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

04-247 Warszawa, ul. Che³m¿yñska 1/Marsa
tel./fax (022) 610 01 80
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ssssttttrrrr....     3333

� Jak min¹³ rok
ssssttttrrrr....     6666

� Radni do pracy!
ssssttttrrrr.... 7777

� Setki setów w
Wawrze ssssttttrrrr.... 7777

� Zau³ki historii
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� Nivette – as na
Karowej ssssttttrrrr.... 11111111

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

TYNKI FARBY W KOLORACH W 24 H

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

pon.−pt. 8−17, sob. 8−13

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

Z gazetą MIESZKANIEC specjalny RABAT!!!

CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT
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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

TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

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

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

022 870 27 17

D³ugie remonty sto³ecznych ulic s¹ utrapieniem kierowców. Cieszymy
siê wtedy, kiedy uci¹¿liwoœci trwaj¹ krótko. Niestety czasami póŸniej
wychodz¹ niedok³adnoœci. Dziœ o ul. Grenadierów.

¯yciodajny
deszcz

Minê³o prawie dwa miesi¹ce od
wyborów, za sob¹ mamy ju¿ œwiêta,
wybrzmia³ Nowy Rok, trzeba wzi¹æ
siê do roboty. W dzielnicach i gmi-
nach mamy pouk³adane zarz¹dy,
burmistrzowie poprzyjmowali gratu-
lacje, zaczyna dopadaæ ich opór ma-
terii i szara rzeczywistoœæ. Przetrwa-
j¹ tylko najbardziej zdeterminowani.

Wiadomo, ¿e nowa w³adza naj-
wiêcej robi w pierwszych dwóch
latach sprawowania urzêdu, choæ
- paradoksalnie - w tym czasie
najmniej widaæ efekty tych wysi³-
ków. Ceremonie przecinania
wstêg na nowych drogach, mo-
stach, uroczyste zapalanie latarñ
odbywaj¹ siê pod koniec kadencji.
Taki to cykl koniunkturalny i tego
siê nie da przyœpieszyæ.

Nam w „Mieszkañcu” marzy³o-
by siê, gdyby w najbli¿szych mie-
si¹cach pytani o to co s³ychaæ,
burmistrzowie odsy³ali nas do
konkretnych wydzia³ów z suge-
sti¹, ¿e tam wrze robota, a oni -
burmistrzowie - maj¹ tylko ogólne
informacje. Poza tym nuda, bo
w koalicjach wszystko gra, prace
rad nie s¹ sparali¿owane, nikt
przeciw nikomu nic nie montuje.

Na Warszawê i poszczególne
dzielnice sp³ynie bowiem w tej ka-
dencji prawdziwy deszcz pieniêdzy.
Nie tak oczywiœcie obfity, jakby siê
chcia³o, ale na tyle wa¿ny, ¿e trze-
ba pobudowaæ koryta i ³o¿yska, by
deszcz nie wsi¹k³ w glebê, ale s³u-
¿y³ napêdzaniu sto³ecznej energii.

Na Pradze Po³udnie jesteœmy
w tej szczêœliwej sytuacji, ¿e ma-
my znacznie zaawansowane pla-
ny zagospodarowania przestrzen-
nego dzielnicy. Przedwyborcze
pomys³y, tak podobne na prawicy
i na lewicy, jeœli chodzi o inwesty-
cje, powinny wiêc mieæ sprzyjaj¹-
ce warunki do realizacji.

Czy bêd¹ zrealizowane pocze-
kamy, zobaczymy.

Tomasz Szymański
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LC Language Centre
Angielski dla dzieci od 5 roku ¿ycia

Egzaminy Trinity College
London

Matury i inne
Centrum jêz. hiszpañskiego

ul. Patriotów 108
Warszawa-Miedzeszyn 

– obok stacji PKP
tel. (22) 872-91-57

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

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

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

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

US£UGI BUDOWLANE
EKODOM

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

* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT

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

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

SALON URODY
· Trwała depilacja laserowa
· Skuteczne i bezpieczne usuwanie

owłosienia z twarzy i ciała
· LightSherr TM Diode Laser System
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LC Language Centre
Oœrodek egzaminacyjny

jêz. angielskiego
Trinity College London

MATURY 2007
ANGIELSKI NA FERIE

Intensywny 
2-tygodniowy kurs

Warszawa-Miedzeszyn,
ul. Patriotów 108

Tel. (22) 872-91-57

�� Szeroki wybór opraw i akcesoriów
�� Okulary korekcyjne do komputera

i dla kierowców
�� Dojazd do klienta!!!
�� Atrakcyjne ceny

Warszawa, ul. Tarnowiecka 35
tel./fax 022 612 0 612

tel. 0602−404−400
pon.-pt. 9.00-18.00; sob. 9.00-15.00

OPTYK

Kilka dni przed Wigili¹, 19 grudnia nast¹pi³a
wymiana w³adz samorz¹dowych Pragi Po³u-
dnie. Wymiana burmistrzów by³a zaplanowa-
na, niespodziank¹ zaœ by³y zmiany w prezy-
dium Rady Dzielnicy, które uformowa³o siê...
osiem dni wczeœniej.

W imieniu odchodz¹cego Zarz¹du Dzielnicy dotychczasowy
burmistrz Mateusz Mroz podziêkowa³ wspó³pracownikom, rad-
nym, urzêdnikom i mieszkañcom oraz zapewni³, ¿e wprowadzi no-
we w³adze w rozpoczête projekty i pracê urzêdu. Podziêkowania
z³o¿y³ tak¿e wiceburmistrz Jaros³aw Jankowski, który nie ¿egna siê
z samorz¹dem, gdy¿ w wyborach uzyska³ mandat radnego Sejmiku
Województwa Mazowieckiego. Jaros³aw Jankowski zapewni³, ¿e
w radzie województwa bêdzie przedk³ada³ interes prawobrze¿nych
dzielnic Warszawy i ich mieszkañców nad spory na p³aszczyŸnie
politycznej. Po po¿egnaniu ustêpuj¹cego Zarz¹du radni przyst¹pili
do wyboru nowego burmistrza. Podobnie, jak w Rembertowie
i Weso³ej na stanowisko burmistrza zg³oszono tylko jedn¹ kandy-
daturê. Radni Platformy Obywatelskiej zarekomendowali Tomasza
Kucharskiego, radnego Sejmiku Mazowieckiego, dotychczasowe-
go zastêpcê dyrektora wawerskiego OPS-u. 

Dziêki g³osom PO oraz Lewicy i Demokratów Tomasz Kuchar-
ski zosta³ burmistrzem Pragi Po³udnie. Zadowoleni z wyboru radni
Platformy uhonorowali nowego burmistrza symboliczn¹ czerwon¹
ró¿¹ i jeszcze bardziej symbolicznym wiecznym piórem, które ma
s³u¿yæ do podpisywania „s³usznych decyzji”. 

Po tym wyborze niedawno wybrani do prezydium Rady Dzielni-
cy przewodnicz¹cy rady Adam Grzegrzó³ka (PO) i jego zastêpca
Bart³omiej Wichniarz (LiD) z³o¿yli rezygnacjê ze swoich funkcji. 
– Muszê siê pañstwu wyt³umaczyæ z powodów takiej decyzji – nie-
co skrêpowany Adam Grzegrzó³ka wyjaœnia³ samorz¹dowcom
i przygl¹daj¹cym siê obradom mieszkañcom motywy rezygnacji.
– Otrzyma³em od pana burmistrza propozycjê zostania jego zastêp-
c¹ i myœlê, ¿e na tym stanowisku wiêcej bêdê móg³ zrobiæ dla Pra-
gi Po³udnie. Po przeg³osowaniu zg³oszonych rezygnacji przez kil-
ka minut Rad¹ Dzielnicy kierowa³ jedyny pozosta³y w prezydium
wiceprzewodnicz¹cy Wies³aw Janusz Lewandowski z opozycyjne-
go w nowej kadencji klubu PiS. Na stanowisko przewodnicz¹cego
radni wybrali Marcina Klusia (PO), a na jego drugiego zastêpcê
Wojciecha O¿d¿eñskiego (LiD). 

Pierwsza decyzja nowego przewodnicz¹cego przypad³a do gustu
szczególnie goœciom licznie zgromadzonym w sali konferencyjnej.
T¹ decyzj¹ by³o... og³oszenie przerwy w obradach. Przerwa by³a
oczekiwana i konieczna ze wzglêdu na to, ¿e nadesz³a pora Wigilii,
na któr¹ by³y przewodnicz¹cy zaprosi³ wielu goœci. Po s³owie i mo-
dlitwie intonowanej przez ksiêdza Krzysztofa Uklejê przyszed³ czas
na podzielenie siê op³atkiem, ¿yczenia i skromny poczêstunek. Zaraz
po przerwie wznowiono obrady i uzupe³niono sk³ad Zarz¹du Dziel-
nicy. Z rekomendacji PO wiceburmistrzami zostali: Jaros³aw Karcz,
Adam Grzegrzó³ka i Marek Karpowicz, a z rekomendacji Lewicy
i Demokratów radny poprzedniej kadencji, Konstanty Bartoñ. ar

Prezydium Rady Dzielnicy Praga Południe

Marcin Kluœ - przewodnicz¹cy
Lat 26. Kawaler. Wykszta³cenie wy¿sze,

prawnicze. Obecnie pracuje w kancelarii rad-
ców prawnych. Drug¹ kadencjê jest cz³onkiem
Rady Osiedla Grochów Po³udnie, w której
m.in. pe³ni³ funkcjê skarbnika. Jest tak¿e
skarbnikiem ko³a Platformy Obywatelskiej na
Pradze Po³udnie. W wyborach samorz¹do-
wych uzyska³ 861 g³osów.

Wies³aw Janusz Lewandowski
– wiceprzewodnicz¹cy

Lat 46. ¯onaty. Dwie córki. Absolwent Wy-
dzia³u Nauk Spo³ecznych KUL. Przewodni-
cz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ” w zak³adach RA-
WAR. Obecnie jest wiceprzewodnicz¹cym
Rady Osiedla Grochów Po³udnie, a w kadencji
2002-2006 pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego
tej¿e rady. Radny dzielnicy w latach 1998-

2002. Bezpartyjny. W wyborach kandydowa³ z listy PiS i uzyska³
761 g³osów.

Wojciech O¿d¿eñski – wiceprzewodnicz¹cy
Lat 40. ¯onaty. Dwójka dzieci. Wykszta³ce-

nie wy¿sze, filozoficzne. Podyplomowo skoñ-
czy³ studia mened¿erskie na SGH. Przedsiê-
biorca dzia³aj¹cy w bran¿y przemys³owej.
Cz³onek Rady Osiedla Grochów Po³udnie.
Cz³onek Amnesty International. Obecnie jest
szefem po³udniowopraskiego ko³a Partii De-
mokratycznej. W wyborach samorz¹dowych

otrzyma³ 955 g³osów.
Sekretariat Rady Dzielnicy znajduje siê w pokoju nr 314. In-

teresanci przyjmowani s¹ w poniedzia³ki (od godz.10.00 do
18.00) oraz od wtorku do pi¹tku (od godz. 8.00 do 16.00). Nu-
mer telefonu do SRD to 810 22 41 oraz 810 11 06.

Zarząd Dzielnicy Praga Południe

Tomasz Kucharski – burmistrz
Ma 52 lata. Ukoñczy³ Akademiê Wycho-

wania Fizycznego, jest specjalist¹ od rehabi-
litacji. Przez wiele lat pracowa³ w s³u¿bie
zdrowia, w szpitalu w Otwocku i prawo-
brze¿nej Warszawie. Anga¿owa³ siê w dzia-
³alnoœæ spo³eczn¹ i polityczn¹, dzia³a³ w Ko-
mitecie Obywatelskim „Solidarnoœæ”. Po
1990 roku pracowa³ w administracji samo-

rz¹dowej - zawsze w dzielnicach prawobrze¿nej Warszawy.
Ostatnio pe³ni³ funkcjê zastêpcy Dyrektora Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Wawrze.

W jesiennych wyborach samorz¹dowych uzyska³ mandat radne-
go Sejmiku Województwa Mazowieckiego, zdobywaj¹c rekordow¹
liczbê 30.889 g³osów. Mieszka na Grochowie, jest ¿onaty, ma dwo-
je dzieci. 

Bezpoœrednio nadzoruje m.in. pracê wydzia³u bud¿etowego, ka-
drowego, prawnego i kultury, a tak¿e koordynuje pracê dzielnico-
wego Centrum Promocji Kultury. Numer telefonu do sekretaria-
tu to 813 75 54. Urzêduje w pokoju nr 102.

Konstanty Bartoñ – zastêpca burmistrza
Ma 35 lat. Mieszka na Saskiej Kêpie.

Przez 8 lat by³ radnym Dzielnicy Praga Po-
³udnie. Zasiada³ miêdzy innymi w komisji
Pomocy Spo³ecznej, Kultury i Zdrowia.
Równie¿ zawodowo zwi¹zany jest ze zdro-
wiem i sprawami spo³ecznymi - przed objê-
ciem funkcji zastêpcy burmistrza pracowa³
jako kierownik Dzia³u Ratownictwa Me-

dycznego w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego. Jest
¿onaty, ma jedno dziecko.

Nadzoruje m.in. pracê wydzia³u spraw spo³ecznych i zdrowia,
sportu i rekreacji, WOM-u. Wspó³pracuje z policj¹, stra¿¹ miejsk¹
i po¿arn¹ oraz koordynuje pracê OPS. Numer telefonu do sekre-
tariatu to 813 33 25. Urzêduje w pokoju nr 107.

Adam Grzegrzó³ka – zastêpca burmistrza
Lat 27. Obecnie pisze pracê magistersk¹ na

Wydziale Politologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Od urodzenia mieszka na Pradze Po-
³udnie. Od dwóch kadencji cz³onek Rady
Osiedla Grochów Po³udnie. Najpierw wice-
przewodnicz¹cy, a obecnie przewodnicz¹cy
tej rady. Dwukrotnie (w roku 2002 i 2006)
wybrany przez mieszkañców do Rady Dziel-

nicy Praga Po³udnie. Tak¿e dwukrotnie by³ Przewodnicz¹cym Ra-
dy Dzielnicy – w latach 2002-2004 i przez trzy tygodnie 2006 r.
W roku 2004 zosta³ odwo³any z funkcji przewodnicz¹cego
w zwi¹zku ze zmian¹ koalicji rz¹dz¹cej dzielnic¹. W obecnej ka-
dencji zrezygnowa³ z tej funkcji w zwi¹zku z przyjêciem propozy-
cji zostania wiceburmistrzem. Wspó³pracuje z organizacjami po-
zarz¹dowymi (m.in. Stowarzyszenie Szko³a Liderów, Centrum
Edukacji Obywatelskiej, Polska Akcja Humanitarna, Wielka
Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy). Od 2005 r. jest wiceprzewodni-
cz¹cym po³udniowopraskiego ko³a Platformy Obywatelskiej. Za-
siada tak¿e w Warszawskiej i Regionalnej Radzie PO. W wybo-
rach do Rady Dzielnicy otrzyma³ najwiêksz¹ na Pradze Po³udnie
iloœæ g³osów (3018). Kawaler.

Nadzoruje pracê wydzia³u administracyjno-gospodarczego, in-
formatyki i ochrony œrodowiska. Wspó³pracuje z Delegatur¹ Biura
Dzia³alnoœci i Zezwoleñ. Numer telefonu do sekretariatu to 
810 53 83. Urzêduje w pokoju nr 105.

Jaros³aw Karcz – zastêpca burmistrza
Lat 43. Wykszta³cenie wy¿sze, pedago-

giczne. Ukoñczy³ studia podyplomowe z za-
kresu zarz¹dzania, a tak¿e z zakresu pomo-
cy spo³ecznej. Przez ostatnie 10 lat pracowa³
w wawerskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej,
którego by³ dyrektorem. Wspó³pracowa³
z w³adzami dzielnicy i radami osiedli.
Wczeœniej pracowa³ tak¿e w OPS Praga Po-

³udnie. Jako jedyny z cz³onków obecnego Zarz¹du Dzielnicy nie
bra³ udzia³u w wyborach samorz¹dowych. Wiceburmistrzem zo-
sta³ z rekomendacji Platformy Obywatelskiej. ¯onaty. Jedno
dziecko. 

Nadzoruje pracê dzielnicowej „lokalówki” i wydzia³u oœwiaty
i wychowania. Koordynuje pracê placówek oœwiatowych, a tak¿e
TBS i ZGN. Telefon do sekretariatu to 870 40 54. Urzêduje
w pokoju nr 110.

Marek Karpowicz – zastêpca burmistrza
Lat 48. Mieszkaniec Warszawy. Wykszta³-

cenie wy¿sze. Ukoñczy³ studia na UW (Insty-
tut Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji).
Podyplomowo kszta³ci³ siê z zakresu samo-
rz¹du terytorialnego na Wydziale Prawa
i Administracji UW. Posiada uprawnienia au-
dytora finansów publicznych, a tak¿e kurs
pozyskiwania œrodków z UE. By³ radnym

Pragi Po³udnie w latach 1990-1994 z ramienia Komitetu Obywa-
telskiego „Solidarnoœæ”. W latach 1994-1998 i 1998-2002 by³
radnym dzielnicy Rembertów. W jednej z wymienionych kaden-
cji pe³ni³ tak¿e funkcjê burmistrza tej dzielnicy. W ostatnim cza-
sie w urzêdzie miasta zajmowa³ siê audytem prawid³owoœci inwe-
stowania i zamówieñ publicznych. Aktualnie jest wiceprzewodni-
cz¹cym ko³a PO w Rembertowie. W ostatnich wyborach samorz¹-
dowych kandydowa³ do Sejmiku Mazowieckiego z trzeciego
miejsca na liœcie PO. 

W swoim okrêgu otrzyma³ 6563 g³osy, co da³o mu trzecie
miejsce, ale nie uzyska³ mandatu radnego województwa. ¯onaty.
Dwóch synów.

Nadzoruje wydzia³ infrastruktury i wspó³pracuje m.in. z delega-
tur¹ biura gospodarki nieruchomoœciami oraz biura geodezji i kata-
stru. Numer telefonu do sekretariatu to 810 28 93. Urzêduje
w pokoju nr 104.                                                                    (r)

Nowe władze pod choinkę
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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 

- Poprawi³a siê prewencja,
pozamykaliœmy najbardziej ak-
tywnych przestêpców - komen-
tuj¹ funkcjonariusze. A¿ o 19
proc. w porównaniu z poprze-
dnim rokiem spad³a wiêc liczba
kradzie¿y, a o ponad 29 proc. -
kradzie¿y z w³amaniem. Jeszcze
bardziej ograniczono iloœæ kra-
dzie¿y samochodów - tu spadek
siêga a¿ przesz³o 30 proc., choæ
na pewno wielki wp³yw na tê
statystykê ma skuteczna walka
z tzw. fikcyjnymi zg³oszeniami
kradzie¿y aut, jakich w poprze-
dnich latach by³o szczególnie
du¿o. Spad³a tak¿e iloœæ bójek
i pobiæ (o 10 proc.), rozbojów,
kradzie¿y i wymuszeñ rozbójni-
czych (o blisko 23 proc.). O po-
nad 7 punktów procentowych
wzros³a wykrywalnoœæ prze-
stêpców. A co siê pogorszy³o
w statystykach? 

* * *
Odnotowano wiêksz¹ iloœæ

przestêpstw narkotykowych.
Po³udniowoprascy policjanci
odnotowali jednak w tej dzie-
dzinie ostatnio spore sukcesy.
Np. na Goc³awiu, przy ul. Mi-
ko³ajczyka zauwa¿ono dwóch
podejrzanie zachowuj¹cych siê
mê¿czyzn. Uwagê policjantów
zwróci³ charakterystyczny gest
powitania pomiêdzy nimi.
Podejrzenia, ¿e podczas uœcisku
d³oni coœ sobie przekazuj¹ 
- potwierdzi³y siê. W odzie¿y
u 21-letniego Sebastiana W., jak
siê okaza³o dealera narkotyków
- odkryto 9 zawini¹tek tzw. su-
szu marihuany. U jego klienta,
tak¿e 21-letniego Jakuba B. -
jedno zawini¹tko.

* * *
Czujne oko nie zawiod³o pra-

cownika monitoringu po³udnio-
wopraskiej policji. Oko³o 9.30
rano zauwa¿y³ on na ekranie, ¿e
sprawca no¿ycami do ciêcia stali
przecina zabezpieczenia... rowe-
ru „zaparkowanego” w okolicach
ronda Wiatraczna i odje¿d¿a jed-
noœladem. Natychmiast powiado-
mi³ patroluj¹ce rejon za³ogi i po
kilkunastu minutach zatrzymano
sprawcê  46-letniego Dariusza D.
Okaza³o siê, ¿e sprawca mia³ we
krwi a¿ 2.5 promila alkoholu.
Najpierw wiêc zosta³ odwieziony
do Izby WytrzeŸwieñ. toms

i Straży Miejskiej

5 stycznia stra¿ników patrolu-
j¹cych Goc³awek zatrzyma³ mê¿-
czyzna z informacj¹ o z³odzie-
jach kradn¹cych kable telefo-
niczne w rejonie torów kolejo-
wych. Po dotarciu na miejsce
stra¿nicy znaleŸli pal¹ce siê zwo-
je wielo¿y³owego przewodu. Od-
dalili siê od miejsca kradzie¿y
i zaczêli obserwowaæ teren, po-
niewa¿ podejrzewali, ¿e z³odzie-
je wróc¹ po swój „³up”. Po piê-
ciu minutach do kabli podesz³a
m³oda kobieta z mê¿czyzn¹
i chcieli zabraæ przewody. Zosta-
li zatrzymani. 

Na miejsce wezwano policjê
i przedstawiciela Telekomunika-
cji, który potwierdzi³, ¿e wypalo-
ny kabel nale¿y do jego firmy.
21-letni Jerzy W. i 18-letnia Edy-
ta O. trafili na komisariat. 
Zespół prasowy Straży Miejskiej

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Warszawska policja jest zadowolona z wyników,
jakie osi¹gnê³a w 2006 roku. Liczba przestêpstw
spad³a o ponad 13 tys., a najwiêkszy spadek osi¹-
gniêto w kategorii przestêpstw kryminalnych. 

P.W. DOM POGRZEBOWY
„ANIN”

OOrrggaanniizzaaccjjaa  ppooggrrzzeebbóóww  OOrrggaanniizzaaccjjaa  ppooggrrzzeebbóóww  
kkoommpplleekkssoowwookkoommpplleekkssoowwoo

ul. Patriotów 349
tel. 613-08-95

CCAAŁŁOODDOOBBOOWWOO

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621

P E Ł E N  Z A K R E S  U S Ł U G
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

KREDYTY
�� ju¿ od 390 z³ dochodu
�� bez zgody wspó³ma³¿onka
�� szybka decyzja
�� okres sp³at do 60  miesiêcy
�� kredyty bankowe

Agencja Kredytowa
ul. Komorska 30

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

REKLAMA REKLAMA

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

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

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

tel. 406−28−29; 0510 834 834

ZAK£AD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

C A Ł O D O B O W O

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

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

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

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

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 

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

hurt detal
✓ grzejniki  ✓ rury i kszta³tki

✓ wk³ady kominowe
✓ pompy ciep³a

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

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

<<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

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 17.01
tel. 613−63−53, 

672−80−50, 813−65−05, 
Z tym ogłoszeniemZ tym ogłoszeniem

pomoce dydaktyczne pomoce dydaktyczne GRAGRATIS!TIS!

KAT. „A” „B” „C” „E”

Na ul. Grenadierów wymieniono nawierzchniê na pocz¹tku
wrzeœnia ub. roku. Cieszyliœmy siê z tego, tym bardziej, ¿e
przy tej ulicy po³o¿ona jest nasza redakcja. I cieszyliœmy siê,
¿e nawierzchniê wymieniono w ci¹gu jednego weekendu
("Mieszkaniec" Nr 18 z 2006 r.). Niestety ju¿ przy pierw-
szych jesiennych deszczach zaczê³y wychodziæ niedoróbki.
Jednemu z takich bubli przygl¹damy siê codziennie przez re-
dakcyjne okno. Mowa o wypoziomowaniu ul. Grenadierów
przy skrzy¿owaniu z ul. Majdañsk¹. W tym miejscu znajduje
siê przejœcie dla pieszych, czyli tzw. zebra. Kiedy pada
deszcz, a tak¿e kiedy ju¿ nie pada, pokonanie przejœcia dla
pieszych wymaga nie lada skocznoœci, gdy¿ tworzy siê na
nim du¿a ka³u¿a. Byæ mo¿e wykonawcom remontu ul. Gre-

nadierów zale¿a³o na poprawieniu sprawnoœci fizycznej po-
³udniowopraskiej m³odzie¿y, dla której ta zalana zebra jest
jedynym przejœciem w drodze do szko³y. A szkó³ w tym rejo-
nie jest wiele. Kilka przy ul. Szczawnickiej, jedna przy Bia-
³owieskiej i dwie przy Fundamentowej. W sumie, dwa razy
dziennie, potê¿ny skok musi wykonaæ ponad tysi¹c uczniów.
Mo¿na by przyznaæ firmie remontuj¹cej ulicê specjaln¹ na-
grodê, gdy¿ æwiczy nam kadrê skoczków na kolejn¹ olimpia-
dê. A drug¹ nagrodê za wsparcie finansowe Urzêdu Woje-
wódzkiego, do którego bêd¹ wp³ywa³y pieni¹dze za mandaty
od osób starszych. Bo te skakaæ ju¿ nie mog¹. Przechodz¹
wiêc obok zebry, a to, w œwietle prawa jest karalne. Mo¿na
by nagradzaæ, ale my uwa¿amy, ¿e takie wykonanie na-
wierzchni jest po prostu bublem, który nale¿y naprawiæ.
A skoro ju¿ wspomnieliœmy o prawie, to poprosiliœmy Zarz¹d
Dróg Miejskich, w którego zarz¹dzie jest ul. Grenadierów,
o zg³oszenie do wykonawcy reklamacji. I obiecujemy, ¿e do
sprawy niebawem wrócimy.

Adam Rosiński

Na ogrodzeniu szpitala
wisz¹ dwa znaki: zakazu wja-
zdu od strony znaku i zakazu
skrêtu w prawo. Tabliczka pod
nimi informuje, ¿e od zakazu
wjazdu przewiduje siê odstêp-
stwa, o ile wje¿d¿aj¹cy na te-
ren parkingu pojazd transpor-
tuje chorego. Bez tej tabliczki
zakaz skrêtu w prawo by³by
bez sensu, a skoro czasami
mo¿na wjechaæ na parking, to
sens ma. Czy aby na pewno?
W¹tpliwoœci nasuwaj¹ siê po
przeœledzeniu innych torów,
jakie móg³by pokonaæ pojazd
przekraczaj¹cy bramê szpitala.
Zgodnie z zasad¹ logiki móg³-
by jechaæ prosto lub skrêciæ
w lewo, albo w prawo. W pra-

wo – odpada, bo zakazuje tego
znak. Prosto – odpada, bo
znajduje siê tam budynek szpi-
tala. W lewo – nie da rady, bo
trafiamy na chodnik i budynek
Izby Przyjêæ. I b¹dŸ tu cz³o-
wieku m¹dry...

Jeszcze ciekawiej oznako-
wany jest pas Trasy £azien-
kowskiej w pobli¿u osiedli
Przyczó³ek Grochowski i S³o-
neczny Stok. Tutaj, w niewiel-
kiej odleg³oœci od siebie, stoi
zakaz wjazdu, a za nim zakaz
skrêtu w prawo (na zdjêciu).
Dziwne, ¿e obydwa znaki stoj¹
ty³em do kierunku jazdy samo-
chodów pêdz¹cych od Wis³y
w stronê Wêz³a Marsa. Komu
maj¹ s³u¿yæ? Ano zapewne

zmotoryzowanym spó³dziel-
com z osiedla S³oneczny Stok,
którzy mieszkaj¹ tutaj od nie-
dawna i nie wiedz¹, ¿e Tras¹
£azienkowsk¹ nie mo¿na jeŸ-
dziæ pod pr¹d. No dobrze, ale
skoro nie mo¿na jechaæ pod
pr¹d, to po co jeszcze dodatko-
wo, dwadzieœcia metrów dalej,
stoi znak zakazuj¹cy skrêtu

w prawo? Chyba, ¿e za³o¿e-
niem tego co ustawia³ te znaki
by³o, aby kierowca, który jed-
nak wjedzie w Trasê £azien-
kowsk¹ pod pr¹d po prostu je-
cha³ dalej naprzeciw zbli¿aj¹-
cym siê autom. Jeœli tak, to
„pod pr¹dem” musia³ byæ usta-
wiaj¹cy te znaki.

Magda K.

ZZZZAAAALLLLAAAANNNNAAAA ZZZZEEEEBBBBRRRRAAAA
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ZNAK NA WZNAK
Znaki drogowe maj¹ informowaæ i strzec na-
szego bezpieczeñstwa. Czasami jednak ich
ustawienie jest co najmniej dziwne. Ot, choæ-
by zestaw znaków ustawionych przy wjeŸdzie
na parking Szpitala Grochowskiego.

Kosmiczne granie!
Wielkimi krokami zbli¿a siê XV Fina³
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomo-
cy. W tym roku 14 stycznia wolonta-
riusze zbieraj¹ pieni¹dze na ratowa-
nie ¿ycia dzieci poszkodowanych
w wypadkach i na naukê udzielania
pierwszej pomocy. Sztab WOŒP na
Pradze Po³udnie to najwiêkszy sztab
po prawej stronie Wis³y. 

Okazuje siê, ¿e zarówno pomoc dzieciom po-
szkodowanym w wypadkach, jak i nauka pierw-
szej pomocy, to w Polsce dziedziny, w których
du¿o jeszcze jest do zrobienia. Na szczêœcie s¹
efekty Programu „Ratujemy i Uczymy Ratowaæ”,
który przez ostatni rok prowadzili wolontariusze
WOŒP. Program sta³ siê wydarzeniem bezprece-
densowym w skali ca³ego œwiata. Tradycyjnie
w tegoroczny fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecz-
nej Pomocy na Pradze Po³udnie w³¹czyli siê har-
cerze i chc¹ tak¿e wzi¹æ udzia³ w planowaniu za-
kupów sprzêtu medycznego dla oddzia³ów dzie-
ciêcej chirurgii urazowej. 

Si³¹ Orkiestry s¹ wolontariusze, którzy poœwiê-
caj¹ swój czas i ca³kowicie charytatywnie w³¹-
czaj¹ siê w wielk¹ uliczn¹ zbiórkê pieniêdzy.
W tym roku na Pradze Po³udnie kwestowaæ bê-
dzie ponad 250 wolontariuszy. Od wielu lat orkie-
strowy sztab organizuje Komenda Hufca ZHP
Warszawa Praga Po³udnie. Tak bêdzie i w tym ro-
ku. Po³udniowopraski Sztab WOŒP wspó³pracuje
z samorz¹dami uczniowskimi wielu lokalnych
szkó³. Jego wolontariuszami s¹ zarówno harce-
rze, jak i m³odzie¿ niezrzeszona. 

Ale kwesta to nie wszystko. W ramach fina³u
na Pradze Po³udnie odbêdzie siê wielkie wyda-

rzenie kulturalne - siedmiogodzinny koncert
przed Urzêdem Dzielnicy przy ulicy Grochow-
skiej 274 po³¹czony z festynem rodzinnym, poka-
zami ratownictwa medycznego i pokazem sztucz-
nych ogni. Małgorzata Karolina Piekarska

Niedziela 14 stycznia 
XV Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy: 
�� DCPK ul. Terespolska na ty³ach UD Praga Pd.
godz. 10.00 – otwarcie sztabu dla wolontariuszy 
�� Przed Urzêdem Dzielnicy ul. Grochowska 274
godz. 14.00 – otwarta scena – impreza rodzinna
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Proponujê zarejestrowanie
nowego zawodu: t³umacz z pol-
skiego na polski. Klienci pcha-
liby siê drzwiami i oknami. Ja –
w pierwszym szeregu!

Kilka dni temu zg³aszam siê
w jednym z po³udniowopra-
skich szpitali, do którego przed-
tem przywieziono mnie w stanie
ma³o komunikatywnym, otó¿
przychodzê by siê dowiedzieæ
o wyniki badania wycinka, po-
branego kilka dni wczeœniej.
Kierujê siê do informacji i py-
tam, gdzie ów wynik mogê ode-
braæ bo jak mi powiedziano
przez telefon, podobno w ja-
kiejœ kancelarii.

„Wycinek? Badanie? Kance-
laria?” - wydziwia pani w in-
formacji. Kiedy ju¿ „przeczo³-
ga³a” mnie przez szczegó³owe
zeznania (pe³nym g³osem, ko-
lejka za plecami), oœwiadczy³a
z wy¿yn swojej kompetencji:
„Nooo, to nie ¿aden „WYCI-

NEK” tylko, proszê pani, BA-
DANIE HISTOPATOLOGICZ-
NE! Wyniki nie w jakiejœ „KAN-
CELARII” tylko w SEKRETA-
RIACIE!”.

Pani syta swej w³adzy i wie-
dzy „prawie medycznej” wziê³a
siê za nastêpnego delikwenta
z kolejki a ja pomyœla³am, ¿e
gdybym od razu by³a z t³uma-
czem z polskiego na polski,
oszczêdzi³abym owej damie
¿mudnej analizy mojego pyta-
nia i wytê¿onego dochodzenia

do w³aœciwych wniosków, czyli
wersji jej zdaniem poprawnej.

Swoj¹ drog¹ ciekawa jestem,
kiedy ktoœ bardziej krewki, ni¿
ja, nie zdzier¿y owego „prze-
s³uchania” w informacji i r¹b-
nie czymœ w szybê lub dopuœci
siê naruszenia nietykalnoœci
cielesnej informatorki. Nie ¿y-
czê tego starszej pani, choæ nie
by³abym zaskoczona...

„M¹drali jêzykowych” nam
nie brakuje i nigdy nie brako-
wa³o. Kiedyœ byli to tak zwani

fachowcy, z ich œrubsztakami,
wihajstrami i obœmianym w ka-
barecie „konweleratorem prze-
tokowym”. Dzisiaj – te¿ fa-
chowcy, ale z innych bran¿.

WeŸmy sprzêt elektroniczny.
Rozumiecie o czym mowa, gdy
przyjdzie dogadaæ siê ze specja-
list¹ od naprawy? Albo gdy
przegl¹dacie choæby ulotkê pro-
mocyjn¹, zachêcaj¹c¹ do zaku-
pu? Progresywne skanowanie
(w telewizorze!), HD ready al-
bo slot na kartê SD, naprawdê
wiecie, o co chodzi? Jeœli tak,
to z pewnoœci¹ jesteœcie z tej
bran¿y...

Mimo zalewu ca³kiem now¹
terminologi¹ uczymy siê szyb-
ko. Producenci czêsto nas nie-
doceniaj¹... Jak rozumieæ dzi-
siaj, w XXI wieku, „rewelacjê”
na reklamie pralki z wielkiego
sklepu (podobno nie dla idio-
tów), ¿e jest ona (bogowie!) ste-
rowana ELEKTRONICZNIE!?
Za kogo oni nas uwa¿aj¹? Za
naród z epoki pralek Frania na
korbê w wy¿ymaczce?! A niby
jak ma byæ sterowana wspó³-
czesna pralka, jeœli nie elektro-
nicznie?

To sama wiem, i to bez t³uma-
cza... żu

Tylko 
z t³umaczem!

Kobiecym okiem

„„„„££££aaaawwwwyyyy     
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi
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W 1987 roku ukaza³a siê ksi¹¿ka Filipa Trzaski pt. „Podstawy techniki wydaw-
niczej”, która sta³a siê bibli¹ ówczesnej poligrafii. Filip pochodzi ze s³ynnej rodzi-
ny W. Trzaski, wspó³za³o¿yciela domu wydawniczego „Trzaska Evert i Michalski”,
który przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ by³ wydawnicz¹ potêg¹. Znajomoœæ poligrafii
przez Filipa – tej najnowszej te¿ – jest zdumiewaj¹ca. Nic dziwnego, ¿e to on w³a-
œnie sta³ siê redaktorem i EDYTOREM (to podkreœlam, bo to piêkne s³owo i zawód)
pisma „£awy skrzypi¹”, którego pierwszy, wznowiony numer ukaza³ siê 15 gru-
dnia 2006 roku jako pismo Ko³a Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Króla
W³adys³awa IV. Okazj¹ by³ op³atek W³adys³awiaków tego w³aœnie dnia. Filip jest
maturzyst¹ z 1938 roku, a ja (matura 1944) pamiêtam „£awy skrzypi¹” sprzed
wojny, wydawane na powielaczu, a mo¿e nawet na hektografie (to jeszcze starsze
urz¹dzenie poligraficzne). 

Filip i Andrzej Siekierski (te¿ matura 1938) oraz dr Ryszard Broda, przewodni-
cz¹cy zarz¹du Ko³a Wychowanków (matura 1966), pisz¹ w s³owie wstêpnym, ¿e
„impulsem i zachêt¹ edytorsk¹ w akcji wznowienia (‘£aw, które skrzypi¹’) by³y dwie
audycje radiowe o naszej Pradze i o naszej szkole, wyg³oszone przez Ksiêdza Arcy-
biskupa S³awoja Leszka G³ódzia, Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej w Je-
go Cyklu ‘Nie tylko z ambony’”. To bardzo popularna audycja i warto podkreœliæ, ¿e
arcybiskup G³ódŸ interesuje siê aktywnie dzia³alnoœci¹ szko³y, zw³aszcza, ¿e jego
Katedra pod wezwaniem œw. Floriana i Micha³a Archanio³a le¿y w bezpoœrednim jej
s¹siedztwie. 

To aktywne zainteresowanie arcybiskupa widoczne by³o zw³aszcza w drugiej jego
audycji, tej z 15 paŸdziernika 2006 roku, która sk³ada³a siê z wywiadu z pani¹ dy-
rektor szko³y, Gra¿yn¹ Filipiak. To nie by³ wywiad „uk³adny” – zreszt¹ ani arcybi-
skup G³ódŸ ani pani dyrektor takich wywiadów nie lubi¹. Arcybiskup zapyta³ na
przyk³ad: „Jak z Pani perspektywy pracy w Liceum odbiera Pani te czêsto powta-
rzane wobec m³odej generacji zarzuty, ¿e odwraca siê ona od takich pojêæ jak pa-
triotyzm, ojczyzna? Mo¿e to, co robicie w zakresie podtrzymywania szkolnych tra-
dycji, rozmija siê z tym, co czuj¹ i myœl¹ m³odzi z ich œwiatem wartoœci?”

Pani dyrektor: „Nie, nie rozmija siê. Byæ mo¿e pewna powierzchownoœæ m³odzie-
¿y jest taka, jak¹ zreszt¹ by³a zawsze. To znaczy, mówi¹c jêzykiem m³odzie¿owym,
trochê poprzeczna. Je¿eli siê zdrapie tê niewygodn¹ otoczkê, to wtedy pod spodem
jest to, co powinno byæ, czyli wra¿liwoœæ, serce i otwartoœæ na tradycje oraz na to, co
œwiat ze sob¹ niesie...” 

„£awy skrzypi¹” nie boj¹ siê trudnej tematyki. Drukuj¹ na przyk³ad wypo-
wiedŸ Zbigniewa Delugi (absolwent 1949) na 50-leciu tego rocznika maturalne-
go 6 stycznia 2004 roku. „Szczycimy siê – mówi³ Deliga – wieloma wychowan-
kami, ich osi¹gniêciami naukowymi i zawodowymi, nie usi³uj¹c dokonaæ analizy,
ilu z nich by³o beneficjentami tamtego ustroju, zawdziêczaj¹cymi swoje kariery,
mówi¹c delikatnie, poprawnoœci politycznej i ideologicznej demonstrowanej
w tamtych czasach...Niema³¹ rolê w prasie i mediach, w procesie intensywnej in-
doktrynacji spo³eczeñstwa odgrywaj¹ inni wychowankowie, nic nie ujmuj¹c ich ta-
lentom i zdolnoœciom. Jeszcze inny, w bardzo m³odym wieku, zostaje wicemini-
strem spraw zagranicznych. Niema³o wychowanków pe³ni³o ró¿ne funkcje na pla-
cówkach zagranicznych, do których bezpartyjni obywatele mieli drogê zamkniê-
t¹... Jest w tym wszystkim (jednak) pocieszaj¹ce zjawisko. Wiêkszoœæ tych,
których postaw i dzia³añ, mo¿e nie ca³kiem s³usznie, nie pochwalam, unikaj¹ na
ogó³ spotkañ z kolegami. Mimo wszystko mam uznanie dla tych, którzy nie wsty-
dz¹ siê swej przynale¿noœci, bo przecie¿ dzia³ali z pewnoœci¹ w wiêkszoœci z po-
budek ideowych”.

To bardzo wywa¿one s³owa. Zygmunt Broniarek

REKLAMA REKLAMA

�� Strzy¿enie – 15 z³. 
��Modelowanie + strzy¿enie

od 25 z³.
�� Farba, baleyage, trwa³a 

od 40 z³.
�� Manicure – 10 z³, 

tipsy – 50 z³.
Sobota od godz. 11.00
� Tipsy – 30 z³, 
� Manicure – 10 z³, 
� Strzy¿enie

+ modelowanie – 20 z³
Atrakcyjne ceny na inne us³ugi!

al. Waszyngtona 67
tel. 022 870−43−73;

0605−610−202

Centrum TCentrum Technikechnik
FryzjerskichFryzjerskich

- Ho, ho, panie Eustachy, przyty³ pan! Eustachy Mordziak rzeczywiœcie
zaokr¹gli³ siê, ale rumieniec, który obla³ jego trzydniowo zaroœniête po-
liczki, nie wygl¹da³ na rumieniec wstydu, a przeciwnie – zadowolenia,
a nawet pewnej dumy.

- Nie bêdê udawa³, ¿e nie, panie Kazieñku, nie bêdê udawa³. Ale sam
pan rozumie – œwiêta, Nowy Rok, wiêcej cz³owiek jad³ ni¿ siê rusza³. 

Panowie przeciskali siê z trudem przez alejki bazaru na placu Szembe-
ka, który mimo, ¿e dopiero co mieliœmy Trzech Króli, wygl¹da³ jakby nig-
dy œwi¹t nie by³o. Rosjanki handlowa³y kapciami, bluzkami i nakryciami
sto³owymi, pani Krysia – kobieta ¿ycia pana Eustachego, uk³ada³a wysta-
wione na skrzynkach biustonosze, poñczochy i s³odk¹ resztê damskiej bie-
lizny, zniknê³y stroiki, choinki i bombki, bazar wróci³ do codziennoœci,
a handel i tak szed³ na ca³ego.

- Pani Krysia coœ smutna, czy mi siê zdaje?
- Ano smutna, bo córka jej ciotecznej ciotki wyjecha³a do Londynu
- No to przecie¿ nie na koniec œwiata. A po co pojecha³a?
- Jak to po co, panie Kazieñku. Do pracy. Niestety widzisz pan, ojczy-

zna nasza nie zapewnia takiej prostej sprawy m³odym ludziom. Ojczyzna
oferuje zasi³ek dla bezrobotnych, albo karierê kasjera w Geantcie za kil-
kaset z³otych. No to m³odzie¿ masowo wyje¿d¿a, nie s³ysza³ pan? 

- Ja tam za bardzo siê na tym nie znam, ale w drugi dzieñ œwi¹t, kiedy
rodzina Krysi zebra³a siê przy stole w komplecie, ¿eby tê dziewczynê po-
¿egnaæ, du¿o siê o tym mówi³o. Matka tej Kasi, bo ona Kasia ma na imiê,
p³aka³a, ojciec siedzia³ markotny, jakby mu tylko zagrycha zosta³a, ogól-
nie by³o byle jak. I ta Kasia opowiada³a du¿o, jak tam jest, ¿eby rodzinê
uspokoiæ. Z tego, co mówi³a wynika, panie Kazieñku, ¿e na tych brytyj-
skich wyspach powstaje jakby druga Polska.

- Patrz pan, panie Eustachy, jak to siê plecie na tym naszym œwiecie. Ju¿
raz przecie¿ tak by³o, tylko ¿e wtedy ludzi z domu wojna wygoni³a. A teraz …

- Otó¿ z tego, co ta Kasia opowiada³a wynika, ¿e ró¿nie ludzie mówi¹.
Tem m³odziakom okazuje siê nie tylko o kasê chodzi, choæ o ni¹ przede
wszystkim, wiadomo m³ode – chcia³oby siê pobawiæ, gdzieœ pojechaæ,
œwiata zobaczyæ, kupiæ sobie modny ciuch, jakieœ auto. U nas – nie da ra-
dy. To znaczy mo¿liwe, ale tylko dla tych, którzy skoñczyli najlepsze uczel-
nie i maj¹ rodziców, którzy ich popychaj¹. Tacy owszem kasiorê maj¹. Ale
przecie¿ nie ka¿dy koñczy ten, no – Harward, ale ka¿den jeden chce ¿yæ
jak cz³owiek. 

- A wiesz pan, ¿e rzeczywiœcie nie tylko chyba o kasê chodzi? Pa-
miêtasz pan, jak siê przed œwiêtami ¿egnaliœmy – o tu, miêdzy t¹ bu-
d¹ z miêsem a kartoflami, to mówi³em panu, ¿e syn mojego szwagra -
Longina Sztamajzy, dosta³ robotê ochroniarza. No i jak to m³odemu
wpakowali dy¿ury œwi¹teczne, ¿eby mu siê we ³bie nie przewróci³o.
Odwiedzi³em go wiêc, no bo co mo¿na w domu robiæ przez tyle dni?
Cholery mo¿na dostaæ, to na pewno. W telewizji tylko wyœwietlaj¹
trzysta osiemdziesi¹ty raz te same filmy. W radiu jeszcze gorzej. Ten
mój kuzynek te¿ nudzi³ siê jak mops. I z tych nudów w³¹czy³ kompu-
ter, a przy jego pomocy, znalaz³ – uwa¿aj pan… - „Radio PRL”! Oka-
za³o siê, ¿e to stacja nadaj¹ca w Londynie dla tamtejszych Polaków.
Tak j¹ nazwali. Ten „PRL” obrzydliwoœci w nich nie wzbudza, a rajc
jest. 

Muzyczkê puszczaj¹ tak¹, ¿e nogi same chodz¹. No i dzwoni¹ ludziska,
opowiadaj¹ o sobie, mówi¹ co robi¹, gdzie mieszkaj¹. S¹ z Bolkowa,
z £om¿y, z Warszawy, ze Œl¹ska, z ca³ej Polski. A jeden to siê nawet
z Ameryki dodzwoni³. Mówi¹, ¿e têskni¹, ¿e przyje¿d¿aj¹ do domu, ale
wracaj¹ tam. „Tam” staje siê poma³u ich nowym domem. I wiesz pan co
mnie uderzy³o? ¯e oni tam normalnie oddychaj¹, ¿e tam im nie brakuje
tlenu, nie jest im duszno. Nic ich nie obchodz¹ te nasze k³ótnie, lustracje
zwyk³e, a nawet arcy-lustracje. Najwiêksza arcy-draka nie obchodzi ich
nic a nic. Czytaj¹ o tym w gazetach, jak o makakach z Jawy, albo
o obrzêdach ablucyjnych w Gangesie. Egzotyka, rozumiesz pan. Dla nich
to, co mamy tu, to ZOO. Ciekawe, po której stronie klatki my jesteœmy,
oto jest pytanie…

- Pan, panie Kazieñku, jak co wymyœlisz, to tylko cz³owieka mo¿e g³o-
wa rozboleæ. Jakie ZOO, jaka klatka, jaki tlen… Szaser 

Co tam panie na Pradze...

Arcy-draka

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

A N T E N Y
� Autoryzacja CYFRA+, Polsat, N
� Promocja dekoder Polsatu za 99 z³ 

i 9,9 z³/m-c
� Satelity bez op³at 650 programów

w tym 15 polskich (Polonia, TRWAM)
� Anteny TV – naziemne

Sprzeda¿, monta¿, 
naprawa, gwarancja!

„LEMAG” W-wa ul. Br. Czecha 29
tel. 022 815-47-25; 0501-123-566 

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

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

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

tel. 789 59 62, 789 61 07

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

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

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

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

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

zaprasza na 14 dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne 
oraz ferie zimowe 2007

cena za nocleg i wy¿ywienie ju¿ od 70 z³!!!
cena za nocleg i wy¿ywienie oraz zabiegi – tylko 80 z³!!!

ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.krynica.com.pl/zgoda/

Gabinet stomatologiczny
lek. stom. Alicji Surowieckiej

leczenie zachowawcze ❍❍ chirurgia ❍❍ protetyka 
❍❍ profilaktyka

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

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

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

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

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

Atlas �� Ceresit �� Gipsy 
Materia³y sypkie i izolacyjne 

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

KOMIS MEBLOWY

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

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

�� Sprzeda – kupi
��Wywiezie – przeprowadzi
�� Meble, AGD, RTV
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W œrodê 3 stycznia wojewo-
da mazowiecki Tomasz Koziñ-
ski otworzy³ Punkt Infor-
macyjny MUW. Ka¿dy
interesant przekracza-
j¹cy progi Mazo-
wieckiego Urzêdu
Wo j e w ó d z k i e g o
otrzyma fachow¹ po-
moc w poszukiwaniu od-
powiednich dokumentów lub
przy wype³nianiu formularzy.

Punkt Informacyjny czynny
jest w godzinach urzêdowania
MUW, tj. w poniedzia³ki 9.00-
17.00 i od wtorku do pi¹tku od
8.00-16.00 przy Placu Banko-
wym 3/5. 

	 	 	
Jeszcze przed œwiêtami Bo-

¿ego Narodzenia w Figaro
w Parku Skaryszewskim na
spotkaniu œwi¹teczno-nowo-
rocznym „Mieszkañca” zgo-

dnie œpiewali kolêdy, wymieni-
li ¿yczenia i uœciski przedstawi-
ciele ustêpuj¹cych po wyborach
samorz¹dowych i obejmuj¹-
cych urzêdy w³adz. ¯yczliwo-
œci, powodzenia, sukcesów, od-
nalezienia siê w powyborczym
œwiecie ¿yczy³ wszystkim re-
daktor naczelny naszej gazety
Wies³aw Nowosielski i ks.
Krzysztof Kozera.

	 	 	
4 stycznia br. odby³o siê spo-

tkanie przedstawicieli w³adz
Warszawy oraz Funduszu NFI
Piast poœwiêcone mo¿liwo-
œciom wspó³pracy miasta z in-
westorem przy realizacji inwe-
stycji developerskiej na terenie
Warszawskiej Wytwórni
Wódek „Koneser”. Oferta NFI
Piast zosta³a zaakceptowana
w przetargu og³oszonym przez
Zarz¹dcê Komisarycznego
WWW „Koneser”. Zgodnie
z planami NFI Piast, teren War-
szawskiej Wytwórni Wódek ma
zachowaæ swój unikalny, kultu-
rotwórczy charakter. Ma pozo-
staæ miejscem, w którym ani-
muje siê i prowadzi dzia³alnoœæ
kulturaln¹ a inwestor, zachowu-

j¹c charakter obiektu, zamierza
w³¹czyæ siê w plany miasta dot.
rewitalizacji Pragi - prawo-
brze¿nej czêœci stolicy.

Spotkanie mia³o charakter
wstêpny, strony potwierdzi³y
chêæ wspó³pracy i porozumie-
nia. Okreœlono te¿ zakres i har-
monogram nastêpnych spotkañ
z udzia³em grona ekspertów.

	 	 	
W sali z Liberatorem w Mu-

zeum Powstania Warszawskie-
go mia³y premierê niezwyk³e
kukie³kowe jase³ka. Przedsta-
wienie zosta³o napisane przed
pierwszymi œwiêtami w okupo-
wanej przez hitlerowców Pol-
sce dla potrzeb œwietlicy dzie-
ciêcej na Saskiej Kêpie.

Sztukê mo¿na bêdzie jeszcze
obejrzeæ w muzeum 14, 21 i 28
stycznia (o godz. 12.00). Po-
nownej inscenizacji sasko-kêp-
skiej „szopki” podjê³a siê Gru-
pa Teatralna Bez Ziemi razem
z Muzeum Powstania War-
szawskiego. Akcja dzieje siê
w... lesie i wystêpuj¹ w niej dzi-
kie zwierzêta. W sztuce oprócz
kukie³ek wystêpuj¹ tak¿e ucha-
rakteryzowani aktorzy. Wilk
nosi niemiecki he³m, a Anio³ek
jest œliczn¹ dziewczyn¹ w stro-
ju warszawskiego powstañca.

W 1939 r. na Saskiej Kêpie
dzia³a³a œwietlica dzieciêca,
w której 21-letnia wówczas Zo-
fia Rendzner prowadzi³a tea-
trzyk kukie³kowy. Przed œwiê-
tami Bo¿ego Narodzenia poja-
wi³a siê naturalna potrzeba wy-
stawienia jase³ek. 

Szkolna kole¿anka Zofii,
Wanda Wysznacka, napisa³a
tekst, a Zofia zaprojektowa³a
i wykona³a odpowiednie ku-
kie³ki. Przedstawienie odnio-
s³o sukces i by³o póŸniej wy-
stawiane jeszcze w wielu
miejscach. Do dzisiaj zacho-
wa³y siê wojenne fotografie
kukie³ek (na zdjêciu – kukie³-
ka Matki Boskiej z Dzieci¹t-
kiem i le¿¹cym lwem). To na
ich podstawie, oraz w oparciu
o wspomnienia wiekowej ju¿
pani Zofii, oparto inscenizacjê
w Muzeum Powstania War-
szawskiego. 

	 	 	
Tu¿ przed Œwiêtami Bo¿ego

Narodzenia interesantom
odwiedzaj¹cym Urz¹d Dzielni-

cy Praga Po³udnie czas spê-
dzony w urzêdzie umila³ bo¿o-
narodzeniowym koncertem
Warszawski Chór Miêdzypara-
fialny. 

	 	 	
Klub Kultury „Zastów” przy

ul. Lucerny, w tym roku ju¿ po
raz jedenasty organizuje Prze-
gl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³o-
dzie¿owej „Rozœpiewany Wa-
wer”. 

Przegl¹d ma obecnie zasiêg
ogólnopolski i z roku na rok
wzrasta jego popularnoœæ.
W roku ubieg³ym w konkursie
udzia³ wziê³o 145 solistów
i 48 zespo³ów. Przes³uchania
do tegorocznego przegl¹du
odbêd¹ siê 26.02 - 27.02.2007
r. Karty zg³oszeñ nale¿y prze-
sy³aæ do 15 lutego br. na adres

Klubu Kultury „Zastów”.
Zmagania o nagrody zakoñczy

koncert laureatów 11 mar-
ca br. (szczegó³y dot.

uczestnictwa dostêp-
ne na stronie:
www.kkzastow.com.
	 	 	

W Gimnazjum Nr 18
przy ul. Angorskiej kilku-

set cz³onków Zwi¹zku Nau-
czycielstwa Polskiego uczestni-
czy³o w tradycyjnym, corocz-
nym Spotkaniu Wigilijnym dla
Seniorów. Organizatorem spo-
tkania by³ Oddzia³ ZNP War-
szawa Praga Po³udnie, Rember-
tów, Wawer i Weso³a oraz kadra
szko³y i uczniowie, którzy
przygotowali Jase³ka.

	 	 	
Rodzice dzieci ze wszystkich

grup w przedszkolu przy ul.
Stanis³awa Augusta mogli ogl¹-
daæ, jak radz¹ sobie ich pocie-
chy, które wcieli³y siê w posta-
cie z tradycyjnych jase³ek. Po

przedstawieniach dzieci i opie-
kunowie wspólnie zasiedli do
przygotowanej wieczerzy.

	 	 	
Charytatywny LATINO

BAL odbêdzie siê 20 stycznia
br. w budynku „FALI” przy
ul. Walcowniczej 14. Bal
organizowany jest na potrzeby
dzieci i m³odzie¿y ze Œrodo-
wiskowych Ognisk Wycho-
wawczych TPD Wawer.
Udzia³ zapowiedzieli przed-
stawiciele kilku ambasad. Co
roku od 5 lat bale charytatyw-
ne organizowane s¹ ze spe-
cjalnym programem rozryw-
kowym dla oko³o 120 osób
i ciesz¹ siê du¿ym powodze-
niem ze wzglêdu na program,
organizacjê i atmosferê balu.
W trakcie zabawy organizo-
wana jest aukcja prac dzieci
i loteria fantowa.  Zdobyte
fundusze pozwalaj¹ wspomóc
organizacjê wypoczynku let-
niego dzieci i m³odzie¿y. Pla-
cówki zapewniaj¹ dzieciom
z rodzin ubogich i patologicz-

nych opiekê wychowawcz¹
i dydaktyczn¹, wypoczynek
letni i zimowy. 

	 	 	
Warszawscy bezdomni mogli

uczestniczyæ a¿ w dwóch wigi-
lijnych kolacjach. Pod kierow-
nictwem nowego ksiêdza pro-
boszcza, Jacka Smyka z parafii
Ksiê¿y Pallotynów, zosta³a zor-
ganizowana Pasterka i Wigilia
na Dworcu Wschodnim, zaœ
kierowana przez ksiêdza dyrek-
tora Krzysztofa Uklejê Caritas
Diecezji Warszawsko – Pra-
skiej zorganizowa³a wieczerzê
w jad³odajni przy ul. Skary-
szewskiej.

	 	 	
W niedzielê 7 stycznia

w Koœciele p.w. Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy przy ul.
Nobla odby³ siê Noworoczny
Koncert Kolêd w intencji Rady

i Zarz¹du Dzielnicy Praga
Po³udnie pod patronatem ho-
norowym burmistrza Tomasza
Kucharskiego. W koncercie
wyst¹pi³: Warszawski Chór
Miêdzyparafialny Towarzy-
stwa Œpiewaczego na Saskiej

Kêpie, Orkiestra Dêta „Brasso-
via”, dyrygowa³ Artur Backiel.  

	 	 	
Integracyjny Klub Pracy Ca-

ritas Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej organizuje warsztaty doty-
cz¹ce prowadzenia w³asnej
dzia³alnoœci gospodarczej.
Warsztaty odbêd¹ siê 18 stycz-
nia w godzinach: 12.00–15.00.
Konsultacje indywidualne z po-
wy¿szej tematyki odbywaj¹ siê
w czwartki od godz.14.30. 
Zapisy w Klubie Pracy pod nr
tel. (022) 670-21-77 lub e-mail:
klubpracy@caritas.pl

	 	 	
19 stycznia 2007 roku

o godz. 10.00 w sali konferen-
cyjnej na IV piêtrze Urzêdu
Skarbowego Warszawa Wawer
przy ul. Mycielskiego 21 odbê-
dzie siê szkolenie dla podatni-
ków dot. zmian przepisów po-
datkowych. 

Jednoczeœnie w zwi¹zku ze
zniesieniem z dniem 1 stycznia
2007 roku op³aty skarbowej
w przypadku za³atwiania
w Urzêdzie Skarbowym War-
szawa Wawer spraw podlegaj¹-
cych op³acie skarbowej nale¿y
dokonaæ wczeœniej zap³aty
op³aty skarbowej w wymaganej
wysokoœci w kasie dzielnicy
Praga Po³udnie ul. Grochowska
274 lub na rachunek Urzêdu
m.st. Warszawy dla dzielnicy
Praga Po³udnie nr 04 1240
2887 1111 0010 0326 3805 oraz
za³¹czyæ dowód zap³aty nale¿-
nej op³aty skarbowej do doku-
mentów sk³adanych w Urzê-
dzie. (ab) (ar)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA
Zaproszenia dla mieszkańców

�� Dziedziniec Urzêdu Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. War-
szawy ul. Grochowska 274 – 14.01. godz.13.00-21.00 – KON-
CERT WIELKIEJ ORKIESTRY ŒWI¥TECZNEJ POMOCY. 
�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Grochow-
ska 274 (wejœcie od ul. Kamionkowskiej) - 15.01. godz.18.00 -
OT, KABARET - wieczór autorski Ryszarda Makowskiego. Sa-
tyryczne piosenki stanu wojennego. Goœæ: Jan Zabieglik, akom-
paniament Marian Sza³kowski.
�� Dom Kultury,,Wygoda” ul. Koniecpolska 14 - 12.01. godz.
17.00-20.00 - Granie na du¿ym ekranie - turniej gier komputero-
wych; 14.01. godz. 17.00-18.00 - koncert pieœni polskich pt.
,,Kochajmy siê”; 17.01. godz. 10.00-12.00 - Filmoteka dla ka¿-
dego cz³owieka – film edukacyjny dla przedszkolaków; 19.01.
godz. 19.00-21.00 - Spotkanie Warszawskiego Klubu Volkswa-
gena Garbusa; 20.01. godz. 17.00-21.00 - Spotkanie Klubu Se-
niora – zabawa karnawa³owa; 24.01.godz.12.00-14.00 - Filmote-
ka dla ka¿dego cz³owieka – film edukacyjny dla szko³y; 29.01. –
09.02. - Akcja „Zima w mieœcie”.
��Klub Kultury „Zastów” ul. Lucerny 13 – 28.01. godz. 18.00
- koncert „Kolêdy na jazzowo” w wykonaniu zespo³u „UP TO
HEAVEN”. Wstêp za zaproszeniem. Odbiór zaproszeñ 19.01.
w godz. 15.00-19.00 w Klubie. 
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Pomógł jak nikt

„Chodzi³em wszêdzie, nawet na 45 zabiegów na
zachwalanym materacu, który mia³ mi wyleczyæ
krêgos³up, a do tego i nerki, serce i wiele innych
organów. Zg³upia³em do tego stopnia, ¿e zdecy-
dowa³em do spó³ki z bratem kupiæ ten cudowny
materac, za bardzo du¿e pieni¹dze, bo prezenta-
cja by³a tak przekonuj¹ca. A dziœ – czekam jak na
zmi³owanie – daj¹c kolejne og³oszenie, by ktoœ to
ode mnie odkupi³. Straci³em kupê kasy, by siê
przekonaæ, ¿e ¿adne urz¹dzenie nie ustawi mi krê-
gos³upa i nie zast¹pi ludzkich r¹k i rozumu.

Pan Bednarczyk dokona³ tak ogromnej popra-
wy mojego zdrowia, jakiej nie uzyska³em od niko-
go i po niczym. Jest œwietny, pomóg³ mi jak nikt”.

Wac³aw P. z Warszawy
(elektronik, lat 44)

Ortopedyczne przygotowanie

Pan Andrzej Bednarczyk ka¿dy zabieg zaczyna od
przygotowania miêœni do ustawiania ortopedycz-
nym masa¿em, dostosowanym do wieku i przyczy-
ny bólu. Po zapoznaniu siê z badaniami lekarskimi
stosuje ca³y szereg ró¿nych technik masa¿u, by
bezpiecznie uporz¹dkowaæ wszystkie przyczepy
miêœniowe i funkcjonowanie krêgos³upa.

„Myœla³em, ¿e Ÿle s³yszê, gdy ortopeda na ko-
niec wizyty powiedzia³: tylko krêgarz. I da³ mi nu-

mer telefonu do Naturmedu, polecaj¹c pana Bed-
narczyka. Ja ca³e ¿ycie by³em nieufny i sceptycz-
ny – a jecha³em tu z nadziej¹. Brak mi s³ów, jak
bardzo jestem wdziêczny”.

Waldemar Wils - Warszawa

Ulga na długo 

Oœrodek NATURMED znany jest od lat. I czêsto
ludzie korzystaj¹cy z niego na d³ugo maj¹ ulgê
w cierpieniu.

„Koledzy wnieœli mnie tu na krzeœle, tak koszmar-
nie bola³o. Wyszed³em po zabiegu na w³asnych no-
gach. Po dwunastu zabiegach by³em zupe³nie
sprawny, nawet gra³em w tenisa. Po ponad dwóch
latach znów mnie po³ama³o, choæ o wiele mniej ni¿
przedtem. Wystarczy³o szeœæ zabiegów, by min¹³
zupe³nie ból. Znów unikn¹³em operacji i leków,
które proponowano mi ju¿ przy poprzednim bólu”.

(pacjent z Sochaczewa)

Nadzieja dla osób starszych

Pan mgr Bednarczyk ma ogromne doœwiadcze-
nie z osobami w wieku starszym. W takim wieku
zabieg wykonuje siê specjalnymi metodami i „za-
kleszczone” i „zapieczone”, czêsto zwiotcza³e ju¿
wiêzad³a i miêœnie przykrêgos³upowe” – mo¿na
rozluŸniaæ, odblokowywaæ i powodowaæ ich lep-
sze ukrwienie. Co 2-3 tygodnie jeden zabieg bar-

dzo czêsto daje ogromn¹ poprawê zdrowia
i sprawnoœci oraz likwiduje bóle.

Długie terminy przygniatają

S³u¿ba zdrowia sama cierpi. Ciê¿ko uzyskaæ
skierowanie na badania czy leczenie, czêsto mie-
si¹cami czeka siê na termin wizyty lub zabiegu.

Choæ du¿o mówi siê w ró¿nych mediach
o zdrowiu, leczeniu, lekach, to paradoksalnie
trudno siê leczyæ.

„Czeka³am na leczenie krêgos³upa ponad 8
miesiêcy. Za wiêkszoœæ zabiegów – choæ na tzw.
ubezpieczalniê i tak musia³am zap³aciæ. Przez trzy
tygodnie – codziennie, prócz sobót i niedziel
najeŸdzi³am siê, a ból nie mija³. Jedyny „zysk”, to
¿e tu dosta³am od rehabilitantki adres do Natur-
medu. I to by³o moje wybawienie z bólu i proble-
mów z krêgos³upem”.

Anna Wedowska z Otwocka 
lat 41

Zdaniem lekarzy

Ju¿ nawet lekarze, którzy znaj¹ oœrodek NA-
TURMED, wiedz¹ o efektach pracy specjalistów
tej placówki – polecaj¹ go swoim pacjentom.

Bo to ogromna sprawa – móc siê pozbyæ bólu
krêgos³upa, nie za¿ywaj¹c leków, nie ryzykuj¹c
niejednokrotnie operacj¹.

Pacjenci czêsto s¹ zdumieni, ¿e po zabiegach
u pana Bednarczyka ustêpuj¹ problemy nawet te
- które wed³ug nich – nie by³y zwi¹zane z krêgo-
s³upem.

Bo krêgos³up decyduje o bardzo wielu innych
funkcjach naszego organizmu. AS 2007

Zdążyć przed chirurgiem

NNAATTUURRMMEEDD
tel. 022 662-49-07, 0604-092-007

ul. Koronacyjna 15
Warszawa-Go³¹bki (Ursus)

telefoniczne zapisy codziennie
9.00-20.00



6666    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

REKLAMA REKLAMA

OFERUJE WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM
usługi związane

z zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami.

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

Adam Cieciura, 
radny m. st. Warszawy (LiD)

2006 rok
mogê œmia-
³o uznaæ za
udany. Uda-
³o nam siê
przezwyciê-
¿yæ podzia-
³y na lewicy,
wyjœæ do

wyborców z ofensyw¹ pro-
gramow¹ przedstawian¹ ju¿
nie przez SLD, a przez Lewi-
cê i Demokratów. To pokazy-
wa³o nasze otwarcie na nowe
œrodowiska, na chêæ przezwy-
ciê¿ania baga¿u zasz³oœci. To
by³ dobry pomys³ polityczny. 

Po czterech latach wrócili-
œmy do wspó³rz¹dzenia - wraz
z Platform¹ Obywatelsk¹ -
Prag¹ Po³udnie. Ja mam te¿
satysfakcjê osobist¹ - miano-
wicie uda³o mi siê uzyskaæ
ponad 5 tys. g³osów wybor-
ców!

Teraz przed nami trudna
praca i koniecznoœæ wywi¹za-
nia siê z obietnic wyborczych.
Myœlê, ¿e najwa¿niejszym
dzie³em, rozpisanym na ca³e
czterolecie, bêdzie najwiêksza
inwestycja komunikacyjna
prawobrze¿nej czêœci Warsza-
wy. Myœlê tu oczywiœcie
o trasie ³¹cz¹cej poprzez prze-
budowany wêze³ Wiatracznej
Pragê Po³udnie z Targów-
kiem. 

Bêdziemy pilnowali tej in-
westycji. To zreszt¹ wspólne
postanowienie radnych lewi-
cowych z Pragi Po³udnie
i Targówka. Bardzo bym
chcia³, aby nasze starania

przynios³y sukces, bo to bar-
dzo poprawi komunikacjê
w stolicy na prawym brzegu
Wis³y.

Jacek Duchnowski, 
burmistrz Wawra

K a ¿ d y
rok jest na
swój sposób
wyj¹tkowy
i ka¿dy
w z b o g a c a
nas o nowe
doœwiadcze-
nia. To by³

dobry rok dla mojej partii,
Platformy Obywatelskiej. Pa-
ni Hanna Gronkiewicz - Waltz
zosta³a prezydentem naszego
miasta, zwyciêstwo w Radzie
Warszawy, a tak¿e w poszcze-
gólnych dzielnicach.

Dla mnie osobiœcie sukce-
sem by³ wybór na burmistrza
Wawra, a zarazem du¿e wy-
zwanie i odpowiedzialna
s³u¿ba publiczna, bezpoœre-
dnio z tym zwi¹zana. Efek-
tem tego wyboru by³a nie-
zwykle intensywna praca pod
koniec roku, gdzie dodatko-
wo trzeba by³o nakreœliæ w³a-
œciw¹ strategiê rozwoju dla
naszej dzielnicy. 

Prywatnie by³em niezwy-
kle dumny z pierwszych suk-
cesów szkolnych mojej córki,
która rozpoczê³a edukacjê
w szkole podstawowej. Wszy-
stkim czytelnikom „Mie-
szkañca”, ¿yczê wyj¹tkowego
roku, aby zapad³ w pamiêci
jako rok obfituj¹cy w sukcesy
i oby zawsze otaczali was
sprzyjaj¹cy ludzie.

Jacek Frankowski, rysownik
Mijaj¹cy

rok by³ dla
mnie bardzo
satysfakcjo-
nuj¹cy. Je-
stem mi³o-
œnikiem hi-
s t o r i i ,
szczególnie

pasjonujê siê okresem napo-
leoñskim i polskich powstañ
niepodleg³oœciowych - a tu
trafi³a mi siê taka gratka: zro-
bienie ilustracji do nowych
wydañ powieœci Wac³awa
G¹siorowskiego „Huraganu”
i „Szwole¿erów gwardii”. 

Wojska napoleoñskie
mia³y bardzo piêkne umun-
durowanie, musia³em wszy-
stko bardzo dok³adnie po-
sprawdzaæ, ¿eby Broñ Bo¿e
nie pope³niæ b³êdów meryto-
rycznych, bo sam bym siê ich
niezwykle wstydzi³. Prace ry-
sunkowe rozpocz¹³em we
wrzeœniu, skoñczy³em w li-
stopadzie, ksi¹¿ki trafi³y ju¿
do drukarni i teraz czekam na
„gor¹ce” egzemplarze. Oso-
by, które widzia³y moje ry-
sunki, bardzo je chwali³y, ale
oczywiœcie weryfikacjê prze-
prowadz¹ czytelnicy. 

W bie¿¹cym roku mam
zamiar zrobiæ jeszcze ilustra-
cje do kolejnych dwóch
powieœci G¹siorowskiego.
I cieszê siê tak¿e, ¿e moje ry-
sunki bêdê móg³ wystawiæ
we wrzeœniu w muzeum
w Ostro³êce.

Równie¿ czytelnicy „Mie-
szkañca” bêd¹ mogli zapo-
znaæ siê z moimi rysunkami.

Ligia Krajewska, 
wiceprzewodnicz¹ca Rady
Warszawy

P r z e z
ca³y rok
pracowa³am
jako prezes
f u n d a c j i
prowadz¹-
cej szko³y
s p o ³ e c z n e
w Weso³ej.

W³aœnie rezygnujê z tej funk-
cji. Bardzo lubiê.., to znaczy –
lubi³am swoj¹ pracê. Przez 17
lat wspó³tworzy³am te szko-
³y... Satysfakcjonuj¹ mnie wy-
sokie miejsca naszych pla-
cówek w rankingach. Na
przyk³ad w ubieg³ym roku
wyniki naszych maturzystów
da³y nam 35 miejsce w woje-
wództwie. To du¿y sukces.
O renomie placówek mo¿e te¿
œwiadczyæ fakt, ¿e do podsta-
wówki rodzice zapisuj¹ dzieci
ju¿ na... 2009 rok! W ubie-
g³ym roku uda³o siê rozwi¹-
zaæ nasz najwa¿niejszy pro-
blem – problem lokalowy i te-
raz fundacja prowadzi szko³y
w dwóch budynkach. Ostatnie
miesi¹ce to kampania wybor-
cza. 

W Weso³ej jestem osob¹
znan¹, choæ nie kryjê, ¿e doœæ
kontrowersyjn¹. Pewnie bie-
rze siê to st¹d, ¿e zawsze uwa-
¿a³am, ¿e jeœli siê ma jasno
postawiony cel, to nale¿y go
realizowaæ, a nie ulegaæ ró¿-
nym presjom. Trochê obawia-
³am siê o wyniki, jakie uzy-
skam w innych dzielnicach.
Liczy³am g³ównie na g³osy
œrodowisk szkolnych. W kam-
paniê w³o¿y³am du¿o pracy
i uda³o siê. Otrzyma³am po-
nad dziesiêæ tysiêcy g³osów,
najwiêcej z kandyduj¹cych
kobiet, za co dziêkujê wszyst-
kim wyborcom. 

Z satysfakcj¹ przyjê³am
wybór radnych miasta, którzy
uznali, ¿e jestem dobr¹ kan-
dydatk¹ na wiceprzewodni-
cz¹c¹ rady miasta. Cieszy
mnie to tak¿e z tego powodu,
¿e pochodzê z Weso³ej, naj-
mniejszej dzielnicy Warsza-
wy i jest to w pewnym sensie
nobilitacja tej dzielnicy. Pry-
watnie miniony rok przyniós³
mi znakomit¹ wiadomoœæ.
Dowiedzia³am siê, ¿e bêdê
babci¹! Ten cudowny mo-
ment nast¹pi ju¿ pod koniec
stycznia. 

Jaros³aw Ros³on, 
dyrektor Miêdzyleskiego 
Szpitala Specjalistycznego

Szpital
ci¹gle siê
r o z w i j a .
W 2006 ro-
ku przepro-
wadziliœmy
szereg in-
w e s t y c j i .
M o ¿ n a

œmia³o powiedzieæ, ¿e dziêki
ci¹g³ym modernizacjom nasz
szpital staje siê wizytówk¹
warszawskiej s³u¿by zdrowia. 

Stawiamy na nowocze-
snoœæ, która zapewnia naszym
pacjentom najwy¿szy kom-
fort. W 2006 r. m.in. zakupili-
œmy supernowoczesny tomo-
graf komputerowy oraz odda-
liœmy do u¿ytku dwa nowe
oddzia³y: Kardiologii i Cho-
rób Naczyñ oraz I Oddzia³
Wewnêtrzny i Nefrologii. No-
we pomieszczenia spe³niaj¹
wszelkie standardy i wymogi
nowoczesnej medycyny.

Teraz to prawdziwy XXI
wiek. Ju¿ niczym nie ustêpu-
jemy prywatnym placów-
kom. A w przysz³ym roku
planujemy otworzyæ kolejne
oddzia³y. 

Niektóre ju¿ s¹ remonto-
wane, czekaj¹ na to kolejne.
Planujemy te¿ zwiêkszyæ licz-
bê ³ó¿ek w szpitalu. Bêdzie
ich a¿ 500. Jak widaæ jest takie
zapotrzebowanie, gdy¿ z roku
na rok nasza placówka przyj-
muje coraz wiêcej pacjentów. 

Ma³gorzata Stachurska-Turos,
dyrektor SZPZLO Warszawa
Praga Po³udnie

R o k
2006, jak
ka¿dy wcze-
œniejszy, by³
dla nas bar-
dzo pracowi-
ty. Koniecz-
noœæ sprosta-
nia wymaga-

niom okreœlonym w obowi¹zu-
j¹cych standardach udzielania
œwiadczeñ oraz trwaj¹cy proces
wprowadzenia ISO 9001-2001
stale mobilizuje nas do dosko-
nalenia prowadzonej dzia³alno-
œci. St¹d spora aktywnoœæ w na-
szych przychodniach.

Przyk³adem takich dzia³añ
s¹ np. przeprowadzone re-
monty kilku naszych obiek-
tów, a tak¿e zakup nowej apa-
ratury medycznej.

W trosce o osoby niepe³no-
sprawne do³o¿yliœmy tak¿e sta-
rañ, by dostosowaæ nasze obiek-
ty do ich potrzeb. Poprawiliœmy
równie¿ funkcjonalnoœæ oraz
estetykê gabinetów lekarskich.
Dzia³ania te bêd¹ nadal konty-
nuowane – bêd¹ kolejne inwe-
stycje, kolejne remonty - wszy-
stko po to, by zapewniæ pacjen-
tom jak najlepsz¹ opiekê przy
u¿yciu nowoczesnej aparatury
i w przyjaznym otoczeniu. Pla-
cówka nasza nie jest zad³u¿ona,
póki co staramy siê zachowaæ
p³ynnoœæ finansow¹. Liczymy,
¿e w 2007 roku tak¿e nam siê to
uda. (t) (ar) (mt)
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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
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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 styczniu i maju 2007

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

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

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

Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00

UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Liceum Ekonomicznego dla doros³ych

LO dla absolwentów szkó³ zasadniczych
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE 

(kurs roczny)

KREDYT
GOTÓWKOWY

KONSOLIDACYJNY
do 5 tys. złotych

na dowód osobisty
Serocka 3
Wejœcie:

Grochowska 152
022 610 52 00

REKLAMA REKLAMA

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

K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

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

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

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

11110000 %%%%

Realizujemy: KARTY KLIENTA SPO£EM z 3% rabatem,
KARTY P£ATNICZE oraz BONY SODEXHO i BONUS

Parking dla klientów

„Spo³em” WSS 
Praga Po³udnie
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Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski

zaprasza do nowego
sklepu LUX nr 33 Al. Dzieci Polskich 17
(Miêdzylesie – vis-a-vis Centrum Zdrowia Dziecka)

uruchomionego 16 grudnia 2006 roku
Sklep posiada 2 sale sprzeda¿owe o ³¹cznej

powierzchni 210,6 m kw.
– du¿a sala samoobs³ugowa

czynna poniedzia³ek – pi¹tek – 6.00-21.30
sobota- 7.00-22.00  niedziela - 9.00-17.00

– sala mniejsza z tradycyjn¹ form¹ sprzeda¿y 
czynna CA£¥ DOBÊ

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

Zapraszamy po produkty ekologiczne w wydzielonym stoisku.
Oferujemy tak¿e szeroki wybór chemii gospodarczej i kosmetyków.

Setki setów w Wawrze
Przerwê pomiêdzy œwiêtami a koñcem roku
wawerscy uczniowie wykorzystali na inten-
sywn¹ grê w ping ponga. W hali sportowej
przy ul. Bajkowej odby³ siê XVI Miêdzynaro-
dowy Turniej Tenisa Sto³owego Radoœæ 2006.
G³ównym animatorem imprezy by³ kapelan sportowców, ksi¹dz

Miros³aw Mikulski, który turniej organizuje od kilkunastu lat.  Do
Wawra przyjecha³o przesz³o 400 kilkunastoletnich zawodników
z Polski, Litwy i Bia³orusi. - Przyjezdni zostali zakwaterowani
u mieszkañców Radoœci i Wawra, a posi³ki spo¿ywali w szkole,
w której odbywa³y siê zawody – mówi jeden ze wspó³organizatorów
imprezy, radny m.st. Warszawy Piotr Kalbarczyk. Turniej zorgani-
zowano m.in. dziêki zaanga¿owaniu Katolickiego Stowarzyszenia
Sportowców RP i Parafialnego Klubu Sportowego „Radoœæ”. 

Podsumowuj¹c zawody ksi¹dz Mikulski dziêkowa³ te¿ w³adzom
samorz¹dowym, kadrze Zespo³u Szkó³ Nr 70, sponsorom i mie-
szkañcom Wawra, bez których impreza nie mog³aby siê odbyæ. Pod-
kreœla³, ¿e wiele osób musia³o zmieniæ swoje plany w okresie œwi¹-
tecznym.  - Jeden z mieszkañców przed sam¹ Wigili¹ zwozi³ na Baj-
kow¹ sto³y do ping-ponga. Jego ¿ona bardzo siê denerwowa³a, ¿e jej
nie pomaga w przygotowaniu wieczerzy i przedœwi¹tecznych porz¹d-
kach. Poprosi³ mnie, abym zadzwoni³ do jego ¿ony i go wyt³umaczy³,
a ja odpowiedzia³em mu, ¿e siê bojê... –  ksi¹dz Mikulski ¿artobliwie
t³umaczy³ m³odzie¿y ile trzeba by³o poœwiêcenia ze strony wielu lu-
dzi, aby ten turniej zorganizowaæ. W uroczystym zakoñczeniu zawo-
dów uczestniczy³ m.in. wiceburmistrz Wawra Marek Kociñski i le-
gendy polskiego boksu: Czes³aw Ptak i Wies³aw Rutkowski. 

Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani pucharami i innymi na-
grodami, a m³odzie¿ z Litwy i Bia³orusi dodatkowo szalikami w na-
szych narodowych barwach (na zdjêciu). Najliczniejsz¹ grup¹ spo-
za Warszawy, która wziê³a udzia³ w turnieju, by³a licz¹ca 60 osób
reprezentacja Parafialnego Klubu Sportowego „Gabriel” Zamienie.

ar 

Postanowiliœmy, ¿e uwa¿-
niej bêdziemy siê przygl¹daæ sa-
morz¹dowym w³adzom i ich
przedstawicielom. I czêœciej
o naszych spostrze¿eniach bê-
dziemy informowaæ Szanow-
nych Czytelników. Nie, nie
zmierzamy w kierunku koloro-
wego tabloidu posi³kuj¹cego siê
plotkami i sensacyjkami. „Mie-
szkaniec” od lat g³ównie poka-
zuje to, co jest dobrego w na-
szym samorz¹dzie, a nie stara
siê podnosiæ nak³ad ³atw¹ sensa-
cj¹. To o wiele trudniejsza misja
i bardzo niewiele mediów j¹
podejmuje. Rzetelnie wype³nia-
my nasze zadanie i tego samego
oczekujemy od samorz¹dow-
ców. Ich misj¹ jest dzia³anie na
rzecz naszych dzielnic, naszego
miasta i oczywiœcie na rzecz
mieszkañców. I wype³niania tej
misji bêdziemy siê jeszcze moc-
niej przygl¹daæ. W czasie wybo-

rów kandydaci obiecuj¹ wszyst-
ko. Gruszki na wierzbie, Inflan
ty, gwiazdkê z nieba... Obiecuj¹
te¿ rzeczy realne, tylko, ¿e... po-
tem czêsto nie starcza im si³,
chêci, woli... Zdarza siê, ¿e ten

co najg³oœniej i najwiêcej mówi³
w czasie kampanii wyborczej
siedzi potem w radzie jak przy-
s³owiowy ko³ek. Ani „me”, ani
„be”... Cztery lata jakoœ siê
przechowam – myœli. 

Dlatego bêdziemy baczniej
przygl¹dali siê dzia³aniom na-

szych samorz¹dowców. Pytali
o konkrety. O to, co osobiœcie
zrobili dla swoich wyborców.
Jaki jest ich wk³ad w rozwój
naszego miasta. Jak realizuj¹
przedwyborcze obietnice. Bê-

dziemy wskazywaæ tych bar-
dzo aktywnych, co tylko bij¹
pianê, a tak¿e samorz¹dowe
„œpi¹ce królewny” i „ksiê¿-
niczki z drewna”. Szczerze
pisz¹c, obowi¹zkiem samo-
rz¹dowców jest rzetelna spo-
wiedŸ ze swojej dzia³alnoœci,
ale ten obowi¹zek, najczê-
œciej nie jest realizowany. To
w³aœnie le¿a³o u podstaw na-
szego noworocznego postano-
wienia. 

Na przesz³o 100 radnych
(dzielnic, Warszawy i woje-
wództwa), którzy kandydowali
z „mieszkañcowych” dzielnic
do samorz¹du w ostatnich wy-
borach dotar³y do nas jedy-
nie... dwa sprawozdania rad-
nych z dzia³alnoœci w poprze-
dniej kadencji. Co przez cztery
lata robi³a reszta? Oczywiœcie,
nie odpowiadamy, ¿e nie robi-
³a nic, ale zwracamy uwagê, ¿e
odpowiedŸ na to pytanie po-
winna byæ znana mieszkañ-
com. Choæby po to, ¿eby siê
przekonaæ, czy dobrze zainwe-
stowali swój wyborczy g³os
i czy nie zostali „zrobieni
w balona”. Nawet tego nowo-
rocznego.

Redakcja

Radni do pracy!
Tradycja noworocznych postanowieñ jest
bardzo d³uga. „Mieszkaniec” tak¿e siê w ni¹
wpisuje. Jakie postanowienie przyjêliœmy?
Oczywiœcie, korzystne dla Mieszkañców.
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WARSZAWA

REKLAMA REKLAMA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

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

LLLL EEEE KKKK AAAA RRRR ZZZZ     OOOO KKKK UUUU LLLL IIII SSSS TTTTAAAA

DOBRA CENA!
SZKŁA PLASTIKOWE AR

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

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

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

Co konkretnie odczuwasz,
myœl¹c o s³uchu? Byæ mo¿e
naj³atwiej zrozumieæ to pojêcie
w kontekœcie g³oœnoœci. Osoba
o prawid³owym s³uchu powin-
na s³yszeæ bardzo ciche dŸwiê-
ki, z ³atwoœci¹ s³yszeæ dŸwiêki
o umiarkowanym natê¿eniu
oraz tolerowaæ dŸwiêki bardzo
g³oœne. DŸwiêki mo¿na opisaæ
jako wysokie lub niskie, o ró¿-
nych poziomach natê¿enia.
W mowie ciche spó³g³oski takie
jak ‘t’, ‘s’ i ‘f’ maj¹ wiêksz¹
czêstotliwoœæ ni¿ mocno brz-
mi¹ce samog³oski ‘a’, ‘e’ oraz
‘i’. Jeœli masz trudnoœci
z odró¿nieniem tych dŸwiêków,
bêdziesz mieæ trudnoœci ze zro-
zumieniem czyjejœ mowy.
A wtedy warto zrobiæ sobie ba-
danie s³uchu. 

BADANIE S£UCHU
I AUDIOGRAM 

Standardowe badanie s³uchu
z ca³¹ pewnoœci¹ nie jest szko-
dliwe. Osoba badana siedzi
w wyciszonej kabinie, w s³u-
chawkach na uszach, przez
które s³yszy ró¿norodne tony
czyste, od g³êbokich, niskich
basów po wysokie, cienkie pi-
ski. Wiêkszoœæ dŸwiêków,
z którymi spotykamy siê w co-
dziennym ¿yciu nale¿y w³aœnie
do tego zakresu czêstotliwoœci.
Jeœli s³yszy siê dany dŸwiêk
w s³uchawkach, nale¿y po-
twierdziæ to podniesieniem rêki
lub naciœniêciem odpowiednie-
go przycisku. 

Osoba wykonuj¹ca badanie
zaczyna wtedy zmniejszaæ g³o-
œnoœæ dŸwiêku, by okreœliæ mo-

ment, w którym badanemu
trudno jest go us³yszeæ w s³u-
chawkach. Ten moment nazy-
wa siê progiem s³yszenia. Progi
s³yszenia dla poszczególnych
dŸwiêków przedstawia siê na-
stêpnie w postaci prostego wy-
kresu. Krzy¿ykami zaznacza
siê wartoœci uzyskane podczas
badania lewego ucha, a kó³ka-
mi – prawego. Wartoœci te
mówi¹ o tym, jak g³oœny musi
byæ dany dŸwiêk, by badana
osoba mog³a go us³yszeæ. 

Na zakoñczenie badañ nale¿y
okreœliæ, czy osobie badanej po-
trzebne s¹ aparaty s³uchowe, a je-
œli tak, to które bêd¹ najlepsze. Je-
œli zachodzi potrzeba noszenia
aparatów, to w pierwszej kolejno-
œci nale¿y je dopasowaæ do uszu,
a nastêpnie tak ustawiæ, by skom-
pensowa³y ubytek s³uchu. Wszy-
stkie te czynnoœci wykonuje au-
dioprotetyk, który przez ca³y czas
s³u¿y wszelk¹ rad¹ i pomoc¹. 

NIEDOS£UCH 
SPOWODOWANY

WIEKIEM
Jest to najczêstszy rodzaj nie-

dos³uchu. Spowodowany jest
stopniowym zanikiem komórek
s³uchowych, bêd¹cym czêœci¹
fizjologicznego procesu starze-
nia siê organizmu. Stopieñ za-
niku komórek s³uchowych jest
cech¹ indywidualn¹. 

U niektórych osób wystêpu-
je znaczny ubytek s³uchu ju¿
w wieku 50 lat, podczas gdy
u innych nawet w wieku 80 lat
s³uch jest tylko nieznacznie
upoœledzony. Problemy ze
s³uchem spowodowane wie-
kiem mo¿na znacznie zmniej-
szyæ za pomoc¹ aparatów s³u-
chowych.

NIEDOS£UCH 
SPOWODOWANY

HA£ASEM
Kolejnym, rzadszym rodza-

jem niedos³uchu jest niedos³uch
spowodowany ha³asem, wywo-
³any tzw. urazem akustycznym

lub nara¿eniem na dzia³anie
nadmiernego ha³asu przez d³u¿-
szy czas. Ha³as uszkadza w œli-
maku zarówno komórki s³ucho-
we wewnêtrzne, jak i zewnêtrz-
ne. 

Osoby z tego rodzaju uszko-
dzeniem s³uchu maj¹ zazwy-
czaj problemy ze s³yszeniem
dŸwiêków o du¿ych czêstotli-
woœciach, natomiast ca³kiem
dobrze s³ysz¹ w zakresie ma-
³ych czêstotliwoœci. Równie¿
w tym wypadku aparaty s³ucho-
we coraz lepiej radz¹ sobie
z ich dolegliwoœciami.

JAK ROZPOZNAÆ
UBYTEK S£UCHU

Wiêkszoœæ ubytków s³uchu
pojawia siê stopniowo, wiêc
czêsto s¹ one trudne do zauwa-
¿enia. Aby szybko sprawdziæ
swój s³uch, proszê spróbowaæ
odpowiedzieæ na poni¿sze pyta-
nia. Je¿eli na wiêcej ni¿ jedno
z nich odpowiedŸ bêdzie pozy-
tywna, nale¿y powa¿nie rozwa-
¿yæ wizytê u specjalisty. 

AS 2007

Badanie s³uchu jest szybkie i ca³kowicie bez-
bolesne. Wynik badania zostaje przedstawio-
ny w postaci tak zwanego audiogramu bêd¹-
cego graficznym zapisem dŸwiêków o po-
szczególnych wysokoœciach (czêstotliwo-
œciach) i g³oœnoœciach (natê¿eniach), jakie
dana osoba mo¿e us³yszeæ ka¿dym uchem. 

ZAPRASZA W STYCZNIU NA BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU 
I DOBÓR APARATÓW S£UCHOWYCH OTICON 

UL. OSTRO£ÊCKA 4 GAB. 16 (W BUDYNKU PRZYCHODNI)
PONIEDZIA£EK, WTOREK: 10-14; ŒRODA, CZWARTEK: 1530-1930

TELEFON: 022 498 74 80

OSOBISTY PROFIL
SŁYSZENIA

ul. Komorska 42, 
Warszawa-Grochów

Tel. 879-87-61

Stomatologia 
zachowawcza

� wybielanie zêbów
� profilaktyka próchnicy dzieci

Protetyka
� mosty i korony porcelanowe
� protezy akrylowe 

i szkieletowe
� protezy elastyczne

Ortodoncja
� aparaty sta³e i ruchome

Chirurgia
Stomatologiczna

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

zêbów zatrzymanych
� chemisekcje
� IMPLANTY

Zapraszamy 
na leczenie doros³ych,

m³odzie¿, dzieci.

Znieczulenia miejscowe
Nowoczesny sprzêt i materia³y

Indywidualny dobór 
postêpowania leczniczego
PORADY I PRZEGL¥D

Czynne codziennie – 900-2100 

sobota – 900-1500

Mo¿liwoœæ p³acenia 
KARTAMI KREDYTOWYMI

Z A P R A S Z A M Y
Panie w wieku 50-69 lat,

które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 
nie wykonywa³y mammografii

lub
u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania

na raka piersi lub jajnika
(wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZ SKIEROWANIA
Poradnia Chorób Sutka

Profilaktyki Przeciwnowotworowej 
i Chorób Okresu Przekwitania

ul. Niek³añska 4/24
(wejœcie od Londyñskiej)

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

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 
Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.30 do 21.00,

w soboty od 9.00 do 14.00.

NZOZ LECZNICA NZOZ LECZNICA 
FUNDACJI ZDROWIEFUNDACJI ZDROWIE

ul. Niekłańska 4/24, 
03−924 Warszawa

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

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

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

w domu pacjenta

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

• Czy ludzie wydaj¹ siê be³kotaæ lub mówiæ ciszej ni¿ zwykle? Tak Nie
• Czy czujesz siê zmêczony lub poirytowany po d³u¿szej rozmowie? Tak Nie
• Czy gubisz kluczowe s³owa w zdaniach? Tak Nie
• Czy czêsto prosisz rozmówców o powtórzenie wypowiedzianych kwestii? Tak Nie
• Czy gdy jesteœ w grupie, zat³oczonej restauracji, masz trudnoœæ z nad¹¿aniem za rozmow¹? Tak Nie
• Czy ha³asy w tle przeszkadzaj¹ ci, gdy rozmawiasz z innymi ludŸmi? Tak Nie
• Czy czêsto musisz podg³aœniaæ telewizor lub radio? Tak Nie
• Czy masz trudnoœæ z us³yszeniem dzwonka do drzwi lub dzwonka telefonu? Tak Nie
• Czy rozmowa telefoniczna sprawia ci trudnoœæ? Tak Nie
• Czy ktoœ bliski sugerowa³ ju¿, ¿e mo¿esz mieæ problem ze s³yszeniem? Tak Nie

Nie mamy dostêpu?
Najnowsze osi¹gniêcia medycyny s¹ nieosi¹-
galne dla polskich pacjentów w ramach pu-
blicznej s³u¿by zdrowia – wynika z najnow-
szego „Raportu o ochronie zdrowia w Pol-
sce”, opublikowanego przez Instytut Globali-
zacji. Pacjenci szczególnie narzekaj¹ na brak
dostêpu do nowoczesnych leków.

Polska znalaz³a siê dopiero na 21. miejscu na 26 sklasyfikowa-
nych krajów Europy w Europejskim Indeksie Konsumentów przy-
gotowanym przez brukselski tzw. think tank HealthConsumerPo-
werhouse. Na uwagê zas³uguje fakt (niestety in minus), ¿e szcze-
gólnie nisko oceniono w naszym kraju dostêp do informacji me-
dycznej oraz do nowoczesnej farmakoterapii. A¿ co czwarty Polak
jest niezadowolony z informacji o zdrowiu, której udziela im le-
karz. Z raportu wynika tak¿e, ¿e niemal ka¿dy z nas, zanim skorzy-
sta z pomocy lekarskiej, podejmuje samodzielne próby tzw. domo-
wymi sposobami. 

Jeœli s³aby dostêp do nowych leków jest metod¹ na oszczêdnoœæ
wydatków, to polskie spo³eczeñstwo ponosi nieodwracalne koszty
zdrowotne. Bo wynika z tego, ¿e publiczna s³u¿ba zdrowia, ta ogól-
nodostêpna jest nieefektywna – uwa¿aj¹ autorzy raportu. 

A autorzy raportu – Wojciech Misiñski, Andrzej Soœnierz (prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia), Adam Kozierkiewicz oraz To-
masz Teluk zastanawiaj¹ siê, co zrobiæ, aby nowoczesna opieka
zdrowotna by³a dostêpna dla pacjentów. Wojciech Misiñski z Cen-
trum im. Adama Smitha uwa¿a, ¿e jednym ze sposobów naprawy
sytuacji w s³u¿bie zdrowia by³oby wprowadzenie tzw. „bonu zdro-
wotnego”, który uproœci skomplikowany system pobierania
i podzia³u sk³adki zdrowotnej. - Konieczne jest wprowadzenie kon-
kurencji miêdzy ubezpieczycielami, œwiadczeniodawcami i pacjen-
tami – uwa¿a Wojciech Misiñski. 

Z kolei Adam Kozierkiewicz z Instytutu Zdrowia Publicznego
Uniwersytetu Jagielloñskiego uwa¿a, ¿e gdyby pacjent dop³aca³
ok.10 z³otych do niektórych badañ czy wizyt u specjalisty, mog³o-
by to sprawiæ, ¿e znik³y nadu¿ycia, a wiêcej pieniêdzy by³oby na
przyk³ad na leczenie onkologiczne.

Magdalena Tenczyńska

OG£OSZNIE                                                                     OG£OSZENIE

Zakład Radiologii Szpitala Grochowskiego
ul. Grenadierów 51/59 04−073 Warszawa

zaprasza:
wszystkie pacjentki w wieku 50–69 lat 
mieszkaj¹ce w województwie mazowieckim

na bezp³atne badanie mammograficzne 
(w ramach NFZ).

Informacja pod nr tel. (0−22) 871 11 39
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 1

POZIOMO: 1-A sk³adowa czêœæ utworu literackiego. 1-J mu-
zyk graj¹cy na gêœlach. 2-E przewód do transportu cieczy
i gazu. 3-A t³um, gromada. 3-G dziecko nieznanych rodziców.
4-E zbieranie datków pieniê¿nych na cele publiczne. 4-L po-
tocznie dolar. 5-G drewniany s³up. 6-A bohaterka „Krzy¿a-
ków” H. Sienkiewicza. 6-K zarazek, bakteria. 7-B cyrk lodow-
cowy. 7-G nó¿ ogrodniczy. 8-D ja, pojêcie z zakresu psycho-
analizy. 8-J szpieg, szpicel. 9-F chordofon smyczkowy. 10-A
indiañski namiot. 10-H mo¿noœæ. 11-A bazarowe stoisko. 
12-H rodzaj rêkawa. 13-A choæ m³odzi, te¿ dopuszczaj¹ siê
przestêpstwa. 14-J wersja, odmiana.15-E oszustwo, k³am-
stwo.16-A roz¿arzona cz¹steczka p³on¹cego cia³a.16-J s¹-
siadka Syryjki. 
PIONOWO: A-1 jedna ze stron œwiata. A-10 wielka fala mor-
ska. B-6 ustêp w tekœcie. C-1 krzepkoœæ, si³a. C-10 rodzaj du-
¿ego sita. D-6 choroba nerek, mocznica. E-1 mieszkaniec
Krakowa. E-11 szerwo, wyprawiona skóra koŸla. F-8 daje
mleko i we³nê. G-1 do bicia dywanów.H-2 niechêæ, pretensja,
uraza. H-7 odkryty obiekt fortyfikacyjny. H-12 roœlina leczni-

cza. I-3 zbiór map. I-9 rodzaj wewnêtrznego balkonu. J-1
w mitologii greckiej Ziemia Matka. J-7 sta³e stanowisko pracy.
J-12 k¹pielisko nad Morzem Ba³tyckim. K-5 przep³ywa przez
Koœcian, Zb¹szyñ. L-1 trop. L-8 chwat, zuch. £-4 mityczny po-
twór. £-12 Lipnicka, piosenkarka. M-1 bezpieczne miejsce. 
N-8 uczta pierwotnych chrzeœcijan. O-1 mizerak, chuchro. 
O-12 sk¹piec, sknera.  opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹za-
nie krzy¿ówki Nr 16/06: „Lepsze jedno lato ni¿ dwie zimy”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Sylwina Iwaniuk
z ul. Ostrobramskiej. Wa¿ne do 22 stycznia br.


 














 







H O R O S K O PH O R O S K O P

�� BARAN 21.03-21.04
Jesteœ tak bezpoœredni, ¿e czasami a¿ niegrzecz-
ny. Napad³eœ s³ownie na znajomego, a potem dzi-
wisz siê, ¿e zraniony twoim postêpowaniem ob-
smarowa³ ciê przed kolegami. By³oby dobrze ca³¹
sprawê wyjaœniæ obustronnie i dojœæ do porozu-
mienia. Poza tym w ubieg³ym roku podj¹³eœ pew-
ne zobowi¹zania wzglêdem swoich bliskich, po-
staraj siê wiêc w tym roku dotrzymaæ s³owa. 

 BYK 22.04-21.05
Nie powinieneœ narzekaæ na brak towarzyskich
atrakcji. Okazji do rozrywki bêdzie bez liku. Ko-
rzystaj z nich z umiarem, bowiem twoja kondycja
fizyczna zosta³a lekko nadszarpniêta przez d³ugie
balowanie. Nie staraj siê te¿ przechytrzyæ losu.
Jeœli uda ci siê coœ za³atwiæ, to oka¿e siê, ¿e ko-
szty mog¹ przekroczyæ zyski. Postaraj siê wybraæ
jak najprostsz¹ drogê.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Jesteœ zmêczony, ale powinieneœ wreszcie zro-
zumieæ, ¿e nie musisz wszystkiego robiæ sam. Je-
œli bêdziesz bardziej konsekwentny, to obowi¹zki
zostan¹ podzielone. Znajdziesz wreszcie wiêcej
czasu dla siebie i dla swoich przyjemnoœci. Ma-
rzenia s¹ po to, aby mobilizowa³y do dalszego
dzia³ania. Pamiêtaj te¿, ¿e nie zawsze spe³niaj¹
siê w stu procentach.

�� RAK 22.06-22.07
Nowy rok rozpoczniesz pe³en energii i zapa³u. Ist-
nieje szansa, ¿e w twoim ¿yciu pojawi siê coœ, co
bêdzie stymulowa³o ciê do nowych pozytywnych
dzia³añ. Wykorzystaj te¿ nadarzaj¹ce siê okazje
do spe³niania swoich ambicji zawodowych.
W sferze uczuciowej nie sk³adaj obietnic, które
nie bêd¹ mia³y pokrycia. Postaraj siê te¿ trzymaæ
jêzyk za zêbami w ocenianiu wa¿nych spraw.

�� LEW 23.07-23.08
Styczeñ przyniesie ci parê mi³ych niespodzianek.
Jeœli ¿yjesz w sta³ym zwi¹zku, temperatura uczuæ
wzroœnie i przypomnicie sobie „miodowy mie-
si¹c”. Ale w mi³oœci nie jesteœ ³atwym partnerem.
Bywasz bardzo wymagaj¹cy wobec ukochanej
osoby. Chwilami mo¿esz zmieniaæ siê w drapie¿-
nego kotka, przy którym nie zabraknie proble-
mów do rozwi¹zywania. Pokazywanie pazurów
mo¿e byæ pozytywem na niwie zawodowej, ale
w ¿yciu prywatnym mo¿e staæ siê przyczyn¹
gwa³townych staræ.

�� PANNA 24.08-23.09
Na pocz¹tku roku bêdziesz wracaæ do wielu daw-
nych spraw, aby poprowadziæ je lepiej. Mo¿e
czêœæ twoich pomys³ów uda siê zrealizowaæ,
a koñcowe efekty przynios¹ zyski. Czeka ciê jed-
nak sporo obowi¹zków i ograniczeñ, ale w spra-
wach finansowych  mo¿esz liczyæ na stabilizacjê.
Pod koniec stycznia masz szansê na odnowienie
dawnego uczucia lub tylko namiêtnoœci. Pewne
jest tylko, ¿e nie bêdziesz siê nudziæ.

�� WAGA 24.09-23.10
Ten miesi¹c bêdzie obfitowa³ w wiele ciekawych
spotkañ. Oka¿e siê ilu masz przyjació³ i jak wielu
z nich nie mo¿e siê bez ciebie obejœæ. Bêdziesz
zapraszany i ugaszczany. Postaraj siê zachowaæ
umiar w wydawaniu pieniêdzy, bo bêdzie sporo
okazji do ich wydawania. Zastanów siê te¿ nad
wyjazdem zimowym. Mo¿e wreszcie spadnie
œnieg, a ty nauczysz siê jeŸdziæ na nartach lub
snowboardzie. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Rusz wreszcie g³ow¹ i zacznij planowaæ swoje
najbli¿sze tygodnie. W pracy spraw do za³atwie-
nia nie zabraknie, ich realizacja wprowadzi sporo
zamieszania w twoim ¿yciu. Równie gor¹co mo-
¿e byæ w twoim sercu i wyobraŸni – gdy¿ ktoœ za-
cznie ci siê bardzo podobaæ. Towarzysko wybie-
raj osoby, które pozytywnie na ciebie oddzia³ywu-
j¹. Ich obecnoœæ pozytywnie wp³ynie na twoje po-
stêpowanie, a problemy, które zaprz¹taj¹ twoje
myœli znajd¹ ozwi¹zanie. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Pocz¹tek mo¿e byæ trudny. Musisz siê zmobilizo-
waæ i realizowaæ swoje plany i postanowienia
krok po kroku. Styczeñ bêdzie sprzyja³ takim po-
stanowieniom.W ¿yciu zawodowym bez niespo-
dzianek, w ¿yciu prywatnym nie bêdzie to pora
romantycznych wzlotów. Zadbaj o swoje zdrowie.
Ubieraj siê ciep³o, zmienna aura sprzyja przeziê-
bieniom.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Nie sugeruj siê zbytnio cudzymi opiniami i miej
wiêcej zaufania do siebie. Najwy¿sza pora siê
zmieniæ. Wykorzystaj jak najlepiej swoje mo¿liwo-
œci. Teraz warto popracowaæ nad sob¹,  nad swo-
im rozwojem. Zainwestuj w siebie i ciesz siê ka¿-
d¹ chwil¹. Warto te¿ ten czas poœwiêciæ na odpo-
czynek i zabawê. Wszak trwa karnawa³.

�� WODNIK 21.01-19.02
To twój miesi¹c drogi Wodniku! Wykorzystaj
wiêc swoje mo¿liwoœci i spraw, aby ka¿dy dzieñ
przynosi³ ci przyp³yw si³ twórczych. Jest teraz
dobra pora na rozpoczêcie nowych spraw za-
równo zawodowych, jak i towarzyskich. W mi³o-
œci bêdzie wspaniale i mog¹ to byæ – mimo
styczniowej aury – naprawdê gor¹ce dni. Teraz
jest dobry moment, aby coœ zrobiæ ze swoimi
pieniêdzmi np. umieœciæ je na lokacie, ubezpie-
czyæ siê na ¿ycie. 

�� RYBY 20.02-20.03
Jesteœ w znakomitej formie, pe³en si³ i przekona-
nia, ¿e „wszystko ci siê powiedzie”. Mo¿esz roz-
krêcaæ siê stopniowo, karnawa³ w pe³ni, a zapro-
szeñ na imprezy nie zabraknie. Nie wybiegaj za
bardzo do przodu w sprawach finansowych, na
ró¿ne „okazje” patrz z dystansem i ciesz siê, ¿e
twoje sprawy uk³adaæ siê bêd¹ jak najlepiej. 

Merlin

Jeszcze tylko starsze po-
kolenia pra¿an odró¿-
niaj¹ Kamionek od

Szmulowizny, czy Nowej Pra-
gi. Dla wspó³czesnego pokole-
nia ludzi m³odych, istniej¹ je-
dynie Praga Pó³noc oraz Pra-
ga Po³udnie. 

Co wiêc znaczy³y owe daw-
ne podzia³y i jakie ulice by³y
im przypisane – postaram siê
odpowiedzieæ na te i inne py-
tania. Wiele osób niezmiennie
zapytuje mnie, kiedy pojawi³y
siê w Warszawie numery hipo-
teczne. Widaæ nie wszyscy do-
k³adnie przeczytali artyku³y
o sytuacji w³asnoœciowej na
Starej Pradze (a by³o ju¿ ich
kilka), w których obok nume-
rów porz¹dkowych, poda³em
w nawiasach numery hipo-
teczne.

W ca³ym cywilizowanym
œwiecie oba numery nie stano-
wi¹ ¿adnej tajemnicy. Starzy
mieszkañcy stolicy pamiêtaj¹,
i¿ w przedwojennej Warszawie,
na tabliczkach umieszczonych
na domach, widnia³ obok nu-
meru porz¹dkowego, po-
wtórzonego na trójk¹tnej lata-
rence przytwierdzonej do œcia-
ny, poni¿ej nazwiska w³aœcicie-
li nieruchomoœci numer hipo-
teczny, pod jakim ta w³aœnie
posesja wpisana by³a do ksiêgi
wieczystej, zdeponowanej
w gmachu Hipoteki przy ul. Hi-
potecznej 1 (obecnie przy tzw.
Trasie WZ). Dziœ ju¿ na niewie-

lu kamienicach znajdziemy ta-
kie emaliowane, b¹dŸ jeszcze
starsze ¿eliwne tabliczki. Od-
k¹d po II wojnie œwiatowej
pañstwo, przy pomocy tzw. de-
kretów Bieruta, pozbawi³o w³a-
snoœci legalnych w³aœcicieli,
miasta nasze, nie tylko stolica,
sta³y siê anonimowe. Zagrabio-
ne domostwa maj¹ ju¿ czêsto
nowych w³aœcicieli, niestety nie
tylko tych, co je kupili, ale czê-
sto obdarzonych nimi uchwa³a-
mi dzielnic czy gmin. 

Niestety, sfera w³asnoœciowa
przez kolejne rz¹dy po roku
1989 nie zosta³a w Polsce upo-
rz¹dkowana. Obserwujemy wy-
raŸny brak woli do jej regulacji
i zwrotu odebranego mienia
w naturze. Dlatego te¿ jesteœmy
jednym z niewielu krajów,
które nie upora³y siê jeszcze
z reprywatyzacj¹, a has³o repry-
watyzacja – jest ci¹gle jedn¹
z niespe³nionych nadziei wy-
borców – poszkodowanych
przez komunistyczne pañstwo -
niezmiennie powraca z okazji
kolejnych wyborów. Tymcza-
sem lokalne samorz¹dy, odda-
laj¹c wnioski spadkobierców
o zwrot zagrabionego mienia,
bez ¿adnych skrupu³ów sprze-
daj¹ za bezcen mienie do nich
nie nale¿¹ce, warte czêsto ciê¿-
kie miliony... 

Zajrzyjmy na ulicê Terespol-
sk¹ na dawnym Kamionku –
dzisiaj nale¿¹c¹ do Pragi Po³u-
dnie. 

Z informacji zawartej w ka-
lendarzu informacyjno - ency-
klopedycznym na rok przestêp-
ny 1904 - wydaje siê jakaœ
krótsza i mniejsza, ni¿ jest
w istocie obecnie. To magia
skromnego zapisu w dziale po-
sesjonatów ówczesnej Pragi,
gdzie w równej linii z nume-
rem porz¹dkowym, mamy nu-
mer hipoteczny, cyrku³, czyli
komisariat policji, któremu
podlega³a dana posesja i na
koñcu imiê i nazwisko w³aœci-

ciela. Rzecz zdumiewaj¹ca, ale
te ostatnie informacje z roku na
rok by³y w kalendarzach kory-
gowane, nie bezkrytycznie po-
dawane, bez poprawek. Dziêki

temu ³atwo sprawdziæ, w jakim
momencie dana nieruchomoœæ
zmienia³a w³aœciciela. 

Terespolska, jak niegdyœ ³¹-
czy Grochowsk¹ z Miñsk¹.
W 1904 roku liczy³a zaledwie
33 posesje. Po stronie nieparzy-
stej – nr 1 (nr hip. 926) - nale¿a³
do spó³ki „J. Jaeger i A. Zie-
gler”, prowadz¹cej fabrykê me-
talurgiczn¹, której biura zarz¹-
du mieœci³y siê na lewym brze-
gu Wis³y – przy ul. Rymarskiej
10. Nieruchomoœæ przy ul. Te-

respolskiej 3/5 (nr hip. 33 ab),
by³a w³asnoœci¹ baronowej
Anieli Radoszewskiej, której
m¹¿ pe³ni³ w pewnym momen-
cie funkcjê prezesa Towarzy-

stwa Sztuk Piêknych „Zachê-
ta”. Z kolei nr 7/9 (nr hip. 31)
pozostawa³ w rêkach Piotra
Buczkowskiego, urzêdnika ma-
gistratu warszawskiego. Nr 11
(nr hip. 58) natomiast to w³a-
snoœæ in¿. Adolfa Witta, za³o¿y-
ciela fabryki metalurgicznej
w lewobrze¿nej Warszawie. S¹-
siednia posesja – nr 13 (nr hip.
1017) nale¿a³a do Miko³aja No-
waka. W³aœcicielem numeru 15
(nr 936), by³ Stanis³aw Nitner,
a kolejnych: Julian Krasucki (nr

17), Maksymilian Rajchert (nr
19),  Fryderyk Keller (21), Jan
Bia³y (nr 23), Jan Zander (nr
25), Piotr Paczkowski (nr 27).
Sukcesjê Niemyskich stanowi³a

posesja nr 29 (nr hip. 48), a po-
zosta³e nieruchomoœci nale¿a³y
do: Jana Szulca, Stanis³awa
Górnickiego, Stanis³awa War-
dasa i fabrykantów - braci
Szmidt (nr 33b). 

Nieruchomoœci parzystej
strony ulicy Terespolskiej, za-
czyna³y siê od nr 2 (nr hip.
537) – posesja Towarzystwa
Czerwonego Krzy¿a, a koñ-
czy³y na nr 24 (nr hip. 816),
bêd¹cym w³asnoœci¹ jedynego
tutaj ¯yda – Berka Meilacha.
Przy numerach od 4–22 figu-
ruj¹ nastêpuj¹ce nazwiska:
Marcin Milewski, Jan Szu-
man, Karol Dybicz, Ludwik
Siennicki, Jan Szczepanik,
Franciszek Czerwiñski, Anna
Za³uska. To ca³a tajemnica
podzia³u w³asnoœci na Tere-
spolskiej. Stosunki w³asno-
œciowe zmienia³y siê a¿ po
wybuch II wojny œwiatowej
i ulegaj¹ zmianom i dzisiaj.
Jeszcze w przedwojennych ka-
lendarzach swoj¹ reklamê za-
mieszcza³a istniej¹ca na Tere-
spolskiej 30 - Warszawska Fa-
bryka Wyrobów O³owianych
i Cynowych W. Kemnitza. 

W pobli¿u dzia³a³y Zak³ady
Tele i RadioTechniczne – ul.
Grochowska 30 i Specjalna Od-
lewnia Metali J. Dyjasiñskiego
– ul. Miñska 24; których rekla-
my mo¿na znaleŸæ równie¿
w przedwojennej prasie. Na ko-
niec wypada uzupe³niæ podane
informacje, i¿ hipotekê wpro-
wadzili w Warszawie Prusacy.
Jednak d³ugo jeszcze, prawie
po po³owê wieku XIX podawa-
ne by³y w anonsach prasowych
adresy firm, opatrzone nie nu-
merem porz¹dkowym, ale hipo-
tecznym. 

Tadeusz Wł. Świątek

Nieznana ulica
Kamionkowska 

ZAU£KI HISTORII

Niebezpieczne skrzy¿owanie – „dwunastka” czeka na przejazd Kolejki Wawerskiej u zbiegu ulic
Targowej i Zielenieckiej – w miejscu tym zdarzy³o siê ju¿ kilka powa¿nych wypadków.

Fot. „Kurier Warszawski - Niedzielny Dodatek Ilustrowany” nr 101(1925). 
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AUTO−MOTO

� Kupiê samochód do 10 tys.
z³otych. Tel. 0788-951-605

KUPIĘ

�� AAAA monety, znaczki, po-
cztówki, obrazy, zegary, inne
przedmioty. Tel. 022 610-33-84; 

0601-235-118
�� AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz inne
przedmioty. Tel. 022 841-09-35; 

0501-050-948
�� ANTYKI, meble, obrazy,
zegary, pocztówki, znaczki,
monety i inne przedmioty. 

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

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

Tel. 022 831-36-48
�� Znaczki, pocztówki, mone-
ty, medale, banknoty, akcje. 

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

SPRZEDAM

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

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

MEDYCZNE

�� Alkoholowe odtrucia, nar-
kotykowe, Esperal. Tanio.
Gabinet, dojazdy. 

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

� Medyczna pielêgnacja stóp -
równie¿ diabetycy. 

Tel. 022 870-14-44
� Rzuæ palenie! 

Tel. 022 870-14-44

NAUKA

�Angielski. Tel. 0691-98-50-34
� LO dla Doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Matematyka – 25 z³/60 min. 

Tel. 022 810-26-11; 
0663-022-567 

�� Rosyjski – ka¿dy poziom,
egzaminy, matura 40 z³/60
min. Tel. 0502-275-194
� Szkolenia z zakresu BHP. 

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

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

� Bezpoœrednio trzy pokoje
z kuchni¹ – Grochów. 

Tel. 022 810-23-12
� Pokój kobiecie. 

Tel. 0503-170-453
� Podnajmê gabinet lekarzowi,
psychologowi, fizjoterapeucie –
ul. Lucerny. Tel. 0602-673-311

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Lub wynajmê gara¿ ul. Dar-
³owska 5. Tel. 0607-230-104
� Pilnie! Murowany gara¿ z ka-
na³em przy ul. Karczewskiej 7.
Powierzchnia gara¿u 19,5 m.
Kontakt tel. 0694-629-812

DAM PRACĘ

� Agencja Ochrony „AMRA”
zatrudni mê¿czyzn do lat 50.
Zg³oszenia tel. 022 643-80-99,
ul. Sosnowskiego 1 w godz.
9.00-13.00

� Dodatkowa praca dla kie-
rowcy autobusu. 

Tel. 022 870-57-15
� Dynamicznych sortowaczy
surowców zatrudnimy od zaraz
w Bia³o³êce. Tel.022 676-91-54
� In¿yniera – emeryta z upraw-
nieniami budowlanymi do
nadzorowania i koordynowania
adaptacji budynku biurowego
w okolicy Wa³u Miedzeszyñ-
skiego i mostu Siekierkowskie-
go zatrudnimy. Zg³oszenia pro-
simy kierowaæ na adres:
gold.nurt@autograf.pl
� Opiekunki do chorych, sio-
stry PCK, pielêgniarki zatru-
dniê. Tel. 022 815-30
� Panie – monta¿ atomizerów
– Falenica. Tel. 0501-295-814
� Panie do pomocy przy pro-
dukcji na wtryskarkach – Fale-
nica. Tel. 0501-295-814

SZUKAM PRACY

� Sprz¹tanie, okna. 
Tel. 022 815-27-05

PRAWNE

�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe, porady.
Wawer - Anin ul. Ukoœna. Tel.
022 613-04-30; 0603-807-481
� KANCELARIA – niedrogie
porady prawne – sprawy rodzin-
ne, spadkowe, lokalowe, nieru-
chomoœci, obs³uga firm – „Uni-
versam” Grochów (nad bankiem). 

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

�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne, kar-
ne, spadkowe, rodzinne – ob-
s³uga. Porady. Anin ul. Gajowa
2 A, wtorek i czwartek 15.00-
18.00. Tel. 022 815-31-80; 

0501-025-692
RAMKA
Kancelaria Prawna Pietruk –
porady prawne na ka¿d¹ kie-
szeñ! Pe³ny zakres us³ug.
Grochowska 306/310, pok.
261, tel. 022 879-92-29; 0502-
275-194; 0513-160-599. Go-
dziny i cennik na
www.pietruk.eu

RÓŻNE

�� Bielizna, pasmanteria – ul.
Fieldorfa 10/324
� Domy z bali. 

Tel. 0888-708-650
� 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; 

501 550 975
RAMKA
Skup z³omu metali koloro-
wych. Stary punkt – nowe ce-
ny! Ul. Kawcza 40. Tel. 0600-
236-046

USŁUGI

� AAA Sprz¹tanie wspólnot
mieszkaniowych. 

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

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

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

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

�� ANTENY – RTV - SAT. 
Tel. 022 815-47-25; 

www.lemag-TVSAT.waw.pl
� Anteny SAT TV, kamery – 
24 h. Tel. 0602-396-976
� Cyklinowanie, lakierowanie
- Szpakowski. 

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

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

� Elektryczne (uprawnienia). 
Tel. 022 870-27-39; 

0502-208-813

� Elektryczne (uprawnienia). 
Tel. 022 810-29-77

� FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta. 

Tel.022 613-62-96; 
0603-40-90-20

� Futra, ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi na miarê,
przeróbki, wszelkie naprawy ul.
Zamieniecka 63. 

Tel. 022 610-23-05
�� GAZ, HYDRAULIKA – 24
h. Naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia. Uprawnienia
gazowe. Tel. 022 610-72-31; 

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

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

�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Fir-
ma G³owacki. 

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

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

Tel. 0606-464-453
�� Hydrauliczne. 

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

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

0607-773-106
� Hydrauliczne, Wod.-Kan.-
Gaz., C.O. 

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

� Hydrauliczne - 24 h – awarie,
udro¿nienia. Tel. 022 610-72-31

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

022 610-05-30; 0604-910-643
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 022 612-01-95
� Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 

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

�Malowanie, g³adŸ – bezpy³o-
wo. Panele. Tel. 0606-464-453
��Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów,
urz¹dzeñ elektronicznych.
Gwarancja. Tel. 022 612-52-23; 

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

0697-120-312 
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD (bez lodówek)
z³om w ka¿dej postaci, maku-
laturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic.
Tel. 022 499-20-62 
�� 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
� Prace wykoñczeniowe – ta-
nio, solidnie. Tel. 0501-628-225
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. 

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

� Remonty A-Z – solidnie. 
Tel. 0600-564-144

�� REMONTY, przeprowadz-
ki. Tel. 0502-088-052

� Remonty mieszkañ. 
Tel. 0691-040-034

� Remonty – fachowo, soli-
dnie. Tel. 0694-809-402
RAMKA
Skup Karolkowa róg Wol-
skiej. Aktualna cena puszki
Al. 5 z³; 5,50��. Tel. 022 499-
20-62
�� Cena z innym towarem
�� Sprz¹tanie i pielêgnacja
ogrodu i dzia³ki. Zak³adanie
i koszenie trawników. Ró¿ne. 

Tel. 0605-890-294
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 

Tel. 022 810-38-04; 
0602-126-214

�� Studnie. Tel. 022 789-33-89
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
RAMKA
�� Us³ugi remontowe – pe³en
zakres – dla firm, osób pry-
watnych. Sprzeda¿ i monta¿
okien. Ceny producenta. Ra-
chunki. Tanio, solidnie, szyb-
ko. Tel. 0507-080-611
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, prze-
k³adanie, cyklinowanie, lakie-
rowanie – osobiœcie. 

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

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

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli.
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163

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

Tel. 0600-236-046

Kancelaria Prawna Pietruk
– porady prawne na ka¿d¹
kieszeñ! Pe³ny zakres us³ug.
Grochowska 306/310, pok.
261, tel. 022 879-92-29;
0502-275-194; 0513-160-599.

Godziny i cennik na:
www.pietruk.eu

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

Tel. 022 499-20-62
* cena z innym towarem
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

NIERUCHOMOŚCI

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD (bez lodówek)
z³om w ka¿dej postaci, ma-
kulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic.

Tel. 022 499-20-62 

Us³ugi remontowe – pe³en
zakres – dla firm, osób pry-
watnych. Sprzeda¿ i monta¿
okien. Ceny producenta.
Rachunki. Tanio, solidnie,
szybko.  Tel. 0507-080-611

KKKKaaaannnncccceeee llllaaaarrrr iiiiaaaa     
RRRRaaaaddddccccyyyy

PPPPrrrraaaawwwwnnnneeeeggggoooo
z siedzib¹ w Warszawie 

ul. Tamka 3
tel. 022 826-91-82

informuje, ¿e œwiadczy us³ugi 
w zakresie 

ddddoooorrrraaaaddddzzzz ttttwwwwaaaa     ppppooooddddaaaattttkkkkoooowwwweeeeggggoooo
ddddllllaaaa     mmmmaaaa³³³³ yyyycccchhhh    iiii     dddduuuu¿¿¿¿yyyycccchhhh    

pppprrrrzzzzeeeeddddssss iiii êêêêbbbb iiiioooorrrrssss ttttwwww....
kancelaria@krpszewczyk.waw.pl
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TTTTwwwwóóóó jjjj     FFFF rrrr yyyyzzzz jjjj eeee rrrr
ul. Siennicka 22
Zapraszamy codziennie 

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

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

„Ma³y Bazarek”)
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SALON
PIELĘGNACJI PSÓW
� Strzy¿enie psów wszystkich ras
� Trymowanie � K¹piele
� Kosmetyki firmy Bio-Groom
� Karmy � Akcesoria

Saska Kêpa
ul. Indyjska 25, róg Argetyñskiej

wjazd od Saskiej lub Lotaryñskiej
tel. 022 616-16-30; 0604-264-543

www.pieknypies.pl

Choroba ata-
kuje zwykle
m³ode koty
(od 2 miesiê-
cy do 2 lat),
rzadko koty
starsze. Wy-
wo³uje j¹ wi-
rus zaliczany
do grupy wi-
rusów parvo.

Wytrzyma³oœæ wirusa panleuko-
penii jest doœæ znaczna. W stanie
wysuszonym pozostaje on ¿ywy
przez wiele miesiêcy. 

W materiale gnij¹cym w temp. 4 stop-
ni C. prze¿ywa ponad dwa miesi¹ce,
w ch³odni nawet ponad 188 dni.
�ród³em zaka¿enia s¹ zwierzêta chore,
które wraz z ka³em, kropelkami œluzu
z dróg oddechowych, niekiedy z mo-
czem wydalaj¹ chorobotwórczy wirus
do œrodowiska. Zw³oki pad³ych zwierz¹t
to tak¿e powa¿ne i groŸne Ÿród³o zaka-
¿enia.

W warunkach naturalnych do zaka¿e-
nia dochodzi na drodze doustnej i dono-
sowej, nie wyklucza siê równie¿, ¿e za-
ka¿enie mo¿e mieæ miejsce na skutek
uk³uæ pche³ i innych ektopaso¿ytów bê-
d¹cych wektorem zaka¿enia.

Choruj¹ najczêœciej osobniki m³ode tj.
pomiêdzy 3 a 4 miesi¹cem, jednak zda-
rza³y siê przypadki zachorowañ kotów
hodowlanych znajduj¹cych siê w pe³nej
izolacji, u których do zaka¿enia docho-
dzi³o w sposób poœredni.

Niektórzy autorzy prac badawczych
nad t¹ jednostk¹ chorobow¹ donosz¹, ¿e
rasowe koty syjamskie i perskie s¹
szczególnie podatne na zachorowania ze
wzglêdu na recesywne geny (anomalie
budowy leukocytów). Trzeba podkre-
œliæ, ¿e œmiertelnoœæ w poszczególnych
przypadkach siêga od 50 nawet do 90%.

Inkubacja choroby wynosi od 4 do 9
dni. Odnotowywano jednak nawet przy-
padki dwunastodniowej inkubacji cho-
roby. Choroba mo¿e przebiegaæ w posta-
ci nadostrej lub ostrej.
� Przy postaci nadostrej w³aœciciel

zwierzêcia nie obserwuje ¿adnych nie-
pokoj¹cych objawów. Nieoczekiwanie
znajduje pad³e zwierzê – podejrzewaj¹c
otrucie.
� Przy postaci ostrej wystêpuj¹ mê-

cz¹ce wymioty z wydalaniem zabarwio-
nego ¿ó³ci¹, œluzowatego lub wodniste-
go p³ynu. Uporczywe wymioty stosun-
kowo szybko prowadz¹ do odwodnienia
organizmu.

Z odleg³oœci kilku kroków od zwierzê-
cia s³ychaæ odg³osy bulgotania i przele-
wania siê treœci pokarmowej jelit. Kot
wydaje bolesne jêki. Ka³ jest rzadki
i bardzo cuchn¹cy. Temperatura chorego
zwierzêcia podnosi siê do 40-41 stopni
C, po czym szybko opada. Nastêpuje
ca³kowity zanik apetytu, natomiast

utrzymuje siê pragnienie. Chore zwie-
rzêta gin¹ w ci¹gu 24-48 godzin, czêsto
z g³ow¹ opart¹ o naczynie z wod¹. 

W przypadkach ³agodniejszych choro-
ba trwa 5-6 dni. Objawy ze strony uk³a-
du oddechowego nie wystêpuj¹ lub po-
jawiaj¹ siê dopiero w ostatnim okresie
choroby na skutek powik³añ bakteryj-
nych i wirusowych.

Zwierzêta, które prze¿yj¹ 9-10 dni po-
wracaj¹ do zdrowia po d³u¿szej rekon-
walescencji. W przebiegu panleukopenii
stosunkowo rzadko pojawia siê krwista
biegunka oraz wycieki z nosa i worka
spojówkowego. W niektórych przypad-
kach w jamie ustnej i wokó³ oczu obser-
wuje siê stan zapalny, a potem nekro-
tyczne zmiany b³ony œluzowej. Na brze-
gu jêzyka mog¹ pojawiaæ siê owrzo-
dzenia. Byæ mo¿e pojawienie siê tych
zmian jest nastêpstwem powik³añ wiru-
sem Herpes.

Leczenie przyczynowe choroby pole-
ga na podaniu surowicy, która niestety
w Polsce jest niedopuszczona do obrotu.
Dlatego te¿ mo¿liwe jest jedynie lecze-
nie objawowe i wspomagaj¹ce polegaj¹-
ce na uzupe³nianiu strat wodno-elektro-
litowych, podawaniu œrodków przeciw
wymiotnych i os³onie antybiotykowej ze
wzglêdu na mo¿liwoœæ wyst¹pienia po-
wik³añ bakteryjnych.

Bardzo wa¿ne jest zapobieganie choro-
bie poprzez dokonanie szczepienia
ochronnego przeciwko panleukopenii,
które to praktycznie eliminuje mo¿liwoœæ
zachorowania na tê groŸn¹ chorobê.
Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

M I E S Z K A Ñ C U  p o m ó ¿ !
Panleukopenia – pogromca kotów

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

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

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich mebli 

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

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

³¹cznie z monta¿em karniszy
�� zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin i transport

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

� Fryzjerstwo
damsko-mêskie

� Stylizacja paznokci
� Tipsy ¿el od 80 z³
� Tipsy akryl od 80 z³
PROMOCYJNE CENY!!!

ul. Miêdzyborska 108
tel. 022 497-81-82 (800-2000)

STUDIO URODY

Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B 
672 04 40 

Grochów – ul. Igañska 2
810 85 23

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

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

HOTEL

STRZYŻENIE I PIELĘGNACJA

SKLEP – ARTYKUŁY DLA ZWIERZĄT

RABAT DLA EMERYTÓW – 20%

PŁATNOŚĆ RATALNA

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT

� 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”

SKLEP MEBLOWY

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

JJJJUUUUŻŻŻŻ    WWWW    NNNNOOOOWWWWEEEEJJJJ    SSSSIIIIEEEEDDDDZZZZIIIIBBBBIIIIEEEE

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     ZZZZ IIII MMMMOOOOWWWWYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

NIVETTE 
– as na Karowej

T³umy widzów i niezwyk³e emocje, jak zwyk-
le towarzyszy³y tradycyjnemu, grudniowemu
Rajdowi Barbórka. Choæ cztery z piêciu
odcinków rajdu przebiega po lewej stronie
Wis³y, to prawobrze¿ni rajdowcy pokazali, ¿e
umiej¹ odnosiæ sukces.

W klasyfikacji koñcowej 44 Rajdu Barbórka 2006 zwyciê¿y³a
para Leszek Kuzaj i Maciek Szczepaniak. Drugie miejsce zaj¹³ To-
masz Kuchar i Jakub Gerber. Zwyciêskie pary jecha³y samochoda-
mi Subaru Impreza. Dla Kuzaja jest to trzecie z rzêdu zwyciêstwo
w tym presti¿owym rajdzie. W wieloletniej historii imprezy taki
hat trick zdarzy³ siê pierwszy raz. W klasyfikacji generalnej, na
przesz³o 80 startuj¹cych za³óg, znakomite 11 miejsce zajê³a za³o-
ga Masterlease Rally Team w sk³adzie Filip Nivette i Pawe³ Nowo-
cieñ. Za³oga ta jad¹ca Mitsubishi Lancer jeszcze lepszy wynik
osi¹gnê³a na ul. Karowej, niezwykle widowiskowym i niebez-
piecznym odcinku specjalnym, zwanym potocznie „Kryterium
Asów”. 

Na Karowej team Nivette – Nowocieñ zaj¹³ 7 lokatê! Filip Nivet-
te, który razem z ojcem Micha³em prowadzi przy ul. Ostrobram-
skiej salon Opla i Chevroleta mia³ roczn¹ przerwê w rajdach spo-
wodowan¹ kontuzj¹, której nabawi³ siê tak¿e w czasie zjazdów,
ale... narciarskich. W ocenie szans na dobr¹ lokatê przed rajdem by³
bardzo ostro¿ny: - Nie robimy z Paw³em ¿adnych za³o¿eñ, po pro-
stu mamy zamiar daæ z siebie wszystko i siê œwietnie bawiæ. Poza
tym w Barbórce chodzi o to, ¿eby sprawiæ frajdê kibicom, tak, ¿e
postaramy siê jechaæ nie tylko szybko, ale i widowiskowo. A kon-
kurencja w tym roku by³a niezwykle silna. Tym bardziej gratuluje-
my znakomitego rezultatu i trzymamy kciuki za dalsze wyniki.
Chcia³oby siê powiedzieæ: JedŸ Filip i rozs³awiaj prawobrze¿n¹
Warszawê po szosach, drogach i bezdro¿ach... ar
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PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO (INTERNIŒCI I PEDIATRZY) W RAMACH

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

LARYNGOLOG �� KARDIOLOG �� ALERGOLOG �� NEUROLOG �� GINEKOLODZY
DZIECI: ALERGOLOG �� LARYNGOLOG �� OKULISTA �� NEUROLOG �� GINEKOLOG �� SPECJALISTA REHABILITACJI 

�� CHIRURG (badanie stawów biodrowych) �� DERMATOLOG

USG: BRZUCH, WÊZ£Y CH£ONNE, TARCZYCA, ŒLINIANKI, SUTKI, J¥DRA
Zapraszamy do PORADNI GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZEJ

OFERUJEMY BADANIA LABORATORYJNE DLA KOBIET CIÊ¯ARNYCH W PROMOCYJNYCH CENACH!
�� Nadzór konsultacyjno-merytoryczny prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewy Dmoch−Gajzlerskiej
�� badania cytologiczne �� kolposkopiê  �� USG GINEKOLOGICZNE �� KTG (badanie têtna p³odu)

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

PRZYCHODNIA – tel. 022 87−99−209 � STOMATOLOGIA NFZ – tel. 022 610−38−52
REHABILITACJA – tel. 022 610−25−94 KINEZYTERAPIA I FIZYKOTERAPIA

Zapraszamy na badanie profilaktyczne szyjki macicy – CYTOLOGIÊ i KOLPOSKOPIÊ.
Badanie okulistyczne w kierunku JASKRY.

ZAPISY na styczeñ 2007 r.

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

OOOOSSSSZZZZCCCCZZZZĘĘĘĘDDDDZZZZAAAAJJJJ    
PPPPIIIIEEEENNNNIIIIĄĄĄĄDDDDZZZZEEEE    IIII     CCCCZZZZAAAASSSS!!!!

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

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

61 LA61 LAT TRADYCJIT TRADYCJI

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

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

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

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!”

PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

Metal−Market
� od 500 z³ do 100.000 z³

na dowolny cel
� bez porêczycieli i innych

zabezpieczeñ
� mo¿liwoœæ podwy¿szenia

kredytu w trakcie sp³aty
� mo¿liwoœæ odnowienia

U NAS OP£ACISZ
RÓWNIE¯ SWOJE 

WSZYSTKIE RACHUNKI
SZYBKO I TANIO!

POŒREDNICTWO 
FINANSOWE

KREDYTY
GOTÓWKOWE

ul. Grochowska 273
tel. 022 810-36-69

czynne od pon. do pt. 900–1730


