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zza miedzy

Znów mia³em okazjê po-
w³óczyæ siê po Europie, a cz³o-
wiek tak ma, ¿e jak jest gdzieœ za
granicami, to porównuje z tym co
zostawi³ w kraju. �le nie jest.
W powszechnoœci u¿ycia kart
kredytowych przeœcignêliœmy
stare unijne pañstwa. U nas w by-
le sklepiku p³aci siê elektronicz-
nym pieni¹dzem, w Austrii, Niem-
czech czy W³oszech powszech-
nie nam odmawiano mo¿liwoœci
zap³aty kart¹ w sklepach, restau-
racjach czy ma³ych hotelach. 

Mia³em niez³y ubaw, patrz¹c
na brytyjskich przyjació³, którzy
mieli ze sob¹ plik kart i portfel wy-
pe³niony funtami - i co chwilê
kombinowali co z tym bezwarto-
œciowym „towarem” zrobiæ.
A ¿eby zap³aciæ za pobyt, kilka-
krotnie biegali do bankomatu, bo
tam te¿ istniej¹ dzienne limity wy-
p³at, wiêc musieli zbieraæ przez
kilka dni po¿¹dan¹ sumê euro. 

A ja, zaopatrzony w kantorku
na Rondzie Wiatraczna, jak
prawdziwy œwiatowiec, rzuca³em
¿¹dane kwoty na ladê i nawet na
napiwkach nie oszczêdza³em...
Na Zachodzie natomiast oczy-
wiœcie jest zdecydowanie czy-
œciej ni¿ u nas. Nawet nie chodzi
o pozamiatane ulice i chodniki,
bo teraz Warszawa jest ju¿ wy-
sprz¹tana po zimie i lepiej wy-
gl¹da. Tam nie ma  od³upanych,
liszajowatych elewacji na budyn-
kach, wszystko jest œwie¿o od-
nowione, kolorowe, weso³e. Inny
œwiat zaczyna siê w Czechach,
jeszcze gorzej jest na S³owacji,
a Polskê naj³atwiej poznaæ po
nieotynkowanych domach, sy-
pi¹cych siê tynkach, z³uszczo-
nych farbach ram okiennych.
No i po kierowcach. Nigdzie
w Europie na drodze wielopa-
smowej nie wyprzedza siê z pra-
wej. No chyba, ¿e jedzie Polak
albo Litwin. Ale na takich patrzy
siê po prostu jak na dekla. 

Ale przejedŸcie pañstwo pol-
sk¹ granicê w Cieszynie. Rajdy
po pasach ruchu, z lewej na pra-
w¹ i z powrotem s¹ naszym spo-
rtem narodowym, zwyciê¿aj¹
w nich bia³e auta z kratk¹ -
przedstawiciele handlowi walcz¹
z czasem i z naszym ¿yciem.
W Warszawie, na Trasie £azien-
kowskiej zreszt¹ spotykamy ich
ze szczególnym natê¿eniem.

Tomasz Szymański
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CENY
FABRYCZNE!
�� wypoczynki skórzane

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

ABUD
MIESZALNIA

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

04-247 Warszawa, ul. Che³m¿yñska 1/Marsa
tel./fax (022) 610 01 80
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G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
czynne 9−20, sobota 9−14

REKLAMA REKLAMA

W NUMERZE:
� Nagrody dla

czytelników
ssssttttrrrr....     2222

� Sobota 
w Skarbówce

ssssttttrrrr....     3333

ssssttttrrrr....     6666
� S³owo o misji

praskich komisji
ssssttttrrrr....     7777

� Spo³emowskie
obrachunki

ssssttttrrrr....     8888
� MIESZKAÑCY

Halina
Fr¹ckowiak

ssssttttrrrr....     9999
� Siekierkami 

w p³uca? ssssttttrrrr.... 11110000
� Daleko na Blisk¹

ssssttttrrrr.... 11111111
� Szaserów 

do Makowskiej
ssssttttrrrr.... 11114444

W czwartek 20 kwietnia przed urzêdem dzielnicy Pra-
ga Pó³noc zorganizowano pikietê pod has³em „Broni-
my wolnoœci mediów”.

„Dzia³aj¹ce z nadania Prawa i Sprawiedliwoœci w³adze dzielnicy
Praga Pó³noc postanowi³y ukaraæ niezale¿ne pismo, które odwa¿y³o
siê krytykowaæ dzia³aczy PiS. Burmistrz Robert Sosnowski po opubli-
kowaniu w „Nowej Gazecie Praskiej” artyku³ów demaskuj¹cych afe-
rê mieszkaniow¹ z jego udzia³em wypowiedzia³ redakcji lokal komu-
nalny, tak jakby mienie komunalne by³o jego prywatnym folwarkiem,
a nie wspólnym dobrem wszystkich mieszkañców miasta. Wzywamy
burmistrza dzielnicy Praga Pó³noc do odst¹pienia od takich praktyk,
przypominaj¹cych ponure czasy PRL! Wzywamy warszawsk¹ opiniê
publiczn¹ do obrony niezale¿nych mediów lokalnych, bez których nie
ma demokracji ani spo³eczeñstwa obywatelskiego!” czytamy w sta-
nowisku organizatora pikiety Zarz¹du Platformy Obywatelskiej
w Warszawie. (ab)

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

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

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

TYNKI FARBY W KOLORACH W 24 H

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

pon.−pt. 8−17, sob. 8−13

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

Z gazetą MIESZKANIEC specjalny RABAT!!!
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Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

Sprawców by³o dwóch, b³y-
skawicznie rozbiegli siê w ró¿-
nych kierunkach. Kobieta zawia-
domi³a dy¿urnego komendy przy
ul. Grenadierów, a ten natych-
miast postawi³ na nogi za³ogi
wszystkich bêd¹cych w pobli¿u
radiowozów. Po kilkudziesiêciu
minutach sprawcy zostali schwy-
tani. 22-letni Pawe³ K. zosta³ za-
trzymany w pobliskim zagajniku,
mia³ lekkie zadrapania na d³oni
i sporo alkoholu we krwi. Jego
kompanem okaza³ siê byæ Bela
P., ujêto go w mieszkaniu. Pó³ ro-
ku temu wyszed³ z wiêzienia, po
wyroku skazuj¹cym za kradzie¿e
i w³amania. 

* * *
Triumfem policjantów zakoñ-

czy³a siê równie¿ zasadzka na
z³odziei samochodów. Wywia-
dowcy dostrzegli na Trakcie Lu-
belskim dwa samochody: audi
i citroena. Auto pierwsze wyra-
Ÿnie „ pilotowa³o” drugie.  Poli-
cjanci ustawili siê w pewnej odle-
g³oœci za jad¹cymi pojazdami...
tak dojechali do „dziupli” - miej-
sca przygotowanego do przecho-
wania skradzionego citroena.
Tam zatrzymano sprawców: 30-
letniego Sebastiana K. i 22-let-
niego Mateusza B. (poszukiwa-
nego listem goñczym, bo uchyla³
siê od odbycia zas¹dzonej mu ka-
ry aresztu). Samochód przekaza-
no prawowitemu w³aœcicielowi.

* * * 
Zatrzymano sprawców napadu

na taksówkarza. Na Wale Mie-
dzeszyñskim, doje¿d¿aj¹c do ce-
lu podró¿y, pasa¿erowie auta:
mê¿czyzna i kobieta oœwiadczyli
kierowcy, ¿e nie zap³ac¹ mu za
kurs. Wywi¹za³a siê sprzeczka,
w trakcie której pasa¿er uderzy³
w twarz kierowcê, a gdy ten za-
cz¹³ przez radio wzywaæ na po-
moc kolegów, uszkodzi³ tak¿e ra-
diostacjê. Sygna³ jednak poszed³

w eter, na miejscu pojawili siê
wezwani policjanci. Okaza³o siê,
¿e pasa¿erowie byli pijani. Odpo-
wiedz¹ za napaœæ. (t)

i Straży Miejskiej

Dwaj panowie pracowicie
rozlewali do ma³ych butelek
„uszlachetniony” wod¹ spirytus.
To ciekawe zjawisko zauwa¿y³
patrol Stra¿y Miejskiej i wkro-
czy³ do akcji. 22 kwietnia ok.
godz. 6 stra¿nicy miejscy, patro-
luj¹cy okolice Parku Skaryszew-
skiego, us³yszeli odg³osy docho-
dz¹ce z krzaków rosn¹cych nie-
opodal skrzy¿owania ulic Ziele-
nieckiej i Waszyngtona. Funk-
cjonariusze podeszli bli¿ej i zo-
baczyli dwóch klêcz¹cych mê¿-
czyzn. Panowie mimo niewy-
godnej pozycji bardzo ciê¿ko
pracowali. Ich zajêcie polega³o
na przelewaniu – jak siê póŸniej
okaza³o – spirytusu „uszlachet-
nionego” wod¹ z du¿ych poje-
mników do butelek litrowych
i 200 ml przyozdobionych nalep-
kami znanych marek alkoholu.
Mê¿czyŸni byli tak bardzo zaab-
sorbowani pakowaniem nape³-
nionych butelek do torby, ¿e nie
zwracali uwagi na to, co dzieje
siê wokó³. W pewnym momencie
zauwa¿yli stra¿ników. Wtedy
wstali z klêczek i ruszyli przed
siebie. Los im nie sprzyja³ - do-
szli do radiowozu Stra¿y Miej-
skiej. Nie mieli dok¹d uciekaæ,
bo za nimi by³ – obserwuj¹cy ich
poczynania – stra¿niczy patrol.
Bez protestu podali dokumenty
i torbê z towarem. 50-letniego
Zdzis³awa W. i 43-letniego
Grzegorza M. oraz posiadany
przez nich alkohol stra¿nicy
przekazali policji.

Zespół prasowy 
Straży Miejskiej

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Sukcesem zakoñczy³ siê poœcig policyjnych pa-
troli za dwoma z³odziejami damskiej torebki. Do
zdarzenia dosz³o na ulicy Marsa, jad¹ca autem
kobieta zatrzyma³a siê na œwiat³ach, us³ysza³a
brzêk t³uczonej szyby w swoim samochodzie
i zobaczy³a rêkê jednego ze z³odziei siêgaj¹cych
po le¿¹c¹ na siedzeniu torebkê. 

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

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

V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

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

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

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621

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

www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

Zak³ad Us³ug PogrzebowychZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

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

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

NOWOŚĆ!!! – ALBUM
„PRAGA PRAWA

STRONA WARSZAWY”
�� zaproszenia i pami¹tki 

I Komunii Œwiêtej 
du¿y wybór

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

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

sobota 10.00-13.30
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Nowe ceny soczewek
fotochromatycznych!

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

Na Pradze Po³udnie, w prze-
mys³owej czêœci dzielnicy,
coraz czêœciej stare budyn-
ki fabryczne s¹ adaptowane
i ponownie u¿ywane, g³ów-
nie przez artystów. Przy Lu-
belskiej 30/32, gdzie kiedyœ
mieœci³y siê miêdzy innymi
zak³ady w³ókiennicze, obe-
cnie znajduje siê galeria
i swoj¹ siedzibê od ponad
roku ma teatr „Studium Te-
atralne”. 

Przy Miñskiej 25, w by³ej kot³owni,
powsta³ klub muzyczny. 

- Praga jest modna, modne te¿ jest
urz¹dzanie pracowni w by³ych zak³adach
przemys³owych. A jest ich na terenie na-
szej dzielnicy bardzo wiele – mówi Anna
Michalska rzecznik Urzêdu Dzielnicy
Praga Po³udnie. – Jednak nie ka¿dy budy-
nek nadaje siê do zaadaptowania. Na
przyk³ad w œcianach dawnych papierni
czy garbarni mog¹ znajdowaæ siê bardzo
szkodliwe substancje chemiczne – dodaje. 

Budynki Zak³adów Przemys³u Odzie¿o-
wego „Cora” przy Terespolskiej nadawa-
³yby siê do ponownego u¿ytkowania. Fa-
bryka „Cory” zbudowana zosta³a w 1949
roku. Obiekt ma charakterystyczny, okrê-
towy styl z pofalowanymi dachami i ko-
minem o przeszklonym szybie. Widok
tych budynków na trwa³e wpisa³ siê

w krajobraz Pragi Po³udnie. Wielu war-
szawiaków znalaz³o w nich pracê, znajdo-
wa³ siê tu te¿ ¿³obek pracowniczy. „Cora”
by³a najs³ynniejsz¹ firm¹ odzie¿ow¹
w powojennej Polsce. W 1985 roku za-
k³ad odwiedzili nawet Isaura i Leoncio
czyli Lucelia Santos i Rubens de Falco.
Pojawi³ siê wiêc pomys³, aby przekszta³-
ciæ star¹ fabrykê w tzw. lofty, czyli mie-
szkania w opuszczonych magazynach lub
halach fabrycznych. 

Pierwsze tego rodzaju mieszkania po-
wsta³y w Holandii, w dzielnicach miast
portowych, które ulega³y coraz wiêkszej
dewastacji. Zagospodarowanie nieu¿ywa-
nych obiektów przemys³owych o¿ywi³o te
zaniedbane dzielnice, sta³y siê potem
atrakcj¹ dla turystów. Obecnie lofty znaj-
duj¹ siê niemal w ka¿dym wiêkszym, eu-
ropejskim mieœcie. Pomys³ zaadoptowa-
nia fabryki „Cory” na lofty nie bêdzie jed-
nak realizowany. Od marca trwaj¹ prace
rozbiórkowe budynków. Na ich miejscu
powstanie osiedle mieszkaniowe. 

– ¯ywot „Cory” skoñczy³ siê wraz z mi-
nion¹ epok¹ – mówi Konstanty Strus z fir-
my, która bêdzie realizowaæ inwestycje na
Terespolskiej. – W IV kwartale tego roku
zaczniemy budowaæ tu osiedle mieszka-
niowo – us³ugowe. Bloki bêd¹ mia³y od
piêciu do oœmiu kondygnacji. Nie by³o
sensu wykorzystywaæ istniej¹cych ju¿ bu-
dynków „Cory”. Ich powierzchnia jest
bowiem zbyt du¿a, to 10 tys. metrów,
w stosunku do mo¿liwoœci jej wykorzysta-
nia. Takie przedsiêwziêcie by³oby po pro-
stu zbyt kosztowne – dodaje. 

Mo¿liwe jednak, ¿e mieszkania w ha-
lach obiektów przemys³owych na terenie
dzielnicy ju¿ wkrótce powstan¹. Przy uli-
cy Goc³awskiej, w starej fabryce „Stomi-
lu”. – Budynek „Stomilu” bêdzie najpierw
wystawiony na sprzeda¿ – t³umaczy Anna
Michalska. 

– Chcielibyœmy, aby nowy w³aœciciel
urz¹dzi³ tam mieszkania. Mamy sygna³y,
¿e ta koncepcja bêdzie realizowana – do-
daje. 

Magda Rocka

Zamieszkać w fabryce

z profili 
deceuninck zendow
nagrodzonych 
Z³otym Medalem
na Miêdzynarodowych
Targach Poznañskich
BUDMA 2005

OKNA
„BEZ KANTÓW”

Więcej informacji 
w biurze handlowym:

Technika Okienna
05−410 Józefów 

ul. Piłsudskiego 2
tel./fax 022 789−66−69

KOMUNIKAT PROKURATURY
Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Po³udnie zmieni³a swoj¹ sie-
dzibê. Obecnie mieœci siê przy ulicy Kamiennej 14 w Warszawie. 
Numery telefonów: centrala 022 511-49-21; faks 022 511-49-20. 

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

Szczêœliwe kupony wylo-
sowali: 1. Dorota Su³ek z ul.
Nubijskiej, 2. Ewa Puczyñ-
ska z ul. Kordeckiego, 3. El¿-
bieta Kaszewska z ul. Miê-
dzynarodowej, 4. Andrzej
Obrycki z ul. Malwowej, 5.
Irena Motylewicz-Olecka
z ul. Granicznej, 6. Alicja
Dobrzycka z ul. Czytelniczej,
7. Stanis³aw G³owacki z ul.
Rogalskiego, 8. Henryk Noga
z ul. Boremlowskiej, 9. Woj-

ciech Gajewski z ul. Kinowej,
10. Antonina Kruszewska
z ul. Nobla, 11. Ewa Pazyna
z ul. Waszyngtona, 12. Ewa
Kondracka z ul. Kordeckie-
go, 13. Piotr Kochman z ul.
Ogórkowej, 14. Alicja Skóra
z ul. Ch³opickiego, 15. Le-
szek ¯ak z ul. Warcha³ow-
skiego, 16. Tadeusz Borkow-
ski z ul. Olszynki Grochow-
skiej, 17. Janusz ¯urañski
z ul. Mirtowej.   

Upominki ufundowali orga-
nizatorzy: Urz¹d Dzielnicy
Praga Po³udnie m.st. Warsza-
wy i Zarz¹d „Spo³em” WSS
Praga Po³udnie oraz nasza re-

dakcja. Po odbiór nagród za-
praszamy do redakcji wraz
z dokumentem to¿samoœci
w godz. 10.00-16.00 od 4 do
31 maja br.                         ab

„Superwitryna 2005”

Obsypani nagrodami
Wœród Czytelników, którzy wziêli udzia³
w konkursie „Superwitryna 2005” i typowali
placówki handlowo-us³ugowe, które zas³ugu-
j¹ ich zdaniem na uznanie - rozlosowaliœmy
nagrody – upominki.
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REKLAMA REKLAMA

Nowy wojewoda mazowiec-
ki, Tomasz Koziñski, uj¹³ zgro-
madzonych  oœwiadczeniem, ¿e
„Mieszkaniec” jest pismem,
które integruje spo³ecznoœæ
Pragi, Wawra, Rembertowa,
Weso³ej, a nawet promieniuje
na inne dzielnice Warszawy. Na
uroczystoœciach „Mieszkañca”
spotykaj¹ siê ludzie ró¿nych po-
gl¹dów, co nie wywo³uje ¿ad-
nych wymówek w ich w³asnych
œrodowiskach. 

Ksi¹dz pra³at Krzysztof Jac-
kowski, proboszcz u Matki Bo¿ej
Królowej Polskich Mêczenni-
ków, który poœwiêci³ jajeczka
wielkanocne i pob³ogos³awi³ ze-
branych, przyrówna³ piêtnasty
rok „Mieszkañca” do ostatniej,
najtrudniejszej  klasy  gimna-
zjum, po której inaczej kszta³tuje
siê ¿ycie i ¿yczy³ pismu nastêp-
nych, owocnych piêtnastu lat. 

Czytelnicy ju¿ na pewno zo-
rientowali siê po tych s³owach,
¿e dotycz¹ one „Spotkania Wiel-
kanocno-Urodzinowego z okazji
15-lecia Czasopisma Spo³eczno-
Samorz¹dowego Mieszkaniec” -
¿eby u¿yæ oficjalnej nazwy z za-
proszenia nades³anego przez re-
daktora naczelnego i wydawcê.
Spotkanie to odby³o siê 11 kwiet-
nia w restauracji „Figaro” w Par-
ku Skaryszewskim. Chocia¿ na-
ra¿ê siê na krytykê, bo przecie¿
wszyscy to wiedz¹, ujawniê na-
zwiska i redaktora i wydawcy.
Ten pierwszy to Wies³aw Nowo-
sielski, ta druga (bo to kobieta) to
Barbara Morawska-Nowosiel-
ska, prywatnie ¿ona redaktora.
Redaktor Nowosielski powiado-
mi³ zebranych, ¿e „Mieszkaniec”
jest od niedawna cz³onkiem
Zwi¹zku Kontroli Dystrybucji
Prasy, a jego podtytu³ podkreœla
jego ogólnoprask¹, a nawet ogól-
nowarszawsk¹ pozycjê. Dok³ad-

na data ukazania siê pierwszego
numeru „Mieszkañca” ma w so-
bie te¿ coœ magicznego. To
dzieñ 1 kwietnia 1991 roku,
a wiêc Prima Aprilis. Tymcza-
sem w przypadku „Mieszkañca”
– ta data jest jego zaprzecze-
niem. Bo powstanie „Mieszkañ-
ca” to nie ¿aden Prima Aprilis,
ale rzeczywistoœæ – i to taka,
która wyklu³a siê ze skromnych
pocz¹tków, a teraz lœni, i objêto-
œci¹ 16 - 20 stron, i kolorem,
i nak³adem 40.000 egzemplarzy,
i samowystarczalnoœci¹. 

S³owa wojewody Koziñskiego
o integruj¹cej roli „Mieszkañca”
potwierdzi³y siê na samym spo-
tkaniu. By³ bowiem na nim i on
sam, zwi¹zany z PiS-em,  i by³y
wojewoda mazowiecki, Leszek
Mizieliñski, zwi¹zany z SLD,
Robert Smoktunowicz – senator
i Jacek Wojciechowicz - pose³,
burmistrz Weso³ej, obaj z PO –
a to tylko próbka.  

W „Figaro” spotkaliœmy te¿
Andrzeja Pi³ata, by³ego pos³a
i ministra z ramienia SLD, dziœ
prezesa Zwi¹zku Zak³adów Do-
skonalenia Zawodowego, który –
ze wzglêdu na braki w szkolnic-
twie zawodowym - przygotowu-
je m³odzie¿ do pracy w rzemioœle
w bardzo atrakcyjnych dziœ za-
wodach – hydraulika, kucharza,
operatora obrabiarek itd. 

Ozdob¹ spotkania by³y m. in.
dwie panie, które od lat dzia³aj¹
na niwie edukacyjnej - Barbara
Haczyñska i Zofia Jakubowska.

Pani Barbara jest dyrektork¹
Przedszkola nr. 107 w Radoœci,
które s³ynie z piêknych pokazów
artystycznych przedszkolanek
i przedszkolaków (równie¿ tu za-
stosujmy zasadê, ¿e panie bez
wzglêdu na wiek, zawsze maj¹
pierwszeñstwo). Pani Zofia zaœ
jest dyrektork¹ Szko³y Podsta-
wowej nr. 76 im. 13 Dywizji
Strzelców Kresowych w Faleni-

cy. To dywizja historyczna. Sw¹
ostatni¹ bitwê stoczy³a 19 wrze-
œnia 1939 roku pod Falenic¹, a ci,
którzy w tej bitwie polegli, spo-
czêli na cmentarzu w Aleksan-
drowie. Co roku odbywa siê
w szkole i na cmentarzu podnio-
s³a uroczystoœæ z tej okazji –
w 2005 roku uczestniczy³ w niej
Biskup Warszawsko-Praski, S³a-
woj Leszek G³ódŸ. 

A w czasie poczêstunku w „Fi-
garo” siedzimy w towarzystwie p.
Józefa Roszkowskiego, „Zacnego
Mieszkañca”, radnego Wawra

i jednego z najwybitniejszych
przedsiêbiorców tej dzielnicy,
który jest ¿ywym dowodem prê¿-
noœci polskiego kapita³u. Czy¿
zreszt¹ ca³a Praga Po³udnie – ze
s³ynnym Szembekiem na czele –
nie jest tego dowodem? Widaæ to
przecie¿ w licznych og³oszeniach
na ³amach „Mieszkañca”, który
dziêki temu mo¿e byæ bezp³atny.  

Zygmunt Broniarek 

Sobota w Skarbówce 
To dos³ownie ju¿ ostatnie godziny rozliczania
siê z fiskusem. W tym roku - ze wzglêdu na
uk³ad dni œwi¹tecznych - roczne zeznania
podatkowe mo¿emy sk³adaæ nie do koñca
kwietnia, lecz do pó³nocy 2 maja. Praski
Urz¹d Skarbowy przy ul. Jagielloñskiej prze-
¿ywa ju¿ powoli oblê¿enie. 

W sobotê 22 kwietnia –  jak w innych „ skarbówkach” – pe³-
niono tu specjalny dy¿ur. – Zainteresowanie by³o ogromne
– mówi nam p.o. naczelnika urzêdu pani Bo¿ena Szewczyk. 
– Przysz³o oko³o 1500 osób, to wiêcej ni¿ w normalny powsze-
dni dzieñ.

Na podatników czekali fachowcy, którzy pomagali rozliczaæ PIT-y. 
- Najczêœciej spotykane b³êdy - mówi³a nam jedna z pracownic -

to wpisywanie numeru NIP-u naszego pracodawcy (a nie naszego
w³asnego indywidualnego), podwójne odliczanie tych samych ulg -
raz od dochodu, raz od podatku. No i nagminnie zapominamy
o podpisywaniu siê pod zeznaniem rocznym.

Dla chêtnych zorganizowano zwiedzanie urzêdu, a w holu wysta-
wiono prace dzieci, które startowa³y w konkursie rysunkowym
„Podatki w oczach dziecka”. Niektóre skojarzenia rzeczywiœcie by-
³y bardzo zabawne.

- To bardzo po¿yteczna inicjatywa - powiedzia³ nam pan Andrzej
Olszewski, mieszkaniec Pragi Po³udnie. - Zaskoczony jestem, ¿e
przysz³o tak du¿o ludzi, spodziewa³em siê mniejszych kolejek.  Ale
jak swoje odsta³em, to chocia¿ jestem pewny, ¿e PIT mam dobrze
wype³niony. (t)

TORT Z JAJKIEM NA 15. URODZINY

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

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

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

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

SKLEP

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

SIEMENS

„O KUCHNIA!”

OKNA

�� Drzwi zewnętrzne,
wewnętrzne, AL.

�� Rolety �� Żaluzje
�� Parapety

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

www.oknamaro.pl

SCHÜCO

WIOSENNY
RABAT 40%

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

Przedszkole Niepubliczne„GUMIŒ”„GUMIŒ”
To wiêcej ni¿ przedszkole!

Placówka przyjazna dzieciom i rodzicom!

Opieka w godzinach od 700-1800

W soboty i weekendy wed³ug potrzeb rodziców
Zapisy dzieci od drugiego roku ¿ycia

Bawi Uczy
Wychowuje

Warszawa-Rembertów ul. Szafarzy 22 
tel./fax 022 816-02-03, 0503-785-453, www.przedszkole-gumis.prv.pl

Dopiero po œwiêtach uda³o siê zebraæ (prawie w komplecie) zespó³ redakcyjny i wspó³pracowników.
Figaro 20 kwietnia 2006 r.
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12 kwietnia w Szkole Podsta-
wowej Nr 279 przy ul. Cyrklo-
wej odby³o siê spotkanie
wielkanocne z cz³on-
kami Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy
AK.


 
 

Medyczna Szko³a

Policealna Nr 4 im. prof.
Edmunda Biernackiego przy
ul. Grenadierów 30 A jest szko-
³¹ promuj¹c¹ zdrowie. 12
kwietnia zorganizowano w jej
siedzibie Dzieñ Otwarty pod
has³em „Zadbaj o swoje zdro-
wie”. Mo¿na by³o m.in. zwie-
dziæ budynek szko³y, obejrzeæ
pokaz akcji ratowniczej, sprzê-
tu ratownictwa medycznego,
preparatów badania cytolo-
gicznego (pod mikroskopem),
zmierzyæ ciœnienie, pomiar po-
jemnoœci p³uc i pobiec torem
przeszkód. Atrakcji by³o du¿o
i ka¿dy ze zwiedzaj¹cych móg³
sprawdziæ stan swojego zdro-
wia.      


 
 

Kilkadziesi¹t osób uczestni-

czy³o w niedzielê 23 kwietnia
w Warszawie w modlitwie eku-
menicznej w intencji powstañ-
ców warszawskiego getta. Mo-
dlitwa rozpoczê³a siê pod po-
mnikiem Bohaterów Getta,
sk¹d wierni przeszli do pomni-
ka przy Umschlagplatz. Spo-
tkanie ekumeniczne zakoñczo-
no modlitw¹ Jana Paw³a II za
naród ¿ydowski. 

„Spotykamy siê tu co roku, by
odbyæ modlitewn¹ pielgrzymkê
szlakiem pomników getta war-
szawskiego. Przypominamy so-
bie mêczeñstwo i bohaterstwo,
tych, których prochy zosta³y tu
rozsiane” - powiedzia³ do zgro-
madzonych ksi¹dz prof. Micha³
Czajkowski. 

Podkreœli³, ¿e niedzielny
marsz szlakiem pomników Get-
ta Warszawskiego to „¿ydow-
ska droga krzy¿owa”. 


 
 

„Zamiast o katedrach i goty-

kach wolê pisaæ o drzewach,

które maj¹ w sobie coœ ze wspo-
mnienia raju. Œwiat jest na-
prawdê cudowny” – „Drzewa
niewierz¹ce” ks. Jan Twardow-
ski

Szkoln¹ Debatê Ekologiczn¹
z okazji Dnia Ziemi zorganizo-
wano 21 kwietnia w Szkole Pod-
stawowej Nr 76 przy ul. Poezji 5. 


 
 

19 kwietnia o godz. 11.00

przed Katedr¹ Œw. Floriana na
Pradze nast¹pi³o przekazanie
darów zbieranych przez cz³on-
ków PiS w ramach akcji „Œwi¹-
teczna Pisanka”.

Od 31 marca do Wielkiego
Pi¹tku w³¹cznie trwa³a akcja
charytatywna, której celem by-
³a przedœwi¹teczna zbiórka mi-
siów, lalek, samochodów, gier
i innych zabawek dla najbar-
dziej potrzebuj¹cych maluchów
z Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej oraz Archidiecezji War-
szawskiej.

Oficjalnego przekazania za-
bawek, mieszcz¹cych siê
w dwóch pó³ciê¿arówkach, do-
kona³ Prezes Warszawskiego
Zarz¹du Regionalnego PiS -
Wojciech D¹browski. Wrêcza-
j¹c na rêce ks. dyrektora Krzy-
sztofa Uklei z Caritas Diecezji
Warszawsko-Praskiej oraz ks.
dyrektora Miros³awa Jawor-
skiego z Archidiecezji War-
szawskiej symboliczn¹ maskot-
kê, wielkiego pluszowego kota,
wyrazi³ radoœæ i nadziejê, ¿e za
spraw¹ ofiarowanych zabawek
na wielu dzieciêcych twarzach
zagoœci uœmiech.


 
 

Maj to niew¹tpliwie najpiêk-

niejszy miesi¹c w Ogrodzie Bo-
tanicznym w Powsinie. Niesa-
mowite wra¿enie sprawiaj¹
kwitn¹ce w olbrzymiej masie
ró¿ne odmiany ró¿aneczników
zimozielonych (rododendro-
nów), co sprawia wra¿enie baj-
kowego ogrodu. 

Ze wzglêdu na opóŸnienie
wiosny na pocz¹tku maja bê-
dzie mo¿na podziwiaæ kwitn¹ce
magnolie. Ogród Botaniczny
PAN w Powsinie to jedyne
miejsce w Warszawie, gdzie
mo¿na zobaczyæ nie pojedyn-
cze drzewa, ale gaje kwitn¹-
cych magnolii. 

Od 29 kwietnia do 3 maja
odbêdzie siê „Majówka
w Ogrodzie Botanicznym” z fe-
stynem dla dzieci i kiermaszem
ogrodniczym, a 6 maja „Rary-

tasy wœród kwiatów cebulo-
wych” pokaz rzadko spotyka-
nych ozdobnych roœlin cebulo-
wych, kompozycje roœlinne, de-
monstracja jak nale¿y sadziæ
cebule, aby piêknie i d³ugo
kwit³y. 

Ogród Botaniczny PAN jest
otwarty we wszystkie dni tygo-
dnia, w soboty, niedziele i œwiê-
ta w godz. 10–19, w dni po-
wszednie 10–18. Ceny biletów:
normalny 7 z³, ulgowy 5 z³;,
dzieci do lat 6 wstêp wolny.


 
 

26 kwietnia w Urzêdzie

Dzielnicy Praga Po³udnie odby-

³a siê sesja Rady Dzielnicy na
której radni omówili m.in. spra-

wozdanie z dzia³alnoœci
Oœrodka Pomocy Spo-

³ecznej oraz zaopinio-
wali uchwa³y o zmia-
nie nazw przedszkola
i dwóch szkó³. 

 
 


Burmistrz Dzielnicy
Praga Po³udnie m.st. Warsza-

wy Mateusz Mroz wrêczy
„Krzy¿ Zes³añców Sybiru” kil-
kudziesiêciu mieszkañcom Pra-
gi Po³udnie. Uroczystoœæ odbê-
dzie siê 27 kwietnia br. w urzê-
dzie dzielnicy na ulicy Gro-
chowskiej.  

„Krzy¿ Zes³añców Sybiru”
jest przyznawany przez Prezy-
denta Rzeczpospolitej Pol-
skiej, na mocy ustawy z 17
paŸdziernika 2003 roku. Jest
on przyznawany „jako wyraz
narodowej pamiêci o obywa-
telach polskich deportowa-
nych w latach 1939-1956 na
Syberiê, do Kazachstanu
i pó³nocnej Rosji, w ho³dzie
dla ich mêczeñstwa oraz wier-
noœci idea³om wolnoœci i nie-
podleg³oœci”. 


 
 

22 kwietnia w Hali Sporto-

wej przy ul. Króla Maciusia 5
odby³ siê X Wawerski Przegl¹d
Tañca Towarzyskiego i Nowo-
czesnego. W pierwszej czêœci
wyst¹pi³y pary tañca towarzy-

skiego - 36 par ( w piêciu kate-
goriach wiekowych). W drugiej
czêœci wyst¹pi³y 34 zespo³y
w 7 kategoriach wiekowych..
Nagrodzonych zosta³o oko³o
440 osób. Wszyscy uczestnicy
dostali medale okolicznoœcio-
we i zostali zaproszeni na tort
jubileuszowy.


 
 

Fundacja Dzieci Niczyje roz-

poczyna w Warszawie realiza-
cjê programu „Opiekun dziecka
- ofiary przemocy”. Polega on
na pomocy rodzinie, w której
pokrzywdzone dziecko musi
uczestniczyæ w przes³uchaniach
i rozprawach s¹dowych. Pro-
gram ma na celu poprawê sytu-
acji dzieci, które pad³y ofiar¹
przestêpstwa i uczestnicz¹
w procedurach prawnych.  

Od 24 kwietnia przy telefo-
nach w Centrum Pomocy
Dzieciom „Mazowiecka” dy-
¿uruj¹ wolontariusze. Od po-
niedzia³ku do pi¹tku w godz.
12.00-18.00 pod numerem te-
lefonu (022) 826 80 72 wolon-
tariusze udzielaj¹ przez telefon
podstawowych informacji oraz
zapisuj¹ na spotkania z opie-
kunem. 

Pilota¿owa edycja programu
bêdzie realizowana w Warsza-
wie przez 2006 r. Po podsumo-
waniu doœwiadczeñ programu
warszawskiego i opracowaniu
na ich podstawie standardów
oferty opiekuna dziecka - ofiary
przestêpstwa, realizacja progra-
mu zostanie zaproponowana in-
nym placówkom na terenie ca-
³ego kraju. 


 
 

W poniedzia³ek 24 kwietnia

przed po³udniem zapali³ siê
dach pó³nocnej wie¿y pa³acu
w Wilanowie. Stra¿acy jednak
szybko opanowali sytuacjê. Na
razie nie wiadomo, co by³o
przyczyn¹ po¿aru, nikt nie zo-
sta³ ranny.

Jak poinformowa³ rzecznik
komendanta miejskiego PSP
w Warszawie Witold £abaj-
czyk, zg³oszenie o po¿arze stra-
¿acy otrzymali ok. godziny 10.
Na miejsce skierowano m.in.
cztery jednostki gaœnicze. Osta-
tecznie spali³y siê 2 m kw. da-
chu.


 
 

Niewielkie s¹ szanse, ¿e na

czas, czyli do 20 maja uda siê
zakoñczyæ przebudowê torów
tramwajowych na Marsza³-
kowskiej. O ile prace drogowe
id¹ sprawnie - to niestety robo-

ty torowe napotykaj¹ na trud-
noœci. 

Odcinek miêdzy placami
Zbawiciela, a Unii Lubelskiej,
to tu na Marsza³kowskiej ma
powstaæ nowoczesne torowisko
tramwajowe - typu wêgierskie-
go, wyciszone i równe. Jednak
przed wykonawcami zaczynaj¹
piêtrzyæ siê trudnoœci. 

Torowisko zbudowano w la-
tach osiemdziesi¹tych - podk³a-
dy wykonano na tak zwane -
oko. Szefowie budowy jeszcze
maj¹ nadziejê, ¿e uda siê do-
trzymaæ terminu, jednak o dal-
szych pracach zwi¹zanych
z uk³adaniem nowych podk³a-
dów mówi¹ z pewnymi oba-
wami. 

Jeœli prac nie uda siê wyko-
naæ w terminie, uruchomiona
zostanie jedynie jezdnia Mar-
sza³kowskiej. Znacznie mniej-
szy ha³as i równe przejazdy
tramwajowe w miejscu, gdzie
tory przecinaj¹ jezdnie mu-
sz¹ zrekompensowaæ stracony
czas. 


 
 

Urz¹d Dzielnicy Praga Po³u-

dnie we wtorek 2 maja br. bê-
dzie zamkniêty. Natomiast
w sobotê 6 maja bêdzie czynny
w godzinach 8.00-16.00.

(ab) (mkp)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA
Zaproszenia dla mieszkańców

�� 03. 05. godz. 13.00 - Ewa Tomaszewska, senator RP oraz dr
Artur Górski, pose³ na Sejm RP zapraszaj¹ na uroczystoœci reli-
gijno-patriotyczne w rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W programie: godz. 13.00 – Msza œwiêta za Ojczyznê w koœcie-
le pw. N.M.P. Matki Zbawiciela, ul. Olimpijska 82/84; 14.30 –
Otwarcie uroczystoœci w Klubie „Forma”ul. ¯u³awskiego 4/6;
14.45 – Odczyt senator Ewy Tomaszewskiej pt. „Etos Solidarno-
œci”, a wychowanie m³odego pokolenia”; 15.10 – Odczyt pos³a
dra Artura Górskiego pt. „Wychowanie patriotyczne w programie
rz¹du”;15.30 – Uroczysty koncert patriotyczny Orkiestry Repre-
zentacyjnej Policji.
�� Sala widowiskowa Centrum Promocji Kultury ul. Gro-
chowska 274 – 05.05 godz. 18.00 – Alchemia mi³oœci! - Prawdy
i mity - monodram s³owno-muzyczny z tekstami i muzyk¹ Stani-
s³awa Œnie¿ko w wykonaniu autora; 09.05. godz. 17.00 – 220 Linii
– promocja powieœci m³odzie¿owej Ma³gorzaty Gutowskiej-
Adamczyk. Wydawnictwo EGMONT POLSKA. W programie
spotkanie z autork¹ oraz koncert zespo³u The Mortimers;10.05.
godz.17.00 – Wieczorek taneczny. (Bilety w cenie 8 z³); 11.05.
godz.19.00 – Wystawa malarstwa w stylu holenderskim Franci-
szka Kêdziora. 
�� 14.05. godz. 13.00 Koœció³ Matki Bo¿ej Królowej Polskich
Mêczenników al. Stanów Zjednoczonych 55 - SANTO SUBITO
- koncert z okazji rocznicy urodzin papie¿a Jana Paw³a II, w wy-
konaniu Bogumi³y Dziel-Wawrowskiej, Kamila Adamowicza,
Rafa³a Bartmiñskiego, Roberta Dymowskiego oraz Orkiestry
Koncertowej ,,Victoria”.
�� Hala sportowa „Saska” ul. Angorska 2 w ka¿dy czwartek
w godz. 16.30-19.00 bezp³atne zajêcia sportowe - krêgle i rico-
chet.
�� Klub Kultury Falenica ul. W³ókiennicza 54, 09.05. godz.
18.00 „ Kochanych rodziców mamy” – spektakl m³odzie¿owej
grupy „Intermedium”;10.05, godz. 17.30 „Dwie propozycje
„Specjalna propozycja tylko dla pañ - „Kobieta w reklamie”, wy-
k³ad Moniki Kurdej; Propozycja dla Panów i wszystkich zainte-
resowanych - „Himalaje”, spotkanie z Lechem Wróblewskim,
pokaz slajdów;17.05, godz. 17.30 „Kraj wszystkim nam bliski -
Bia³oruœ”. W programie: wystawa fotografii i spotkanie z ich au-
tork¹ Tatian¹ Carjug, projekcja filmu autorstwa Tadeusza Bystra-
ma - „Nowogródek”.

� 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

JJJJUUUUŻŻŻŻ    WWWW    NNNNOOOOWWWWEEEEJJJJ    SSSSIIIIEEEEDDDDZZZZIIIIBBBBIIIIEEEE

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38
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� 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

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

Redakcja: 619 28 29 
Fax: 670 19 76 

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

www.radiowarszawapraga.pl
e-mail:sekretariat@radiowarszawapraga.pl
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Domowe porz¹dki skoñczy³y
siê przed Wielkanoc¹, ale pro-
blem czystych ulic nadal nie da-
je spokoju. Litoœciwie wzrasta
trawa, kryj¹c rozmaite niemi³e
widoki, a zw³aszcza psie „wizy-
tówki”. Co siê dzia³o, gdy top-
nia³ œnieg, ka¿dy wie. Teraz na
pozór jest lepiej. Co przedtem
by³o widaæ bez os³onek, dzisiaj
schowa³o siê w trawie. 

Przy okazji nacechowanych
emocjami wypowiedzi nawo³u-
j¹cych „psiarzy” do porz¹dku,
przypomina mi siê weso³y wier-
szyk, zas³yszany w programie
„Szymon Majewski Show”:
„Krytyk i impotent z jednej 

s¹ parafii
Ka¿dy du¿o gada, 

¿aden nie potrafi”.

No i trochê tak w³aœnie to wy-
gl¹da. Pokrzyczeæ mo¿na, ale
jeœli chodzi o konkretne rozwi¹-
zania – nie jest to najlepiej.
Urz¹d dzielnicy zrobi³ pierwszy
krok: przy pobieraniu op³aty za
psa (nadal 1 z³ na rok, w tym
koszt blaszanego numerka) wy-
daje w³aœcicielom psów dwie
torebki papierowe na psie od-
chody. Na zachêtê.

Problem w tym, ¿e jeœli taki
„zachêcony” zgarnie co trzeba

do torebki (a zmieœci mu siê tyl-
ko wtedy, gdy ma niewielkiego
pieska), nie bardzo wie, co
z tym fantem dalej zrobiæ. Tu
ju¿ instrukcji od urzêdu brak. 

Najproœciej (ale nie – najle-
piej) wyrzuciæ do pobliskiego
kosza. £atwo wyobraziæ sobie
skondensowany, gêsty fetor je-
œli skrupulatnie wyrzucano by
tam wszystkie torebki po psach.
Na trawniku te¿ czuæ, ale nie
z tak¹ moc¹, lecz gdy wszystko
wrzucimy do jednego kub³a...
Przy tym to prawdziwa bomba
chorobotwórcza! A gdy œmiet-
nik znajduje siê na przystanku,
na którym czekaj¹ pasa¿erowie
lub pod czyimiœ oknami... nie
zazdroszczê!

Mo¿na „toto” wzi¹æ do domu
i wrzuciæ do WC. Pytanie do
specjalistów: jeœli pies wycho-
dzi trzy razy dziennie, jak szyb-
ko uda siê owymi pakunkami
skutecznie zapchaæ ca³y pion
sanitarny?

A mo¿e w³asny kosz na œmie-
ci? Ale co z blokami, w których

komora zsypowa jest w budyn-
ku, tu¿ przy mieszkaniach
i otwartych w lecie oknach? Li-
cz¹c tylko piêæ psów, razy trzy
wyjœcia to piêtnaœcie toreb
dziennie. Œmieci wywo¿¹ dwa
razy w tygodniu. Kto ma ochotê
wepchn¹æ s¹siadom pod nos
wór – z przeproszeniem -
g…na, bo tyle siê uzbiera od
jednej wywózki do drugiej?

Proponujê – mniej gadania,
wiêcej dzia³ania. Specjalne,
szczelne kosze na psie torebki,
dostêpne gratis dos³ownie
wszêdzie, by unikn¹æ wymów-
ki: “zapomnia³em”. Sprz¹tane
raz dziennie specjalnym „od-
kurzaczem” ¿wirowe placyki –
psie toalety, 5x5 metrów, niski
p³otek. Pomys³ów, sprawdzo-
nych w innych krajach, jest
wiele.

Ale có¿ tu mówiæ o k³opotli-
wym sprz¹taniu, skoro – póki
co – nie jesteœmy w stanie wy-
egzekwowaæ nawet zwyk³ego
wyprowadzania psów na smy-
czy?! żu

Du¿o gadania,
ma³o dzia³ania

Kobiecym okiem
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SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Hola, hola! – panie Eustachy… Maszyne masz pan, ¿e klêkajcie
narody. Sam pan zrobi³? Pan Kazimierz G³ówka z niek³amanym
podziwem spogl¹da³ na rower, którym jego dobry znajomy, pan
Eustachy Mordziak, pokonywa³ niezmierzone przestrzenie naszej
okolicy. Kierownik – elegancki, z gumowymi r¹czkami, rama so-
lidna, jedno ko³o czarne, drugie ¿ó³te… 

- Ze wzglêdów bezpieczeñstwa, lepiej widaæ… Stwierdzi³ pan
Kazimierz, jak to on – ze znawstwem. – Co pan, panie Kazieñku.
Innego nie znalaz³em. Mordziak, znany w okolicy „smakosz” ró¿-
nych p³ynów, akurat panu Kazimierzowi nigdy nie mia³ w zwycza-
ju wciskaæ mu kitu. 

- Szczerze mówi¹c, nie zd¹¿y³em, bo w³aœciciel tej szopy,
w której szuka³em, zacz¹³ siê krêciæ. Ludzie, to mówiê panu, takie
jakieœ nieu¿yte siê zrobi³y… - Ale widze, ¿e w wózeczku pusto…

Pan Eustachy jak zwykle ci¹gn¹³ za rowerem zgrabny wózek,
na który nawet i kaloryfer siê zmieœci, jak siê trafi.  - Bo widzisz
pan, panie Kaziu, dziœ nie jade na skup, tylko do hurtowni. 

- To siê z pana kupiec robi pe³n¹ gêb¹!- Mam dwie rêce i nimi
krêcê… Powiem panu coœ w zaufaniu. Pamiêtasz pan, jak ¿eœmy
siê przed œwiêtami spotkali i jak proponowa³em, ¿ebyœmy po ma-
luchu, pod jajeczko…?

- Pamiêtam, nie mog³em. 
- Jak zwykle. Ale nie o to siê rozchodzi. Wtedy pokaza³em panu

tak¹ mi³¹ kobitke, co wyszynk w torbie prowadzi³a.
- No tak.
- Widzisz pan, panie Kaziu, jakby tu powiedzieæ, Haneczka,

znaczy siê, no wie pan… Bo ona, okaza³o siê, ¿e Hania ma na
imiê. Akurat tak, jak lubiê. Moja mamusia te¿ Hania by³a, œwieæ
panie nad jej dusz¹… 

- Pan ¿eœ siê zakocha³, panie Eustachy!… Pan Kazimierz sam
by³ zaskoczony swoim niespodziewanym odkryciem. Ale zaraz
przybra³ marsow¹ minê: - Co zreszt¹ nie przeszkadza panu dalej
tkwiæ w szponach na³ogu. To widaæ panie Eustachy, widaæ, s³y-
chaæ i czuæ, skarci³ znajomka…

- Oj zaraz w szponach. Piwko wypi³em. Hania na wiêcej nie
pozwala. Mówi, ¿e wódka nie idzie w parze z interesami, wiêc,
jak chce z ni¹ byæ, to bez gorza³y, bo ona zamiaruje interesy
rozkrêcaæ i ochlapus do tego jej niepotrzebny. Tylu, mówi, lu-
dzi z Szembeka ¿yje, to i my, dwie sieroty, siê uchowamy. Ale
na trzeŸwo… I, panie Kaziu, do hurtowni mnie wys³a³a. 

- To czym pan bêdziesz teraz handlowa³, po barankach?
- Balonikami i pañsk¹ skórk¹ - Pierwszy maja za pasem, panie

Kaziu. Owszem - to nie to, co kiedyœ, ale zawsze. Ale zaraz potem
bêdziemy znowu przygotowywaæ asortyment pobo¿ny. Lece, bo mi
Hania kaza³a na zupe siê nie spóŸniæ…

Pan Kazimierz jeszcze przez chwilê patrzy³ za czarno-¿ó³tym
rowerem. Pan Eustachy peda³owa³ jakby otoczony jak¹œ aureo-
l¹… Szczêœcia, radoœci… Jakby unoszony nieznan¹ si³¹… Wio-
sna, westchn¹³ pan Kazimierz. Nie ma mocnych. Szaser

Co tam panie na Pradze...

Wiosna

� Blacharstwo, lakiernictwo
� Serwis � Sprzedaż
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pon.-pt. 800-1700, sob. 800-1400

ASO Mazda,
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specjalizacja SAAB
i inne marki

BASEN DLA KAŻDEGO
Proponuje:
� naukê p³ywania dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych
� p³ywanie rekreacyjne
� wynajem basenu
� p³ywanie dla przedszkoli, szkó³ i uczelni
� saunê i si³owniê

Ponadto:
� æwiczenia w wodzie zapobiegaj¹ce osteoporozie
� aerobik w wodzie
� nauka p³ywania dla seniorów

Na miejscu:
� bar, sklep p³ywacki i p³etwonurkowy
� bezp³atny parking

Posiadamy w³asn¹ ochronê.

ul. Namys³owska 8, 
03-455 Warszawa
tel./fax 619-88-08, 
tel. 619-27-59, 818-83-81
www.naka.waw.pl
e-mail:kontakt@naka.waw.pl
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US£UGI GEODEZYJNE
�� SZYBKOŚĆ �� SOLIDNOŚĆ
�� DUŻE DOŚWIADCZENIE

tel. 022 773−55−96 
(automat zg³oszeniowy – gdy jesteœmy w terenie)

tel. kom. 0501−099−499 
e−mail: rkol@vp.pl

Oświadczenie
Dzia³ania burmistrza Pragi Pó³noc Roberta Sosnowskiego (PiS)

s¹ ca³kowitym zaprzeczeniem zasad, obowi¹zuj¹cych w demokra-
tycznym pañstwie prawa. W swoich wypowiedziach w celach poli-
tycznych i prywatnych pos³uguje siê pó³prawdami, które pasuj¹ do
zak³adanych przez niego tez oraz prezentowanej ideologii dorabia-
nej do aktualnych potrzeb.

Nie inaczej postêpuje wobec „Nowej Gazety Praskiej”. Przypo-
minamy zatem, ¿e istniejemy od 11 lat. Od 1997 roku zajmujemy
lokal przy ul. K³opotowskiego – w klatce mieszkalnej budynku
urzêdu dzielnicy. Zgodê na u¿ytkowanie 28 m kw. na I piêtrze
otrzymaliœmy w 1997 r., gdy dyrektorem dzielnicy by³ Jerzy Her-
tel. Za rz¹dów Arkadiusza Urbana (wówczas AWS), umowa zosta-
³a jedynie aneksowana. Podobnie sta³o siê, gdy urz¹d dzielnicy ob-
j¹³ Robert Sosnowski: podwy¿szono nam czynsz pod pretekstem
waloryzacji. Obecnie p³acimy 480 z³, czyli znacznie wiêcej ni¿ 10
z³/m, jak mówi burmistrz, bo ponad 17 z³/m. 

Od pocz¹tku funkcjonowania NGP krytykowaliœmy i krytykuje-
my niegospodarnoœæ, ³amanie i naginanie prawa, nieumiejêtnoœæ
wykorzystania spo³ecznych pieniêdzy, partyjniactwo w ka¿dym
wydaniu, prywatê i nepotyzm, ujawnialiœmy przestêpstwa gospo-
darcze. Dopiero jednak za rz¹dów burmistrza Roberta Sosnowskie-
go spotykamy siê z jawn¹ dyskryminacj¹ i formalnymi naciskami
z wykorzystaniem zajmowanego stanowiska. Pierwsza „kara” spo-
tka³a nas rok temu, gdy pod pretekstem remontu elewacji dostali-
œmy polecenie usuniêcia szyldu redakcji ze œciany frontowej. Za-
montowana obok reklama banku pozosta³a nieruszona. Miesi¹c te-
mu Sosnowski cofn¹³ zgodê na szyld na œcianie bocznej – bez uza-
sadnienia. „Kar¹” ostateczn¹ ma byæ zapowiadane na konferencji
prasowej wypowiedzenie nam lokalu.

Oœwiadczam, ¿e nie przestaniemy wytykaæ b³êdów i wypaczeñ
rz¹dz¹cych nie tylko na Pradze. Nie przestaniemy pisaæ o klanie
Sosnowskich, o ¿onie, Edycie Sosnowskiej niezwi¹zanej nawet
miejscem sta³ego zamieszkania z Targówkiem - radnej tej dzielni-
cy, która dziêki u¿yciu panieñskiego nazwiska otrzyma³a klucze do
mieszkania komunalnego (burmistrz Sosnowski na wszelki wypa-
dek nie wie, gdzie mieszka i jakie posiada nieruchomoœci ¿ona), oj-
cu – Stefanie Sosnowskim, szefie klubu radnych PiS na Bia³o³êce,
który lekcewa¿y wyroki s¹du.

Gazeta by³a, jest i bêdzie niezale¿na. Bêdziemy nadal pisaæ
o tym, co jest z³e w samorz¹dzie po to, by mieszkañcy wiêcej nie
dali siê z³apaæ na pustos³owie, has³a wyborcze i dokonali obiektyw-
nych ocen i wyborów.

Dziêkujemy wszystkim, dziennikarzom i mieszkañcom, polity-
kom, radnym, kolegom, którzy chcieli i chc¹ nam pomóc, a tak¿e
wyra¿aj¹ w ró¿ny sposób sw¹ solidarnoœæ z nami.

Ewa Tucholska

AS 2006 Red. naczelna „Nowej Gazety Praskiej”

� 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

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

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
		 renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

nowoczesnych i stylowych
		 nowe meble na wymiar, wersalki, 

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

		 szycie kurtyn, kotar, 
zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
		 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
		 posiadamy wybór tkanin 

i transport

ZZ AA PP RR AA SS ZZ AA MM YY ::   
ww  ggooddzz..  770000−−11880000,,    ssoobb..  990000−−11440000

Z ostatniej chwili
Burmistrz Pragi Północ
straci stanowisko

Kontrolerzy ze sto³ecznego Ratusza zbadaj¹ zasady przydzia³u
lokali w tej dzielnicy.

- Cofamy rekomendacjê PiS dla Roberta Sosnowskiego, burmi-
strza Pragi Pó³noc – oœwiadczy³ 24 kwietnia na konferencji praso-
wej Wojciech D¹browski, szef warszawskiego PiS. Radnych tego
ugrupowania zasiadaj¹cych w radzie dzielnicy na Pradze Pó³noc
zobowi¹za³ do odwo³ania ze stanowisk burmistrza i jego zastêp-
ców. Decyzja ta jest efektem publikacji prasowych dotycz¹cych
kontrowersji wokó³ dzia³alnoœci burmistrza. (ab)
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ul. Komorska 42, 
Warszawa-Grochów

Tel. 879-87-61

Zapraszamy 
na leczenie doros³ych,

m³odzie¿, dzieci. PORADY I PRZEGL¥D Czynne codziennie – 900-2100 sobota – 900-1500

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
Znieczulenia miejscowe �� Nowoczesny
sprzêt i materia³y �� Indywidualny dobór
postêpowania leczniczego
Mo¿liwoœæ p³acenia KARTAMI KREDYTOWYMI

WARSZAWA

Marysin Wawerski, ul. Potockich 111 (róg Korkowej i Potockich) tel. 022 613-04-26 e-mail:info@aptekaporada.pl  
Apteka czynna: pn.-pt. 8.00-21.00; sob. 8.00-15.00; niedziele 9.00-15.00 Zapraszamy!

�� Przyjazna pacjentom
�� Niskie ceny
�� Mi³a, fachowa obs³uga
�� Pe³en asortyment leków gotowych

�� Wykonujemy leki recepturowe
�� Realizujemy wnioski na pieluchomajtki

refundowane przez NFZ.
�� Honorujemy karty p³atnicze

A P T E K A  P O R A D A

ALERGIA
� testy i odczulanie

TERAPIA
ANTYNIKOTYNOWA
�� KONSULTACJE LEKARSKIE 

GRATIS! 
L E K R O M E DL E K R O M E D

ul. Meksykañska 6/9 róg ul. Wandy
tel. 616-21-11 (8.00-19.00)

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do Lekarzy 

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

Czy wiesz, ¿e oko³o 500 mi-
lionów ludzi na ca³ym œwiecie
ma ubytek s³uchu? To jedno
z najbardziej powszechnych
schorzeñ i jedno z najbardziej
niezrozumianych. Szacuje siê, ¿e
oko³o 10% populacji niedos³yszy.
Jeszcze 15-20 lat temu aparaty
s³uchowe by³y du¿e, uci¹¿liwe
i poprawia³y s³yszenie w ograni-
czonym stopniu. Ale dzisiejsze
rozwi¹zania s¹ ma³e, w pe³ni zau-
tomatyzowane, dyskretne i bar-
dzo skuteczne. Co wiêcej, s¹ one
dofinansowywane przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia i Powiato-
we Centra Pomocy Rodzinie!

Niektóre osoby rodz¹ siê
z uszkodzonym s³uchem, pod-
czas gdy u innych przyczyn¹ mo-
¿e byæ choroba ucha lub ha³aœli-
we otoczenie w pracy. Jednak
wiêkszoœæ ubytków s³uchu u do-
ros³ych wynika z naturalnego
procesu starzenia siê – przez lata
fragmenty delikatnych mechani-
zmów mog¹ siê uszkodziæ lub po
prostu zu¿yæ. Bez wzglêdu na
przyczynê, g³ównym problemem
nie jest z regu³y sam ubytek, lecz
brak wiedzy o mo¿liwej do uzy-
skania pomocy. 

Ubytki s³uchu ró¿ni¹ siê miê-
dzy sob¹ i s¹ indywidualne
u ka¿dej osoby. Wiêkszoœæ
z nich mo¿e zostaæ skorygowana
dziêki noszeniu aparatów s³u-
chowych. Lepsze s³yszenie
oznacza poprawê jakoœci ¿ycia
zarówno samego zainteresowa-
nego jak i jego najbli¿szych. Ty-
powym przyk³adem jest bardzo
g³oœne ogl¹danie telewizji przez
osoby niedos³ysz¹ce, które po-

woduje mniejszy komfort s³y-
szenia przez innych. 

Wybór konkretnego typu apa-
ratu w znacznej mierze zale¿y od
rodzaju ubytku s³uchu, ale tak¿e
od osobistych preferencji pacjen-
ta i jego trybu ¿ycia. W ka¿dym
przypadku specjalista zaproponu-
je najlepsze rozwi¹zanie i pomo-
¿e dokonaæ najlepszego wyboru.

Nowoczesne aparaty s³uchowe
potrafi¹ w gruncie rzeczy zdzia-
³aæ cuda, dopasowuj¹c siê do nie-
dos³uchu konkretnego pacjenta,
jego jedynej w swoim rodzaju
anatomii ucha i stylu ¿ycia. Te
najnowoczeœniejsze wyposa¿one
s¹ w uk³ady sztucznej inteligen-
cji, które nieustannie monitoruj¹
to co dzieje siê w otoczeniu s³u-
chowym osoby niedos³ysz¹cej
i skutecznie reaguj¹ na jego
zmiany. Wspó³czesne aparaty
s³uchowe to zminiaturyzowane
komputery, o olbrzymich mo¿li-
woœciach przetwarzania dŸwiêku.
Wystêpuj¹ we wszystkich kszta³-
tach i rozmiarach – od ma³ych
dyskretnych modeli wewn¹trzu-
sznych do ró¿nobarwnych mode-
li zausznych w odcieniach koloru
w³osów i karnacji skóry.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promo-
cj¹ pracownicy gabinetu audio-
protetycznego firmy Fonikon za-
praszaj¹ wszystkich zaintereso-
wanych na bezp³atne badanie s³u-
chu oraz konsultacjê audioprote-
tyczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ sko-
rzystania z refundacji NFZ i œrod-
ków PFRON. Gabinet mieœci siê
przy ulicy Br. Czecha 39 (w po-
bli¿u stacji Warszawa-Wawer),
tel. 353-42-50. AS 2006

POKONAJ NIEDOSŁUCH!
S³abo s³yszysz? Masz problemy z rozumie-
niem mowy? A mo¿e ktoœ z bliskich ma k³o-
poty ze s³uchem? Przeczytaj, w jaki sposób
zasiêgn¹æ pomocy!

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

Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 022 825 82 21 wew. 112
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

FONIKON jest autoryzowanym dystrybutorem duñskiej firmy OTICON,
która od ponad 100 lat produkuje najlepsze aparaty s³uchowe.

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

GROTA
SOLNO−JODOWA

POMAGAMY:
�� w nie¿ytach nosa, krtani, gard³a,

oskrzeli 
�� niedoczynnoœci tarczycy
�� nerwicach, stanach przemêczenia 
�� schorzeniach sercowo-naczyniowych

DO KAŻDEGO KARNETU
JEDNO WEJŚCIE

GRATIS!
ZAPRASZAMY:
ul. Targowa 33/35

Rezerwacja pod numerem: 
670-24-14

czynna pn.-pt. 800-2000

sob. 800-1500 

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

MAJOWA PROMOCJA!
PRZY ZAKUPIE OKULARÓW KOREKCYJNYCH OTRZYMASZ WSPANIA£E

OKULARY PRZECIWS£ONECZNE MARKI SIMONMARTELL
– TYLKO ZA JEDEN UŒMIECH! A NA OKULARY PRZECIWS£ONECZNE

INNYCH MAREK – OTRZYMASZ 50% RABATU!

Salon Optyczny – Simon Martell

�

Po tych¿e wysi³kach nie-
rzadko odczuwamy ból o zró¿-
nicowanym umiejscowieniu,
czêsto kolana, biodra czy krê-
gos³upa. U wiêkszoœci zima
by³a okresem biernym rucho-
wo, kiedy stawy biodrowe i ko-
lanowe nie musia³y du¿o pra-
cowaæ, co potocznie okreœla
siê, ¿e „stawy siê zasta³y”.
Bóle takie czêsto utrudniaj¹,
a niekiedy uniemo¿liwiaj¹ po-
wrót do upragnionego czynne-
go wypoczynku. Zarówno ból
biodra, jak i kolana mo¿e byæ
nastêpstwem choroby krêgo-
s³upa lêdŸwiowo-krzy¿owego.
Wówczas zaczyna on siê
w okolicy „krzy¿a”, a nastêp-
nie promieniuje w kierunku no-
gi, zwykle do biodra, niekiedy
do kolana, a bywa  równie¿ i do
stopy. Bóle te nasilaj¹ siê
szczególnie przy d³u¿szym sta-

niu i chodzeniu. Takich dole-
gliwoœci nie nale¿y lekcewa-
¿yæ, poniewa¿ nie ustêpuj¹ sa-
me, a czêsto dochodzi do
ostrych lub powolnych zao-
strzeñ. Wskazanym jest wyko-
nanie zdjêæ rentgenowskich
bol¹cego odcinka krêgos³upa
w pozycji stoj¹cej i zasiêgniê-
cie porady lekarza ortopedy.

Inny typ dolegliwoœci stawu
biodrowego charakterystyczny
jest dla zmian zwyrodnieniowo
- zniekszta³caj¹cych tego stawu.
Chory odczuwa wówczas ból
podczas wstawania z pozycji
siedz¹cej i podczas chodzenia.
Pojawienie siê i nasilenie bólu
narasta w miarê chodzenia.
Chód staje siê utykaj¹cym i mê-
cz¹cym dla chorego. W miarê
trwania bólu chorzy podpieraj¹
siê lask¹ podczas chodzenia.
Dolegliwoœci  takie s¹ wskaza-

niem do wykonania zdjêcia
rentgenowskiego obu stawów
biodrowych i udanie siê na ba-
danie do lekarza ortopedy. 

Staw kolanowy wykonuje
wiele z³o¿onych ruchów w ró¿-
nych p³aszczyznach podczas
chodzenia. Budowa tego stawu
jest z³o¿ona. Liczne wiêzad³a
i torebka stawowa utrzymuj¹
jego stabilnoœæ. Staw ten jest
niezwykle wra¿liwym na prze-
ci¹¿enia i obra¿enia. Dolegli-
woœci bólowe kolana, jako sta-
wu obci¹¿anego podczas cho-
dzenia, staj¹ siê  przykre, upo-
œledzaj¹ce poruszanie siê.
Czêsto dolegliwoœci¹ towarzy-
sz¹ obrzêki kolana. Chory od-
czuwaæ mo¿e zwiêkszon¹ cie-
p³otê chorego stawu. Niekiedy

bywa, ¿e dolegliwoœci kolana
s¹ objawem choroby stawu
biodrowego i wówczas nale¿y
podj¹æ leczenie biodra, a nie
kolana. Jeœli opisane dolegli-
woœci nie ustêpuj¹ po odpo-
czynku i zimnych ok³adach,
nale¿y wykonaæ zdjêcie rentge-
nowskie obu stawów kolano-
wych w pozycji stoj¹cej
w dwóch projekcjach i udaæ siê
do lekarza ortopedy. 

Wspomniany zespó³ dole-
gliwoœci bólowych du¿ych
stawów nóg utrudnia, a niekie-
dy uniemo¿liwia korzystanie
z przyjemnoœci czynnego wy-
poczynku, spacerów i pracy
dzia³kowej. Nie lekcewa¿ dole-
gliwoœci, rozpoznaj przyczynê
i chorobê w okresie wczesnym,
zastosuj siê do propozycji leka-
rza ortopedy, a masz szansê na
powrót do zdrowia i radoœci ru-
chu. Cytat za dr Wojciechem
Oczko XIX wiek: „ruch jest
najlepszym lekarstwem, ¿adne
lekarstwo nie zast¹pi ruchu”.

Prof. dr hab. n. med. 
Wojciech Marczyński

Autor jest z-c¹ dyr. Wojskowe-
go Instytutu Medycznego ds.
nauki i szkolenia oraz kierow-
nikiem Kliniki Traumatologii
i Ortopedii w Warszawie.

LLLL eeee kkkk aaaa rrrr zzzz     rrrr aaaa dddd zzzz iiii
Ruch to zdrowie

Dom Misia Ratownika
W Komendzie Sto³ecznej Policji zainaugurowano ak-
cjê, w ramach której bêd¹ zbierane pieni¹dze na bu-
dowê pierwszego w Polsce centrum terapeutyczno -
wypoczynkowego dla dzieci poszkodowanych w wy-
padkach komunikacyjnych. 

W ramach akcji „Budujemy razem bezpieczny Dom Misia Ra-
townika”, zostanie zorganizowanych siedem koncertów charyta-
tywnych w najwiêkszych polskich miastach (£odzi, Krakowie, Lu-
blinie, Sopocie, Poznaniu, Wroc³awiu i Warszawie). 

Pierwszy odbêdzie siê 29 kwietnia w £odzi, fina³owy koncert
odbêdzie siê w grudniu w stolicy.  Imprezy bêd¹ mia³y charakter
pikników rodzinnych. Swój udzia³ w koncertach zapowiedzieli
m.in. zespó³ REZERWAT, Power of Trinity, Hedone, Kasia Cere-
kwicka, Szymon Wydra z zespo³em Carpe Diem i Kasia Kowalska. 

Podczas imprez na dzieci czekaæ bêdzie wiele atrakcji - konkur-
sy, zabawy, spotkania z Misiem Ratownikiem. Bêd¹ siê tak¿e odby-

waæ pokazy sprzêtu ratowniczego, zajêcia maj¹ce nauczyæ naj-
m³odszych jak poruszaæ siê po drodze i jak zachowaæ siê, gdy s¹
œwiadkiem wypadku. 

Dom Misia Ratownika powstanie w DŸwirzynie ko³o Ko³obrze-
gu. Dzieci - ofiary wypadków maj¹ tam otrzymywaæ pomoc socjal-
n¹, psychologiczn¹ i prawn¹. Na specjalnie zorganizowanych tur-
nusach specjaliœci psychologowie i terapeuci bêd¹ im pomagaæ
w odzyskaniu równowagi psychicznej i sprawnoœci fizycznej.
Oœrodek bêdzie te¿ wspieraæ dzieci, które w wyniku tragicznego
wypadku straci³y bliskich, lub których rodzice zostali ciê¿ko ranni.
Wspierani maj¹ byæ te¿ sami rodzice - dla nich organizowane bêd¹
terapie rodzinne, a dla tych, którzy w wypadku stracili dziecko,
tworzone bêd¹ terapeutyczne grupy wsparcia. Akcja „Budujemy
razem bezpieczny Dom Misia Ratownika” objêta zosta³a honoro-
wym patronatem przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji oraz Krajow¹ Radê Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego. 

Dzieci w m³odszym wieku szkolnym (7-14 lat) s¹ najczêstszymi
ofiarami wypadków drogowych. W ci¹gu pierwszych 10 miesiêcy
2005 roku w wypadkach na drogach zginê³o 273 dzieci (w wieku
do 17 lat), a rannych zosta³o ponad 8 tysiêcy. MKP 

Wiosna, piêkna pora roku napawaj¹ca ka¿-
dego z nas optymizmem, stanowi przyczy-
nek do wytê¿onego ruchu. Niektórzy rozpo-
czêli „roboty dzia³kowe”, inni d³ugie space-
ry, jeszcze inni wracaj¹ do tzw. sportu za-
niechanego w okresie zimy. 
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REKLAMA REKLAMA

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

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

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

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

(z dofinansowaniem PFRON)

POZNAJ UROKI KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

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

Poradnia Chorób Sutka, Profilaktyki Przeciwnowotworowej
i Chorób Okresu Przekwitania

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

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

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

(menopauza, cytologia, USG ginekologiczne)
� Biopsje pod USG � Badania laboratoryjne
� Profilaktyka grupowa dla zak³adów pracy
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Umowa  z N a r o d owym  F u n d u s z em  Z d r ow i a  –  w y b r a n e  p r o c e d u r y  med y c z n e

JASKINIA 
SOLNA
ZDROWE MORSKIE 

POWIETRZE
Idealny klimat dla
dorosŁych i dzieci

Rembertów ul. Czerwonych Beretów 14
tel. 673−48−93 

Z radn¹ Miros³aw¹ Terlec-
k¹ (PiS), Przewodnicz¹c¹ Ko-
misji Oœwiaty i Sportu spoty-
kam siê w jej mieszkaniu na Sa-
skiej Kêpie. Woln¹ chwilê Mi-
ros³awa Terlecka znajduje
w sobotê, w dniu wolnym od
pracy i to dopiero po jej wizy-
cie w jednym z hospicjów,
w którym jest wolontariuszem.

- Przegl¹daj¹c statystyki
posiedzeñ widzê, ¿e komisja
jest bardzo zapracowanym
cia³em. Spotykacie siê œrednio
prawie trzy razy w miesi¹cu.
Jest taka potrzeba?

- Nie tylko potrzeba – to ko-
niecznoœæ. W urzêdzie ¿artobli-
wie mówi¹ o nas „pracusie”, ale
czêstotliwoœæ spotkañ naszej
komisji wynika z szerokiego
wachlarza spraw, którymi siê
zajmujemy. W ostatnich latach
dzielnica organizuje wiele im-
prez sportowych, a bior¹c pod
uwagê tylko liczbê placówek
oœwiatowych w naszej dzielnicy
– przesz³o 100 – jest co robiæ...

- Warszawa na oœwiatê
przeznacza prawie 1/4 swoje-
go bud¿etu. W tym roku bê-
dzie to ok. 1,9 miliarda z³. Ile
z tych pieniêdzy trafia do na-
szej dzielnicy?

- Sporo. W tym roku to bê-
dzie 178 mln. z³. Same nak³ady
na oœwiatowe inwestycje wy-
nios¹ 7,3 mln z³., a jeszcze
w 2001 r. ta kwota wynosi³a...
0,9 mln z³. Wzrost œrodków ob-
serwujemy przez ca³¹ nasz¹ ka-
dencjê. Najlepszym przyk³a-
dem na to jest porównanie ilo-
œci dzieci uczestnicz¹cych
w popularnych akcjach Lato
i Zima w Mieœcie. Np. w 2002
r. w czasie ostatnich wakacji
poprzednich w³adz w Lecie
w Mieœcie uczestniczy³o 350
naszych dzieci, a w 2005 r. ich
liczba wzros³a do 1896! To
olbrzymi skok i nie kryjê, ¿e
sposób zorganizowania akcji
jest du¿ym sukcesem w³aœnie
obecnych w³adz samorz¹do-
wych. Dzieci prócz niezwykle
atrakcyjnych zajêæ maj¹ tak¿e
zapewniony ciep³y, darmowy

posi³ek. Na taki pomys³ poprze-
dnia ekipa nie wpad³a, a sfinan-
sowanie przez samorz¹d jedze-
nia w szkole spowodowa³o
znaczny wzrost iloœci dzieci
bior¹cych udzia³ w akcjach.
Wczeœniej wiele niezbyt za-
mo¿nych rodzin, a Praga Po³u-
dnie nie jest bogat¹ dzielnic¹
willow¹, po prostu nie by³o staæ
na op³acenie dzieciom w szkole
posi³ków i rodzice nie posy³ali
swoich pociech na akcje. Dzie-
ci siedzia³y w domach, przed
telewizorem lub czêsto spêdza-
³y nieproduktywnie czas na
podwórkach. Teraz œmia³o i bez
skrêpowania, nawet te najbie-
dniejsze dzieci, mog¹ uczestni-
czyæ w Lecie czy Zimie w Mie-
œcie. A dziêki temu, ¿e wszyst-
kie maj¹ zapewniony posi³ek
znik³ podzia³ na dzieci bogate
i biedne, czyli te, których rodzi-
ce zwracali siê o dofinansowa-
nie posi³ków.

- Jakie inne kwestie opiniu-
je najczêœciej komisja?

- Oczywiœcie remonty. Ich
koniecznoœæ wynika ze z³ego
stanu technicznego niektórych
placówek, a tak¿e z wprowa-
dzania nowych norm. Gdyby-
œmy chcieli wykonaæ wszystkie
decyzje i zalecenia Sanepidu, to
musielibyœmy na to wydaæ ok.
17 mln. z³, a na ten cel mamy
przeznaczone 5,7 mln. Nasi po-
przednicy nie bardzo inwesto-
wali w placówki oœwiatowe.
W wielu trzeba wymieniæ insta-
lacjê elektryczn¹, zreperowaæ
schody, wymieniæ stolarkê
okienn¹, modernizowaæ bloki
¿ywieniowe... 

- Co to s¹ bloki ¿ywienio-
we?

- Kuchnie i ¿ywieniowe za-
plecze placówki. Wyremonto-
waliœmy je m.in. w ZS nr 5 przy
ul. Bartosika i SP Nr 143 w Al.
Stanów Zjednoczonych. W tym
roku bêd¹ modernizowane
w gimnazjach na Angorskiej
i Abrahama. Koszt moderniza-
cji jednego bloku ¿ywieniowe-
go siêga nawet 1,5 mln. z³. To
bardzo du¿e inwestycje.

- „Mieszkaniec” pisa³ nie-
dawno o mo¿liwej likwidacji
Przedszkola Nr 152 przy ul.
Dwernickiego. Podobno wy-
nika to z koniecznoœci moder-
nizacji w tej placówce w³aœnie
bloku ¿ywieniowego?

- To prawda. To przyk³ad
problemów, które niesie nam
obecny ni¿ demograficzny. Do
tego przedszkola chodzi 65
dzieci. Niedaleko s¹ trzy inne
przedszkola, w których jest nie-
dobór dzieci. Na Dwernickiego
jest konieczne wybudowanie
nowej kuchni. To olbrzymi
koszt, a poza tym tam nie bar-
dzo jest miejsce na zbudowanie
bloku ¿ywieniowego spe³niaj¹-
cego obowi¹zuj¹ce normy. Ro-
zumiem obawy rodziców, dla-
tego spotyka³am siê z nimi i po-
kazywa³am okoliczne placówki
zachêcaj¹c do tego, aby prze-
nieœli tam swoje dzieci. Decy-
zjê w sprawie tego przedszkola
podejmie Rada Warszawy, ale
w opinii komisji likwidacja pla-
cówki jest uzasadniona. Musi-
my patrzeæ przez pryzmat ca³ej
dzielnicy. Trzeba mieæ œwiado-
moœæ, ¿e pieni¹dze wydatkowa-
ne na utrzymanie tej placówki,
a szczególnie te, które musieli
byœmy wydaæ, zostan¹ rozdy-
sponowane pomiêdzy inne pla-
cówki. Ni¿ demograficzny ge-
neruje w³aœnie takie problemy.
Ju¿ teraz np. w gimnazjum przy
ul. Boremlowskiej ca³e jedno
piêtro jest niewykorzystane, bo
brakuje dzieci... A ta tendencja
niestety bêdzie siê utrzymywa-
³a. W ci¹gu najbli¿szych 6 lat
do gimnazjów pójdzie o 700
dzieci z naszej dzielnicy mniej
ni¿ w roku ubieg³ym. To ozna-
cza brak oko³o 26 klas i du¿e

problemy, z którymi bêdzie
trzeba siê uporaæ.

- A jak uk³ada siê praca
w samej komisji? W koñcu
w jej sk³ad wchodz¹ przedsta-
wiciele ró¿nych, niekoniecz-
nie darz¹cych siê sympati¹,
opcji politycznych ?

- Na tym tle raczej nie ma
u nas spiêæ i animozji. Staram
siê tak kierowaæ pracami ko-
misji, aby by³o jasne, ¿e naj-
wa¿niejsz¹ nasz¹ inwestycj¹
jest po prostu m³odzie¿. Czasa-
mi siê zdarza, ¿e poszczególni
cz³onkowie staraj¹ siê lobbo-
waæ inwestycje w placówkach,
z którymi s¹ zwi¹zani teryto-
rialnie. To normalna rzecz.
Wyborcy, ludzie którzy znaj¹
nas z miejsc pracy, czy s¹-
siedztwa, pytaj¹ o efekty na-
szej pracy. Radzimy sobie z ta-
kim terytorialnym lobbingiem.
Najlepszym przyk³adem jest
wybudowanie w tej kadencji
a¿ 7 nowoczesnych boisk
szkolnych ze sztuczn¹ na-
wierzchni¹. Aby by³o sprawie-
dliwie ka¿de powsta³o w innej
czêœci dzielnicy.

- Muszê przyznaæ, ¿e te no-
we, tartanowe boiska w szko-
³ach robi¹ wra¿enie i s¹ wy-
korzystywane tak¿e poza lek-
cjami. Jakimi innymi sprawa-
mi zajmowa³a siê komisja?

- M.in. interweniowaliœmy
w sprawie podwy¿ek dla pra-
cowników administracji i obs³u-
gi w szko³ach. Wnioskowaliœmy
o wybudowanie ogólnodostêp-
nych boisk przy ul. Pawlikow-
skiego i ul. Szaserów. „Przy³o-
¿yliœmy rêkê” do remontów
i budowy kilku sal gimnastycz-
nych, œcie¿ek rowerowych, ba-
senu przy ul. Kwatery G³ównej.
Wspieraliœmy inicjatywy samo-
rz¹dów lokalnych. Na wniosek
Kamionka zosta³y zbudowane
„pi³ko³apy” przy boisku na ul.
Bliskiej, poparliœmy wnioski Sa-
morz¹du Goc³awia, co skutko-
wa³o zwiêkszeniem przed tam-
tejszymi placówkami iloœci ka-
mer oraz patroli Stra¿y Miej-
skiej i Policji...

- Nie pozostaje mi nic inne-
go, jak ¿yczyæ komisji w dal-
szym ci¹gu owocnych obrad.

- A ja, w imieniu ca³ej komi-
sji, ¿yczê m³odzie¿y udanego,
zbli¿aj¹cego siê zakoñczenia
roku szkolnego i znakomitych
wyników sportowych. I oczy-
wiœcie zapraszam w wakacje na
Lato w Mieœcie.

rozmawiał
AS 2006 Adam Rosiński

Najwyższy poziom
Nie tylko produkty i wyniki finansowe s¹
znakomit¹ wizytówk¹ firmy. S¹ ni¹ tak¿e
jej pracownicy. Tak jest w przypadku RA-
WAR-u, którego dru¿yna pi³karska ode-
bra³a 21 kwietnia puchar za zwyciêstwo
w firmowej lidze „Let’s Go”.

O „Ch³opcach Rawarowcach” wspominaliœmy w marcu, gdy
ligowe rozgrywki mia³y siê ku koñcowi. Wszystko wskazywa³o,
¿e w presti¿owym turnieju halowej pi³ki no¿nej odnios¹ kolejny
sukces. Nie zawiedli, choæ nie by³o ³atwo. W fina³owym meczu
z PKO SA na minutê przed koñcem spotkania prowadzili 3 do 2.
I wtedy bankowcy strzelili wyrównuj¹cego gola. – Grali na remis
i liczyli na rzuty
karne – t³umacz¹
taktykê przeciw-
ników. I sta³ siê
cud, choæ tak na-
prawdê sukcesy
ch³opców z Ra-
waru nie maj¹
z cudami nic
wspólnego – po
prostu s¹ wyni-
kiem ich ciê¿kiej
pracy. 

Na 17 sekund
przed koñcowym
gwizdkiem Ma-
riusz Jaroñ potê¿nym przy³o¿eniem z du¿ej odleg³oœci zdoby³ upra-
gnion¹, zwyciêsk¹ bramkê... – A by³o naprawdê gor¹co! – wspomi-
naj¹ pi³karze odbieraj¹c w œródmiejskim klubie Ground Zero kolej-
ny puchar, medale i dyplomy. I bonus - statuetkê dla ich reprezen-
tanta, Artura Sandomierza, za zdobycie tytu³u Króla Strzelców. -
Dzieñ koñczy siê równie przyjemnie, jak siê  zacz¹³ – mówi kapitan
dru¿yny Jacek Szymañski. 

Wyjaœnia, ¿e du¿¹ niespodziankê zrobi³ im w pracy Zarz¹d i Dy-
rekcja Rawaru. – Prezes Leszek Paw³owski zorganizowa³ nam uro-
czyste spotkanie z dyrekcj¹. By³y podziêkowania i drobne upominki
– kapitan z dum¹ prezentuje oprawiony dyplom. Z wypisanych na
dyplomie podziêkowañ i gratulacji jasno wynika, ¿e zak³ad docenia
tak¿e pozazawodow¹ dzia³alnoœæ swoich pracowników. Zreszt¹ ko-
rzyœæ jest obopólna. 

Oni w zamian daj¹ Rawarowi ca³kiem niez³¹ kartê przetargow¹...
Chodz¹ s³uchy, ¿e jak prezes prowadzi rozmowy handlowe lub ne-
gocjacje z jakimiœ bankami, a w lidze „Let’s Go” graj¹ dru¿yny
praktycznie wszystkich licz¹cych siê banków, to negocjacje zaczy-
na od s³ów: „Hmm..., to jaki bank pañstwo reprezentujecie?... Ach,
tak, coœ mi mówi nazwa waszego banku... Niech pomyœlê... No tak,
przecie¿ wygraliœmy z wami w pi³kê no¿n¹!” Pi³karze nie myœl¹ tyl-
ko o sobie. Ciesz¹ siê, ¿e ich sukcesy mobilizuj¹ tak¿e pracuj¹cych
w Rawarze siatkarzy i... wêdkarzy. 

Mo¿e nied³ugo i oni zawalcz¹ o trofea i s³awê. Tymczasem pi³ka-
rze szalej¹ z wiernymi kibickami na klubowym parkiecie. Nie zapo-
mnieli, ¿e w³asne nogi mo¿na wykorzystywaæ na wiele przyjemnych
sposobów. I tylko mi nazwa klubu, w którym odby³a siê ceremonia
wrêczenia nagród nie pasuje do „Ch³opców Rawarowców”. Ground
Zero mo¿na z angielskiego swobodnie przet³umaczyæ jako „poziom
zerowy”, a nasi ch³opcy s¹ na najwy¿szym poziomie... rosa

Słowo o misji praskich komisji
Czym zajmuj¹ siê komisje dzia³aj¹ce przy
Radzie Dzielnicy Praga Po³udnie bêd¹ siê
mogli Pañstwo dowiedzieæ z cyklu wywia-
dów, które „Mieszkaniec” przeprowadza
z przewodnicz¹cymi komisji. Na pocz¹tek –
OŒWIATA I SPORT.

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31

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

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000
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PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.

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

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

Kurs przygotowawczy do matury
Organizowanej w maju 2006

(Niskie czesne – p³atne w ratach)

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

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

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

i niedzielê (8.00-14.00)

Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00

UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Liceum Ekonomicznego dla doros³ych

LO dla absolwentów szkó³ zasadniczych
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE 

(kurs roczny)

Salon Mebli

tel. 617 44 45

dla dzieci i m³odzie¿y

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

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

REKLAMA REKLAMA

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

Majówka tu¿, tu¿… Grilluj z nami!
Zapraszamy do zakupu produktów do grillowania w atrakcyjnych cenach

� miêsa grillowe 
w przyprawach

� kie³basa grillowa 
wêdzona

� kaszanka
� ¿eberka wieprzowe
� boczek wêdzony
� ketchupy, musztardy
� przyprawy grillowe
� wêgiel drzewny
� podpa³ki
� tacki aluminiowe itp.

Oferujemy pe³ny asortyment artyku³ów spo¿ywczych oraz nabia³u,
serów, wêdlin, miêsa, owoców i warzyw oraz mro¿onek.

CODZIENNIE INNE OFERTY PROMOCYJNE 
ARTYKU£ÓW SPO¯YWCZYCH

ZAPRASZAMY KA¯DEGO DNIA DO SAMU SPO¯YWCZEGO NA PARTERZE

Zieleñ uspokaja. Co zrobiæ, by
otacza³a nas w ca³ej dzielnicy?
Pytanie retoryczne, bo odpo-
wiedŸ brzmi: dbaæ. Ale jak? 

Na pocz¹tku, gdy przyroda budzi siê do ¿y-
cia trzeba wykonaæ w przydomowych ogródkach,
klombach i trawnikach podstawowe prace ogro-
dnicze. Przede wszystkim ods³oniæ to, co na zimê
zosta³o przykryte. Porozwijaæ chocho³y i zlikwi-
dowaæ os³aniaj¹ce kopczyki na ró¿ach. Nale¿y
te¿ zagrabiæ trawniki i... nawoziæ. Potem zaj¹æ siê
podcinaniem krzewów. 

- Nie wolno podcinaæ forsycji, pigwowców,
¿arnowców, jaœminu i bzu – radzi Agnieszka ¯u-
kowska ze Zwi¹zku Szkó³karzy Polskich. - To s¹
krzewy, które kwitn¹ na pocz¹tku wiosny, dlate-
go podcinaæ nale¿y je dopiero po okresie kwit-
nienia. Natomiast zdecydowanie nale¿y podci-
naæ te krzewy, które rosn¹ na te-
gorocznych pêdach. Robi siê to
po to, by roœliny lepiej siê roz-
krzewia³y. Koniecznie trzeba
przyci¹æ pêdy tawu³y japoñ-
skiej, piêciorniki, berberysy, pê-
cherznice. – Wszystkie te krzewy
tniemy skracaj¹c pêdy o jedn¹
trzeci¹ wysokoœci pêdu – mówi
Agnieszka ¯ukowska. – Zupe³-
nie usuwamy to co po³amane, pokrzywione
i zmarzniête. 

Wczesn¹ wiosn¹ tniemy powojniki wielko-
kwiatowe, clematis i ró¿e. 

- Ogólna zasada przycinania ró¿ – wyjaœnia
Agnieszka ¯ukowska – jest taka, ¿e tniemy nad
trzecim oczkiem (p¹czkiem). 

Tegoroczna mroŸna zima mog³a spowodowaæ
zmarzniêcie wielu drzew. Czy zmarz³y napraw-
dê? O tym przekonaæ siê bêdzie mo¿na porównu-
j¹c je z innymi drzewami tego samego gatunku.
Jeœli w innych ogrodach kwitn¹, a u nas nie,
wówczas mo¿na podejrzewaæ, ¿e drzewo zmarz-
³o. Pewnoœci nabierzemy, gdy zmienia kolor na
br¹zowy i wygl¹da jakby by³o zgni³e. Co wtedy?
Trzeba je wyci¹æ. Niestety zgodnie z przepisami,
jeœli teren objêty jest ochron¹ konserwatorsk¹
wówczas samodzielnie i bez zgody konserwatora
mo¿na wyci¹æ jedynie drzewa owocowe i to nie
starsze ni¿ piêcioletnie. Na terenach nie objêtych
opiek¹ konserwatora wycinaæ mo¿na jedynie

drzewa owocowe, zaœ pozosta³e tylko wtedy, jeœli
ich wiek nie przekroczy³ piêciu lat. 

W przeciwnym razie na wycinkê drzew po-
trzebna jest zgoda konserwatora. Miasto zapew-
nia, ¿e na tak¹ zgodê czeka siê nie d³u¿ej ni¿ dwa
do trzech tygodni. 

O urodê dzielnicy dbaj¹ te¿
w³adze. Podciêta zosta³a zieleñ
wzd³u¿ niektórych ulic. Niestety
nie bêdzie wiosennego sadzenia
roœlin, bo do tej pory nie zosta³y
rozstrzygniête przetargi, ale to
nie znaczy, ¿e Praga Po³udnie
bêdzie zaniedbana. Na podcinkê
drzew w parkach przeznaczono
180 tysiêcy z³otych, a na zieleñ

miejsk¹ 90 tysiêcy. W lecie ma byæ otwarty przy
ulicy Podskarbiñskiej Park Obwodu Armii Krajo-
wej (na zdjêciu). Na razie ma nowe ogrodzenie
i zabytkow¹ bramê. Z pewnoœci¹ obsadzony zo-
stanie takimi roœlinami, które sprawi¹, ¿e bêdzie
w nim piêknie o ka¿dej porze roku. 

Małgorzata Karolina Piekarska

ZIELONO I ZACISZNIE 
NA PRADZE POŁUDNIE

Na Pradze Po³udnie pod-
ciêto zieleñ wzd³u¿ ulic:
Terespolskiej, Serockiej,
Estoñskiej, Kordeckiego,
Walecznych, Osowskiej,
Ml¹dzkiej, Bia³owieskiej,
Sulejkowskiej, Lotaryñ-
skiej, ¯ó³kiewskiego.

- Wolne miejsca pracy po-
wsta³y, bo w 2005 roku wyj¹t-
kowo du¿o osób osi¹gnê³o wiek
emerytalny - t³umaczy „Mie-
szkañcowi” prezes Bogus³aw
Ró¿ycki.

- I proszê sobie wyobraziæ, ¿e
teraz ju¿ sceptycznie patrzê na
dane statystyczne na temat bez-
robocia. Nowych pracowników
wcale nie³atwo by³o znaleŸæ, je-
szcze mniej by³o wykwalifiko-

wanych fachowców. A oko³o 20
osób pojawi³o siê tylko po to, by
po przepracowaniu kilku dni
mieæ odpowiedni wpis w doku-
mentach... i znów odejœæ na bez-
robocie.

Spo³em WSS Praga Po³udnie
jest jednym z wiêkszych praco-
dawców w naszej dzielnicy. Za-
trudnia oko³o 600 osób, w ubie-
g³ym roku zatrudnienie mini-
malnie wzros³o. A¿ 300 osób
odby³o ró¿nego rodzaju szkole-
nia. Bo to realizacja przyjêtej
strategii, by w placówkach han-

dlowych pracowa³y osoby o
jak najwy¿szych kwalifika-
cjach. 

St¹d zmartwienie prezesa
Ró¿yckiego, ¿e w miejsce od-
chodz¹cej kadry, tak trudno jest
pozyskaæ równorzêdnych pra-
cowników. Spo³emowska firma
zachowa³a mocn¹ pozycjê na
rynku. Choæ na samej Pradze
i w najbli¿szych okolicach
przyby³o kilkadziesi¹t nowych,

du¿ych placówek handlowych
z koncesj¹ na handel alkoho-
lem, spo³emowskie sklepy nie
oddaj¹ pola. 

Kontynuowano modernizacjê
sklepów. Kilka kolejnych uzy-
ska³o status sklepów klasy
LUX lub mini LUX. To sklepy
przy ulicy Paryskiej, Francu-
skiej, Patriotów (tu przeprowa-
dzono prawdziwie gruntowny
remont, prace rozpoczê³y siê je-
sieni¹, ostatnie, wykoñczenio-
we szlify jeszcze trwaj¹), Po-
tockich, dokoñczono moderni-

zacjê placówek przy ulicy
Che³m¿yñskiej, na Trakcie Lu-
belskim i przy ulicy Kajki. Eks-
pansja inwestycyjna siêgnê³a
te¿ innych dzielnic Warszawy:
sklep we W³ochach, na ulicy
Krañcowej pracuje teraz w bar-
wach Spo³em WSS Praga Po³u-
dnie... Te wszystkie dzia³ania
by³y mo¿liwe dziêki temu, ¿e
firma osi¹ga dobre wyniki eko-
nomiczne, ma p³ynnoœæ finan-
sow¹, a po terminowym op³a-
ceniu podatków, sk³adek, wy-
p³aceniu dywidend, zostaje tro-
chê grosza na „ucieczkê do
przodu”. 

Na ten rok planowane wiêc
s¹ kolejne modernizacje m.in.
sklepu przy ulicy Szaserów,
który wzbogacony zostanie o
stoiska z artyku³ami przemys³o-
wymi, placówek w Falenicy
(ul. Ochocza), w Sulejówku
i w Zielonej przy ul. Brata Al-
berta. 

Po modernizacjach bêd¹ to
sklepy klasy Lux. Maj¹tek
Spo³em WSS Praga Po³udnie
wzbogaci³ siê tak¿e o nowy
sklep na Goc³awiu Lotnisku
przy ul. Samolotowej, a bêdzie
jeszcze kolejny, tym razem
w Miêdzylesiu przy Centrum
Zdrowia Dziecka.

- W bie¿¹cym roku bêdziemy
siê intensywnie reklamowaæ -
zapowiada prezes Ró¿ycki. -
Podejmujemy wspólne dzia³a-
nia z innym organizacjami spó³-
dzielczymi, by pokazaæ nasz¹
ofertê nie tylko w Warszawie,
ale i w ca³ym województwie, bê-
dziemy reklamowaæ siê w regio-
nalnym paœmie TVP. A mamy co
pokazaæ: w tym roku chcemy
rozwin¹æ obroty prawdziwie
ekologiczn¹ ¿ywnoœci¹, atesto-
wan¹, z certyfikatami. 

To wzbogaci asortyment,
a jednoczeœnie bêdzie zgodne
z nasz¹ zasad¹, ¿e w naszych
sklepach sprzedajemy tylko naj-
lepszy, choæ popularny towar.
Przed Spo³em WSS Praga Po³u-
dnie tak¿e najpowa¿niejsze wy-
zwanie: sprawa modernizacji
„flagowego” obiektu handlo-
wego „Universamu” na Gro-
chowie. Wci¹¿ trwaj¹ prace
przygotowawcze, gdy bêd¹
znane konkrety, na pewno
o nich w „Mieszkañcu” napi-
szemy. toms

Społemowskie
obrachunki

Znów min¹³ rok obrachunkowy, w Spo³em
WSS Praga Po³udnie tradycyjne podsumowa-
nie. A by³ to rok wa¿ny dla po³udniowopra-
skich spó³dzielców: po raz pierwszy od wielu
lat do pracy przyjêto tak wielu nowych ludzi.
A¿ 80 osób!

Zamów TAXI SMS−em
tel. 0 602 46−9683

1,40 zł/km
(022) 675−52−52

Otwarcie Spo³em LUX przy ul. Samolotowej.
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ul. Karczewska 10 A
tel. 022 810-64-21; 0603-267-147

AUTO−SPORT−SERVIS
Mechanika Pojazdowa

�� Wymiana Oleju SHELL
– przy zakupie us³uga gratis!
�� ZMIANA OPON I WYWA¯ANIE 

– z tym og³oszeniem us³uga
20% taniej!!!

PP

Metal−Market
NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

Wiosenna promocja na materiały budowlane!!!
Super ceny na systemy dociepleń!!!

wełna mineralna          15 cm 14,96 m2 brutto

Sulejówek, ul. Pi³sudskiego 55 tel./fax: (022) 783 12 74, (022) 783 03 96 

systemy dociepleñ  / styropian / tynki akrylowe w kilka godzin / we³na mineralna / p³yty gipsowe /
konstrukcje / gipsy / zaprawy klejowe / ceramika budowlana / cement / kompleksowe zaopatrzenie

Na has³o „Mieszkaniec” przy zakupach – NIESPODZIANKA!

Tak, jak w ¿yciu interesuje j¹
wszystko i jest otwarta na nowe
wyzwania, tak te¿ na estradzie
spróbowa³a wielu gatunków mu-
zyki nie wy³¹czaj¹c jazzu i hard
rocka. Wspó³pracowa³a m.in.
z takim zespo³ami jak: Tarpany,
Drumlersi, ABC, Perfect, SBB. 

Nie mówi¹c o karierze solowej.
Jaka jest piosenkarka dzisiaj?

Nie przestaje intrygowaæ. Ani
jako cz³owiek, ani jako artysta.
Wygl¹da tak, jakby czas dla niej
nie istnia³. Bardzo kobieca. Ma
w sobie ³agodnoœæ i spokój. I au-
tentyczn¹ ciekawoœæ ludzi
i œwiata. Miêdzy innymi dlatego
przed kilku laty zdecydowa³a siê
na krok, który zaszokowa³ jej
przyjació³ i fanów. Zosta³a stu-
dentk¹ psychologii Uniwersyte-
tu Warszawskiego! 

-  Marzy³am o tym. To pra-
gnienie nosi³am w sobie od lat -
mówi pani Halina. - Chyba od
czasu, gdy jako 17-latka zdecy-
dowa³am siê na desperacki krok,
który postawi³ moje ¿ycie na g³o-
wie, a mo¿e bardziej mojej mamy
ni¿ moje. 

Mia³a szansê œpiewaæ. Rzuci³a
szko³ê, technikum ekonomiczne,
wczeœniej oœwiadczaj¹c, ¿e nig-
dy ksiêgow¹ nie bêdzie, i wyru-
szy³a na podbój œwiata...

¯ycie pokaza³o, ¿e mia³a ra-
cjê. Bo karierê zrobi³a, potwier-
dzon¹ nawet „papierami”. Czy-
telnicy magazynu Non Stop
umieœcili j¹ na drugim miejscu
(po Ewie Demarczyk) na najpo-
pularniejsz¹ piosenkarkê 25-le-
cia. Lata 1970-72 nale¿a³y do
niej. Czytelnicy Panoramy Œl¹-
skiej i s³uchacze Popo³udnia
z m³odoœci¹ wybierali j¹ przez
kolejne lata piosenkark¹ roku.

Z koncertami zjeŸdzi³a ca³¹
Europê i pó³ œwiata. Nadal wy-

stêpuje i nagrywa. W³aœnie wy-
da³a bardzo osobist¹ p³ytê Przy-
stanek bez drogowskazu... Gara-
¿e gwiazd.

– Ta p³yta mówi o tym, jaka je-
stem, w któr¹ stronê pod¹¿am.
Pracowa³am nad ni¹ 5 lat. Mia-
³am zaufanie do swoich pomy-
s³ów, doboru tekstów, muzyki.
Wspó³pracowa³a min. z Janu-
szem Kondratowiczem, Wojcie-
chem Keine, Markiem Gaszyñ-
skim, Zbigniewem Dmitroc¹,
Andrzejem Poniedzielskim.
Tekst tytu³owego utworu jest au-
torstwa samej piosenkarki. 

Oficjalna premiera p³yty 28
kwietnia. Ju¿ w maju w salo-
nach i sklepach muzycznych.
Wracamy do w¹tku „studentka
Halina Fr¹ckowiak” . - Lubiê
doprowadzaæ sprawy do koñ-
ca. A studentk¹ psychologii
chcia³am byæ od dziecka. Kie-
dyœ obieca³am rodzinie, ¿e zro-
biê maturê i dotrzyma³am s³o-
wa. Tak tym razem spe³ni³am
swoje pragnienie. Poza tym za-
wsze interesowa³ mnie cz³o-
wiek i jego psychika. Ludzie
mnie wzruszaj¹. Zawsze sta-
ram siê spojrzeæ na zachowa-
nie cz³owieka z jego punktu wi-
dzenia. Dlaczego ktoœ, oczywi-
œcie wed³ug mnie, tak dziwnie
siê zachowa³? 

Jaki dramat siê za tym kryje?
Chcia³am to zrozumieæ. Uwa-
¿am, ¿e to by³a jedna z lepszych
moich decyzji. Ba, s¹dzê, ¿e ju¿
dzieci w szkole podstawowej po-
winny mieæ przedmiot z elemen-
tami psychologii. Ta wiedza bar-
dzo pomaga w ¿yciu.

Co uwa¿a za swój najwiêkszy
sukces? Pani Halina wyelimino-
wa³a ze swojego s³ownika pojê-
cia „zawsze”, „nigdy”. Ucieka
te¿ od przedrostka „naj”. Ale bez

w¹tpienia jej relacje z mam¹
i synem Filipem s¹ niezwyk³e.
Gdy siê na nich patrzy, jak siê do
siebie odnosz¹, ile w ka¿dym ge-
œcie i s³owie czu³oœci, cz³owiek
zazdroœci, ¿e nie wszystkim jest
to dane. 

- ¯ycie nie sk³ada siê z sa-
mych piêknych momentów -
mówi pani Halina. Tragedie nie
omija³y ani mnie, ani mojej ro-
dziny. Wiele prze¿y³am. Jako
dziecko rozstanie rodziców. 

Jako dojrza³a kobieta w³asny
rozwód. Potem wypadek samo-
chodowy, gdzie znalaz³am siê na
granicy ¿ycia i œmierci. 

Ten wypadek, w sposób do-
s³owny zmusi³ mnie do zatrzyma-
nia. Nigdy wczeœniej tyle nie my-
œla³am, o wyrokach losu, prze-
znaczeniu, nieuchronnych zda-
rzeniach, przed którymi stawia
nas ¿ycie. Nigdy potem tyle nad
sob¹ nie pracowa³am.

Uda³o siê. Odnalaz³am w so-
bie harmoniê. To nie znaczy, ¿e
dziœ nie prze¿ywam trudnych sy-
tuacji, zdenerwowania. Ale

umiem sobie pomóc. Nie ucie-
kam od swojego smutku. 

- Jeœli chodzi o mamê i Filipa
to rzeczywiœcie ³¹czy nas taka
trójpokoleniowa mi³oœæ - uœmie-

cha siê piosenkarka. - Uda³o
nam siê chyba to, ¿e akceptujemy
i szanujemy swoje wybory. Kie-
dyœ mama pozwoli³a mi iœæ w³a-
sn¹ drog¹, teraz ja nie narzucam
synowi w³asnego zdania. Mam
nadziejê, ¿e Filip te¿ swoim dzie-
ciom pozwoli dokonywaæ w³a-
snych wyborów. Filip ma pra-
wie 26 lat, od lat mieszka samo-
dzielnie, pracuje w Teleexpresie,
ale ja wci¹¿ mam wstêp w jego
¿ycie. Powierza mi wiele ze swo-
ich przemyœleñ i w¹tpliwoœci. 

To jest dla mnie bezcenne. Gdy
ktoœ mnie pyta, jak ci siê to uda-
³o, mam tylko jedn¹ odpowiedŸ:
Trzeba mieæ dla dziecka mnóst-
wo cierpliwoœci, rozmawiaæ, roz-
mawiaæ i jeszcze raz rozmawiaæ
i po prostu bardzo kochaæ. 

Wyda³a p³ytê, o czym marzy-
³a. Co teraz? - Wyznaczam sobie
kolejny swój cel i bêdê do niego
d¹¿yæ. Po swojemu. Bez agresji,
bez pretensji , bez roszczeñ. Wie-
le razy przekona³am siê, ¿e tak¹
drog¹ te¿ dochodzi siê do celu -
uœmiecha siê pani Halina. żng

Zadziwia od lat. Kiedyœ by³a wyroczni¹ stylu.
Ona dyktowa³a modê estradow¹, inne pio-
senkarki sz³y ju¿ przetartym szlakiem. Ale
przecie¿ nie tylko uroda i figura by³y jej atu-
tem. Halina Fr¹ckowiak po prostu œwietnie
œpiewa³a i ka¿da z jej piosenek stawa³a siê
przebojem. Wystarczy wymieniæ: Bawimy siê
w ¿ycie, B¹dŸ gotowy do drogi, Napisz, pro-
szê, Za mn¹ nie ogl¹daj siê, Papierowy ksiê-
¿yc, Jak piêknie mog³oby byæ. 

Halina FRĄCKOWIAK
MIESZKAÑCY FIGLARNY WIATR

Rozeœmiana Wiosna
Rozgoœci³a siê Wiosna.
Rozeœmiana, radosna,
Ca³a w bieli,
W zieleni – 
Wnet nam ¿ycie odmieni.
Boæki brodz¹ po ³¹ce,
Œpi¹ pod miedz¹
Zaj¹ce,
A w czeremchowym gaju
S³owiki ju¿ œpiewaj¹.
Przylecia³y kuku³ki.
Lepi¹ gniazda
Jaskó³ki,
Zaœ przy brzegu
Ruczaju
¯aby piêknie kumkaj¹.
Dziêcio³y lecz¹ drzewa,
Wilga
Gard³o rozgrzewa –
Nawet ¿ó³todzioby
Kos
Gwi¿d¿e na calutki g³os.

Irena R. Œwiêtochowska

W czwartek 27 kwietnia w Centrum Promocji Kultury dla Pra-
gi Po³udnie odby³a siê impreza poetycka dla dzieci pt. „Figlarny
wiatr”. M³odzie¿ z Teatru „W pi¹tek wieczorem” z XXXV Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego im. B. Prusa deklamowa³a wiersze
Ireny Reginy Œwiêtochowskiej. Oprawê muzyczn¹ zapewnili
uczniowie Zespo³u Pañstwowych Szkó³ Muzycznych Nr 1 im.
E. M³ynarskiego.

Imprezê prowadzi³a autorka wierszy Irena R. Œwiêtochowska
wraz z Janem Zdzis³awem Brudnickim. (ab)

Obchody Œwiêta 3 Maja

Historia na ulicy
W œrodê 3 maja Biuro Promocji i Rozwoju
Urzêdu Miasta Warszawy zaprasza warsza-
wiaków na niecodzienn¹ lekcjê historii.

Wspólnie z Fundacj¹ Legii Nadwiœlañskiej oraz  grup¹ odtwór-
stwa historycznego „1. pu³k piechoty Legii Nadwiœlañskiej” przed-
stawi¹ uroczystoœci rocznicowe i inscenizacjê wydarzeñ historycz-
nych z 3 maja 1807 roku (pierwsze obchody rocznicowe Konstytu-
cji 3 Maja, wrêczenie sztandarów formowanym jednostkom woj-
skowym Ksiêstwa Warszawskiego). Zaprezentuj¹ siê nam uczestni-
cy „grup historycznych”: Legia Nadwiœlañska 1 pu³k piechoty, 
4 pu³k piechoty Ksiêstwa Warszawskiego i Legia Naddunajska.

Widowisko rozpocznie siê o godzinie 13.00 przy ul. Królewskiej
na wysokoœci „Zachêty”, a zakoñczy ok. 14.30 na Rynku Nowego
Miasta. ab
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Szanowni Pañstwo!
Piszê do Was w sprawie niszczenia przez parkuj¹ce samocho-

dy trawnika znajduj¹cego siê w pobli¿u bloku, w którym mie-
szkam (£ukowska 4). Trawnik ten by³ przez ponad 20 lat normal-
nym trawnikiem, do momentu kiedy parê osób postanowi³o sobie
z niego zrobiæ parking. Dzieje siê to z pe³nym b³ogos³awieñstwem
Stra¿y Miejskiej, której funkcjonariusze udaj¹, ¿e nie widz¹ pro-
blemu. Jako, ¿e moje kilkukrotne zg³oszenia na numer 986 nie
spotyka³y siê z reakcj¹, wys³a³em w³aœnie oficjaln¹ skargê do
Stra¿y Miejskiej w tej sprawie. 

z powa¿aniem J.¯
(dane do wiadomoœci redakcji)

* * *
Redakcja czasopisma „Mieszkaniec”

Po pó³rocznym kursowaniu Szybkiej Kolei Miejskiej w³adze
miasta chc¹ wyrz¹dziæ Wawrowi wielk¹ krzywdê. Wszystko wska-
zuje na to, ¿e poci¹gi SKM zostan¹ wycofane, jako nierentowne.
Ale brak rentownoœci wynika g³ównie z tego, ¿e rozk³ad jazdy zo-
sta³ Ÿle u³o¿ony. Koleje Mazowieckie pozwoli³y na tak¹ iloœæ kur-
sów, ¿eby same nie traci³y pasa¿erów. Czêœæ poci¹gów jeŸdzi tyl-
ko do Warszawy Wschodniej. Trasa z Warszawy Zachodniej do
Falenicy mia³a wed³ug za³o¿eñ obowi¹zywaæ w okresie promo-
cyjnym, czyli od wrzeœnia do grudnia 2005 r. Od 15 grudnia 2005
roku, od zmiany rozk³adu jazdy, trasa mia³a zostaæ wyd³u¿ona
i poci¹gi mia³y kursowaæ z Otwocka do (przynajmniej) Ursusa.
Dlaczego tak siê nie sta³o?

Je¿eli ktoœ chce dojechaæ rano do pracy np. do Warszawy W³o-
chy czy Ursusa, nie mo¿e skorzystaæ z dobrodziejstwa SKM, ponie-
wa¿ poci¹g ten doje¿d¿a tylko do Warszawy Wschodniej. A za 10
minut jest poci¹g Kolei Mazowieckich do £owicza. Wiadomo, ¿e
ka¿dy wybierze Koleje Mazowieckie. Dlaczego? ¯eby nie p³aciæ
dwa razy: raz 2,40 za SKM, a potem 3,60 za Koleje Mazowieckie.
Za brak rentownoœci naj³atwiej jest obarczyæ win¹ pasa¿erów, ¿e
nie korzystaj¹ z SKM, ale przecie¿ Ratusz nie spodziewa³ siê boo-
mu na trasie do Falenicy, gdy¿ trasa otwocka, nie od dzisiaj, jest
jak chyba ¿adna w Warszawie, ob³o¿ona liniami autobusowymi pry-
watnymi (...)

Nie pozwólmy na izolowanie Wawra. Jesteœmy pe³noprawnymi
mieszkañcami Warszawy.

S³awomir Gajewski

* * *
Redakcja” Mieszkañca”Szanowny Panie Redaktorze!

Zwracam siê do Pana z proœb¹ o zainteresowanie siê dzia³alno-
œci¹ jednostek administracji dzia³aj¹cych na Pradze Po³udnie
w zakresie utrzymywania nale¿ytego porz¹dku, czystoœci i este-
tyki. W marcu 2003 roku zwróci³em siê do Administracji nr 3
przy ul. Owsianej  z wnioskiem o rozbiórkê zawalaj¹cych siê ko-
mórek znajduj¹cych siê na zapleczu budynku przy ul. Grochow-
skiej 325/327. Po piêciu miesi¹cach  otrzyma³em odpowiedŸ, „i¿
rozbiórka komórek ujêta zosta³a w tzw. ekologicznym planie usu-
wania zanieczyszczeñ na terenie miasta.” Minê³y dwa lata i ci-
sza. Skierowa³em pismo do ZAN Dzielnicy Praga - Po³udnie. Pi-
smo to przes³ano do administracji ”do za³atwienia wed³ug kom-
petencji” wraz z zaleceniem udzielenia informacji zainteresowa-
nemu. Odpowiedzi nie uzyska³em. We wrzeœniu 2005 r. ponowi-
³em moj¹ proœbê, kieruj¹c tym razem pismo do Wydzia³u Archi-
tektury i Urbanistyki Dzielnicy Praga-Po³udnie, który to Wy-
dzia³ skierowa³ sprawê do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego. PINB wyda³ decyzjê zabezpieczenia i oznaczenia
miejsca jako miejsca zagro¿enia budowlanego. W rozmowie,
któr¹ odby³em w PINB w dniu 30 marca 2006 r. poinformowano
mnie, ¿e decyzje, co do dalszego dzia³ania s¹ poza ich kompe-
tencjami. 31 marca odby³em tak¿e rozmowê w dzielnicowym Wy-
dziale Architektury, podczas której poradzono mi abym spraw¹
zainteresowa³ Redakcjê „Mieszkañca”, a w szczególnoœci Pana
osobiœcie... 

z powa¿aniem mieszkaniec
T. Szumowski

* * *
Napisa³ do mnie Czytelnik „Mieszkañca” z proœb¹ o interwencjê.

Na podwórku bloku przy Dwernickiego 18 s¹ cztery, od lat niere-
montowane gara¿e. Nasz Czytelnik nie mo¿e na to patrzeæ - inter-
weniuje wiêc w gminie: zróbcie coœ… Owszem – urzêdnicy zgadza-
j¹ siê z nim, ale odsy³aj¹ sprawê do nadzoru budowlanego. Nadzór
zobowi¹zuje u¿ytkowników gara¿y do remontu, ale oni sobie bim-
baj¹… To mo¿e „Mieszkaniec” pomo¿e. 

Co prawda to prawda – gara¿e wygl¹daj¹ okropnie, jakby za
chwilê mia³y siê rozpaœæ. Gzymsy sparcia³e, pokruszone, tynk -
szkoda gadaæ, ca³oœæ sprawia wra¿enie, ¿e trzyma siê tylko na
futrynach drzwi gara¿owych, a te z kolei, jakby za chwilê mia³y
nie utrzymaæ ciê¿aru cegie³, gruzu i papy. Œciany pomazane nie-

mi³osiernie. Jedynie: „Legia mistrz”, nadaje siê do zacytowa-
nia. Reszta to bazgro³y, jakieœ podwórkowe przekazy informa-
cyjne, i bluzgi… Doprawdy – kurniki w dawnych osiedlach
PGR-owskich bywa³y w lepszym stanie, ni¿ te gara¿e w mieœcie
sto³ecznym. 

Nie wiem, na co ich w³aœciciele czekaj¹. Przecie¿ to nie jest jakiœ
szalony wydatek - wszystko mo¿na dziœ kupiæ bez najmniejszego
problemu, ludzie szukaj¹ roboty… 

Ca³e podwórko wygl¹da nieŸle. Tylko krzewy i drzewa pod okna-
mi, ogrodzone wysokim p³otem z metalowych, gêstych sztachet,
zdaj¹ siê œwiadczyæ, ¿e zieleñ, ¿eby przetrwaæ, musi byæ ogrodzona
niczym na spacerniaku. Widok zamkniêtych roœlin nasuwa wiêc sil-
ne podejrzenie, ¿e nie wszyscy tutejsi mieszkañcy czuj¹ siê u siebie
i na swoim. A przecie¿ tu maj¹ swój azyl, tu odpoczywaj¹, kochaj¹
siê, marz¹… 

Tak, jak ja kiedyœ i jak moi rodzice… Nasz Czytelnik nie móg³ le-
piej trafiæ ze swoj¹ niezgod¹ na brud i bylejakoœæ. Ja chyba bar-
dziej ni¿ kto inny chcia³bym, ¿eby adres: Dwernickiego 18, by³ do-
brym, schludnym, mi³ym adresem. Chocia¿ tyle mia³bym satysfak-
cji, ¿e móg³bym nacieszyæ oczy… A tak - nie doœæ, ¿e kiedyœ ode-
brano tê dzia³kê moim rodzicom i mnie, nie doœæ, ¿e nigdy nie do-
sta³em za ni¹ grosza, to jeszcze muszê patrzeæ, jak to ³adne miej-
sce szpec¹ zamkniête, jak w wiêzieniu krzewy, obskurne, sypi¹ce
siê gara¿e… no i „gara¿owicze”, którzy pewnie licz¹, ¿e ktoœ im te
zawstydzaj¹c budy, za darmo wyremontuje. 

Redaktor Naczelny
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– W europejskiej stolicy
truje siê kilkaset tysiêcy ludzi! –
alarmuje redakcjê „Mieszkañ-
ca” Bogdan Orliñski z ul. Miê-
dzynarodowej. – To jakiœ rodzaj
holocaustu, a nikt nie reaguje. 

S¹ podejrzenia

Pan Bogdan podejrzewa, ¿e
w EC Siekierki celowo wy³¹cza-
ne s¹ co jakiœ czas elektrofiltry,
które maj¹ za zadanie poch³aniaæ
znaczn¹ czêœæ emisji toksycz-
nych spalin. Wtedy z kominów
wydobywa siê czarny dym, a nad
Prag¹ Po³udnie unosi siê smog.
Wy³¹czenie elektrofiltrów to dla
elektrociep³owni czysty zysk.
Teorii Bogdana Orliñskiego wy-
s³uchujê w po³o¿onym u zbiegu
ul. Miêdzynarodowej i al. Wa-
szyngtona barze „Fregata”. 

– Koledzy in¿ynierzy, którzy
s¹ zwi¹zani z rynkiem energe-
tycznym, ale z oczywistych
wzglêdów pragn¹ pozostaæ
anonimowi, mówi¹, ¿e obs³uga

elektrofiltrów poch³ania nawet
15% produkowanej przez EC
Siekierki energii. To olbrzymie
koszty. Dlatego elektrociep³ow-
nia, jak tylko mo¿e to wy³¹cza
filtry. Oszczêdzaj¹ kosztem na-
szego zdrowia! – pan Bogdan,
co jakiœ czas œcisza g³os
mówi¹c o sprawach niejaw-
nych, a co jakiœ czas go podno-
si, gdy¿ sprawa zbytnio go bul-
wersuje. – Siekierki nale¿¹ do
Szwedów. Pamiêtam, jak w epo-
ce gierkowskiej odbywa³ siê ja-
kiœ kongres miêdzynarodowy
dotycz¹cy ochrony œrodowiska
i Szwedzi oburzali siê, ¿e zanie-
czyszczenia od nas, przez Ba³-
tyk, przedostaj¹ siê na czyste
skandynawskie niebo... I ¿¹dali
ogromnych odszkodowañ, a te-
raz sami truj¹ warszawiaków... 

Czuæ na Pradze 
i Mokotowie

Pocz¹tkowo do opowieœci
pana Bogdana podchodzê z re-

zerw¹. Jednak umawiamy siê,
¿e za ka¿dym razem, gdy na Sa-
skiej Kêpie bêdzie czuæ smród
i spaliny pan Bogdan bêdzie do
mnie dzwoni³. Od grudnia
odbieram kilka takich telefo-
nów. Potwierdza siê, ¿e w tym
samym czasie, gdy pan Bogdan
odczuwa i widzi smog na Sa-
skiej Kêpie jest on tak¿e odczu-
walny na Kamionku i Grocho-

wie. – To ten czarny dym – ko-
mentuje pan Bogdan. – Bia³y
leci, gdy elektrofiltry s¹ w³¹czo-
ne, a czarny, gdy nie pracuj¹.
Wtedy przesz³o tysi¹ckrotnie
przekraczane s¹ normy zanie-
czyszczeñ... Okazuje siê, ¿e
smog z EC Siekierki, jest od-
czuwalny tak¿e bli¿ej elektro-
ciep³owni. „Metrluba”, mie-
szkanka Mokotowa, pisze na

internetowym forum: Najczê-
œciej leci na drug¹ stronê Wis³y,
wiêc nie ma, o czym mówiæ! In-
ny forumowicz, „Seb”, który na
Mokotów przeniós³ siê z po³u-
dnia Polski pisze: nawet ja - ro-
dowity Œl¹zak musia³em przy-
znaæ, ¿e takiego czadu to nawet
na Œl¹sku nie czu³em... 

Vattenfall rozwiewa
podejrzenia...

Nie bardzo mo¿emy siê zgo-
dziæ z „Mertlub¹”, ¿e skoro tru-
j¹ce zanieczyszczenia lec¹ na
drug¹ (czytaj: na nasz¹) stronê
Wis³y, to nie ma o czym mówiæ.
Zapytaliœmy wiêc biuro praso-
we firmy Vattenfall, wiêkszo-
œciowego udzia³owca kilku ma-
zowieckich elektrociep³owni
(m.in. Siekierki, Kawêczyn,
¯erañ), o to, od czego zale¿y
kolor dymu z siekierkowskiego
komina i jak daleko opadaj¹
wyziewy. W odpowiedzi otrzy-
maliœmy informacjê, ¿e war-
szawski dostawca ciep³a Vat-
tenfall od trzech lat nie pod-
niós³ cen na wytwarzane przez
siebie ciep³o i nie zrobi tego
tak¿e w tym roku. I ¿e ceny cie-
p³a w Warszawie nale¿¹ do naj-
ni¿szych w Polsce. Zapewne
jest to zgodne z prawd¹ (choæ
œmia³o mo¿na zaryzykowaæ
twierdzenie, ¿e znaczna czêœæ
mieszkañców stolicy uwa¿a
jednak ceny ciep³a za drastycz-
nie wysokie). Problem w tym,
¿e pytaliœmy zupe³nie o coœ in-

nego. A brak rzetelnej odpo-
wiedzi budzi w¹tpliwoœci.
A w¹tpliwoœci budz¹ obawy
o zdrowie kilkuset tysiêcy mie-
szkañców prawobrze¿nych
dzielnic Warszawy. 

Pozostaje pytanie

Uspokajaj¹ nas nieco wyja-
œnienia, jakie uzyskaliœmy
z Mazowieckiego Urzêdu Wo-
jewódzkiego. Maksym Go³oœ
rzecznik prasowy wojewody
wyjaœnia, ¿e Vattenfall ma obo-
wi¹zek prowadzenia ci¹g³ych
pomiarów emisji do powietrza
dwutlenku siarki, tlenków azo-
tu, tlenku wêgla, py³ów i obo-
wi¹zek ten realizuje. Dane
przekazywane s¹ wojewodzie
i nie wskazuj¹ na przekracza-
nie norm. Potwierdza to wiêc
tak¿e wysok¹ skutecznoœæ pra-
cy elektrofiltrów zainstalowa-
nych w EC Siekierki. Pracuj¹
one ze skutecznoœci¹ powy¿ej
99%. Zastrze¿eñ nie maj¹ do
EC Siekierki tak¿e sto³eczni
„zieloni”. Nie wiadomo wiêc
dlaczego rzecznik Vattenfall
unika odpowiedzi na zadane
pytania. Bo tego, ¿e smog jest
odczuwalny w naszej dzielnicy
nikt nie kwestionuje. To, ¿e
smog przychodzi do nas z Mo-
kotowa te¿ siê wydaje prawie
pewne. I tylko pytanie – czy 
i jaki jest w tym udzia³ EC Sie-
kierki nadal czeka na odpo-
wiedŸ... 

Adam Rosiński

Siekierkami
w płuca?

Na pytanie, dlaczego mieszkañcy Pragi Po³u-
dnie skar¿¹ siê na smog z EC Siekierki –
rzecznik Vattenfall Heat Poland S.A., Edyta
Kwapich, odpowiedzia³a, ¿e warszawiacy ma-
j¹ najtañsz¹ energiê. Zgodnie z prawd¹, po-
cieszaj¹co, ale nie na temat.

 Listy do redakcji 
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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
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REKLAMA REKLAMA

OKNA
SPRAWDŹ

nasze ceny!!!

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

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

RATY
0%

Buty – znakomite, skórza-
ne, œwietne wzory o 30 - 40%
taniej? Oczywiœcie, i to naj-
lepszych polskich firm: Kris-
but, Badura, Roberto. Z kart¹
gwarancyjn¹ na rok, z mo¿li-
woœci¹ zwrotu nazajutrz po
zakupie. Po prostu – sklep,
który solidnie traktuje swoich
klientów.

To nie s¹ jakieœ spady bez
wartoœci, to piêkne, modne
obuwie w rozmiarach dla pañ
36-41, dla panów 40-48! Wizy-
towe, weekendowe, sportowe,
popo³udniowe; sanda³y, klapki,
kapcie. Dla dzieci jest ca³a ko-
lekcja (23-35) butków profilak-
tycznych EGO (48 z³).

Sklep jest czyœciutki, weso³y,
obuwie wyeksponowane przej-
rzyœcie, a w wyznaczonych
miejscach – specjalne promocje
po...5 z³otych! To nie ¿art, w tej
cenie mo¿na upolowaæ marko-
we, modne damskie pantofle
(np. ostatnia para) które przed-
tem kosztowa³y oko³o 100 z³,

a u konkurencji – 150! Teraz -
obni¿ka na znakomite sanda³y
Badura – skórzane, 36 z³.

Dostawy? To koñcówki serii
produkowanych z najlepszych
fabryk, a w sklepie codziennie
jest coœ nowego.

Tu¿ za œcian¹ – sklep „Oka-
zja”, jeden z 9 w Warszawie
i z 20 w Polsce. To œwietne
stroje dla naprawdê eleganc-
kich kobiet, które lubi¹ mieæ
coœ z prawdziw¹ klas¹ za nie-

wielkie pieni¹dze. Na miejscu –
poprawki krawieckie. Jest te¿
dzia³ dla panów i dla dzieci, s¹
torebki, markowe kosmetyki
w wyj¹tkowych cenach - koñ-
cówki serii i towary ze sk³adów
celnych. Œwietne firmy, jak
Modern Line, SMC’89, Agata
Re czy Roma Collection, ale
i coœ sportowego: oryginalny
Levis - koszulki (9,50 z³) i spo-
dnie (69 z³)!

Rozmiary: damskie od 34 do
54; dzieciêce 86-152 cm, mêskie
od S do XXXL (kurtka XXXL
prawdziwy zamsz – 149 z³).

Do zakupów dodawane s¹
gratisy, a stali klienci s¹ infor-
mowani mailem lub smsem
o nowoœciach. Honoruj¹ tu ku-
pony Sodexho! 

Obs³uga znakomita, oferta
niespotykana i w œwietnym
stylu. Nie mo¿esz tego nie zo-
baczyæ...
AS 2006 KaJa

Od stóp do głów
U zbiegu Targowej i Zamoyskiego, naprzeciw-
ko Teatru Powszechnego, jest takie miejsce,
w którym robi siê œwietne zakupy, w dodatku
z ogrodzonym parkingiem (patrz  mapka).

UWAGA! Z TYM EGZEMPLARZEM GAZETY
DO 10 MAJA AŻ 10% TANIEJ! 

Zapraszamy: ul. Targowa 1 róg Zamoyskiego; 
czynne pon.–pt. 900–1800, a w sobotê i niedzielê – 930–1330.

DALEKO 
NA BLISKĄ

O miejscu, które jest zapomnia-
ne i znajduje siê bardzo daleko
czêsto siê mówi, ¿e „tam wrony
zawracaj¹”. W³aœnie tak daleko
jest administracji na ul. Blisk¹.
Dok³adnie na Blisk¹ 23.

Obok stoj¹cego przy Dworcu Wschodnim komu-
nalnego budynku od wielu miesiêcy swoim stanem
technicznym straszy œmietnikowa altanka. Trudno nie
odnieœæ wra¿enia, ¿e lada moment ca³a konstrukcja siê
zawali. Dobrze jeœli w chwili zawalenia siê altanki ¿a-
den z mieszkañców Bliskiej 23 nie bêdzie wyrzuca³
œmieci. Chwa³a tym, którzy zginêli w czasie wykony-
wania obowi¹zków, ale œmieræ pod zwa³ami œmietni-
ka do kategorii œmierci chwalebnych na pewno nie na-
le¿y. Nawet jeœli rodzina ustali³a, ¿e wynoszenie œmie-
ci to nasz obowi¹zek...  – Miesi¹c temu by³ tu jakiœ pan
i ogl¹da³ ten œmietnik, ale od tamtego czasu nic siê nie
zmieni³o – mówi mieszkaj¹ca na Bliskiej pani Agnie-
szka, która na podwórku uczy swojego trzyletniego
Kamila jeŸdziæ na rowerku. Kamilowi nauka idzie do-

brze, ale stara siê omijaæ rozsypuj¹c¹ siê konstrukcjê.
„Mieszkaniec” ustali³, ¿e rzeczywiœcie, 30 marca
wp³ynê³o do ZGN-u pismo w sprawie stanu altanki
i zagro¿enia jakie stwarza. Mamy nadziejê, ¿e nie tra-
fi³o do archiwum. Jeœli administracji naprawdê jest da-
leko na Blisk¹, to musimy przypomnieæ, ¿e tu, przy
Dworcu Wschodnim nie zawracaj¹ wrony. Jedynie
autobusy. Adam Rosiński

Z ostatniej chwili: nasze zainteresowanie spowodo-
wa³o, ¿e altanka zosta³a rozebrana. 

Piêædziesiêcioro dzieci
z 25 po³udniowopraskich
przedszkoli uda³o siê na
spacer ulicami Historycz-
n¹, Mostow¹, Parkow¹,
Wysok¹, Starodawn¹
i Ró¿nych Ró¿noœci. Ulice
te zosta³y specjalnie zbu-
dowane w... Przedszkolu
Nr 411 przy ul. Stanis³a-
wa Augusta.

Ju¿ po raz drugi przed-
szkole wraz z dzielnico-
wym wydzia³em oœwiaty
zorganizowa³o imprezê
mówi¹c¹ o tym, jak dzieci widz¹
nasz¹ stolicê. Tym razem by³ to
Plener Plastyczny Warszawa Mo-
je Miasto. Imprezê rozpocz¹³
koncert warszawskich piosenek.
Po nim dzieci uda³y siê na spacer

wspomnianymi ulicami, które
przyozdobiono dzie³ami pla-
stycznymi z ubieg³ego roku. 

- Nasi doradcy metodyczni Kry-
styna Aniszewska i Irena £y¿czarz
zmieni³y w tym roku formu³ê kon-

kursu – powiedzia³a Kata-
rzyna Smu³kowska, dyrek-
tor przedszkola. – Zamiast
przysy³aæ gotowe prace
dzieci z wszystkich przed-
szkoli Pragi Po³udnie bêd¹
tworzy³y u nas, w czasie ple-
neru. Chcia³yœmy, ¿eby te
prace by³y ¿ywe, ¿eby po-
wstawa³y na naszych
oczach, a inspiracj¹ dla nich
by³ koncert i w³aœnie spacer
wymyœlonymi warszawskimi
uliczkami, w czasie którego
opowiada³yœmy im o historii

i roli Warszawy. Tak, jak w ubie-
g³ym roku, naczelnik po³udniowo-
praskiego wydzia³u kultury Dariusz
Brzóskiewicz obieca³, ¿e zorgani-
zuje w urzêdzie dzielnicy wystawê
najciekawszych prac. ar

Maluchy maluj¹ i kochaj¹ Warszawê

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.

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

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

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

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

DYŻURY RADNYCH
każdy poniedziałek w godz. 17.00–19.00

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
każdy wtorek w godz. 18.00–19.00

ZAPRASZAMY ul. Kordeckiego 66 tel. 022 610 31 54

RATY!
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SIDING
PODSUFITKI

PANELE
AKCESORIA

PARAPETY ZEW.
PRODUCENT

SPRZEDAŻ−MONTAŻ

ul. Chełmżyńska 1
Tel. 812−75−58

e−mail: phubw@wp.pl

PPrrzzeeddsszzkkoollee  AArrttyyssttyycczznnee
„„DDEELLFFIINNEEKK””

RReemmbbeerrttóóww,,  uull..  KKoorrddiiaannaa  8855
TTeell..  667733  4466  5544

OGŁASZA NABÓR DZIECI 
na rok 2006/2007

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

Wszystkie zajęcia 
w cenie czesnego!

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!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     WWWWIIII OOOOSSSSEEEENNNNNNNNYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 9

POZIOMO:1-A potocznie o ma³ym ch³opcu. 1-J leczy bez dy-
plomu. 2-E miasto nad Wo³g¹ (Rosja). 3-A skaka³a w przys³o-
wiu. 3-G w tenisie odbicie pi³ki serwisowej. 4-E bieg³y w sztu-
ce dowodzenia. 4-L japoñskie bóstwo dobrobytu. 5-G miasto
w Wielkiej Brytanii. 6-A jedna dwunasta roku. 6-K wieœ w po-
bli¿u Zamoœcia. 7-B holenderskie linie lotnicze (skrót). 7-G
œwiêtuje 23 czerwca. 8-D Stany Zjednoczone. 8-J s³ynny
Onufry. 9-F oklaski wyra¿aj¹ce podziw. 10-A wa³ wodny. 
10-H daw. szerokie spodnie. 11-A odbiera porody. 12-H brak,
niedostatek czegoœ; wada, b³¹d. 13-A powrót do przestêp-
stwa.14-J ten, kto p³ata figle, psoci. 15-E Musorgski, rosyjski
kompozytor. 16-A kalebasa, roœlina z rodziny dyniowa-
tych.16-J miasto w pd. Francji, oœrodek turystyki.
PIONOWO: A-1 po¿ywienie, strawa. A-10 przestarzale ko-
niec dnia roboczego. B-6 ryba gotowa do tar³a. C-1 ow³osio-
ny owad z rodz. pszczó³. C-10 mi³osne ziele. D-6 pot. o me-
lancholiku, ponuraku. E-1 kwadraciki w zeszycie do matema-
tyki. E-11 potocznie rozróba. F-8 Ernst (zm. w 1905 r.) fizyk
niemiecki. C-1 ³owny ptak z rzêdu chruœcieli.  H-2 dawna na-
zwa deserów z owoców. H-7 czêœæ wyœcigu. H-12 pêdrak, mi-

krus. I-3 despotyczny w³adca – ciemiê¿ca. I-9 przyrz¹d do po-
miaru ciê¿aru cia³. J-1 nieœwie¿e jajo. J-7 alotropowa odmia-
na tlenu. J-12 produkt destylacji ropy naftowej. K-5 uchodzi
do Morza £aptiewów (Rosja). L-1 bawó³ indyjski. L-8 posp. ³y-
sa g³owa. £-4 s³owiañska bogini wiosny. £-12 krewniak dyni.
M-1 ¿agiew, grzyb paso¿yt. N-8 tropikalny owoc. O-1 szcz¹t-
ki osób uznawanych za œwiête. O-12 mniejszy od mendla. 

opr. A. Kemski  

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 23/05:”Kto w œwiêto poluje, diab³u
us³uguje”.
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Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³: p. Tadeusz GoŸliñski
z ul. Saskiej. Wa¿ne do 8 maja br.

Mimo posiadania licznych
pa³aców i koœcio³ów,
XVII-wieczna Warsza-

wa nie wygl¹da³a imponuj¹co.
Wzd³u¿ ulic, a raczej b³otnistych
dróg, wokó³ których zalega³y
œmieci – sta³y obok siebie piêkne
œwi¹tynie, wspania³e rezydencje
magnackie i liche drewniane
dworki mieszczan.

Brak przekazów o istnieniu ja-
kichkolwiek urz¹dzeñ sanitarnych.
Nieliczne kana³y odprowadzaj¹ce
wy³¹cznie wodê deszczow¹ do Wi-
s³y, na skutek niedbalstwa oraz
nadmiernej iloœci œmieci by³y naj-
czêœciej zatkane. Drewniane rury
wodoci¹gowe, doprowadza³y wodê
do nielicznych budynków. Reszta
czerpa³a wodê ze studni wybudo-
wanych na podwórzach, albo jak na
Starym Mieœcie – ze studni, a raczej
koryta publicznego, do którego do-
prowadzano wodê ze Ÿróde³ drew-
nianymi rurami.  

Ówczesna stolica Polski by³a
rozbita na dwie odrêbne czêœci:
szlacheck¹ i mieszczañsk¹ – ¿y³a
jakby podwójnym ¿yciem. Pa³ace
i dwory magnatów oraz szlachty
by³y dla mieszczan zamkniête.
Z kolei do gospód odwiedzanych
przez mieszczan szlachta nie zagl¹-
da³a, dlatego wspólne ¿ycie towa-
rzyskie obu tych warstw nie istnia-
³o. Oba œwiaty spotyka³y siê jedy-
nie w koœcio³ach, podczas nabo-
¿eñstw. Tam te¿, zaszczytniejsze
miejsca, po³o¿one w ³awach bli¿ej
o³tarza, zajmowa³a szlachta, a mie-
szczañstwo t³oczy³o siê przy koñcu
œwi¹tyni, w pobli¿u wejœcia.  

Sto³eczne mieszczañstwo sk³a-
da³o siê w tym czasie z ró¿nych
narodowoœci. Oprócz najliczniej-

szego elementu czysto polskiego,
nie brak by³o cudzoziemców:
Niemców, W³ochów, Holendrów,
Szkotów, Francuzów, Greków
i Ormian, a nawet Tatarów. Nic
dziwnego, ¿e ta ludnoœæ, przyby³a
do Warszawy z chêci zysku, nie
reagowa³a na rozgrywaj¹ce siê
w niej wydarzenia polityczne,  na-
wet  jeœli  dotyczy³y  bezpoœre-
dniego  zagro¿enia  jej mienia i ¿y-
cia. Podobnie zachowywa³a siê
ludnoœæ polska, równie obojêtna
na sprawy publiczne, poch³oniêta
walk¹ o byt, zw³aszcza wobec co-
raz ostrzejszej konkurencji rozwi-

jaj¹cej siê na terenie szlacheckiej
dominacji. Na tê destrukcjê ¿ycia
publicznego wp³yw mia³o równie¿
odebranie mieszczanom praw,
z równoczesnym ograniczeniem
ich uprawnieñ gospodarczych.  

W tych warunkach trudno siê
dziwiæ, ¿e klêski, spadaj¹ce na Pol-
skê w czasie wojen kozackich, nie
wstrz¹snê³y umys³ami mieszczan.
Raczej przeciwnie, zosta³y przyjête
przez nich z pewnego rodzaju ra-

doœci¹, gdy¿ t³umne zjazdy szlach-
ty, uciekaj¹cej z terenów objêtych
po¿og¹ – przyczynia³y siê do wzro-
stu zamo¿noœci kupców i rzemieœl-
ników warszawskich. Podobnie
i wojny szwedzkie, choæ bezpoœre-
dnio zwi¹zane z Warszaw¹, nie
wywo³a³y uczuæ patriotycznych
u jej mieszkañców. Niebezpieczeñ-
stwo zajêcia stolicy przez Szwe-
dów spowodowa³o jedynie obawy
o maj¹tki i nagromadzone towary.
Tym silniejsze, ¿e Szwedzi, ju¿
podczas wojny trzydziestoletniej,
tocz¹cej siê w bliskoœci ziem pol-
skich, zdobyli sobie opiniê za-
ch³annych rabusiów. 

W obliczu najazdu Warszawa nie
posiada³a dostatecznych obwaro-
wañ umo¿liwiaj¹cych skuteczn¹
obronê. Nie mog³a te¿ liczyæ na ja-
k¹kolwiek pomoc z zewn¹trz. Dla-
tego zdane na ³askê losu miasto, nie
mog³o siê skutecznie przeciwstawiæ
wojskom Karola Gustawa. Wyko-
na³o wprawdzie sumiennie wszyst-
kie polecenia króla polskiego – Jana
Kazimierza, zmierzaj¹ce do podnie-
sienia obronnoœci stolicy, ale zrobi-
³o to bez zapa³u i niezbêdnego w ta-
kiej chwili patriotyzmu, daj¹cego
zapa³ do zwyciêstwa. Równie¿ opu-
szczenie miasta, przez wszystkich
zamo¿niejszych mieszkañców, nie
wp³ynê³o na podniesienie ducha
u pozosta³ych dla jego obrony. Dla-
tego te¿ ówczesna Warszawa, po-
zbawiona za³ogi wojskowej, nawet
nie próbowa³a siê broniæ. Na pierw-
sze wiec wezwanie do poddania,
wystosowane przez zbli¿aj¹cego siê
do stolicy Karola Gustawa, starszy-
zna miejska – wys³a³a deputacjê
z oœwiadczeniem uleg³oœci i proœb¹
o zachowanie przywilejów miasta
oraz opiekê nad maj¹tkiem jego
mieszkañców. 1 wrzeœnia 1655 ro-
ku Warszawa podda³a siê Szwedom
bez jednego wystrza³u, co zosta³o
uznane przez króla Jana Kazimierza
za czyn ca³kowicie usprawiedliwio-
ny, gdy¿ „inaczej byæ nie mog³o”.
W ten sposób Warszawa uniknê-
³a zniszczenia, a nadto zyska³a

w pierwszym okresie wojen guber-
natora, który nie tylko rz¹dzi³ spra-
wiedliwie, ale dba³ równie¿ o bez-
pieczeñstwo mieszkañców. Rz¹dy
Szwedów opiera³y siê w mieœcie na
zachowanym polskim magistracie
i s¹dzie wójtowskim, któremu gu-
bernator szwedzki odda³ s¹downic-
two równie¿ i nad szlacht¹. Mimo
³agodnych pocz¹tkowo rz¹dów,
mieszczanie odczuli powa¿nie na-
³o¿on¹ na nich kontrybucjê. Nie
by³a ona jedyn¹ ofiar¹ poniesion¹
w obronie miasta. Stopniowo,
zw³aszcza po nieudanych próbach
zwo³ania sejmu do Warszawy, za-
czêli Szwedzi gospodarowaæ
w stolicy jak w zdobytym orê¿em
mieœcie. Przede wszystkim rabo-
wali opuszczone pa³ace i dwory,
nie oszczêdzili te¿ koœcio³ów. Do
Szwecji wywieŸli wtedy najcen-
niejsze przedmioty zrabowane
z Zamku Królewskiego, z pa³aców
i kamienic mieszczañskich, w tym
cenne zbiory biblioteczne oraz
archiwa. 

Niepomyœlny dla Szwedów
przebieg operacji wojennych grozi³
oblê¿eniem stolicy przez wojska
polskie, poniewa¿ Szwedzi posta-
nowili we wzmocnionych fortyfi-
kacjach miejskich broniæ nagroma-
dzonych ³upów do ostatka. Przyby-
cie wojsk hetmana litewskiego Sa-
piehy na Pragê, spowodowa³o wy-

danie ostatnich zarz¹dzeñ przez
szwedzkiego dowódcê za³ogi. 

„6 maja zamkn¹³ Wittenberg Sta-
r¹ Warszawê, tego samego dnia,
zrobiwszy wycieczkê, spali³ czêœæ
Krakowskiego Przedmieœcia, ulicê
D³ug¹ oraz dwory na Senatorskiej
i wale miejskim. Nastêpnego dnia
spali³ ulice: Freta i Mostow¹. Nowe
Miasto zosta³o równie¿ podpalone
przez Szwedów, aby razem
z przedmieœciami utrudni³o akcjê
oblê¿nicz¹ wojskom Sapiehy. War-
szawa przedstawia³a widok ponury
i groŸny. Silny wiatr pêdzi³ ogieñ
i k³êby gryz¹cego dymu na Star¹
Warszawê. Kto móg³, uciek³ wtedy
z Warszawy”.

Po dwumiesiêcznym blisko
oblê¿eniu, zakoñczonym gwa³tow-
nym szturmem od strony Krakow-
skiego Przedmieœcia – Warszawa
przesz³a w dniu 1 lipca 1656 roku
w rêce króla Jana Kazimierza. Nie
by³a to ju¿ ludna i zamo¿na stolica.
Jednak najgorzej wygl¹da³y
przedmieœcia, czêœciowo spalone
i obrócone w ruinê. Nied³ugo jed-
nak mogli siê cieszyæ warszawianie
opiek¹ króla polskiego. Po trzy-
dniowej bitwie, stoczonej na Pra-
dze, w miesi¹c po zdobyciu War-
szawy – stolica ponownie dosta³a
siê pod panowanie Szwedów. Wte-
dy dopiero mieszkañcy przekonali
siê, czym jest okupacja szwedzka.

RzeŸ Pragi, poprzedzaj¹ca ponow-
ne zajêcie Warszawy, by³a tylko
preludium do przeprowadzonych
planów bezwzglêdnego rabunku.
Szwedzi i Brandenburczycy z³upili
nie tylko sklepy i kamienice, ale
równie¿ koœcio³y. Zniszczono wte-
dy ostatecznie Zamek Królewski,
z którego poza sprzêtami: obrazami
i meblami wywieziono tak¿e po-
sadzki.  Krótkotrwa³a  inwazja
szwedzka  nie  by³a ostatnim cio-
sem, który w okresie „Potopu” ude-
rzy³ w Warszawê. 17 czerwca 1657
roku dosta³a siê stolica Rzeczypo-
spolitej we w³adanie wojsk sied-
miogrodzkich i szwedzkich. O ile
przy poprzednich okupacjach by³y
w mieœcie w³adze szwedzkie,
którym mo¿na siê by³o przynaj-
mniej poskar¿yæ na dokonywane
rabunki, o tyle teraz nast¹pi³ okres
okupacji bez zorganizowanej w³a-
dzy. Rabunkom wiêc Kozaków,
Siedmiogrodzian i Szwedów, nikt
ju¿ nie stara³ siê zapobiegaæ.             

Tadeusz Władysław Świątek
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Kiedy Warszawa
piękną nie była

ZAU£KI HISTORII

Prastary herb Pragi.  
Fot.  ze  zbiorów  autora 

E. J. Dalbergh:  Widok Warszawy z roku 1656. Fot. ze zbiorów autora
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�� BARAN 21.03-21.04
Twoje emocje wzrosn¹ ju¿ w najbli¿szym tygo-
dniu. Mo¿esz otrzymaæ d³ugo oczekiwan¹ wia-
domoœæ, której efektem bêdzie wyjazd. Przy-
gotuj siê do niego dok³adnie i dobrze zaplanuj.
Twoja nieobecnoœæ w domu mo¿e spowodo-
waæ frustracjê najbli¿szych. Nie martw siê, po-
radz¹ sobie bez ciebie, a tobie przyda siê ma-
³y odpoczynek od codziennoœci. 

�� BYK 22.04-21.05
Dobre dni na rozs¹dne i inteligentne dzia³anie,
które mo¿e przynieœæ wiele korzyœci. W uczu-
ciach nie wszystko u³o¿y siê po twojej myœli.
Nadmiar wymagañ i egoizm mog¹ sprawiæ, ¿e
wystraszysz partnera. Ponadto nie traæ wra¿li-
woœci na jego problemy. Sprawy zawodowe
mog¹ siê zmieniaæ z dnia na dzieñ z powodu
nowych zaskakuj¹cych wiadomoœci.  

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Nie bêdziesz mieæ teraz zbyt du¿ego wp³ywu
na to co siê dzieje. Chocia¿ w sprawach zawo-
dowych odczujesz przyp³yw gotówki i zdobê-
dziesz uznanie otoczenia, w uczuciach mo-
¿esz siê pogubiæ. Tutaj chwilowo szczêœcie nie
jest ci pisane. Musisz siê uzbroiæ w cierpliwoœæ
i pozytywne nastawienie, a wszystko dobrze
siê u³o¿y. 

�� RAK 22.06-22.07
Mo¿esz cierpieæ z powodu chwilowych niedo-
borów finansowych. Nie martw siê, w nied³u-
gim czasie sytuacja ulegnie zmianie. K³opoty
w sprawach materialnych zrekompensuje ci
ciep³a, mi³a atmosfera domowego zacisza.
Mo¿esz liczyæ na swoich bliskich i to jest two-
im wielkim atutem. Teraz ciesz siê s³oñcem
i wiosn¹.  

�� LEW 23.07-23.08
Mimo rozlicznych obowi¹zków jesteœ w dobrej
formie i nastroju. Prze¿ywasz okres wzmo¿o-
nej witalnoœci i przyp³ywu si³. Wykorzystaj wiêc
po¿ytecznie te dni na za³atwienie zaleg³ych
spraw. Twoja dobra passa w sprawach zawo-
dowych i prywatnych nie bêdzie zagro¿ona
przez d³ugi czas. Poœwiêæ wiêcej uwagi bliskiej
ci osobie.

�� PANNA 24.08-23.09
W najbli¿szych dniach w sprawach zawodo-
wych odczujesz zwiêkszone obowi¹zki. Pora-
dzisz sobie na pewno! Spotka ciê satysfakcja,
której mo¿esz siê nie spodziewaæ. Mo¿e ktoœ
wreszcie doceni twój zapa³ i poœwiêcenie?
Czeka ciê mi³e, niespodziewane spotkanie,
które mo¿e przerodziæ siê w coœ... ciekawego.
Samopoczucie masz coraz lepsze, przed tob¹
majowe szaleñstwo. 

�� WAGA 24.09-23.10
Mo¿esz odnosiæ teraz niesamowite sukcesy
lub te¿ ponosiæ pora¿ki. Bêdziesz prze¿ywaæ
swoje wzloty i upadki. Te urozmaicenia czeka-
j¹ ciê w najbli¿szych tygodniach. Jak d³ugo bê-
d¹ trwa³y zale¿y tylko od ciebie. Ponadto za
bardzo zajmuje ciê praca. Czy¿ nie tracisz
okazji do nawi¹zania ciekawych znajomoœci?
Niepotrzebnie zawracasz sobie g³owê przelot-
nymi flirtami, mo¿e czas na stabilne uczucie? 

�� SKORPION 24.10-23.11
Niestety, nie jesteœ teraz w najlepszej formie.
Wiêcej uwagi i czasu poœwiêæ swojemu zdro-
wiu. Twoja energia mo¿e byæ troszkê przyt³u-
miona i mo¿esz wolniej reagowaæ na niektóre
wydarzenia. Natomiast bêdziesz mieæ powody
do zadowolenia w sferze uczuciowej. B¹dŸ
bardziej serdeczny dla swojego partnera. Mo¿-
liwe, ¿e czeka ciê spora niespodzianka w spra-
wach finansowych.    

�� STRZELEC 24.11-22.12
Brawo Strzelcu! Masz teraz sporo szczêœcia
w pracy, w uczuciach i finansach. Te  dobre dni
wykorzystaj jak umiesz najlepiej. Jak d³ugo ci
siê bêdzie wiod³o, zale¿y od twoich poczynañ.
Nie zmarnuj teraz kilku okazji do pomno¿enia
maj¹tku, a sprawy uczuciowe wymagaj¹ te¿
odpowiedniej oprawy i czasu. Pamiêtaj, ¿e
„ka¿dy mo¿e byæ kowalem swojego losu”. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Drogi Kozioro¿cu sprzyjaj¹ ci wszystkie oko-
licznoœci i czas najwy¿szy pomyœleæ o mi³ych
sprawach. Samotni maj¹ szansê na pewn¹,
solidn¹ i szczêœliw¹ mi³oœæ. Powinieneœ teraz
nastawiæ siê na same pomyœlne sprawy
i spróbowaæ wyjœæ szczêœciu naprzeciw. Dopi-
suje ci fart do finansów, zacznij dzia³aæ.

�� WODNIK 21.01-19.02
Przed tob¹ udane dni. Masz wspania³¹ okazjê
pokazaæ na co ciê staæ. Twoja ¿ywio³owoœæ
znajdzie ujœcie w szalonych zakupach z naj-
bli¿szymi. Zapa³ i energia a¿ ciê roznosz¹, po-
staraj siê wiêc spo¿ytkowaæ je tak¿e na œwie-
¿ym powietrzu. Nie oczekuj te¿ zbyt wiele
w sprawach zawodowych. Tutaj musisz uzbro-
iæ siê w cierpliwoœæ.

�� RYBY 20.02-20.03
Czujesz siê wspaniale i ta sytuacja w sposób po-
zytywny odnosi siê do twoich spraw. Ze wszyst-
kim trudnoœciami potrafisz sobie poradziæ wspa-
niale. Otoczenie pogodnych ludzi doda ci opty-
mizmu, teraz jest te¿ dobry okres na zawieranie
nowych znajomoœci. Wykorzystaj te¿ wolny czas
na za³atwienie zaleg³ych spraw i zafunduj sobie
jakiœ markowy ciuch. Merlin

Sponsorem „Zau³ków historii” jest
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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

Wszy s¹ paso¿yta-
mi osi¹gaj¹cymi
d³ugoœæ 3–4mm
i od¿ywiaj¹cymi siê
krwi¹ zwierzêcia,
b¹dŸ cz³owieka. Ich
narz¹d gêbowy ty-
pu k³uj¹co-ss¹cego
pozwala jednocze-
œnie na zasysanie

krwi i wprowadzanie substancji anty-
koaguluj¹cej tj. zapobiegaj¹cej krzep-
niêciu krwi. 

Te i inne sk³adniki œliny paso¿yta dzia³aj¹
dra¿ni¹co, czego efektem jest miejscowy od-
czyn zapalny wraz z towarzysz¹cym mu sil-
nym œwi¹dem. Uczucie dyskomfortu i pog³ê-
bienie odczuwania œwi¹du jest tak¿e bardzo
czêsto wynikiem wêdrówek paso¿ytów po
skórze opadniêtego przez wszy zwierzêcia.
Szczególnie predylekcyjnymi miejscami
w przypadku psów
jest okolica g³owy. 

Zdarzaj¹ siê jed-
nak przypadki za-
niedbanej lub bar-
dzo licznej wszawi-
cy i wówczas obraz
kliniczny inwazji
przybiera charakter
nader dramatyczny.
Zwierzê jest mocno
niespokojne, upo-
rczywie drapie siê,
ociera o sprzêty
i meble, czêsto ta-
rza siê po ziemi lub
pod³odze. Bardzo
czêsto na skutek te-
go nastêpuje uszko-
dzenie naskórka i wtórne zaka¿enia bakteryj-
ne, a tak¿e grzybicze. Nawet, jeœli do nich nie
dojdzie sierœæ zwierzêcia jest matowa, ³amli-
wa i zmierzwiona. Czêstokroæ tak¿e pojawia-
j¹ siê wy³ysienia. Wyj¹tkowo podatne  na
wszawicê s¹ szczeniêta i psy stare. Szczegól-
nie te o nieodpowiednich warunkach utrzyma-
nia, ale równie¿ te, u których dosz³o do spad-
ku odpornoœci.

Meszki lub mustyki s¹ owadami osi¹gaj¹cy-
mi wielkoœæ od 1 do 5 mm. Samice tego paso-
¿yta równie¿ maj¹ aparat gêbowy typu k³uj¹co-
ss¹cego i równie¿ ¿ywi¹ siê krwi¹, zarówno
zwierz¹t jak i cz³owieka. Zawarte w ich œlinie
silnie toksyczne substancje s¹ powodem po-
wa¿nego œwi¹du pok¹sanego zwierzêcia
i wszelkich wspomnianych wczeœniej konse-
kwencji wynikaj¹cych z tego faktu.

Przy masowych pok¹szeniach np. wtedy,
gdy zwierzê pozostaje na dworze ca³y dzieñ
i w dodatku jeszcze ma krótk¹ sierœæ mo¿e
dojœæ do tragedii. U psa czy kota pocz¹tkowo
daj¹ zauwa¿yæ siê punkcikowate œlady uk³uæ,
które niekiedy zlewaj¹ siê ze sob¹ daj¹c obraz
twardego w dotyku obrzêku. Nastêpnie po kil-
ku-, kilkunastu godzinach dochodzi do obja-
wów ogólnych. Zwierzê ma wyraŸnie przy-
spieszony oddech i têtno. Pojawiaj¹ siê objawy
niewydolnoœci sercowo-naczyniowej i odde-
chowej. Niekiedy towarzyszyæ temu mog¹
obrzêki okolicy szyi, mostka i podbrzusza.
Zwierzê jest wyraŸnie os³abione i wykazuje
brak koordynacji ruchowej. Jeœli natychmiast
nie zostanie udzielona pomoc lekarsko-wetery-
naryjna zwykle w ci¹gu kilku godzin od chwi-
li wyst¹pienia pierwszych objawów dochodzi
do œmierci.

Chelyletielloza to choroba wywo³ywana
przez roztocza o wielkoœci rzêdu 300 mikro-
nów. Ten kosmopolityczny paso¿yt niebez-

pieczny zarówno
dla psa, kota jak
i cz³owieka, u któ-
rego odpowiedzial-
ny jest za wystêpo-
wanie tzw. œwierz-
bi¹czki. G³ówne
objawy tej parazy-
tozy u zwierz¹t 
to œwi¹d, ³ysiny,
zgrubienia naskór-
ka po³¹czone z hi-
p e r p i g m e n t a c j ¹
i hiperkeratyniza-
cj¹. Jako powi-
k³anie oczywiœcie
wtórne zaka¿enia
bakteryjne i grzy-
bicze.

Ze wzglêdu na wszystkie wy¿ej opisane nie-
bezpieczeñstwa bezpoœrednio dotykaj¹ce zwie-
rz¹t, a poœrednio osób z nimi przebywaj¹cych
warto zadbaæ o to, by nasz czworono¿ny przyja-
ciel by³ odpowiednio przed nimi zabezpieczony.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński 

MIESZKAÑCU pomó¿!
Wszawica, meszki i nie tylko

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

Czym jest IKE?
Dla wielu z nas emerytura

z systemu obowi¹zkowego, po-
wszechnego oka¿e siê niewystar-
czaj¹ca. Dlatego warto pomyœleæ
o dodatkowym oszczêdzaniu na
Indywidualnym Koncie Emery-
talnym (IKE), co jest mo¿liwe od
wrzeœnia 2004 r. Podstawow¹ za-
let¹ tego systemu jest zwolnienie
z podatku od dochodów kapita-
³owych (tzw. „podatku Belki”).

IKE mo¿emy za³o¿yæ w:
� funduszu inwestycyjnym,
�zak³adzie ubezpieczeñ na ¿ycie,
� domu maklerskim,
� banku.
Instytucje te oferuj¹ w ramach

IKE najczêœciej bardzo typowe
produkty finansowe. I tak np., jeœli
posiadamy ju¿ jednostki uczestnic-
twa funduszu inwestycyjnego, bê-
d¹c od lat klientem tego funduszu,
to takie same jednostki mo¿emy
tak¿e nabyæ w ramach IKE. Jeœli
od lat mamy umowê ubezpieczenia
na ¿ycie z funduszem inwestycyj-
nym, to mo¿emy podj¹æ próbê jej
zmiany na umowê w ramach syste-
mu IKE, co oferuje czêœæ ubezpie-
czycieli lub zawrzeæ now¹, ale bar-
dzo podobn¹ umowê. Decyduj¹c
siê na samodzielne inwestycje
w biurze maklerskim mo¿emy zna-
leŸæ takie biuro, które zaoferuje
nam dwa rachunki (ten „normalny”
i ten w ramach IKE), prowadzone
na tych samych warunkach finan-
sowych. Jeœli wreszcie korzystamy
z us³ug bankowych, to w tym sa-
mym banku mo¿emy ulokowaæ
œrodki zarówno w ramach IKE, jak
i „normaln¹” lokatê.

Korzyœæ z oszczêdzania na IKE
jest wymierna, o ile oszczêdzamy
systematycznie przez okres, co
najmniej 20-25 lat. Z szacunków
wynika, ¿e w takiej sytuacji mo¿e-
my, dziêki uldze podatkowej,
otrzymaæ co najmniej o kilkana-
œcie procent wiêcej, ni¿ w sytuacji
gdybyœmy p³acili „podatek Belki”.

W okresie pierwszych 14 mie-
siêcy funkcjonowania tego syste-
mu, a wiêc do koñca 2005 roku
ju¿ ponad 427 tys. osób za³o¿y³o
sobie IKE. Zdecydowana wiêk-
szoœæ tych osób nie wykorzysta³a
w ca³oœci przys³uguj¹cego im li-
mitu wp³aty (ok. 300 z³ na mie-
si¹c). Przeciêtna miesiêczna wp³a-
ta na IKE prowadzona w formie
ubezpieczenia na ¿ycie wynios³a
ok. 100 z³, a na IKE w funduszu
inwestycyjnym – ok. 150 z³.

Wp³aty na IKE
Wp³aty na IKE mo¿e dokony-

waæ ka¿da osoba doros³a mie-
szkaj¹ca w Polsce. Ponadto wp³a-
ty mo¿e dokonaæ m³odzie¿ po
ukoñczeniu 16 lat, jeœli uzyska³a
w danym roku dochody z pracy.
Konta IKE s¹ kontami indywi-
dualnymi. A wiêc nawet, jeœli
ma³¿eñstwo wspólnie gospodaru-
je œrodkami finansowymi i ma je-
den rachunek bankowy, to konto
IKE ka¿dy z ma³¿onków musi za-
³o¿yæ odrêbnie.

Je¿eli po jakimœ czasie nie bê-
dziemy zadowoleni ze sposobu
prowadzenia IKE przez wybran¹
przez nas instytucjê finansow¹, za-
wsze mo¿na przenieœæ zgroma-
dzony kapita³ do innej instytucji.
Takie przeniesienie jest bezp³atne.
Jedynie w okresie pierwszych 12
miesiêcy od zawarcia umowy
o prowadzenie IKE przeniesienie
zgromadzonych œrodków do innej
instytucji mo¿e podlegaæ op³acie –
ale musi to byæ wyraŸnie okreœlo-
ne w umowie o prowadzenie IKE.
Œrodki zgromadzone na IKE mo¿-
na te¿ przenosiæ na rachunek
w pracowniczym programie eme-
rytalnym (PPE), a jeœli koñczymy
nasze uczestnictwo w PPE – ca³¹
zgromadzon¹ tam kwotê mo¿emy
sobie znowu zabraæ na w³asne
konto IKE.

Na IKE mo¿na corocznie wp³a-
caæ maksymalnie 150% prognozo-
wanego na dany rok przeciêtnego
miesiêcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej. Dok³ad-
na kwota jest og³aszana zawsze
w ostatnich dniach grudnia.
W 2004 limit wynosi³ 3435 z³,
w 2005 r. – 3635 z³, a w 2006 r.
wynosi 3521 z³.

Wyp³ata œrodków 
zgromadzonych na IKE
Z ulgi podatkowej (zwolnienie

z „podatku Belki”) bêd¹ mog³y
skorzystaæ jedynie te osoby, które
zlikwiduj¹ swoje IKE i dokonaj¹
wyp³aty zgromadzonych oszczêd-
noœci po ukoñczeniu 60 roku ¿y-
cia. Wyj¹tkiem s¹ osoby, które
wczeœniej nabêd¹ uprawnienia
emerytalne. One mog¹ dokonaæ
wyp³aty po przejœciu na emeryturê
i ukoñczeniu 55 lat.  Ponadto, aby
skorzystaæ z ulgi, trzeba dokonaæ
choæby niewielkich wp³at na IKE,
w co najmniej 5 dowolnych latach
kalendarzowych, a jeœli ten waru-
nek nie jest spe³niony to ponad

po³owa kwot wp³aconych na IKE
musi byæ wp³acona, co najmniej 5
lat przed dniem wyp³aty. Dla osób
najstarszych, urodzonych do 1948
roku, warunki te s¹ ³agodniejsze.

O momencie wyp³aty œrodków
zgromadzonych na IKE decydu-
jemy samodzielnie. Nie ma np.
obowi¹zku wyp³aty œrodków zgro-
madzonych na IKE po przejœciu na
emeryturê. Po dokonaniu wyp³aty
nie mo¿na ju¿ jednak za³o¿yæ po-
nownie IKE, gdy¿ zwolnienie po-
datkowe przys³uguje tylko raz! 

W ka¿dej chwili mo¿emy wy-
cofaæ jednorazowo wszystkie
oszczêdnoœci zgromadzone na
IKE, nie czekaj¹c np. do ukoñ-
czenia 60 lat. Wi¹¿e siê to jednak
z koniecznoœci¹ zap³acenia 19%
podatku od dochodów kapita³o-
wych – a wiêc dok³adnie takiego,
jaki zap³acilibyœmy gdyby nasze
oszczêdnoœci by³y normalnie in-
westowane, poza systemem IKE.

W systemie IKE istniej¹ bardzo
praktyczne rozwi¹zania na wypa-
dek œmierci posiadacza konta, po-
zwalaj¹ce na unikniêcie przez naj-
bli¿szych ¿mudnej procedury
spadkowej. Zawieraj¹c umowê
IKE mo¿emy wskazaæ osobê (lub
kilka osób), której nale¿y wyp³aciæ
zgromadzone œrodki w przypadku
naszej œmierci. Tak¹ dyspozycjê
mo¿na w ka¿dym czasie zmieniæ.
Jeœli nie wyznaczymy takiej osoby,
œrodki zgromadzone na IKE przy-
padn¹ spadkobiercom lub najbli¿-
szej rodzinie (jeœli IKE jest prowa-
dzone przez zak³ad ubezpieczeñ). 

Krzysztof Pater 

IKE – czyli jak sobie zapewnić
dodatek do emerytury

Autor jest wspó³twórc¹ no-
wego systemu emerytal-
nego, od wielu lat zajmuje
siê problematyk¹ ubezpie-
czeñ spo³ecznych, by³ mi-
nistrem polityki spo³ecznej.
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Myœl globalnie – og³aszaj siê lokalnie!!!
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Pomoc spo³eczna na Paca
We wtorek 25 kwietnia w samo po³udnie przy
ul. Paca 42 uroczyœcie otwarto now¹ placów-
kê pomocy spo³ecznej.

W wyremontowanym obiekcie mieœci siê dzia³ œwiadczeñ ro-
dzinnych, dzia³ pomocy specjalistycznej pracuj¹cy na rzecz rodzin
dysfunkcyjnych, w tym rodzin z problemami alkoholowymi, uza-
le¿nieniem od œrodków psychoaktywnych, przemoc¹ domow¹, za-
gro¿onych lub dotkniêtych bezdomnoœci¹. Pracownicy dzia³u po-
mocy specjalistycznej  pomagaj¹ równie¿ osobom niepe³nospraw-
nym i dotkniêtym chorobami psychicznymi. W jednym z pomie-
szczeñ mieœci siê œwietlica integracyjna dla dzieci w wieku przed-
szkolnym ze œrodowisk romskich i polskich.

Trzeci¹ czêœæ budynku zajmuje dom dziennego pobytu dla osób
w podesz³ym wieku. Jest to druga (po Walecznych 59) tego typu
placówka na Pradze Po³udnie. (ab)

19 kwietnia br. przyst¹pi³a do pracy eki-
pa robotników buduj¹cych ulicê Szase-
rów na odcinku od ulicy Ch³opickiego
do ulicy Makowskiej. Ponad tysi¹cme-
trowy odcinek jezdni bêdzie oddany do
u¿ytku pod koniec lipca br.  

Dotychczas ulica Szaserów koñczy³a siê na skrzy¿owa-
niu z ulic¹ Ch³opickiego. Dalej widnia³a ona tylko na pla-
nach. Teraz zostanie przed³u¿ona do ulicy Makowskiej,
dziêki czemu zostanie znacznie u³atwiona komunikacja na
ca³ym Grochowie. 

Ekipy budowlane wykonaj¹ odwodnienie jezdni, wybu-
duj¹ wodoci¹gi, kanalizacjê oraz przebuduj¹ oœwietlenie na
odcinku 1067 metrów. W przewa¿aj¹cej mierze gruntow¹
drogê, stary bruk i p³yty MON zast¹pi nowoczesna na-
wierzchnia asfaltowa. 

Wzd³u¿ ulicy posadzonych zostanie oko³o 80 m³odych
drzew. Rowerzystom przybêdzie ponad kilometr œcie¿ki ro-
werowej. 

Koszt inwestycji, zaplanowany na niemal 3 miliony 992
tysiêcy z³otych, w ca³oœci zostanie pokryty ze œrodków
dzielnicy Praga Po³udnie. www.pragapld.waw.pl 

- W³aœciwie to zajmujemy siê tymi samy-
mi sprawami – mówi³ ksi¹dz Zdzis³aw
Józef Gniazdowski (na zdjêciu), pro-
boszcz parafii Bo¿ego Cia³a, na wielka-
nocnym spotkaniu z w³adzami Spó³dziel-
ni Mieszkaniowej „Waszyngtona” – Dba-
my o to, aby ludzie mieli gdzie mieszkaæ.

- Pañstwo dbacie o mieszkania docze-
sne, a ja o te wieczne. Obyœmy swoje ro-
le wype³niali jak najlepiej! Tu¿ przed
wielkanocnymi œwiêtami cz³onkowie Za-
rz¹du i Rady Nadzorczej spó³dzielni zor-
ganizowali tradycyjne „jajeczko”. Pew-
nym novum by³o zaproszenie na nie go-
œci z zewn¹trz. Oprócz ksiêdza probo-
szcza i redakcji „Mieszkañca” spó³dziel-
ców odwiedzi³ tak¿e niedawno wybrany
wiceburmistrz Pragi Po³udnie, Jaros³aw
Jankowski. – Mam nadziejê, ¿e w takim

gronie bêdziemy siê czêœciej spotykaæ –
powiedzia³a prezes spó³dzielni Anna
Krygier. 

W œwi¹tecznej atmosferze, pomiêdzy
ró¿nej wielkoœci jajkami i wydmuszkami,
pomiêdzy wielkanocnymi babami i innymi
przysmakami przyjemnie siê rozmawia³o
o historii, teraŸniejszoœci i przysz³oœci spó³-
dzielni i jej mieszkañców. ar

Szaserów do Makowskiej

Jajeczko u Waszyngtona

Rembertów wita! 
Ulica Stra¿acka 
od strony torów kolejowych.



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11115555

ANTYKI

��Kupiê meble, obrazy, zega-
ry, pocztówki, znaczki oraz
monety i inne przedmioty. 

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

AUTO−MOTO/kupię

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

HOBBY

� Kupiê stare prospekty samo-
chodowe i inn¹ literaturê moto-
ryzacyjn¹. Tel. 0600-817-479; 

022 610-45-44

FINANSE

� Rozliczam PIT-y. 
Tel. 0609-797-597

� ZUS, KPiR, Kadry, P³ace,
PIT-y, ksiêgowoœæ spó³ek
z o.o. i innych podmiotów go-
spodarczych, LMF. 
Tel. 022 813-40-65; 0507-026-742

KUPIĘ

� AAAAA Antyki – szable,
bagnety, zegary, meble, obrazy,
sztuæce, oœwietlenie oraz inne
starocie. Tel. 022 610-39-15;

0601-335-634
� AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz inne
przedmioty. Tel. 022 841-09-35;

0501-050-948
� Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. Ander-
sa 18. Tel. 022 831-36-48
� Znaczki, pocztówki, mone-
ty, medale, banknoty, akcje.
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948

SPRZEDAM

�Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 0606 742 822

MEDYCZNE

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

Tel. 022 870-14-44

NAUKA

� Angielski. 
Tel. 0691-985-034

� J. francuski, j. rosyjski – wy-
równywanie poziomów; pon.
i czw. w godz. 15.00-18.00. 

Tel. 022 815-62-86; 
0602-303-114

� J. polski. 
Tel. 022 673-72-39

� J. niemiecki – korepetycje,
konwersacje, t³umaczenia. 

Tel. 0 22 810-88-96
� Kursy dla archiwistów. 

Tel. 022 879-87-66

�Matematyka – 60 minut – 25
z³. Tel. 022 810-26-11; 

0663-022-567
� Pianino, keyboard. 

Tel. 0501-162-175
� Rosyjski – mgr, nauka, ma-
tura, konwersacje. 

Tel. 0608-067-337
� W³oski, francuski – nauczy-
ciele – tanio, solidnie. 

Tel. 022 673-69-26
� Szkolenia z zakresu BHP. 

Tel. 022 879-87-66

NIERUCHOMOŚCI

� Nieruchomoœci Rembertów
– skup, sprzeda¿ – wynajem -
al. gen. A. Chruœciela 71A. 

Tel. 022 673-45-49; 
0693-263-757

RAMKA
� Brandt SA - developer oraz
profesjonalny poœrednik. Bu-
dujemy od 1995 roku.
SprawdŸ;  www.brandt.ofer-
ty.net  Zg³oœ ofertê sprzeda¿y:
Tel. 022 616-41-14 , 022 616-
41-27
� Kupiê 2 - 3 pokoje od w³a-
œciciela. Tel. 022 741 69 38

3 - pokojowe sprzedam
� Goc³aw 80 m2. 

Tel. 022 619-67-65
� Praga P³n. 60 m2, 216000 z³. 

Tel. 022 670-41-46
� Tarchomin 64 m2, 264000 z³. 

Tel. 022 670-44-83
Dom sprzedam

� Praga P³d. 875 m2, budynek
us³.-biurowy. 

Tel. 0602-518-642
� Weso³a 200/1300, 460000
z³. Tel. 0608-612-979

Lokal u¿ytkowy sprzedam
� Rondo Wiatraczna, nowe lo-
kale 89, 103, 65, 90, 133 na
I piêtrze. Tel. 0501-541-085

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Dzia³kê ma³¹ (Miêdzylesie,
Radoœæ i okolice). 

Tel. 022 615-21-85
� Mieszkanie 2-pokojowe. 

Tel. 022 613-02-69

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

� Poszukujê ma³ego domku –
Miêdzylesie, Radoœæ i okolice. 

Tel. 022 615-21-85
� Firma Rehabilitacyjno-
Opiekuñcza poszukuje biura
do 40 m kw. w Wawrze, czyn-
sz do tysi¹ca z³. 

Tel. 022 815-30-66

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Gara¿. Tel. 022 624-12-40
� Gara¿ - ul. Karczewska. 

Tel. 0510-383-975
� Gara¿ – Saska Kêpa, ul. Ho-
lenderska. Tel. 0604-453-801
� Gara¿ ul. Turbinowa. 

Tel. 0602-609-550

DAM PRACĘ

� AVON – nowe programy za-
robkowe, ciekawe propozycje.
Zadzwoñ! Tel. 022 673-55-28; 

0602-623-916

RAMKA
�� Firma internetowa poszu-
kuje HANDLOWCA
h t t p : / / w w w . m a g p r o -
jekt.pl/praca
� Firma z bran¿y us³ug komu-
nalnych zatrudni kierowców
z kategori¹ C oraz C+E. 

Tel. 0602-232-070
� Firma ochrony zatrudni pra-
cowników. Tel. 512-357-515
� Opiekunkom do chorych,
z doœwiadczeniem lub bez
(mo¿liwoœæ przeszkolenia). 

Tel. 022 815-30-62

� Zatrudniê fryzjera - fryzjer-
kê damsko-mêsk¹. 

Tel. 0603-77-58-44; 
022 610-15-72

�� Zatrudniê asystentkê na
1/2 etatu ze znajomoœci¹
angielskiego (poziom komu-
nikatywny). 

Tel. 0604-550-950

SZUKAM PRACY

� Porz¹dki wiosenne. 
Tel. 022 815-27-05

� Sprz¹tanie – pe³en zakres. 
Tel. 022 673-67-33; 

0512-934-870

PRAWNE

�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne –
obs³uga. Porady. Anin ul.
Gajowa 2 A; wtorki i czwart-
ki 15.00-18.00. 

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

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

0693-444-108

RÓŻNE

�� Bielizna, pasmanteria – ul.
Fieldorfa 10/324
� Docieplanie budynków –
dop³aty, kredyty. 

Tel. 0605-922-252
� Kasztanowce – szczepienie
– certyfikat. Tel. 0605-783-913
� K.S. DRUKARZ og³asza
nabór do sekcji ³uczniczej m³o-
dzie¿y z roczników `92-`94. 

Tel. 0605-535-455
� 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
�� Zrób prezent na komuniê,
urodziny, imieniny – zamów
portret. Tel. 0693-619-950

USŁUGI

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

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

�� ANTENY – Telewizyjne
i satelitarne, Cyfrowy Polsat
199,00 z³., 35,00 z³/m-c oraz
dekodery bez abonamentu 400
programów – 15 polskich (Po-
lonia, TV Trwam). Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja. 

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

� 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
� Ch³odnicze urz¹dzenia du¿e
(komory), ma³e (sklepowe) –
monta¿ i naprawa. 

Tel. 0602-690-141
� Cyklinowanie, lakierowanie
- Szpakowski. 

Tel. 022 872-93-03
� Cyklinowanie. 

Tel. 022 751-96-01
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 022 642-96-16
� Dezynsekcja. 

Tel. 022 751-96-01 
� Domofony – naprawa, mon-
ta¿ i konserwacja. 

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

�� Elektryczne. 
Tel. 022 615-58-13; 

0504-61-88-88
� FOCUS SERVICE - napra-
wa telewizorów w domu klien-
ta. Tel. 022 613-62-96; 

0603-40-90-20
� Gaz, awarie pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, przeróbki,
naprawy, hydraulika 24 h. 

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

��Glazura, malowanie, tapeto-
wanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 615-58-13, 

0504 61 88 88
� Glazura, remonty. 

Tel. 022 617-94-30
� Hydraulika, WOD.-KAN. –
GAZ., C.O. Tel. 022 613-82-96; 

0696-321-228
�� 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
� Kolorowa odzie¿ robocza –
producent. Obuwie, rêkawice,
fartuchy, odzie¿ dla gastrono-
mii, odzie¿ dla agencji ochro-
ny. P.P.H.U. Pirat, ul. Che³m-
¿yñska 158; 04-464 W-wa. 

Tel./fax. 022 610-20-15, 
www.pirat.waw.pl 

�� Komputery – naprawa,
modernizacja, pomoc. 

Tel. 0503-946-497
� Kominiarskie, zduñskie –
piece, kuchnie, kominki, czy-
szczenie kominów i odgruzo-
wywanie, wk³ady kominowe
z kwasówki. Opinie, szybko,
solidnie. Tel. 0608-728-701; 

022 673-01-33 
�� Lodówek naprawa. Tel.
022 842-97-06; 0602-272-464
� LODÓWKI, PRALKI. 

Tel. 022 671-80-49; 
610-05-30; 0604-910-643

� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 022 615-76-97
��Malowanie, tapetowanie. 

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

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

� Malowanie, gipsy, panele. 
Tel. 022 424-12-41; 

0609-394-164

��Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów, urz¹-
dzeñ elektronicznych. Gwaran-
cja. Tel. 022 612-52-23; 

0607 145 196
� Naprawa pralek i lodówek –
tanio. Tel. 022 644-23-12; 

0697-120-312
� Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej. 

Tel. 022 672-95-50
� Naprawa pralek, AGD, in-
stalacje elektryczne. 
Tel. 022 612-92-70; 0601-93-68-05
� Okna i drzwi PCV i drew-
niane, rolety, ¿aluzje, moskitie-
ry – sprzeda¿ i monta¿. 

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

�� Poprawki krawieckie – ta-
nio. ul. Fieldorfa 10/324
�� Pranie i renowacja odzie¿y
skórzanej, pranie dywanów,
magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 022 870-09-54
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. Tel. 022 810-25-72;

0501 190 127 
� Przy³¹cza wod.-kan., budo-
wa, usuwanie awarii, legaliza-
cja. Tel. 0606-743-873; 

022 675-94-24 
� Remonty mieszkañ, biur. 

Tel. 0691-040-034
RAMKA
�� Us³ugi remontowe – pe³en
zakres – dla firm, osób pry-
watnych. Rachunki. Tanio,
solidnie, szybko. Tel. 0507-
080-611
� Studnie. Tel. 022 789-33-89
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
RAMKA
Skup Czapelska – nieodp³at-
nie odbiera zu¿yty sprzêt
AGD, z³om w ka¿dej postaci,
makulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic.
Aktualna cena puszek ALU
4,5 z³/kg� . Tel. 022 499-20-
62 (7.00-20.00)
� cena z innym towarem
�� Sprz¹tamy ogrody, dzia³ki.
Zak³adamy trawniki. Us³ugi
ró¿ne. Tel. 0605-890-294
� 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
� Zabudowy balkonów. 

Tel. 022 610-19-92
�� ¯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; 
022 497-98-80;

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, œmieci,
przeprowadzki. 
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163

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

022 613-98-37

Firma internetowa 
poszukuje HANDLOWCA
http://www.magprojekt.pl

/praca

Skup Czapelska – nieod-
p³atnie odbiera zu¿yty
sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹ta-
nie piwnic. Aktualna cena
puszek ALU 4,5 z³/kg* . 
Tel. 022 499-20-62 (7.00-20.00)
* cena z innym towarem

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

Tel. 0507-080-611
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www.mieszkaniec.pl04-062 Warszawa, ul. Grenadierów 10, 
tel./fax 022 813-43-83, 022 810-64-12

OdwiedŸ nasze strony
LOKALNIE I WIRTUALNIE

REKLAMA REKLAMA

Brandt SA - developer oraz
profesjonalny poœrednik. Bu-
dujemy od 1995 roku.
SprawdŸ;  www.brandt.oferty.net
Zg³oœ ofertê sprzeda¿y: 

Tel. 022 616-41-14,
022 616-41-27



REKLAMA REKLAMA

SPECJALIŒCI – bez skierowañ odp³atnie:
�� DERMATOLOG �� ENDOKRYNOLOG �� OKULISTA �� ORTOPEDA �� UROLODZY �� LARYNGOLOG �� KARDIOLODZY 

�� NEFROLOG �� REUMATOLOG �� NEUROLODZY – doroœli i dzieci �� SPECJALISTA MEDYCYNY PRACY 
�� CHIRURG DZIECIÊCY (badanie stawów biodrowych) �� SPECJALISTA REHABILITACJI

Serdecznie zapraszamy do:
�� Poradni Ginekologicznej (najlepsi specjaliœci z Kliniki Ginekologii i Po³o¿nictwa Szpitala im. Prof. W. Or³owskiego)

�� Poradni Patologii Ci¹¿y ze szczególnym uwzglêdnieniem chorób metabolicznych w tym cukrzycy
�� Poradni Endokrynologii Ginekologicznej

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

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

�� Prowadzenie ci¹¿ powik³anych

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

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

Wkrótce zakres us³ug bêdzie rozszerzony o:

✓✓   Poradniê Patologii Ci¹¿y:
●● Poradnia Kardiologiczno-Po³o¿nicza
●● Poradnia Chorób Tarczycy w ci¹¿y
●● Poradnia Chorób Zakrzepowo-Zatorowych w ci¹¿y
●● Poradnia Wad P³odu i Konfliktu Serologicznego
●● Poradnia Neurologiczno-Po³o¿nicza

✓✓   Poradniê Leczenia Niep³odnoœci i Endometriozy
✓✓   Poradniê Chorób Szyjki Macicy (w tym kolposkopia)
✓✓   Poradniê Nietrzymania Moczu 
✓✓   Poradniê Chorób Ginekologicznych Wieku Starczego
✓✓   Poradniê Laktacyjn¹
✓✓   Poradniê Psychologiczn¹
✓✓   Szko³ê Rodzenia
✓✓   USG i KTG

Przyjmujemy zapisy na bezpłatne konsultacje: profilaktyka prostaty – 31.05.2006 r. 


