzgl¹d na urok dêbu, ale tak¿e dlatego, ¿e jest on wyj¹tko-
wym okazem w ca³ym przecinaj¹cym obie Pragi ci¹gu ulic Targo-
wa–Zamoyskiego–Grochowska. 

– Po rozmiarach dêbu mo¿na przypuszczaæ, ¿e ma przesz³o 100
lat – us³yszeliœmy w sto³ecznym Biurze Ochrony Œrodowiska – ale
bez nawiercenia pnia nie jesteœmy w stanie precyzyjnie okreœliæ
wieku. Wiele zale¿y np. od rodzaju gleby na której roœnie, od nas³o-
necznienia.

Parametrami d¹b z Zamoyskiego odpowiada uznanym za Pomni-
ki Przyrody drzewom licz¹cym od 100 do 200 lat. Na Pradze Po³u-
dnie znajduje siê tylko 6 drzew, Pomników Przyrody. Wszystkie
zlokalizowane s¹ na Saskiej Kêpie. Przy ul. Adampolskiej rosn¹
dwie metasekwoje chiñskie. Przy Brukselskiej – topola bia³a, przy
Gruziñskiej - buk pospolity. Jest te¿ d¹b szypu³kowy przy Zako-
piañskiej i d¹b czerwony przy D¹brówki. – Z tym dêbem mamy du-
¿y problem – mówi wspó³w³aœcicielka posesji przy ul. D¹brówki 8.
– Jego pieñ utrudnia wjazd na posesjê. 

Rzeczywiœcie, samochodem trudno siê przecisn¹æ. W³aœcicielka
nieruchomoœci myœla³a nawet o podwy¿szeniu podjazdu, aby nie
jeŸdziæ po korzeniach dêbu, ale na tak¹ inwestycjê nie ma œrodków.
I nie ma te¿ szansy na sfinansowanie takiego podjazdu z pieniêdzy
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. – Znam problem mie-
szkañców D¹brówki 8. Finansujemy pielêgnacjê obiektów i s³u¿y-
my pomoc¹ merytoryczn¹, ale tego typu inwestycji nie finansujemy,
gdy¿ mamy za ma³o œrodków – mówi Anna Broœ, starszy inspektor
wojewódzki. 

Bycie w³aœcicielem Pomnika Przyrody prócz splendoru przynosi
tak¿e prozaiczne problemy, które w miarê up³ywu czasu rosn¹ i sta-
j¹ siê potê¿ne, jak, nie przymierzaj¹c, d¹b z Zamoyskiego. Dlatego,
jednym z warunków uznania obiektu za Pomnik Przyrody i objêcia
go ochron¹ prawn¹, jest wyra¿enie zgody przez w³aœciciela terenu,
na którym obiekt siê znajduje. Decyduj¹ce s³owo w kwestii uzna-
nia dêbu z ul. Zamoyskiego za Pomnik Przyrody bêdzie nale¿a³o do
Konserwatora Przyrody i do w³aœciciela terenu, którym jest m.st.
Warszawa, gdy¿ spó³dzielnia PAX jedynie tê dzia³kê dzier¿awi.
Miejmy nadziejê, ¿e w³adze samorz¹dowe bêd¹ mia³y na uwadze
dobro ogólne mieszkañców i ulegn¹ wyj¹tkowemu urokowi wyj¹t-
kowego dêbu.                                                                          ar

Policja poszukuje świadków wypadku
Piaseczyñscy policjanci poszukuj¹ œwiadków wypadku
drogowego, do którego dosz³o 4 lipca na ul. Lipkowskiej
w Górze Kalwarii.

Do wypadku dosz³o we wtorek pomiêdzy godz. 16.00-16.30 na
ul. Lipkowskiej przed zjazdem na Pod³êcze w Górze Kalwarii. Kie-
ruj¹cy samochodem osobowym potr¹ci³ 27-letni¹ piesz¹ i zbieg³
z miejsca zdarzenia. W wyniku doznanych obra¿eñ kobieta zosta³a
przewieziona do szpitala. Œwiadkowie wypadku proszeni s¹ o kon-
takt osobisty lub telefoniczny z Sekcj¹ Ruchu Drogowego Komen-
dy Powiatowej Policji w Piasecznie, ul. Koœcielna 3, tel. 0 22 60-
45-291 w godz. 8-16.00 lub z dy¿urnym KPP tel. 0 22 60-45-213
lub 997 czynny ca³¹ dobê.
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� meble pokojowe z najlepszych fabryk
� regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
� zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
� meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp. 

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

SSKKLLEEPP  MMEEBBLLOOWWYY

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

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!
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OKNA PCVOKNA PCV

	 Żaluzje
	 Roletki

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

S³oneczny weekend w po³owie
lipca móg³ siê zakoñczyæ tragicz-
nie. Ale tym razem Opatrznoœæ
oszczêdzi³a gorzkiej lekcji mie-
szkañcom £ukowskiej. 

Wycie syren trzech wozów stra-
¿ackich, ryk silników – coœ siê
dzieje! £ukowska 9! Z lewej stro-
ny szeœcioklatkowego budynku
nadchodzi³ patrol policji, a z pra-
wej usi³owali podjechaæ stra¿acy.
Niestety! Mimo wyraŸnych zna-
ków zakazu parkowania i postoju
d³u¿szego ni¿ kilka minut, na
asfaltowej alejce wzd³u¿ budyn-
ku, pod wejœciami do klatek par-
kowa³y samochody. Sporo samo-
chodów. 

Czêœæ stra¿aków k³usem pobie-
g³a wzd³u¿ budynku do pierwszej
klatki, sk¹d nap³ynê³o wezwanie.
Uzbrojone w drabiny i fachowy
sprzêt samochody ugrzêz³y na
wysokoœci szóstej, ostatniej klatki
schodowej. 

Stra¿acy umiej¹ dzia³aæ w ta-
kich sytuacjach. Og³uszaj¹ce wy-
cie syren, brzmi¹ce jak bojowe
porykiwania piêtnastometrowych

dinozaurów, pode-
rwa³o na nogi pew-
nie pó³ dzielnicy.
Koncert na trzy
wozy stra¿ackie
plus osza³amiaj¹ca
iloœæ decybeli robi
wra¿enie! Kilku
kierowców zesz³o
na dó³ i odjecha³o
w poœpiechu. Stra-
¿acy posuwali siê
po kilka metrów do
przodu, w miarê
uwalniania przeja-

zdu. Ale i tak nie dojechali tam,
gdzie chcieli.

W po³owie budynku parkowa³
jakiœ grat. G³uchy na archaniel-
skie tr¹by stra¿aków. Sta³, a za
nim œci¹gniête a¿ trzy jednostki
stra¿y po¿arnej, które – niestety -
nie mog³y dalej ruszyæ ani na
krok! Ktoœ z mieszkañców nie wy-
trzyma³ i zadzwoni³ na 997: niech
tu przyœl¹ kogoœ, kto œci¹gnie za-

walidrogê, bo obecny na miejscu
patrol policji nie robi nic w tym
kierunku!

Wreszcie z mieszkania na dwu-
nastym piêtrze rozleg³y siê wo³a-
nia: stra¿acy w he³mach dali
znaæ tym na dole, ¿e sytuacja jest
opanowana. Potê¿ne auta wyco-
fa³y siê kolejno.

Tym razem siê uda³o. Tym ra-
zem oby³o siê bez tragedii. Tym
razem. A zawalidroga? Sta³ so-
bie, zaparkowany „na chwilê”,
bezkarnie przez... ca³y wee-
kend. ¯e znaki drogowe pozwa-
laj¹ staæ tu tylko kilka minut?
Panie, a kto by siê tym przej-
mowa³! 

Pewnie nikt. Dopóki nie wy-
buchnie nastêpny po¿ar, do
którego nie bêdzie mia³a dostêpu
stra¿ po¿arna... Sp³onie czyjœ do-
bytek? Zginie w po¿arze cz³o-
wiek? Co z tego, skoro samocho-
dzik mam bliziutko. Tu¿ pod klat-
k¹! Wygodnie... żu

U nas na
osiedlu...

Kobiecym okiem
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi


 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

Szed³ ju¿ czwarty kilometr. Tyle chyba by³o od Urzêdu Dzielnico-
wego do jego matecznika, do Placu Szembeka. Ale doszed³. Na wy-
sokoœci znanej firmy „Groszek”, co to sadzonkami handluje i innym
ogrodniczym wyposa¿eniem, jego ca³y czas wyci¹gniêt¹ w górê ni-
czym drzewce sztandaru rêkê z daleka zobaczy³ pan Kazimierz
G³ówka.

- Sta³o siê coœ panie Eustachy, zapyta³ z trosk¹, gdy¿ rzeczywiœcie
rêka w górze niesiona by³a tak, jak gdyby by³a mocno skaleczona,
a jej w³aœciciel w drodze po pierwsz¹ pomoc, nie chcia³ niepotrzeb-
nie brudziæ ulicy skapuj¹c¹ krwi¹. 

- Nic mi nie jest, panie Kazieñku. Nic mi nie jest. To tylko wzru-
szenie.

- I wzruszenie objawia siê u pana podniesion¹ w górê ³ap¹? Jak
ludzie s¹ wzruszone, to p³acz¹, trac¹ mowê, ale pierwszy raz widzê,
¿eby ktoœ wêdrowa³ z rêk¹ stercz¹c¹ jak, jak… tak mnieœ pan zde-
nerwowa³, ¿e z tych nerwów nawet sobie nie mogê przypomnieæ, jak
co. 

- Ja pana bardzo, panie Kaziu, przepraszam, ale to naprawdê
wzruszenie. Wiesz pan, kto tê rêkê dziœ œciska³, wiesz pan… Sk¹d
pan mo¿esz wiedzieæ? Ja sam do tej pory w to nie wierzê. 

- Mów pan do cholery, albo jedziem na pogotowie, bo mo¿e pan
ma³piego rozumu od tych upa³ów dostajesz.

- Panie Kaziu, to by³o tak. Jak panu mówi³em, moja Kryœka poje-
cha³a do Ko³obrzegu, ¿eby tam w lato biustchalteramy pohandlo-
waæ. Na Szembeku zastój, ¿e na zupe nie idzie zarobiæ. Zw³aszcza

w takie pogode. Stare baby siedz¹ w domu i ledwo dysz¹, a m³ode
albo w ogóle chodz¹ bez staników, a jeœli ju¿ nosz¹, to te od Trium-
fa, czy jak im tam. 

- Panie Eustachy, bo mnie zaraz szlag na miejscu trafi. Mówisz
pan do rzeczy! Co mnie obchodz¹ babskie biustchaltery, jak ju¿ je-
stem po drugiej stronie rzeki.

- No rozchodzi siê o to panie Kazimierzu drogi, ¿e w tem Ko³o-
brzegu stra¿ miejska do Kryœki siê przyczepi³a. Kazali jej poka-
zaæ zaœwiadczenie o sta³ym zameldowaniu, lub zameldowaæ siê
w Ko³obrzegu czasowo. A przecie¿ ta kobitka, u której Kryœka po-
koik wynajmuje, nie po to ludzi trzyma, ¿eby od tego jakieœ podat-
ki p³aciæ. 

- No i…
- No i wys³a³a mnie Kryœka do Urzêdu po zaœwiadczenie. Posze-

d³em, za³atwi³em od rêki, jak to u nas. Odwracam siê,  a w miejscu,
gdzie jeszcze przed chwil¹ by³o przestronnie, t³ok niemo¿ebny, ja-
kieœ kamery, jakieœ flesze… Nagle czuje, ¿e ktoœ mnie za rêkie ³apie
i potrz¹sa d³ugo i solidnie. 

– Panu, jako tutejszemu mieszkañcowi, gratulujê takiego piêkne-
go Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców… ³apa mi lata³a ca³y czas, jak-
by by³a do jakiegoœ wibratora pod³¹czona. I wiesz pan, kto to by³,
wiesz pan? Nie uwierzysz pan! Pan Marcinkiewicz! Na ¿ywo i w ko-
lorze! Obecnie nasz kochany p.o. prezydent Warszawy. On teraz bê-
dzie namy rz¹dzi³, a zacz¹³ ode mnie.

- Tylko nie PO, panie Eustachy, tylko nie PO.
- Oj, pan to zaraz z t¹ polityk¹. A pan Marcinkiewicz przyszed³ jak

do ludzi. Mówi³, ¿e w „Mieszkañcu” przeczyta³, ¿e w naszem Urzê-
dzie taki nowoczesny wydzia³ zrobili do obs³ugiwania prostego inte-
resanta i postanowi³ naocznie siê przekonaæ, czy to prawda. I prze-
kona³ siê, panie Kaziu, ¿e prasa nie k³amie. Przynajmniej, jeœli siê
rozchodzi o naszego „Mieszkañca”.                                   Szaser

Co tam panie na Pradze...

Szczêœcie

� 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

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

REKLAMA REKLAMA

Zaprasza
� kompleksowe usługi 
w zakresie kosmetologii

� pełny zakres usług fryzjerskich
�manicure, pedicure, tipsy �masaże polinezyjskie, ma−uri

� wizaż, tatuaż � solarium, fitness
SSccaarrlleetttt  SSaalloonn  UUrrooddyy  uull..  SSaasskkaa  99  GG,,  tteell..  002222 661166−−1155−−4400

czynny pon.−pt. 9.00−21.00; sob. 9.00−18.00
zz  ttyymm  kkuuppoonneemm  ––  2200%%  RRAABBAATTUU nnaa  wwsszzyyssttkkiiee  zzaabbiieeggii!!!!!!

W czasie mojego drugiego pobytu w Waszyngtonie w charakterze korespondenta akredy-
towanego przy Bia³ym Domu (1985-90) mieszkaliœmy z ¿on¹ El¿biet¹, w stanie Maryland,
który z Waszyngtonem graniczy. Us³yszeliœmy, ¿e na Uniwersytecie Maryland wyk³ada œwia-
towej s³awy malarz i litograf, Tadeusz £apiñski. Poszliœmy do jego pracowni. Zobaczywszy
El¿bietê, Tadeusz wykrzykn¹³: „Przecie¿ ty jesteœ El¿bieta Sarcewicz. Razem chodziliœmy do
szko³y powszechnej Sióstr Felicjanek w Wawrze”. 

Ju¿ wówczas £apiñski by³ s³awny, a dziœ to ho, ho! 28 czerwca poinformowa³ mnie telefo-
nicznie, ¿e w chorwackiej Rijece odniós³ kolejny sukces: tam w enklawie artystycznej Kastav,
na miejscowej górze, w koœciele Œwiêtej Trójcy, odby³ siê uroczysty wernisa¿ jego wystawy pt.
„Œwiat³oœæ kolorów têczy”, który przekszta³ci³ siê w prawdziw¹ fetê. Wawer zaœ  £apiñski  nie
tylko pamiêta, ale miejscowoœæ ta zosta³a opisana w jego biografii po angielsku pt. „Na prze-
kór wszystkiemu – Niesamowita sztuka Tadeusza £apiñskiego”, której autorem jest  jego
przyjaciel, milioner amerykañski i kolekcjoner sztuki, Harrison Hoppes. 

Z Wawra – zatrzymawszy siê na chwilê w Rijece – przenieœmy siê do Radoœci, bo tam  mie-
szka Tadeusz Drozda. Ale ja go spotykam 22 czerwca na wielkim – i doœæ niezwyk³ym – przy-
jêciu w ambasadzie chiñskiej. Niezwyk³oœæ ta wynika ju¿ z samego tekstu zaproszenia: „Z oka-
zji wizyty w Polsce delegacji „Pernod Ricard China” oraz sukcesu Marki Wódka Wyborowa na
rynku chiñskim, Ambasador Chiñskiej Republiki Ludowej, J.E. Pan Yuan Guisen i Jego Ma³¿on-
ka Pani Yang Hong, oraz Prezes Zarz¹du Wyborowa SA Pan Cesar Giron i Jego Ma³¿onka Pa-
ni Corine Giron – maj¹ zaszczyt zaprosiæ na przyjêcie” (z tej okazji). Jak Chiny – to Chiny –
delegacja liczy³a wiêc oko³o 400 osób z Chin. W jej sk³ad wchodzili liderzy, czyli sprzedawcy
Wyborowej w Chinach oraz personel administracyjny, a w nim wiele atrakcyjnych dziewcz¹t.
W ci¹gu roku (od marca 2005 do marca 2006) sprzedano w Chinach 600 tysiæcy skrzynek Wy-
borowej. Ka¿da skrzynka zawiera 12 butelek po 3/4 litra, czyli 9 litrów. 600 tysiêcy skrzy-
nek po 9 litrów to 5 milionów 400 tysiêcy litrów. Jak na Chiny to niewiele, ale od czegoœ trze-
ba przecie¿ zacz¹æ.Trochê szkoda, ¿e ca³¹ tê operacjê prowadz¹ Francuzi, no, ale co zrobiæ? To
oni zreszt¹ wymyœlili butelkê w kszta³cie wielkiego flakonu do perfum, co zaiskrzy³o.   

Ale wracajmy do Drozdy. Otó¿ opowiada nam on o wyczynie, którego w powojennej Pol-
sce nie dokona³ ¿aden artysta kabaretowy. Kilka lat temu mia³ w Wiedniu wystêp dla Polo-
nii. W swoim show przedstawia³ polskiego cwaniaczka, który ³aman¹ niemczyzn¹ reklamuje
wiedeñczykom polsk¹ kie³basê. Po tym wystêpie przyszed³ do niego widz, który najbardziej
rodowit¹ niemczyzn¹ powiedzia³ mu, ¿e siê uœmia³ do rozpuku. Na to Drozda, po niemiecku,
którym w³ada bezb³êdnie, mówi: „To dlaczego rozmawiamy po niemiecku? Przecie¿ pan mu-
si mówiæ œwietnie po polsku”.. Na to ów pan, po niemiecku: „Ja w ogóle: nie znam polskie-
go. Podziwia³em pañsk¹ niemczyznê i aktorstwo”. I doda³: „Czy móg³by pan zrobiæ taki show
wy³¹cznie po niemiecku?”. „Wtedy – powiada Drozda - by³em ju¿ po czterech piwach, powie-
dzia³em wiêc „sicher” („na pewno”). Po czym o tym zapomnia³em”. 

„Za jakiœ czas – ci¹gnie – dzwoni do mnie ten pan i mówi: „Nie powiedzia³em panu wte-
dy, ¿e jestem organizatorem „Wienerwochen” („‘Tygodni wiedeñskich” – festiwalu). Ju¿ pa-
na w³¹czy³em do programu. Za dwa tygodnie zaczynamy. Czekam w Wiedniu”. 

„No i pojecha³em. Wyst¹pi³em. Przez pierwszych 15 minut myœla³em, ¿e mówiê po polsku
do Wêgrów. Widzowie po prostu niczego takiego siê nie spodziewali. Ale gdy to do nich do-
tar³o, to œmiech w ogóle nie milk³. Przez dwie godziny”. 

I takiemu aktorowi kabaretowemu telewizja odbiera show „Herbatka u Tadka”. Nic mu
nie mówi¹c, bo on dowiaduje siê o tym od reportera „Super-Ekspressu”. Czy to nie czysty ka-
baret? Czysty???                                                                    Zygmunt Broniarek
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Metal−Market
NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

REKLAMA REKLAMA

PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.

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

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

Kurs przygotowawczy do matury
organizowanej w styczniu i maju 2007

wed³ug „starego programu”
(Niskie czesne – p³atne w ratach)

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
specjalnoœci
� Handel zagraniczny � Informatyka
� Finanse i rachunkowoœæ � Bankowoœæ
� Obs³uga ruchu turystycznego � Hotelarstwo
� Ekonomia i organizacja przedsiêbiorstw
� Integracja europejska
� Jêzyki obce
Zajêcia we wszystkich szko³ach odbywaj¹ siê

w co drug¹ sobotê (12.30-20.30) 
i niedzielê (8.00-14.00)

Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00

UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Liceum Ekonomicznego dla doros³ych

LO dla absolwentów szkó³ zasadniczych
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE 

(kurs roczny)

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)

Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa

„GROCHÓW”

OFERUJE
WSPÓLNOTOM

MIESZKANIOWYM
usługi związane
z zarządzaniem 

i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby Spó³dzielni 

w Warszawie 
przy ul. Kobielskiej 1, 

tel. 673-08-01.

KREDYT
GOTÓWKOWY

KONSOLIDACYJNY
Serocka 3

Wejœcie:
Grochowska 152

022 610 52 00

Spo³em WSS
Praga Po³udnie

Poniedzia³ek-pi¹tek 1000-1800, sobota 900-1500

Z A P R A S Z A M Y
do sklepu przy ul. Grochowskiej 250

otwartego dnia 19 lipca 2006 r. z nowym asortymentem

Oferujemy szeroki wybór towarów
� Pasmanteria
� Rêczniki, œcierki
� Obrusy, serwetki, bie¿niki
� Komplety poœcieli: bawe³niane, z satyny
� Przeœcierad³a: frotte, bawe³niane
� Ko³dry i poduszki, tak¿e z puchu, pó³puchowe,

poliestrowe i we³niane
� Koce: bawe³niane, bawe³niano-akrylowe,

we³niane.

- Wielu radnych obawia-
³oby siê rozmowy o bud¿ecie
i pieni¹dzach, których zawsze
jest za ma³o, a pani siê uœmie-
cha...?

- Bo jestem zadowolona.
W³aœnie otrzyma³am informa-
cjê, ¿e bud¿et Pragi Po³udnie
zwiêkszy siê a¿ o 3,4 mln z³.!
Bêdziemy mieli dodatkowe pie-
ni¹dze na inwestycje!

- Trafiliœmy w Totka? Dziel-
nica dosta³a jak¹œ premiê?

- Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest
to forma premii. Na ostatniej se-
sji wnioskowaliœmy do Rady
Warszawy o dodatkowe œrodki
na oœwiatê, gospodarkê mie-
szkaniow¹ i utrzymanie zieleni.
W³aœnie je otrzymaliœmy. Dziel-
nica jest dobrze postrzegana
przez Miasto. Wszystkie nasze
inwestycje realizowane s¹ ter-
minowo. Potrafimy umiejêtnie
gospodarowaæ pieniêdzmi
i wskazywaæ, na co s¹ potrzeb-
ne. Nasze w³adze s¹ dobrym
partnerem i ich praca owocuje
takimi w³aœnie sukcesami.

- W wielu czêœciach Pragi
Po³udnie widoczne s¹ zmia-
ny...

- To tak¿e cieszy. Raz mniej-
szymi, a raz wiêkszymi krocz-
kami piêknieje nasza Dzielnica.
Remonty i nowe inwestycje s¹
widoczne, ale wielu efektów
naszej pracy przeciêtny pra¿a-
nin nie zobaczy.

- Na przyk³ad?

- Na przyk³ad modernizacji
kuchni w placówkach oœwiato-
wych. Tego nie widaæ na ze-
wn¹trz. A takie inwestycje s¹
konieczne i poch³aniaj¹ na-
prawdê du¿o pieniêdzy.

- W obecnym œwiecie wszy-
stko praktycznie krêci siê wo-
kó³ pieniêdzy. Zapewne, jako
komisja macie du¿o pracy?

- Komisja Bud¿etowo-Go-
spodarcza jest specyficzna.
Opiniujemy wszystkie wi¹¿¹ce
siê z wydatkami wnioski pozo-
sta³ych komisji. Musimy umie-
jêtnie znaleŸæ „z³oty œrodek”
tak, aby plany Dzielnicy zosta-
³y zrealizowane. A znaczenie
ma ka¿dy czynnik – kiedy dany
wydatek zaplanujemy, kiedy
chcemy, aby zosta³ zrealizowa-
ny, jak realnie oceniæ koszty
wykonania...

- I jak w tym wszystkim od-
najduje siê m³oda, sympa-
tyczna dziewczyna? Ulegaj¹c
stereotypom bardziej mi do
tej tematyki pasuje mocno
dojrza³a, osch³a kobieta
w grubych i ciê¿kich okula-
rach...

- Przeciêtnemu cz³owiekowi
planowanie bud¿etu, prace nad
nim, wprowadzanie zmian wy-
daje siê nudne, wrêcz przera¿a-
j¹ce, a przecie¿ ka¿dy z nas wy-
konuje tak¹ pracê przy wydat-
kach domowych. Dysponujemy
jak¹œ kwot¹ pieniêdzy i musi-
my zaplanowaæ, na co i kiedy je

wydamy. I, bez wzglêdu na
iloœæ posiadanych pieniêdzy,
których jak pan wspomnia³ za-
wsze jest za ma³o, musimy ten
bud¿et dobrze zaplanowaæ
i zrealizowaæ. Odpowiednio
ustaliæ priorytety – co w danym
momencie jest dla nas najwa¿-
niejsze, a co mo¿e poczekaæ.
A czêsto zdarza siê, ¿e w trak-
cie realizacji domowego bud¿e-
tu, czyli wydawania naszych
pensji, musimy wprowadzaæ
ró¿ne zmiany. Na przyk³ad ze-
psuje nam siê lodówka. Przy ta-
kim upale, jak dziœ trzeba szyb-
ko usun¹æ usterkê. Musimy
zwolniæ œrodki przeznaczone
wczeœniej na coœ innego i szyb-
ko naprawiæ lodówkê. 

- Tak, znamy te niespodzie-
wane wydatki, ale w bud¿ecie
czêsto wprowadza siê plano-
we zmiany...

-  Oczywiœcie. W domu te¿
takie mamy. Przyk³ad – za kilka
dni urodzê córeczkê. Obecnoœæ
nowego cz³onka naszej rodziny
bêdzie wymaga³a zmian w do-
mowym bud¿ecie. Przygotowu-
jemy siê do tego od kilku mie-
siêcy. Czêœæ zarobionych pie-

niêdzy, które do tej pory wyda-
waliœmy na co innego, przezna-
czamy na zakup ubranek,
sprzêtów i innych rzeczy nie-
zbêdnych przy niemowlaku.
Wszyscy, w ka¿dej rodzinie,
mamy do czynienia z pracami
nad bud¿etem i tylko chodzi
o to, ¿eby te prace wykonywaæ
dobrze. Tak siê staramy dzia³aæ
w naszej komisji i s¹dz¹c po
efektach robimy to dobrze.

- A jakie cechy pomagaj¹
pani w pracy w Komisji Bu-
d¿etowo-Gospodarczej?

- Na pewno trzeba lubiæ ³ad
i porz¹dek. I oczywiœcie mate-
matykê. Wtedy mrowie cyfr, ta-
bele, wyliczenia i ksiêgowoœæ
przestaj¹ byæ „upiorne”. Bu-
d¿et, to nie ksi¹¿ka przygodo-
wa, ale jego czytanie mo¿e byæ
ciekawe. A dziêki temu, ¿e siê
zmienia mo¿na œledziæ akcjê
i jej zwroty.

- Pozwolê sobie na koniec
odbiec nieco od tematu. Jak
wiemy premier Kazimierz
Marcinkiewicz sta³ siê lide-
rem wyœcigu o fotel Prezyden-
ta Warszawy. Przed urlopem
macierzyñskim czêsto widzie-
liœmy pani¹ w telewizji u bo-
ku premiera. Jakie ma pani
plany na najbli¿sz¹ przy-
sz³oœæ? 

- Pracowa³am jako doradca
ds. medialnych premiera Mar-
cinkiewicza. Mam nadziejê, ¿e
wygra wybory i zostanie prezy-
dentem miasta. Ja nadal jestem
pracownikiem Centrum Infor-
macyjnego Rz¹du. Swoje plany
wi¹¿ê z byciem radn¹. Chcia³a-
bym nadal s³u¿yæ mieszkañcom
Pragi Po³udnie. Teraz w skupie-
niu przygotowujê siê do porodu
i opieki nad Hani¹, bo tak bê-
dzie mia³a na imiê nasza
córeczka.

- W takim razie ¿yczymy
szczêœliwego porodu i spe³nie-
nia pozosta³ych planów.

Rozmawiał Adam Rosiński

Krzywizny okręgów
Sporo emocji budz¹ zmiany okrêgów wybor-
czych, które uchwali³a niedawno Rada Warsza-
wy. Czêœæ samorz¹dowców buntuje siê prze-
ciw nowemu podzia³owi i wykorzystuje mo¿li-
we œrodki prawne, aby do niego nie dopuœciæ.

Wbrew woli Rady Warszawy nie bêdzie nowego podzia³u na
okrêgi wyborcze na Pradze Po³udnie. Komisarz Wyborczy w War-
szawie, sêdzia Józef Medyk, uzna³ za zasadn¹ skargê, jak¹ na decy-
zjê zmieniaj¹c¹ okrêgi wyborcze z³o¿y³ wraz z 17 mieszkañcami
radny Adam Grzegrzó³ka (PO). - Mam poczucie satysfakcji, ponie-
wa¿ uda³o siê zablokowaæ zmiany absurdalne i niekorzystne dla
mieszkañców mojej dzielnicy. PiS chcia³ zmieniæ okrêgi dla swoje-
go politycznego interesu - nie licz¹c siê z mieszkañcami. Nie dopu-
œciliœmy do tej manipulacji - mówi Adam Grzegrzó³ka, który uwa-

¿a, ¿e zmiany proponowane przez Radê Warszawy mog³y mieæ
wp³yw na wyniki jesiennych wyborów samorz¹dowych i pomóc.
PiS-owi w uzyskaniu lepszego rezultatu. Ale nie to by³o g³ównym
powodem zaskar¿enia uchwa³y. Skar¿¹cy podnosili m.in., ¿e grani-
ce nowych okrêgów poprowadzono w sposób nieczytelny i szkodli-
wy dla mieszkañców. Na dowód tego radny przytacza przyk³ad uli-
cy Gedymina, któr¹ mia³a przebiegaæ granica okrêgów. Problem
w tym, ¿e jest to „œlepa” ulica, a na jej koñcu stoi blok (na zdjêciu).
Nie wiadomo, do których okrêgów przynale¿ni by byli jego mie-
szkañcy. 

– Nie mo¿na przeg³osowywaæ ka¿dej g³upoty! – mówi Adam
Grzegrzó³ka. Nie sposób nie przyznaæ radnemu racji, niemniej trze-
ba wspomnieæ, ¿e obecnie obowi¹zuj¹cy podzia³ tak¿e ma kilka
„kwiatków”. Choæby to, ¿e mieszkañcy ul. Zamoyskiego, Targo-
wej, Skaryszewskiej i Lubelskiej, czyli czêœci Kamionka le¿¹cej
przy granicy z Prag¹ Pó³noc, przypisani s¹ do... Saskiej Kêpy. No-
wy podzia³ okrêgów korygowa³ tê wadê, ale uchwa³a zosta³a za-
skar¿ona w ca³oœci i si³¹ rzeczy nie bêdzie te¿ tej zmiany. ar

S³owo o misji praskich komisji

Z Kasią o kasie
W ramach cyklu wywiadów prezentuj¹cego
Czytelnikom pracê komisji dzia³aj¹cych
przy Radzie Dzielnicy Praga Po³udnie publi-
kujemy rozmowê z radn¹ Katarzyn¹ Dora-
czyñsk¹, wiceprzewodnicz¹c¹ Komisji Bu-
d¿etowo-Gospodarczej.



6666    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

REKLAMA REKLAMA

W TROSCE O INNYCH
18 lipca w Warszawie z inicja-
tywy Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa oraz Urzêdu m.st.
Warszawy dzielnicy Praga

Po³udnie odby³a siê akcja oddawania
krwi. Krwiobus, którym przybyli organi-
zatorzy, rezydowa³ na parkingu urzêdu
przy ul Grochowskiej 274.

Akcjê skierowano przede wszystkim do przed-
stawicieli w³adz miasta – wielu z nich (w tym
cz³onkowie Zarz¹du oraz pracownicy) odpowie-
dzia³o na wezwanie. Tradycyjnie, apele Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa znajduj¹ oddŸwiêk
tak¿e u mieszkañców Warszawy – miêdzy godzin¹
8.00 a 13.00 na dobrowolne pobranie 450 ml krwi
zg³osi³o siê 46 osób, z czego 39 odda³o krew.
Wiêkszoœæ dawców to kobiety – na 46 zg³aszaj¹-
cych siê by³o a¿ 28 przedstawicielek p³ci piêknej.

Teraz nieco o sytuacji Centrum. W po³owie
lipca dysponowa³o ono zaledwie niespe³na 160
litrami krwi, tymczasem niezbêdne minimum
wynosi 300 l. Te ogromne braki zmuszaj¹ s³u¿bê
zdrowia do drastycznego ograniczenia zabiegów
operacyjnych, które s¹ wykonywane jedynie
w sytuacji zagro¿enia ¿ycia pacjenta. Szczególnie
cenne s¹ grupy 0, B i AB Rh–, ale brakowaæ za-
czyna tak¿e najbardziej powszechnej grupy –
A Rh+. Tymczasem podczas jednej operacji zu-
¿ywa siê ponad 7 l krwi, czyli tyle, ile uzyskuje
siê z pobrañ od 15 osób. 

Potrzeba du¿o empatii i dobrej woli, by rato-
waæ ludzkie ¿ycie.

Izabella Skrzecz

Pędzelkiem MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA
Jacek Frankowski

Zdjêcia  ukazywa³y uliczny
handel,  zdewastowane kamieni-
ce i zaniedbane obiekty publicz-
ne (np. Dworzec PKP Œródmie-
œcie czy Ochota), sex-shopy, ba-
raki obok  Kancelarii Premiera
i zupe³nie nie przystaj¹ce do
wspó³czesnego miasta pawilony
handlowe przy ul. Marsza³kow-
skiej.  O zgrzycie architektonicz-
nym œwiadczy³y niektóre budow-
le,  np. niebieski biurowiec przy
pl. Zawiszy,  zwany popularnie
kabin¹ prysznicow¹. 

- Przecie¿ ktoœ wyda³ na to
zgodê – dziwi³ siê Grzegorz Bu-
czek z SARP. Wszystko w sa-
mym œrodku stolicy.

Widoki chaosu i brudu  mo¿-
na znaleŸæ równie¿  w Pary¿u,
Nowym Jorku czy Londynie
choæ niekoniecznie w samym
centrum. 

Ale stopieñ zaniedbania, brak
poszanowania przestrzeni pu-
blicznej i lekcewa¿enie architek-
tonicznego wizerunku w Warsza-
wie dowodzi, i¿ stolica zbli¿a siê
niebezpiecznie do standardów
miast Trzeciego Œwiata.

Prof. dr Bohdan Ja³owiecki
z Europejskiego Instytutu Roz-
woju Regionalnego i Lokalnego
UW wymieni³  piêæ cech miast
ubogich regionów œwiata: nie³ad
przestrzenny, brak planów zago-
spodarowania przestrzennego,
kontrast pomiêdzy bied¹ i bogac-
twem, ba³agan i brud. Wedle tych
kryteriów ³atwo jest postawiæ
Warszawê obok Meksyku czy
Nairobi. Na razie na szczêœcie
pojawi³y siê jedynie symptomy

tego niebezpiecznego zjawiska.
Dlaczego jednak w³adze miasta
godz¹ siê na ten trend? Dlaczego
w ci¹gu roku uchwalono zale-
dwie 11 miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego? 

Dlaczego pozwalaj¹ na coraz
wiêksz¹ prywatyzacjê prze-
strzeni publicznej,  np. na  za-
w³aszczanie  przez restaurato-
rów (Rynek Starego Miasta)
czy na grodzenie osiedli?
W Warszawie powsta³o ju¿ 200
ogrodzonych osiedli mieszka-
niowych. S¹ one charaktery-
styczne dla miast po³udniowoa-
merykañskich, ale nie europej-
skich! 

Czy rzeczywiœcie jest u nas a¿
tak niebezpiecznie, czy te¿ to ra-
czej  sprawa snobizmu? - Biuro
naczelnego architekta miasta nie
uwzglêdni³o prawie 1000 na-
szych poprawek w projekcie stu-
dium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzenne-
go - oœwiadczy³ Grzegorz Bu-

czek, wiceprezes warszawskiego
oddzia³u SARP i doda³, ¿e chao-
tycznemu rozwojowi stolicy
sprzyjaj¹ arbitralne decyzje
w³adz stolicy oraz brak konsulta-
cji z mieszkañcami. 

Obecny na spotkaniu Micha³
Borowski, naczelny architekt
stolicy zrzuci³ winê na  uwarun-
kowania historyczne, z³e pra-
wo, brak mo¿liwoœci sprawne-
go zarz¹dzania i niskie p³ace
urzêdników samorz¹dowych.
Nie odniós³ siê do poprawek
w studium ani nie wyjaœni³, dla-

czego wprowadza doñ zmiany
po podjêciu przez siebie decyzji
o warunkach zabudowy. O kon-
sultacjach spo³ecznych w ogóle
nie wspomnia³ natomiast opo-
wiedzia³ siê za nowelizacj¹
ustawy warszawskiej w kierun-
ku dalszej centralizacji w³adzy.
Czy¿by jego zdaniem, antido-
tum na obecne fatalne zarz¹-
dzanie le¿y w jeszcze gorszym
procesie?

Na spotkanie nie stawili siê
zaproszeni wczeœniej burmi-
strzowie dzielnic. Ich nieobec-
noœæ mo¿e œwiadczyæ nie tyle
o braku zainteresowania tema-
tem, co poczuciu bezradnoœci
i braku mo¿liwoœci realizacji
w³asnych i spo³ecznych projek-
tów.  Maria Weber

Trzeci Świat w Warszawie
Zdjêcia pokazane przez prof. dr Grzegorza Go-
rzelaka, przewodnicz¹cego Polskiej Sekcji Sto-
warzyszenia Studiów Regionalnych (RSA) wy-
wo³a³y burzê i dyskusjê  prasow¹. Obejrzeli je
uczestnicy seminarium Polskiej Sekcji RSA,
po to, aby odpowiedzieæ na pytanie „Czy War-
szawa staje siê miastem Trzeciego Œwiata”? 

TU MO¯NA ODDAÆ KREW:
�� ul. Saska 63/75, poniedzia³ek-pi¹tek

w godz. 7.00-17.00, sob. 7.00-14.00
�� ul. Alpejska 42, poniedzia³ek – pi¹tek

w godz. 7.00-13.30,
�� al. Dzieci Polskich 20, poniedzia³ek-pi¹tek

w godz. 7.00-13.00.

Marsza³kowska róg Królewskiej



- Otrzymaliœmy bonusa
najwiêkszego ze wszystkich
dzielnic! – burmistrz Mateusz
Mroz z dum¹ mówi o przyzna-
niu Pradze Po³udnie dodatko-
wych pieniêdzy. - Na pewno
mia³o na to wp³yw to, ¿e w 2005
roku w 99,9 procentach zreali-
zowaliœmy plan inwestycyjny.
Bonus, w postaci przesz³o 3
mln. z³ umo¿liwi nam realizacjê
kilku wa¿nych inwestycji. Mi-
lion z³otych z tej puli otrzyma
Zak³ad Gospodarowania Nieru-
chomoœciami z przeznaczeniem
na remont pustostanów. Szacu-
je siê, ¿e za tak¹ kwotê mo¿e
zostaæ wyremontowanych od
70 do 100 lokali mieszkalnych.

Wiêcej œwiat³a!
– Zostan¹ sporz¹dzone pro-

jekty techniczne oœwietlenia
kilku ulic – Jerzy S³awiñski,
naczelnik wydzia³u infrastruk-
tury, wyjaœnia przeznaczenie
czêœci dodatkowych pieniêdzy.
– Chodzi o Fundamentow¹, Bi-
skupi¹ (od Makowskiej do Pa-
bianickiej), Czechowick¹ (od
Grochowskiej do Pabianickiej)
i Paca (od Wiatracznej do
Siennickiej). Jest, wiêc szansa,
¿e w nastêpnej kolejnoœci te
ulice zyskaj¹ nowe oœwietlenie.
Z bonusa, prawdopodobnie je-
szcze w tym roku, zostanie wy-
konane oœwietlenie ulicy Pu-
stelnickiej. Spacerowiczów,
mi³oœników zieleni, rodziców,
dzieci i osoby starsze ucieszy,

¿e z tej puli bêdzie tak¿e wyre-
montowany chodnik biegn¹cy
ulic¹ Miêdzynarodow¹ wzd³u¿
granicy Parku Skaryszewskie-
go. Jego stan jest tragiczny, co
od d³ugiego czasu sygnalizo-
wali mieszkañcy. Jeszcze na

pocz¹tku lipca wydawa³o siê,
¿e ta inwestycja bêdzie musia³a
poczekaæ. 

Dziêki dodatkowym pieni¹-
dzom (ok. 100 tys. z³.) po³ama-
ne i pokruszone p³yty chodni-
kowe zostan¹ wymienione. Po-
nad pó³ miliona z³. przeznaczo-
no na budowê alejek i oœwietle-
nia Skweru 1831 r..

Wiêcej boisk
Dziêki zastrzykowi pieniê-

dzy zostanie wybudowane no-
woczesne boisko przy Szkole
Podstawowej Nr 72 przy ul.
Paca. Koszt inwestycji to ok.
1,3 mln z³. Powstanie tam boi-
sko do pi³ki no¿nej i rêcznej,
bie¿nia prosta i okrê¿na, boisko
do siatkówki i koszykówki,
a tak¿e plac zabaw dla dzieci
z „zerówki”. 

Zmodernizowane zostanie
boisko szko³y sportowej przy
ul. Siennickiej 40. Za spraw¹
nowej skoczni do skoków

wzwy¿ lekkoatletyka, która
dominuje w tej szkole, bêdzie
mog³a wskoczyæ na jeszcze
wy¿szy poziom. Zbudowana
zostanie te¿ tzw. pó³bie¿nia
(czêœæ bie¿ni z jednym zakrê-
tem) i skocznia do skoków
w dal. – Bardzo mnie cieszy, ¿e
nasza szko³a otrzyma nowo-
czesne boisko – mówi Dorota

Binda, dyrektor SP 72 z ul. Pa-
ca. - Wiem, ¿e rozstrzygnê³o to
siê w ostatnich dniach, ale
burmistrz Mroz ju¿ w maju za-
pewnia³ mnie, ¿e bêd¹ siê sta-
rali, aby w 2007 r. takie boisko
powsta³o. Obecne asfaltowe
bardziej przypomina tor prze-
szkód. Ju¿ widzê, jak ta wiado-
moœæ uraduje dzieci, które je-
szcze nic o niej nie wiedz¹, bo
s¹ na wakacjach! Technicznie
mo¿liwe jest, ¿e boisko po-
wstanie jeszcze przed koñcem
roku, ale tak naprawdê wszy-
stko zale¿y od tego, jak poto-
czy siê przetarg na realizacjê
inwestycji. 

Wiêcej sal
- Powody do radoœci bêd¹

mia³y tak¿e dzieci z innych
szkó³ – mówi Mateusz Mroz,
którego ustrzeliliœmy obiekty-
wem aparatu na boisku Szko³y
Podstawowej Nr 168 przy ul.
Zwyciêzców. Po kilku koz³ach,
dwutaktach i wrzutkach bur-
mistrz odda³ pi³kê graj¹cej na
boisku m³odzie¿y (na zdjêciu)
i powiedzia³: -  Tu, gdzie stoimy
powstanie nowoczesna sala
gimnastyczna. Prace zaczn¹ siê
jeszcze w tym roku i bêd¹
znacznie szersze ni¿ pierwotnie
zak³adaliœmy. Dziêki przesuniê-
ciu œrodków finansowych ta in-
westycja szybciej zostanie
ukoñczona. A druga sala gim-
nastyczna zbudowana bêdzie
przy 28 Gimnazjum na ul.
Umiñskiego...

Mateusz Mroz schyli³ siê,
aby razem z ch³opcami zebraæ
z asfaltu „drobniaki”, które
wczeœniej musia³y wypaœæ ja-
kiemuœ zapalonemu koszyka-
rzowi. Farciarz z tego burmi-
strza. A to podkowê koñsk¹
znajdzie w Parku OPAK, a to
trochê bilonu na boisku..., a to
grubsz¹ kwotê dla Dzielnicy
z Miasta dostanie... Oby tak
dalej!            Adam Rosiński
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Nowe szaty „Pekinu”
W po³owie lipca nast¹pi³ odbiór techniczny
rewitalizowanego budynku przy ul. Kobiel-
skiej 88/92. Dziêki takim inwestycjom widaæ,
jak fragmenty Pragi Po³udnie zmieniaj¹ swo-
je oblicze. Zmiany architektoniczne maj¹ po-
ci¹gaæ za sob¹ zmiany w zachowaniach
i mentalnoœci mieszkañców.

Okolice po³o¿o-
ne w kwartale ul.
Podska rb iñsk ie j ,
Dwernickiego, Sien-
nickiej i Kobielskiej
nie maj¹ dobrej s³a-
wy. Œwiadczy o tym
chocia¿by obiegowa
nazwa terenu – „Pe-
kin”. Takie obszary
idealnie wpisuj¹ siê
w proces rewitaliza-
cji. M.in. to w³aœnie
jest powodem budo-
wy w pobli¿u nowe-
go Centrum Promo-
cji Kultury, czy re-

witalizacji pobliskiego Parku OPAK i Osiedla TOR. W ubieg³ym
roku odnowiony zosta³ potê¿ny budynek u zbiegu ul. Kobielskiej
i Podskarbiñskiej, w którym przez wiele lat mia³a siedzibê po³u-
dniowopraska Prokuratura. Dwa tygodnie temu, wczeœniej ni¿ pla-
nowano, zakoñczono pracê przy kolejnym budynku przy ul. Ko-
bielskiej. Przed nieruchomoœci¹, która otrzyma³a now¹ elewacjê,
zjawili siê przedstawiciele administracji i wykonawcy robót (na
zdjêciu). 

– Elewacja budynku to nie wszystko – wyjaœnia odbieraj¹ca pra-
cê Lucyna Dolota, inspektor z AN nr 5. – Budynek zosta³ poddany
termomodernizacji, wymieniono znaczn¹ czêœæ okien, wykonawca
odtworzy³ elementy architektoniczne. Wczeœniej w nieruchomoœci
wyremontowano dach i instalacjê elektryczn¹. W tasiemcowym
bloku przy Kobielskiej 88/92 znajduje siê a¿ 150 lokali socjalnych,
w których mieszka kilkaset osób. – Dziêki termomodernizacji ko-
szty, jakie mieszkañcy ponosili na ogrzewanie mog¹ spaœæ nawet
o po³owê. To bardzo du¿e oszczêdnoœci. – dodaje administratorka
Kamila Szel¹gowska. – A elewacja... to... cukiereczek! Nie mogê
siê na ni¹ napatrzeæ!

Rzeczywiœcie jest siê czym pochwaliæ. Teraz mieszkañcy musz¹
zadbaæ, ¿eby œciany budynku nie by³y niszczone i malowane. Przy-
jemniej siê mieszka w ³adnej nieruchomoœci nawet, jeœli nie jest
ona komfortowa. Administracja chcia³aby, aby w tym budynku zo-
sta³a tak¿e zrobiona instalacja gazowa i centralne ogrzewanie. 

– Wys³aliœmy takie zapotrzebowanie do ZGN – mówi inspektor
Dolota. rosa

INWESTYCYJNY BONUS
Boiska przy szko³ach na ul. Paca i Siennic-
kiej, chodnik wzd³u¿ ogrodzenia Parku Skary-
szewskiego, oœwietlenie ul. Pustelnickiej... –
sprawdziliœmy, na co w³adze Pragi Po³udnie
przeznaczy³y dodatkowe pieni¹dze z Miasta
przyznane Dzielnicy w lipcu. „Zahaczyliœmy”
te¿ o inne inwestycje.



„Czeka³am na leczenie krêgos³upa po-
nad trzy miesi¹ce. Ale kiedy ju¿ szczêœli-
wa zawlok³am siê do miejsca rehabilita-
cji, okaza³o siê, ¿e tylko niewielka czêœæ
zleconych mi zabiegów jest bezp³atna.
Zap³aci³am wiêc – choæ na ubezpieczal-
niê mia³am skierowanie. Ból jednak nie
mija³. Jedynym plusem by³o uzyskanie
adresu do „Naturmedu” od... rehabili-
tantki szpitala. Na to warto by³o czekaæ”.

Wies³awa Bartoszak z Warszawy
Coraz czêœciej zdarza siê, ¿e lekarze

równie¿ proponuj¹ pacjentom zabiegi
manualne u znanego krêgarza, uwa¿aj¹c,
¿e to najlepsza metoda zlikwidowania
bólu krêgos³upa, je¿eli nie ma przeciw-
wskazañ. Bardzo czêsto okazuje siê, ¿e
mo¿na unikn¹æ nawet operacji krêgos³u-
pa. A przecie¿ leczenie lekami przeciw-
bólowymi niesie ryzyko wyst¹pienia
dzia³añ ubocznych – niejednokrotnie
gorszych w objawach ni¿ sam ból krêgo-
s³upa.

„Mam 41 lat, by³em zawsze bardzo
sprawny i aktywny zawodowo, jednak co-
raz bardziej nasilaj¹cy siê ból krêgos³upa
promieniuj¹cy do nogi zupe³nie ograni-
czy³ mi wszelkie czynnoœci, potworne
bóle nie ustêpowa³y po ¿adnych zastrzy-
kach i lekach doustnych. Za to owrzodze-
nie dwunastnicy i wysokie ciœnienie (choæ
by³em zawsze niskociœnieniowcem) skoñ-
czy³o siê szpitalem. Prze¿y³em koszmar
bólu, ju¿ nie tylko krêgos³upa.

Dopiero w „Naturmedzie” znalaz³em
pomoc – bez leków!”

Janusz Œwi¹tek 
ekonomista z Warszawy

Zdarza siê, ¿e drêtwiej¹ nam rêce, no-
gi, bark, mamy problemy z prac¹ serca,
arytmi¹, czujemy ból w klatce piersiowej,
a wyniki badañ lekarskich s¹ dobre. Czê-
sto boli g³owa, mêczy bezsennoœæ, ¿adne
leki nie usuwaj¹ bólu, jest coraz gorzej.
Problemy takie i wiele innych maj¹ lu-
dzie starsi, ale coraz czêœciej i m³odzi. Po
wielu wizytach w ró¿nych gabinetach po-

zostaje jedna metoda: chiropraktyka me-
dyczna, czyli krêgarstwo.

Coraz wiêcej ludzi wybiera manualne
leczenie krêgos³upa, na ogó³ po d³ugim le-
czeniu lekami, po wielu doœwiadczeniach
szpitalnych czy sanatoryjnych. Zdarza siê
równie¿, ¿e ci zoperowani pacjenci maj¹
nawrót dolegliwoœci, problemy bólowe
nadal nie pozwalaj¹ normalnie ¿yæ.

Bóle krêgos³upa to najpowa¿niejszy pro-
blem zdrowotny obecnych czasów. Przycho-
dniê „Naturmed” i mgr Andrzeja Bed-
narczyka, specjalizuj¹cych siê w udzielaniu
pomocy przy tego typu dolegliwoœciach, zna
od kilku lat wiele œrodowisk lekarskich
i ogromna liczba pacjentów.

„Myœla³em, ¿e Ÿle s³yszê, kiedy ortope-
da po zbadaniu i obejrzeniu RTG powie-
dzia³: „tylko dobry krêgarz”. I poleci³
oœrodek medyczny „Naturmed”. 

Choæ zawsze by³em nieufny, sceptyczny
– tym razem przyjecha³em tu z nadziej¹

i wiar¹. I nie zawiod³em siê. Brak mi dziœ
s³ów, by okreœliæ swoj¹ wdziêcznoœæ...”.

Waldemar Wils
Wiêkszoœæ chorób i dolegliwoœci ma

swój pocz¹tek, przyczynê w chorym syste-
mie nerwowym. W oœrodku „Naturmed”
mgr Andrzej Bednarczyk stosuje spraw-
dzone techniki manualne do regulacji prze-
wodnictwa nerwowego, by bez leków,
szczególnie psychotropowych, zlikwido-
waæ efekty stresu, depresji. Z ogromnym
powodzeniem likwiduje ró¿ne rodzaje ner-
wic, nerwobóle – na ogó³ leczone dotych-
czas lekami, w dodatku bez skutku.

Bardzo du¿o mówi siê w ró¿nych me-
diach o zdrowiu, leczeniu i lekach. Re-
klamy przeœcigaj¹ siê w pomys³ach, za-

pewniaj¹, obiecuj¹. Ogromna liczba ga-
binetów i „cudownych uzdrowicieli”
odbiera zaufanie. Trudno podj¹æ decyzjê,
gdzie i do kogo iœæ, tyle s³yszymy o na-
ci¹gaczach. A na domiar tego ciê¿ko uzy-
skaæ skierowanie na badanie, leczenie,
miesi¹cami trzeba czekaæ, by dostaæ siê
do specjalisty. 

Dlatego warto wiedzieæ o oœrodku
zdrowia „Naturmed”, w którym przyj-
muje mgr Andrzej Bednarczyk, bo to
rzetelna szansa na pomoc, na leczenie –
w ka¿dej grupie wiekowej i niemal
w ka¿dej dolegliwoœci. AS 2006
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REKLAMA REKLAMA

WARSZAWA

ul. Komorska 42, 
Warszawa-Grochów

Tel. 879-87-61

Stomatologia 
zachowawcza

� wybielanie zêbów
� profilaktyka próchnicy dzieci

Protetyka
� mosty i korony porcelanowe
� protezy akrylowe 

i szkieletowe
� protezy elastyczne

Ortodoncja
� aparaty sta³e i ruchome

Chirurgia
Stomatologiczna

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

zêbów zatrzymanych
� chemisekcje
� IMPLANTY

Zapraszamy 
na leczenie doros³ych,

m³odzie¿, dzieci.

Znieczulenia miejscowe
Nowoczesny sprzêt i materia³y

Indywidualny dobór 
postêpowania leczniczego
PORADY I PRZEGL¥D

Czynne codziennie – 900-2100 

sobota – 900-1500

Mo¿liwoœæ p³acenia 
KARTAMI KREDYTOWYMI

� sprzêt rehabilitacyjno-medyczny
� materace ortopedyczne
� refundacja NFZ

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

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

RAT
Y
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Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia – wybrane procedury medyczne

Poradnia Chorób Sutka, 
Profilaktyki Przeciwnowotworowej

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

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

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

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

� Densytometrie – (ACHILLES PLUS) – badanie gêstoœci koœci

� Konsultacje onkologiczne

� Konsultacje endokrynologiczne

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

� Biopsje pod USG � Badania laboratoryjne

� Profilaktyka grupowa dla zak³adów pracy

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

APARATY S£UCHOWE

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

ul. Br. Czecha 39
tel.353−42−50

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do Lekarzy 

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

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 dla noworodków, dzieci,

dorosłych
· EEG Biofeedback terapia dla dzieci

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

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

WIECZNY PROBLEM,
czyli o bólu kręgosłupa

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

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

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

Niedosłyszysz?
Nie jesteś sam...
Czy wiesz, ¿e oko³o 500 milionów ludzi na ca³ym œwie-
cie ma ubytek s³uchu? To jedno z najbardziej powszech-
nych schorzeñ i jedno z najbardziej niezrozumianych.
Wielu ludzi uwa¿a, ¿e aparaty s³uchowe s¹ du¿e, uci¹¿-
liwe i niezbyt przydatne. Ale dzisiejsze rozwi¹zania s¹
ma³e, w pe³ni zautomatyzowane, dyskretne i bardzo sku-
teczne. Klub ludzi o „s³uchu niekoniecznie idealnym”
skupia rzesze cz³onków i wiêkszoœæ z nich jest zadowo-
lona z tego, ¿e zdecydowa³a siê podj¹æ dzia³anie.

Gdy ju¿ pogodz¹ siê z myœl¹ i przyzwyczaj¹ do noszenia apara-
tu, czêsto zastanawiaj¹ siê nad tym, jak dawali sobie radê przedtem
i dlaczego nie zrobili tego wczeœniej.

Istnieje wiele przyczyn powoduj¹cych utratê s³uchu. Jednak
g³ówn¹ przyczyn¹ jest naturalny proces starzenia. Utrata s³uchu czê-
sto postêpuje powoli, latami, a¿ w koñcu trzeba coœ z tym zrobiæ.

Czêsto powtarzane zdanie: „S³yszê dobrze, po prostu nie rozu-
miem co do mnie mówisz!” nale¿y potraktowaæ jako pierwsze
ostrze¿enie. Dopiero, gdy przyjaciele i bliscy sugeruj¹ istnienie
problemu, zaczynamy na to zwracaæ uwagê. Trudno pogodziæ siê
z faktem, ¿e s³uch sta³ siê naszym s³abym punktem, szczególnie
gdy wszystko inne jest w porz¹dku. Ale gdy ju¿ poradzimy sobie
ze zdziwieniem i frustracj¹, znajdziemy wiele powodów, ¿e nale¿y
coœ z tym zrobiæ.

Im szybciej zaakceptujemy swoj¹ utratê s³uchu, tym szybciej
znajdziemy rozwi¹zanie. Dzisiejsze aparaty s³uchowe s¹ bardzo za-
awansowane i pomagaj¹ przywróciæ kontakt z otoczeniem. W œwie-
cie wspomaganego s³yszenia mo¿na poczuæ siê wygodnie i bez-
piecznie, a porozumiewanie z innymi przestanie byæ ciê¿arem.

„W ostatnich latach obserwujemy zwiêkszone zainteresowanie pa-
cjentów naszymi us³ugami. Noszenie nowoczesnego, miniaturowego
aparatu s³uchowego nie jest ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20 lat temu, a ja-
ko najczêstsze przyczyny dyskomfortu pacjenci wskazuj¹ trudnoœci
w komunikowaniu siê z rodzin¹ i znajomymi. Nowoczesne technologie
nie ominê³y aparatów s³uchowych, które wyposa¿one s¹ w bardzo
szybkie procesory potrafi¹ce czyniæ z dŸwiêkiem prawdziwe cuda” –
mówi Jacek Kozio³, dyplomowany audioprotetyk z firmy Fonikon,
która specjalizuje siê w niesieniu pomocy osobom niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ wakacyjn¹ promocj¹ pracownicy ga-
binetu audioprotetycznego firmy FONIKON mieszcz¹cego siê
przy ulicy Br. Czecha 39 zapraszaj¹ na bezp³atne badania s³u-
chu. Poza zbadaniem s³uchu pacjenci mog¹ tak¿e nieodp³atnie
zasiêgn¹æ fachowej porady i przymierzyæ aparat s³uchowy.
Przy zakupie pomocy s³uchowych istnieje mo¿liwoœæ skorzysta-
nia z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dofinan-
sowania przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Gabinet
czynny jest codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
10.00 – 17.30, tel. 022 353 42 50. AS 2006

NNAATTUURRMMEEDD
Ursus – Go³¹bki ul. Koronacyjna 15, tel. 022 662-49-07 lub 604-092-007

zapisy codziennie 9.00 – 20.00
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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

P a m i ê t a j m y
o tym, ¿e nie tyl-
ko nam – w³a-
œcicielom zwie-
rz¹t – ale i na-
szym podo-
piecznym groziæ
mo¿e przegrza-
nie, a nawet
udar cieplny.

Co prawda natura
wrêcz w idealny sposób chroni psy i koty
przed skutkami upa³u, tym nie mniej uwa-
gi nigdy nie za wiele. Zwa¿my na to, ¿e
pies de facto siê nie poci. Skóra jego po-
zbawiona jest praktycznie gruczo³ów po-
towych z ma³ym wyj¹tkiem poduszek pal-
cowych. Tote¿ jedynym sposobem na od-
danie nadmiernej iloœci ciep³a jest „ziaja-
nie”. Koty s¹ du¿o mniej wra¿liwe ni¿ psy
na zwy¿kê temperatur otoczenia, dlatego
objaw ten wystêpuje u nich doœæ rzadko.
Wzmo¿one oddychanie (ziajanie) sprzyja
wysychaniu œluzówek jamy ustnej, gard³a
i krtani. Nastêpuje oddawanie wraz z wy-
dychanym powietrzem du¿ej iloœci pary
wodnej. Dochodzi do znacznej utraty wo-
dy. Z tego wzglêdu absolutnie koniecz-
nym jest zapewnienie zwierzêciu sta³ego
dostêpu do œwie¿ej wody. W przeciwnym
razie dojœæ mo¿e do pora¿enia cieplnego
zwierzêcia. Wówczas zwierzê wykazuje
ogólne os³abienie, mog¹ wyst¹piæ zabu-
rzenia równowagi, b³ona œluzowa jamy
ustnej staje siê blada i sucha lecz tempera-
tura cia³a zwierzêcia jest normalna. Têtno
psa jest szybkie i s³abe, pojawiaj¹ siê dre-
szcze. 

Chc¹c pomóc zwierzêciu powinniœmy
przenieœæ go do zacienionego i dobrze
przewietrzanego miejsca. Powinniœmy
tak¿e u³o¿yæ go w tzw. pozycji przeciw-
wstrz¹sowej tzn. na boku i z g³ow¹ po-
³o¿on¹ nieco ni¿ej ni¿ ca³a reszta cia³a.
Otwórzmy te¿ pyszczek psa i wysuñmy
na bok jêzyk. W przypadku wyst¹pienia
dreszczy okryjmy cia³o psa. Podajmy

ch³odn¹, ale nie lodowat¹ wodê do pi-
cia.

Du¿o groŸniejszy jest jednak udar ciepl-
ny. Dochodzi do niego poprzez nagroma-
dzenie siê olbrzymiej iloœci ciep³a w orga-
nizmie psa. Nastêpuje lawinowy wzrost
temperatury zwierzêcia i to nawet niekie-
dy do 40 i wiêcej stopni. W ciê¿kich przy-
padkach zwierzê jest nieprzytomne, mo¿e
mieæ drgawki, ciê¿ko oddycha, jest w sta-
nie zapaœci. W l¿ejszych – ma pianê na
pysku, wysuniêty jêzyk, du¿e trudnoœci
z oddychaniem, jest nadmiernie pobudzo-
ne lub os³abione i apatyczne, wykazuje
zaburzenia orientacji, chwiejny chód,
wpada na przeszkody. 

Natychmiast trzeba przyst¹piæ do rato-
wania zwierzêcia, d¹¿¹c do jak najszyb-
szego och³odzenia jego cia³a. Obficie,

wiêc polewamy zimn¹ wod¹ ca³ego psa
i staramy siê wytrzeæ pianê z jego pyszcz-
ka. Nastêpnie robimy zimne ok³ady zmo-
czonym rêcznikiem lub kocem. Przenosi-
my go w zaciemnione i przewiewne miej-
sce, uk³adamy w pozycji przeciwwstrz¹-
sowej. Ostro¿nie podajemy zimn¹ wodê.
Jeœli po kilku minutach zwierzê nie wyka-
zuje znacznej poprawy, nale¿y natych-
miast zwróciæ siê po pomoc do najbli¿szej
lecznicy weterynaryjnej. Pamiêtajmy
o tym, ¿e udar cieplny mo¿e powodowaæ
trwa³e uszkodzenie mózgu, a nawet
œmieræ zwierzêcia.

Jak nale¿y zapobiegaæ przed pora¿e-
niem i udarem s³onecznym?

Pamiêtajmy, by pies mia³ sta³y i nieo-
graniczony dostêp do wody. W przypad-
ku psów, które przebywaj¹ przez wiêk-
szoœæ dnia wokó³ domu warto pozosta-
wiæ nawet dwie miski z wod¹, a to na
wypadek, gdyby okaza³o siê, ¿e jedna to
za ma³o lub jedna z nich jest pusta. Pa-
miêtajmy o tym, by zapewniæ psu prze-
wiewne, zacienione lokum. Mo¿e to byæ
daszek, ogrodowy parasol, a nawet
wiêksze liœciaste drzewo. Unikajmy
d³u¿szych spacerów z psem w po³udnio-
wych porach dnia. Starajmy siê d³u¿sze
spacery odbywaæ wczesnym rankiem
i wieczorem. Po³udniowe ograniczmy do
minimum tak, by pies za³atwi³ tylko
swoje potrzeby fizjologiczne. Pozwólmy
przespaæ psu najwiêkszy upa³, niech wy-
bawi siê i wybiega podczas wieczornego
spaceru. 

Nie panikujmy, jeœli zwierzê podczas
upa³ów nie chce jeœæ. To zupe³nie nor-
malna reakcja. Nie strzy¿my te¿ psa tu¿
przed upa³ami, pamiêtajmy o tym, ¿e
sierœæ stanowi bardzo wa¿n¹ warstwê izo-
lacyjn¹ zapobiegaj¹c¹ przegrzaniu. Wy-
bieraj¹c siê z psem w podró¿ samocho-
dem pod ¿adnym pozorem nie wolno po-
zostawiaæ go w szczelnie zamkniêtym sa-
mochodzie, stoj¹cym w pe³nym s³oñcu.
Zwa¿my, ¿e temperatura wewn¹trz samo-
chodu po kilkunastu minutach dochodzi
do 40 –50 stopni C. Wówczas bardzo ³a-
two o udar cieplny. Nie zapomnijmy rów-
nie¿ zabraæ w podró¿ zapas wody i miskê
dla psa.
Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

M I E S Z K A Ñ C U  p o m ó ¿ !
UPA£Y

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski

Specjalista Chorób Psów i Kotów
04-052 Warszawa ul. Grenadierów 13,

tel. (022) 673-70-25
od poniedzia³ku do pi¹tku: 9.00-19.00 

sobota: 9.00-14.00, 
niedziela: umówione wizyty

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


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


 Manicure, Tipsy
 Medyczna Pielêgnacja Stóp

 Szybkie, bezpieczne i trwa³e opalanie ERGOLINE 600 TURBO – POWER

FRYZJERSTWO DAMSKIE, MÊSKIE, DZIECIÊCE
Pe³en zakres us³ug

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−607−190−012

TAPICER

ATRAKCYJNY LOKAL U¯YTKOWY
o powierzchni 57 m kw. 

przy ulicy Biskupiej 48 (Goc³awek) 
po Gabinecie Kosmetycznym

wynajmie Spó³dzielnia Mieszkaniowa 
– tel./fax (022) 612-04-59

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

www.krynica.com.pl/zgoda/

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

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

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

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

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

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

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

Spó³dzielnia Mieszkaniowa 
zatrudni na 1/2 etatu

SPECJALISTÊ ds. TECHNICZNYCH
Od kandydata wymagamy:
� wykszta³cenia minimum œredniego
� uprawnieñ budowlanych
� znajomoœci zagadnieñ zwi¹zanych ze spó³dzielczoœci¹
� komunikatywnoœci
� kreatywnoœci

Oferta powinna zawieraæ: 
CV, list motywacyjny, kwalifikacje.

Oferty nale¿y sk³adaæ do 09.08.2006 r.
w biurze spó³dzielni przy ul. Ostrzyckiej 2/4 
w sekretariacie p. nr 8 w godz. 10.00-15.00.

Oddaj¹c ksi¹¿kê do r¹k Czytelnikom liczymy, ¿e na coœ siê
przyda. Starszym, mo¿e przywiedzie na myœl ich wspomnienia,
m³odszym poka¿e, ¿e wszystko ju¿ by³o, ale te¿, ¿e wszystko
mo¿e siê jeszcze zdarzyæ i przed nimi te¿ mog¹ stan¹æ takie wy-
zwania, jakie stanê³y przed starszym pokoleniem.

¯yciorysami ludzi, których biogramy lub wspomnienia tu
przytaczamy, mo¿na by obdarzyæ po kilka osób. ¯yczenie:
„obyœ ¿y³ w ciekawych czasach” w ich przypadku spe³ni³o siê
a¿ nadto. Polesie kobryñskie, nasza ma³a ojczyzna, dla wielu
kraj lat dziecinnych, jest mocno zanurzona w czasie i zajmuje
okreœlone miejsce w przestrzeni.

Przedstawiliœmy historiê tej ziemi najczêœciej bardzo niespo-
kojn¹, bowiem bez historii nie ma teraŸniejszoœci i nie ma przy-
sz³oœci. Mi³oœnicy opisów potyczek i wojen znajd¹ tu dla siebie
nowe dane o 30. Polskiej Dywizji Piechoty zwanej ¯elazn¹
i Niezawodn¹ Dywizj¹.

Odbywaliœmy podró¿e sentymentalne w poszukiwaniu swych
korzeni. Zachêcamy wszystkich do takich podró¿y do swoich
ma³ych ojczyzn. Zachêcamy te¿ do odbywania podró¿y mniej
sentymentalnych, po prostu dla poznania krajów i ludzi. Zachê-
camy szczególnie do odwiedzenia Polesia. Kraina to urocza,
a ludzie w niej przyjaŸni. 

Ksi¹¿ka zredagowana przez zespó³ pod kierownictwem Bohdana
Mi³aczewskiego, wydana przez PWH Graf.
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AUTO−MOTO

�Sprzedam Forda Escort 1,6D,
85 r., stan dobry. Tanio.

Tel. 022 818-02-41 
(po 16.00)

KUPIĘ

�� AAAA Pocztówki, znacz-
ki, monety oraz inne
przedmioty. 

Tel. 022 610-33-84
� AAA Antyki, meble, obra-
zy, zegary, platery, srebra i in-
ne przedmioty. 

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

�� KUPIÊ meble, obrazy, ze-
gary, pocztówki, znaczki oraz
monety i inne przedmioty. 

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

� Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18. Tel. 022 831-36-48
� Znaczki, pocztówki, mone-
ty, medale, banknoty, akcje. 

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

SPRZEDAM

� Magiel elektryczny. 
Tel. 022 610-30-01 

po 19.00
� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, kon-
serwacja, akcesoria. 

Tel. 0606 742 822

MEDYCZNE

RAMKA
� Blokery, Esperal, odtrucia.
Tel. 022 671-15-79, 022 613-
98-37
� Medyczna pielêgnacja stóp
- równie¿ diabetycy. 

Tel. 022 870-14-44

NAUKA

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

Tel. 0693-427-846;
022 613-06-74

� Francuski, rosyjski – t³u-
maczenia przysiêg³e, tech-
niczne, handlowe, finansowe. 

Tel. 022 815-44-91
� LO dla Doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Szkolenia z zakresu BHP. 

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

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Mieszkanie jednopokojo-
we, widne, ogrzewanie – WA-
WER, REMBERTÓW, MA-
RYSIN. Bezpoœrednio. 

Tel. 022 812-70-92

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

� Lokal 83 m kw., ³adny,
z witryn¹ ul. Komorska (bli-
sko bazaru Szembeka) - na
biuro, hurtowniê, us³ugi. 

Tel. 022 610-02-14; 
0601-430-889

�Mieszkanie 58 m kw., ume-
blowane, 2 p.

Tel. 0663-739-798
� Poszukujê placu pod konte-
ner w rejonie ul. Czapelskiej. 

Tel. 022 499-20-62; 
0889-134-972

� Warsztat œlusarsko-tokar-
ski. Tel. 022 612-60-34; 

0602-68-91-28

NIERUCHOMOŚCI/ wynajmę

� Zainteresowanemu ga-
ra¿/magazyn o powierzchni
20 m kw. w Rembertowie. 

Tel. 0506-518-107

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Lub wynajmê gara¿ przy ul.
Chrzanowskiego, za baz¹
MPT. Tel. 0600-007-205
� Lub wynajmê pawilon han-
dlowo-us³ugowy 30 m kw.,
1600 z³ – op³aty, Goc³aw. 

Tel. 022 613-63-53;
06091-383-343

DAM PRACĘ

� Firma z bran¿y us³ug ko-
munalnych zatrudni osobê

do zarz¹dzania na terenie ba-
zy. Tel. 022 750-93-14
� Firma z bran¿y us³ug ko-
munalnych zatrudni kierow-
ców z kat. C+E. 

Tel. 022 750-93-13
� Opiekunki do chorych. Dy-
¿ury w domu pacjenta. 

Tel. 022 815-30-62
� Przyjmê emerytkê do diete-
tycznego gotowania, okolice
ul. Paca. 

Tel. 022 810-12-03
� Zostañ konsultantk¹ Orifla-
me. Warto. 

Tel. 022 617-74-67

PRAWNE

�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe, porady.
Wawer - Anin ul. Ukoœna. 

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

� KANCELARIA – niedro-
gie porady prawne – sprawy
rodzinne, spadkowe, lokalo-
we, nieruchomoœci, obs³uga
firm – „Universam” Grochów
(nad bankiem). 
Tel. 022 810-00-61 - 66 w. 252; 

0693-444-108

RÓŻNE

� Aby wybraæ samemu
Otwarty Fundusz Emerytalny
COMMERCIAL UNION, za-
dzwoñ. Tel. 0602-755-270
�� Bielizna, pasmanteria –
ul. Fieldorfa 10/324

� Docieplanie budynków –
dop³aty, kredyty. 

Tel. 0605-922-252
� Domy z bali. 

Tel. 0888-708-650
�� Gara¿e blaszane, wiaty –
od 1500 z³. Producent –
transport – monta¿ – gratis.
Raty. Tel. 022 760-64-42; 

0889-003-406
�Konsultacje dotycz¹ce zwro-
tu, zasiedzenia, reprywatyzacji
nieruchomoœci dekretowych -
siedziba UPR ul. Nowy Œwiat
41, pon. i czwartki 15.00-
17.00. Tel. 022 826-74-77; 

0606-90-40-67
�� KREDYTY - gotówkowe,
hipoteczne i samochodowe,
leasing. Sprzeda¿ domów
z bali. W-wa, ul. Miñska 69,
lok. 41. Tel. 022 870-27-83; 

0501 550 975
� Kredyty na docieplanie bu-
dynków i inne. 

Tel. 0605-922-252
RAMKA
� Opieka nad grobami
w Warszawie – tanio i soli-
dnie. Tel. 0500-336-607
� Odszkodowania powypad-
kowe. Tel. 0605-922-252
RAMKA
Poszukujê œwiadków wtar-
gniêcia pieszego pod samo-
chód 16 grudnia 2005 r. oko³o
godziny 16.00 na skrzy¿owa-
niu ul. Szaserów i Ch³opickie-
go. Tel. 022 610-25-20;
0600-466-477 
� Tanio ubezpieczam mie-
szkania. Tel. 0605-922-252

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 

Tel. 022 610-58-50; 
0607-838-608

� Alarmy, kamery, sieci kom-
puterowe. Tel. 0501-123-967
�� ANTENY – Telewizyjne
i satelitarne, Cyfrowy Polsat
199,00 z³., 35,00 z³/m-c oraz
dekodery bez abonamentu
400 programów – 15 polskich
(Polonia, TV Trwam). Sprze-
da¿, monta¿, naprawa, gwa-
rancja. Tel. 022 815-47-25; 

0501 123 566
� Anteny SAT TV, kamery –
24 h. Tel. 0602-396-976
� Automatyczne pralki, zmy-
warki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23, 

0609 105 940
�Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowa-
nie - Szpakowski. 

Tel. 022 872-93-03
�� Czyszczenie kanalizacji,
kopanie szamb, bia³y mon-
ta¿, drobne naprawy itp. 

Tel. 022 424-92-53; 
0500-016-496

��Dachbud – oferuje sprzeda¿
i monta¿ pokryæ dachowych

najlepszych firm. Warszawa-
Rembertów, al. gen. Chruœcie-
la 8. Tel./fax. 022 673-44-24; 

0601-215-778
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. 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
� Elektryczne. 

Tel. 022 810-29-77
� Elektryk. 

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

� Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 022 813-77-82; 

0502-443-826
� FOCUS SERVICE - napra-
wa telewizorów w domu
klienta. Tel. 022 613-62-96; 

0603-40-90-20
�� Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, przeróbki, na-
prawy. Tel. 022 610-88-27; 

0888-651-163
�� Glazura, malowanie, ta-
petowanie, hydraulika, elek-
tryka, panele, gwarancja –
Firma G³owacki. Tel. 022
615-58-13, 0504 61 88 88
�� Hydrauliczne. 

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

� Hydraulik. 
Tel. 022 815-66-60, 

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

0607-773-106
� Hydraulika, glazura, re-
monty. Tel. 022 671-05-82
� Hydrauliczne, Wod.-Kan.-
Gaz., C.O. Tel. 022 613-82-96; 

0696-321-228
� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 

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

� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 
Tel. 022 612-01-95

�� Naprawa i przestrajanie
telewizorów krajowych i za-
granicznych, magnetowi-
dów, urz¹dzeñ elektronicz-
nych. Gwarancja. 

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

� Naprawa pralek, AGD, in-
stalacje elektryczne. 

Tel. 022 612-92-70; 
0601-93-68-05

� Pralki, lodówki, sprzêt
elektryczny. 

Tel. 022 610-05-30; 
022 671-80-49; 0601-361-830
�� Poprawki krawieckie –
tanio. ul. Fieldorfa 10/324
� PRANIE DYWANÓW –
verticale, tapicerki meblowej
i samochodowej. Schniêcie 3
godz. Dojazd gratis. 

Tel. 022 619-40-13; 
0502-928-147 

�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. 

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

� Przy³¹cza wodoci¹gowe,
budowa, usuwanie awarii, le-
galizacja. Tel. 0606-743-873 
�� REMONTY, przepro-
wadzki. Tel. 0502-088-052
� Remonty mieszkañ. 

Tel. 0691-040-034
� Remonty – wykoñczenia
wnêtrz – solidnie, terminowo,
pe³en zakres robót. 

Tel. 0607-996-827; 
(023) 692-61-34

� Rolety antyw³amaniowe
i naprawy. Tel. 022 613-06-74
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 – nieodp³at-
nie odbiera zu¿yty sprzêt
AGD, z³om w ka¿dej postaci,
makulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic.
Tel. 022 499-20-62 (7.00-
20.00)
�Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0692-71-78-71
� Studnie. 

Tel. 022 789-33-89
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie – meble, zabudowy,
kuchnie, szafy, pawlacze i in-
ne. Tel. 0 22 810-38-04; 

0602-126-214
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88

RAMKA
�� Us³ugi remontowe – pe³en
zakres – dla firm, osób pry-
watnych. Rachunki. Tanio,
solidnie, szybko. Tel. 0507-
080-611
�Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, prze-
k³adanie, cyklinowanie, lakie-
rowanie – osobiœcie. 

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

�� ¯aluzje, verticale, rolety,
moskitiery – producent –
monta¿, serwis. Rabat dla
emerytów i rencistów. ul. Ko-
morska 42 godz. 9.00-17.00; 

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

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

Tel. 022 610-54-19
� ¯aluzje verticale, rolety,
monta¿, naprawa, hurt, pranie
verticali. Tel. 022 610-23-83
� Rolety antyw³amaniowe
i naprawy. Tel. 022 610-54-19
�� ¯uk – wywóz gruzu, œmie-
ci, drzewa i mebli. 

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

ZDROWIE

� Logopeda, pedagog, psy-
cholodzy. Pracownia Psycho-
logiczna. Tel. 022 612-16-60

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

022 613-98-37

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

Tel. 0507-080-611

Opieka nad grobami w War-
szawie – tanio i solidnie. 

Tel. 0500-336-607

Poszukujê œwiadków wtar-
gniêcia pieszego pod samo-
chód 16 grudnia 2005 r. oko³o
godziny 16.00 na skrzy¿owa-
niu ul. Szaserów i Ch³opickie-
go. Tel. 022 610-25-20; 

0600-466-477 

Skup Czapelska. Aktualna
cena puszek ALU 5 z³/kg*
(700-2000). Tel. 022 499-20-62
* cena z innym towarem
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REKLAMA REKLAMA

Skup Czapelska – nieod-
p³atnie odbiera zu¿yty
sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³ucz-
kê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 022 499-20-62 (700-2000)

NIERUCHOMOŚCI

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

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

PODRÊCZNIKI SZKOLNE
ceny katalogowe

RABAT 5%
�� plecaki, piórnikiul. Suchodolska 2 (róg Kinowej)

tel. 813 29 25 www.pyka.pl

CENY
FABRYCZNE!
�� wypoczynki skórzane

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

Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Marysin Wawerski” w Warszawie
ul. Begonii 9 og³asza przetarg nieograniczony 

na sprzeda¿ lokali mieszkalnych na osiedlu w Miêdzylesiu.
Cena za 1 m kw. na dzieñ przetargu wynosi 3.900 z³.
� ¯egañska 30 m 4 – pow. u¿ytk. 128,70 m kw.

wraz z miejscem postojowym w gara¿u wielostanowiskowym
� ¯egañska 30a m 1 – pow. u¿ytk. 119,20 m kw.

wraz z miejscem postojowym w gara¿u wielostanowiskowym.
Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie Spó³dzielni do dnia 10.08.2006 r.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Spó³dzielni 
w pok. nr 7 lub telefonicznie (022) 812-02-78 w. 25.
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Dystrybucji Prasy.

SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

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

04-866 Warszawa
ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE



Kolejny termin -15 lipca br. -
dotycz¹cy przed³u¿enia Trasy
Siekierkowskiej od Wa³u
Miedzeszyñskiego do
Ostrobramskiej nie zo-
sta³ dotrzymany przez
wykonawcê Budi-
mex-Dromex. Wcze-
œniejsze zakoñczenie
utrudnia³y podobno mro-
zy, teraz upa³y. Na kiedy wy-
znaczono nastêpny termin - nie
wiadomo. Druga nitka Trasy
Siekierkowskiej w kierunku

centrum ma byæ gotowa w po³o-
wie paŸdziernika br. Bezkolizyj-
ne wprowadzenie ruchu z Ostro-
bramskiej w maju 2007 roku,
a zakoñczenie trzypoziomowe-
go wêz³a przy ul. P³owieckiej
i Marsa dwa lata póŸniej.

� � �
W œrodê – jak ka¿e stara ku-

piecka tradycja – 5 lipca uro-
czyœcie otwarto nowy super-
market Warus na Grochowie.
Placówka zajmuje du¿y pawi-
lon przy ul. Grenadierów 11
i oferuje ró¿norodny wybór to-
warów, od œwie¿utkich warzyw,
owoców, nabia³u i pieczywa
poprzez miêsa, wêdliny, napoje

i artyku³y przemys³owe. Klien-
ci od razu docenili przestronne
wnêtrze, doskona³¹ jakoœæ to-
waru i umiarkowane ceny. –
Cieszy kolejny du¿y obiekt han-
dlowy na Grochowie – powie-
dzia³ podczas poœwiêcenia skle-
pu proboszcz tutejszej Parafii
ks. pra³at Krzysztof Jackowski.

� � �
W Warszawie, jak co roku la-

tem - brakuje krwi. By szpitale
mog³y spokojnie funkcjonowaæ
potrzeba ponad trzysta litrów
dziennie, inaczej musz¹ odwo-
³ywaæ zaplanowane zabiegi
i operacje. 

Dawców jest jak na lekar-
stwo, potrzebnej krwi w banku
jest tylko po³owa, a apele po-
magaj¹ na krótko. Na dodatek
chêtnych do oddania krwi – nie
tylko dla rodziny – brakuje.
Zw³aszcza w wakacje. Do cen-
trum krwiodawstwa przy Sa-
skiej po dramatycznych apelach
w mediach w poniedzia³ek
przysz³o wiêcej osób, ni¿
w zwyk³y wakacyjny dzieñ. 

Z roku na rok w stolicy uby-
wa punktów krwiodawstwa.

Poza tym nie wszyscy praco-
dawcy respektuj¹ prawo do
wolnego dnia dla pracownika,
który odda³ krew. Najwiêkszy
deficyt dotyczy – grup 0 Rh+, 0
RH– oraz Arh+. 

� � �
W czwartek 20 lipca w Mazo-

wieckim Urzêdzie Wojewódz-
kim przy wsparciu Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa przeprowa-
dzono akcjê oddawania krwi.
Krew odda³ m.in. Tomasz Ko-
ziñski, wojewoda mazowiecki,
daj¹c tym samym przyk³ad pra-
cownikom swojego urzêdu. Na
apel odpowiedzieli urzêdnicy
MUW i przedstawiciele instytu-
cji mieszcz¹cych siê przy Placu
Bankowym. Licznie przybyli
mieszkañcy stolicy. Kolejna ta-
ka akcja planowana jest na po-
cz¹tek sierpnia. 

� � �
W Salonie Volkswagena So-

bies³awa Zasady odbêdzie siê
spotkanie z Andrzejem Sochac-
kim – polskim podró¿nikiem,
maj¹cym za sob¹ szeœæ podró¿y
dooko³a œwiata (m.in. samocho-
dem, jachtem, poci¹giem i mo-
torem). Spotkanie to bêdzie
jednoczeœnie okazj¹ do zapre-
zentowania samochodu marki
VW (popularnego „garbusa”
pieszczotliwie nazwanego
PRYSZCZ), którym pan An-
drzej odby³ pierwsz¹ ze swoich
podró¿y w latach 1977-1979.

Andrzej Sochacki jest rodo-
witym warszawiakiem urodzo-
nym i wychowanym na sto³ecz-
nym Targówku, który po ukoñ-
czeniu SGGW wyjecha³ do Sta-
nów Zjednoczonych, gdzie

mieszka w Arizonie. Do Polski
przyjecha³ w maju br. sprowa-

dzaj¹c do kraju swojego
„Pryszcza”, który od 17

lat ozdabia³ muzeum
Volkswagena w Wol-
fsburgu, a obecnie
stanie siê atrakcj¹ sa-

lonu samochodowego
Sobies³awa Zasady. Kon-

ferencja i pokaz „garbusa”
odbêdzie siê w czwartek 27 lip-
ca br. o godz. 13.00 w salonie
VW Sobies³awa Zasady przy
ul. Grochowskiej 163.

� � �
D³uga, mroŸna zima, a teraz

upalne i suche lato powoduj¹,
¿e drzewa w Warszawie usy-
chaj¹. Najwiêcej ginie klonów,
kasztanowców i lip. 

Najbardziej wra¿liwe na za-
nieczyszczenia gleby s¹: klony,
kasztanowce i lipy, dlatego
dendrolodzy radz¹, by zastêpo-
waæ je bardziej odpornymi: pla-
tanami, gledicjami, czy nie-
którymi odmianami jarz¹bów.
Wszystkie gatunki wymagaj¹
jednak podlewania. 

S³u¿by zajmuj¹ce siê pielê-
gnacj¹ zieleni podlewaj¹ jedy-
nie m³ode nasadzenia. Kilkulet-
nie i starsze drzewa musz¹ so-
bie radziæ same. Woda deszczo-
wa z trudem dociera do korzeni,
wiêkszoœæ sp³ywa po p³ytach
chodnikowych do kanalizacji.
Na ulicach go³ym okiem mo¿na
rozpoznaæ, które nasadzenia
maj¹ instalacjê nawadniaj¹c¹. 

Warto pamiêtaæ, ¿e drzewa
dostarczaj¹ tlenu, t³umi¹ ha³as
i poch³aniaj¹ zanieczyszczenia,
a poza tym szumi¹, pachn¹ i da-
j¹ upragniony cieñ. Dlatego
warto o nie dbaæ. (ab) (mkp)
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62. rocznica wybuchu 

Powstania Warszawskiego
�� 28 lipca (pi¹tek): godz. 10.30 – uroczystoœæ przy
Kamieniu Pami¹tkowym poœwiêconym „¯o³nierzom
¯ywiciela” – Park im. „¯o³nierzy ̄ ywiciela” przy ul. Po-
pie³uszki; godz. 17.00 – Uroczysta Msza Œwiêta w Ko-
œciele p.w. Œw. Stanis³awa Kostki, po mszy program
artystyczny pt. „Pierwszy Sierpnia 1944 – Warszawa
Walczy!” – ul. Kardyna³a Stanis³awa Hozjusza 2.

�� 29 lipca (sobota): godz. 16.00 – Inscenizacja ataku oddzia³ów po-
wstañczych na Polsk¹ Wytwórniê Papierów Wartoœciowych, zakoñ-
czona inscenizacj¹ muzyczn¹ na Rynku Nowego Miasta; godz. 19.00
– Koncert dla m³odzie¿y pt. „Pamiêtamy ‘44” – Park Wolnoœci, Mu-
zeum Powstania Warszawskiego.
�� 30 lipca (niedziela): godz. 10.00 – Spotkanie Powstañców War-
szawskich z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyñ-
skim oraz pe³ni¹cym funkcjê Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warsza-
wy Kazimierzem Marcinkiewiczem. Uroczystoœæ nadania odznaczeñ
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Park Wolnoœci, Muzeum
Powstania Warszawskiego (wejœcie z zaproszeniem); Uroczystoœci ob-
chodów 62 rocznicy Powstania Warszawskiego na Cmentarzu
Bródzieñskim – godz. 10.00 – Msza œw. w miejscowym koœciele
(drewnianym). Po mszy przejœcie do Symbolicznej Mogi³y ¯o³nierzy 
6-XXVI Obwodu AK w Al. 22, wyst¹pienie okolicznoœciowe, Apel Pole-
g³ych i z³o¿enie kwiatów. godz. 18.00 – Msza Œwiêta dla warszawia-
ków i harcerzy – Park Wolnoœci, Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Wieczorne zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, kino ple-
nerowe, Park Wolnoœci. 
�� 31 lipca (poniedzia³ek): godz. 12.00 ul. Brzeska 24 – uroczyste
spotkanie przed tablic¹ pami¹tkow¹ upamiêtniaj¹c¹ Powstañczy Zryw
1 sierpnia 1944 roku. Organizatorzy Telekomunikacja Polska S.A., Œro-
dowisko ¯o³nierzy 6-XXVI Obwodu (Praga) Zwi¹zku Powstañców War-
szawskich i Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej; godz.
12.00 – Uroczysta Sesja Rady m. st. Warszawy – Zamek Królewski;
godz. 18.00 – Uroczysta polowa Msza Œwiêta przed Katedr¹ Polow¹
Wojska Polskiego – ul. D³uga 13/15; godz. 19.15 – Uroczysty Apel Po-
leg³ych – Pomnik Powstañców Warszawskich, Plac Krasiñskich; godz.
20.00 – Kino plenerowe.
�� 1 sierpnia (wtorek): godz. 10.00 – Uroczystoœci przy pomniku
„Mokotów Walcz¹cy – 1944” i inscenizacja pt. „Marsz Mokotowa” –
Mokotów, Park im. Genera³a Orlicz-Dreszera, (przemarsz ul. Pu³awsk¹
do ul. Dworkowej); godz. 12.00 – uroczysta odprawa wart przed Gro-
bem Nieznanego ¯o³nierza – Plac Pi³sudskiego; godz. 13.30 – z³o¿e-
nie wieñców przed pomnikiem gen. Grota-Roweckiego – róg ul. Cho-
pina i Al. Ujazdowskich; godz. 14.00 – uroczystoœci przed Pomnikiem
Polskiego Pañstwa Podziemnego i Armii Krajowej – ul. Wiejska; godz.
16.30 – z³o¿enie kwiatów na grobie gen. Antoniego Chruœciela „Mon-
tera”; godz. 17.00 – uroczystoœci przy pomniku Gloria Victis – Cmen-
tarz Wojskowy na Pow¹zkach; godz. 19.00 – uroczystoœci na Cmenta-
rzu Wolskim – modlitwy ekumeniczne; godz. 21.00 – uroczystoœci na
Kopcu Powstania Warszawskiego – ul. Bartycka - wspomnienie dorob-
ku Eugeniusza Ajewskiego; godz. 24.00 – Gwiazdy spadaj¹ w sierpniu
– monta¿ na g³os i pamiêæ – przedstawienie teatralne, Muzeum Po-
wstania Warszawskiego. 
Jak co roku, przeprowadzone zostanie przygotowane przez Biuro Pre-
zydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy oraz Stra¿ Miejsk¹ przedsiê-
wziêcie pod has³em „Akcja Wianek” (31 lipca/1 sierpnia) tj. uporz¹d-
kowanie i udekorowanie wiankami z szarf¹ ok. 380 powstañczych
miejsc pamiêci.
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 15

POZIOMO: 1-A partner „Marka” z duetu znanych pianistów.
1-J podopieczny macochy. 2-E tatarak. 3-A du¿y, niezgrabny
pakunek, t³umok. 3-G lokomotywa z wagonami. 4-E bardzo
s³odki napój, syrop. 4-L kochanka Posejdona. 5-G worek
podró¿ny, torba. 6-A ozdobne, wystaj¹ce zakoñczenie rynny
dachowej. 6-K msza odprawiana w specjalnej intencji. 7-B
dawniej narty. 7-G staro¿ytna nazwa Beocji. 8-D dawna, du-
¿a misa do mycia. 8-J znawca strategii. 9-F s¹siad Wêgra.
10-A z wie¿y do basenu. 10-H rodzaj gipsu do wyrobu
przedmiotów ozdobnych. 11-A Egida lub OTTO. 12-H cz³o-
wiek wadium. 13-A faza rozgrywek sportowych. 14-J inaczej
karo w kartach. 15-E prymitywny wodny œrodek lokomocji.
16-A pleciona bu³ka. 16-J biblijna ¿ona Jakuba.
PIONOWO: A-1 produkt, towar. A-10 sknera. B-6 kara depor-
tacji na Syberiê. C-1 wiaderko drewniane, szaflik.C-10 obs³u-
giwanie kogoœ lub czegoœ. D-6 hiszpañska Cyganka.E-1 ryba
produkuj¹ca czarny kawior. E-11 zwolennik konkretyzmu. F-8
miêkki ser podpuszczkowy. G-1 telegram. H-2 ciek³y suro-
wiec kopalny. H-7 przestarzale mrok. H-12 polska jednostka
monetarna. I-3 ozdoba stroju kobiecego. I-9 b³onica, glon

morski. J-1 paczka dokumentów. J-7 miasto nad Nilem
w Egipcie. J-12 Janos (zm. w 1989 r.) wêgierski przywódca
komunistyczny. K-5 kojarzy³ pary. L-1 rodzinna opowieœæ. L-8
ewolucja narciarska. £-4 Li, najl¿ejszy z metali. £-12 El¿bieta,
z zespo³u Dwa plus Jeden. M-1 waluta we Wspólnocie Euro-
pejskiej. N-8 ¿ywica naturalna otrzymana z konarecznika. 
O-1 broñ rzutna u¿ywana w Australii. O-12 imituje cz³owieka. 

opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 4/06: „£akomstwo dna nie ma”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Joanna Dziowgo
z ul. Ostrobramskiej. Wa¿ne do 7 sierpnia br.

9-H 3-K I-G 6-A 8-N 7-B 15-O 3-B 6-K 16-C 14-E 12-A 4-M

5-C 12-£ 14-H 1-O 12-A 4-E 12-C 11-G


 










 













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

Niewykluczone, ¿e bêdziesz mia³ okazjê do zas³u¿o-
nego urlopu. Nie bêdzie to nic specjalnego, ale na-
cieszysz siê mi³ym towarzystwem i poprawisz swoj¹
kondycjê fizyczn¹. W sprawach osobistych warto,
abyœ podejmowa³ rozmowy jeœli nie jesteœ zadowo-
lony ze swojego dotychczasowego uk³adu partner-
skiego. 

�� BYK 22.04-21.05
Dobre dni na za³atwienie spraw, które odk³ada³eœ
„na potem”. Koniec miesi¹ca mo¿e byæ dla ciebie
pomyœlny jeœli chodzi o sprawy osobiste. Samotne
Byki mog¹ prze¿yæ zawrót g³owy, a te bêd¹ce w sta-
³ych zwi¹zkach prze¿ywaæ bêd¹ „upalne chwile”.
Nadmiar s³oñca mo¿e ci tylko lekko nie s³u¿yæ – noœ
nakrycie g³owy, bo inaczej dziwne myœli zaprz¹taj¹
twój umys³…

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Bêdziesz teraz Ÿle znosi³ wszelkie zmiany. Chocia¿
twoja natura lubi nowoœci, obecnie bêdzie ci to prze-
szkadzaæ. Skup siê na najwa¿niejszych sprawach,
nie przejmuj siê b³ahostkami i staraj siê s³uchaæ do-
brych rad. W sprawach osobistych nie bêdziesz ³a-
twym partnerem, dlatego postaraj siê przystopowaæ
w okazywaniu swoich reakcji. 

�� RAK 22.06-22.07
Wolnym Rakom grozi ma³a sercowa niespodzianka,
która mo¿e przewróciæ do góry nogami ich uporz¹d-
kowane ¿ycie. Mo¿e to byæ ca³kiem mi³e uczucie,
wiêc nie martw siê zanadto. W sprawach finanso-
wych uwa¿aj na nadmierne wydatki i przystopuj
z wiêkszymi zakupami. W pracy mo¿liwy jest awans,
ale musisz uzbroiæ siê na razie w cierpliwoœæ –
wszystko w swoim czasie. 

�� LEW 23.07-23.08
W najbli¿szych tygodniach wyka¿esz siê spor¹ in-
wencj¹ w sprawach zawodowych. Pojawi siê te¿
okazja do spo¿ytkowania energii, która ciê rozpiera.
To wszystko spowoduje, ¿e sprawy, które zaplano-
wa³eœ bêd¹ mia³y szansê siê urealniæ. Bêdziesz do-
ceniony, wyró¿niony i jeœli tylko nie zmarnujesz swo-
jej szansy – nagrodzony. 

�� PANNA 24.08-23.09
Nadszed³ pomyœlny czas na realizacjê niektórych
twoich planów. Bêdziesz postêpowaæ ostro¿nie, sy-
stematycznie i w sposób przemyœlany – to twoje
zalety. Nie skupiaj siê tylko na powa¿nych spra-
wach, poprawiaj swój humor jakimiœ ma³ymi przy-
jemnoœciami. W sprawach osobistych mo¿e oka-
zaæ siê, ¿e ty i twoja druga po³owa mo¿ecie mieæ
odmienne upodobania co do spêdzania wolnego
czasu. 

�� WAGA 24.09-23.10
Jesteœ teraz w bardzo dobrej formie. Pomyœlna sytu-
acja finansowa nastraja ciê optymistycznie do dal-
szych poczynañ. W sprawach zawodowych mo¿esz
liczyæ na wsparcie wspó³pracowników i docenienie
przez prze³o¿onych, natomiast w sprawach osobi-
stych nie bêdzie ¿adnych wiêkszych niespodzianek.
Okazji do podró¿y i spotkañ z przyjació³mi nie za-
braknie.

�� SKORPION 24.10-23.11
Najbli¿sze dni mog¹ przynieœæ wiele zmian, w nie-
których sprawach na lepsze. Ambicja z jak¹ podcho-
dzisz do spraw zawodowych bêdzie dostrze¿ona,
ale nie przepracuj siê zanadto. Parê dni urlopu przy-
da³oby ci siê na pewno. W sprawach uczuciowych
nie rzucaj wszystkiego na jedn¹ szalê, zachowaj dy-
stans – ogniste romanse nie s¹ dla ciebie obecnie
korzystne. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Szukasz okazji do zarobienia wiêkszych pieniêdzy.
Nie poddajesz siê ³atwo, jako, ¿e jesteœ osob¹ am-
bitn¹ i doskonale radzisz sobie w trudnych warun-
kach. Wszelkie przeciwnoœci losu pokonujesz tara-
nem. Tak¿e teraz wszystko powoli u³o¿y siê po two-
jej myœli. W sprawach sercowych nie odczujesz
wiêkszych zmian, ale obêdzie siê te¿ bez wiêkszych
burz. W pracy sporo obowi¹zków, ale ty lubisz jak
siê coœ dzieje. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Postaraj siê o wiêksz¹ równowagê w sprawach za-
wodowych i rodzinnych. Za du¿o czasu spêdzasz
w pracy, a przecie¿ jest tyle ciekawych rzeczy do
zrobienia. Ostatnio zawarte znajomoœci mog¹ siê
przerodziæ w coœ interesuj¹cego... W finansach bez
wiêkszych zmian, ale nie martw siê na razie wszyst-
ko idzie we w³aœciwym kierunku. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Czeka ciê w najbli¿szym czasie dobra passa.
W sprawach finansowych mo¿esz zaszaleæ, ale do
pewnego stopnia. Ogólnie jesteœ teraz pe³en zapa³u
i pomys³ów i chcia³byœ je wprowadziæ w czyn. Œwiat
stoi przed tob¹ otworem i wszystko jest mo¿liwe. Po-
za tym nie zajmuj siê wy³¹cznie prac¹. A twoi znajo-
mi i przyjaciele? Im siê te¿ coœ nale¿y. 

�� RYBY 20.02-20.03
W ci¹gu najbli¿szych tygodni smutki ani k³opoty nie
bêd¹ mia³y do ciebie dostêpu. Swoje sprawy bê-
dziesz planowaæ z rozwag¹ i zobaczysz  tego efekty
ju¿ nied³ugo. W uczuciach poczujesz siê trochê za-
gubiony, pewne sprawy wymykaj¹ ci spod kontroli.
Ale nie powinieneœ siê zanadto tym przejmowaæ, po-
zostaw je swojemu biegowi. Merlin
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04-238 Warszawa, ul. Szpacza 2
tel. 611-44-86, fax 611-44-85

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

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

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

SKLEP

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

SIEMENS

„O KUCHNIA!”

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 �� Prowadzenie ci¹¿ powik³anych �� KTG (badanie têtna p³odu)
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
UWAGA!!! RAK SZYJKI MACICY

Oferujemy pacjentkom badania diagnostyczne w kierunku nowotworów szyjki macicy:
�� badania cytologiczne �� kolposkopiê 

USG GINEKOLOGICZNE – dr. Jerzy Garwoliñski

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

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

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

RATY
0%

SCHÜCO LETNI
RABAT 40%

REKLAMA REKLAMA


