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Co remont
to afera
Gdy w Warszawie rozpoczyna
siê jakiœ parali¿uj¹cy ¿ycie miasta
remont – jak ostatnio torowiska
w Alejach Jerozolimskich – mieszkañcy maj¹ w oczach znaki zapytania: – Czy nie mo¿na tego
inaczej zorganizowaæ?
Mo¿na, bo œwiat wymyœli³ technologiê wymuszania na wykonawcach ultraszybkiego tempa.
Og³asza siê przetarg na wykonanie prac np. w sto dni. Jak siê uda
przyœpieszyæ, to miasto za ka¿dy
zyskany dzieñ dok³ada wykonawcy premiê. Znam przypadki, gdy
remont zamiast w sto dni by³ robiony w 60!
Dlaczego nie mo¿e siê to u nas
udaæ? Bo my jesteœmy mistrzami
kontrolowania innych i ba³aganiarzami w dopilnowywaniu w³asnego interesu. Otó¿, jeœli taki remont
rzeczywiœcie skoñczy³by siê
wczeœniej, przez piêæ pokoleñ by³by badany przez wszystkie mo¿liwe komisje, z gotow¹ tez¹: przep³acili! Niegospodarnoœæ! Który
urzêdnik zdecyduje siê na takie
ryzyko?I który powie ze 100 proc.
pewnoœci¹, ¿e jest w stanie tak
dopilnowaæ wykonawcy, by szybki remont zrobiono równie starannie jak d³ugi, œlimacz¹cy siê?
Nie pytajmy wiêc dlaczego remonty nie mog¹ siê u nas odbywaæ szybko, bo sami jesteœmy
trochê temu winni. Przecie¿ wci¹¿
s³yszê: na imieninach, na ³awce
w parku, w rozmowach przy piwie: wszystko to przekrêt, wszystko to po to, by zgarn¹æ pañstwowe pieni¹dze do w³asnej kieszeni.
No wiêc jest „uczciwiej”. Jak
przy frezowaniu ulic: zgodnie z kanonami sztuki, tylko jeŸdziæ po tym
siê nie daje... A i tak wszyscy wierz¹, ¿e co remont to afera...
Tomasz Szymański
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WETERYNARIA W OGNIU
W miniony czwartek k³êby
czarnego dymu spowi³y
niebo nad Prag¹ Po³udnie.
P³onê³a czêœæ zabudowañ
zabytkowego kompleksu
Instytutu Weterynarii przy
ul. Grochowskiej 272.

W kwietniowym numerze „Mieszkañca”
(Nr 8, dostêpny na www.mieszkaniec.pl)
infrmowaliœmy o sprzeda¿y przez SGGW
firmie deweloperskiej J.M.Inwest kompleksu budynków „Weterynarii” z prze³omu
XIX i XX wieku. Przypominaliœmy te¿, ¿e
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OSTROBRAMSKA
MAGODENT
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OPTYK
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

POLECA:
● pe³en asortyment szkie³
(do komputera, dla kierowców)
● du¿y wybór opraw
● realizacja recept
● wszelkie naprawy okularów
● szybka i profesjonalna obs³uga
pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

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

TŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe – wszystkie języki

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

www.att.waw.pl

ABUD

ul. Che³m¿yñska 1
(róg Marsa)
ul. Patriotów 208

tel./fax 022 610 01 80
tel. 022 615-78-13

MIESZALNIA
TYNKÓW I FARB

 systemy ociepleñ budynków
 tynki i farby elewacyjne
 siatka, styropian, we³na
 p³yty g-k, profile, gipsy

LATO I WAKACJE

Policja ca³y czas czuwa i zawsze pomo¿e. Warto jednak wyznawaæ zasadê, ¿e lepiej zapobiegaæ i dmuchaæ na zimne ni¿
potem martwiæ siê, co zrobiæ.

POLICJA RADZI I APELUJE
po spo¿yciu alkoholu. Nie pozwalajmy dzieciom wchodziæ
do wody bez opieki doros³ych.
Nie skaczmy do p³ytkich wód
lub takich, których dna nie znamy. Nie proœmy nieznajomych
o pilnowanie naszych rzeczy
pozostawianych na brzegu.
Nad dzieæmi pozostaj¹cymi
w domu te¿ miejmy sta³¹ kontrolê. Nie wolno im oddalaæ siê
bez pozwolenia i wiedzy doros³ych. Zabronione jest wpuszczanie do mieszkania obcych
osób i korzystanie z propozycji
spêdzenia wolnego czasu z nieznajomymi.
Uwaga na rowery! Postawienie jednoœladów na np. klatce
schodowej nie oznacza wcale,
¿e s¹ one bezpieczne i nie musimy siê o nie martwiæ.
Drogie panie zasiadaj¹ce za
kierownicami aut! Torebki,

siatki i inne cenne przedmioty
chowamy do baga¿nika lub
tam, gdzie nie siêgnie wzrok
z³odzieja. W przeciwnym razie
zatrzymuj¹c siê na skrzy¿owaniu na czerwonym œwietle mo¿e nas zaskoczyæ huk wybijanej
szyby i nag³e znikniêcie torebki.

Komenda Rejonowa Policji
Warszawa VII wszystkim mieszkañcom i goœciom, którzy zechc¹ nas odwiedziæ, ¿yczy, by
s³oñce i letni powiew wiatru
oraz wszelkie uroki lata w ¿adnej mierze nikomu nie musia³y
kojarzyæ siê Ÿle i oby nikogo nie
spotka³o nic przykrego.
(j)

Kolejna edycja SUPERWITRYNY

Fot. archiwum

Czternaœcie lat temu na ³amach „Mieszkañca” po raz pierwszy zorganizowaliœmy konkurs pod nazw¹ „Superwitryna”. Nasi Czytelnicy wybierali najlepsze i naj³adniejsze placówki handlowe i us³ugowe naszej dzielnicy.
Teraz rozpoczynamy kolejn¹ edycjê – tradycyjnie prosimy Czytelników o wspó³udzia³
w tym przedsiêwziêciu.
Po roboczych konsultacjach organizatorów konkursu „Superwitryna 2007”, w których brali udzia³ Tomasz Kucharski, burmistrz
dzielnicy Praga Po³udnie, Bogus³aw Ró¿ycki, prezes Zarz¹du „Spo³em” WSS Praga Po³udnie oraz Wies³aw Nowosielski redaktor naczelny „Mieszkañca” ustalono, ¿e w tegorocznym konkursie bêdziemy wy³aniaæ najbardziej estetyczne, œwiadcz¹ce us³ugi na najwy¿szym poziomie, dysponuj¹ce najlepszymi towarami i fachow¹ obs³ug¹, promuj¹ce polskie towary placówki handlowo-us³ugowe.
Prosimy naszych Czytelników, by do koñca sierpnia br. nadsy³ali na adres redakcji swoje propozycje poczt¹, e-mailem lub zg³aszali telefonicznie. Nikt przecie¿ nie zna lepiej jakoœci œwiadczonych
us³ug handlowych na naszym terenie jak mieszkañcy Pragi.
Spoœród Pañstwa propozycji wy³onionych zostanie 12 nominacji, a nastêpnie w g³osowaniu na specjalnych kuponach. Czytel-

VII Komendy Rejonowej

Po³udniowoprascy policjanci z nara¿eniem ¿ycia wyci¹gnêli z p³on¹cego samochodu na ul.
Grochowskiej obywatela Bu³garii 41-letniego
Andreeva A. Chwilê wczeœniej Bu³gar... ucieka³ przed policyjnym radiowozem Alfa Romeo.

Rozpoczê³y siê wakacje. Dzieci po dziesiêciu
miesi¹cach nauki wyje¿d¿aj¹ na kolonie
i obozy, doroœli jad¹ na urlop. Wielu z nas
wybierze aktywny wypoczynek poza domem.
Policja pragnie podpowiedzieæ i doradziæ jak bezpiecznie
spêdziæ ten letni czas.
Po pierwsze zabezpieczmy
MIESZKANIE. Zacznijmy od
ubezpieczenia. Dobre drzwi
i drogi zamek, choæ potrzebne
to jednak nie za³atwi¹ wszystkiego. Najlepsz¹ inwestycj¹ bêdzie zaufany, uczciwy s¹siad.
To on, nie tylko zadba o nasze
kwiatki, ale od czasu do czasu
w³¹czy radio, telewizor lub zapali œwiat³o, a to wszystko zaœwiadczy o obecnoœci kogoœ
w domu. Poza tym, s¹siad bêdzie wyjmowa³ korespondencjê
ze skrzynki pocztowej i pozbiera z wycieraczki reklamy.
W przypadku, gdy bêdziemy
spêdzaæ urlop nad rzek¹, jeziorem, morzem, korzystajmy tylko z k¹pielisk strze¿onych. Nigdy nie wchodŸmy do akwenów

KRONIKA POLICYJNA

Laureat Superwitryny 2005 – Apteka Aralia

nicy dokonaj¹ wyboru trzech laureatów tegorocznej edycji konkursu.
Organizatorami wzorem lat ubieg³ych s¹: Zarz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie, „Spo³em” WSS Praga Po³udnie oraz nasza redakcja.
Dla laureatów przewidziane s¹ specjalne puchary i dyplomy, a dla
Czytelników bior¹cych udzia³ w konkursie wiele atrakcyjnych nagród rzeczowych.
(ab)

REKLAMA

Poœcig rozpocz¹³ siê na ul.
Skaryszewskiej. Do jad¹cej
wolno na w³¹czonych awaryjnych œwiat³ach alfy podjecha³
wóz patrolowy. Kierowca doda³
gazu i zacz¹³ uciekaæ ul. Grochowsk¹. Wpad³ w poœlizg i samochód uderzy³ w s³up sygnalizacji ulicznej. Zacz¹³ p³on¹æ
jak pochodnia. Do momentu
przybycia stra¿y po¿arnej policjanci wyci¹gnêli z samochodu
uciekiniera. Trwa ustalanie,
dlaczego Bu³gar zacz¹³ uciekaæ
przed policjantami.
***
Na ulicy Paca na kobietê napad³ m³ody mê¿czyzna i wyrwa³ jej torebkê. Ofiara zawiadomi³a policjê, a patrolowi natychmiast wszczêli poszukiwania. Do rysopisu sprawcy pasowa³ 25-letni Marcin B. Znaleziono przy nim telefon komórkowy pochodz¹cy z wczeœniejszego w³amania do Lanosa.
Dochodzenie pozwoli ustaliæ
czy równie¿ on by³ sprawc¹ napadu na kobietê na ulicy Paca.
***
Powracaj¹cy z imprezy al.
Stanów Zjednoczonych 26-letni Rafa³ K. w pewnym momencie wpad³ w sza³ i zacz¹³ kopaæ
zaparkowanego
Peugeota.
Z okna mieszkania zajœcie zauwa¿y³ w³aœciciel pojazdu,
zbieg³ na dó³ i zacz¹³ siê szarpaæ z Rafa³em K. W tym momencie nadjecha³ wóz patrolowy policji. Sprawcê zatrzyma-

no i... odwieziono do izby wytrzeŸwieñ. Mia³ prawie 3 promile alkoholu we krwi.
***
Na Pradze Po³udnie skradziono fiata Pandê. Po uzyskaniu
zg³oszenia policjanci natychmiast powiadomili kolegów
z okolicznych jednostek i wkrótce patrolowi z Miñska Mazowieckiego dostrzegli jad¹cy
skradziony samochód. Po poœcigu zatrzymali go w Dêbem, aresztuj¹c sprawców. Na posesji
jednego z nich odnaleziono elementy rozebranych ju¿ na czêœci, skradzionych wczeœniej pojazdów. 23-letni Tomasz K.
z Warszawy i 32-letni Mariusz
T. z powiatu miñsko-mazowieckiego trafili do izby zatrzymañ.
***
Wieczorem 24 czerwca policjanci z Wawra wezwani zostali do jednego z mieszkañ przy
ul. Trakt Lubelski. Gdy funkcjonariusze przyjechali pod
wskazany adres i legitymowali
znajduj¹cych siê tam dwóch
m³odych ludzi, okaza³o siê, ¿e
jeden z nich, 33-letni Piotr J.
jest poszukiwany i to a¿ w 8
sprawach. Ma on na swoim
koncie oszustwa, pobicie, groŸby karalne, uszkodzenie i przyw³aszczenie mienia, prowadzenie samochodu pod wp³ywem
alkoholu i nie wywi¹zywanie
siê z p³atnoœci alimentów. Najbli¿sze miesi¹ce spêdzi w Areszcie Œledczym.
toms
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RESTAURACJA

Galeria

„U Hrabinii”
C.H. „Szembeka”, I p., paw.106

www.solipieprz.com


portrety  kopie
 konserwacje
 obrazy  ramy

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

wt.- pt. 1000-1800; sob. 1100-1500
tel. 0606-447-272

CARIDENT

TELEFONY
KOMÓRKOWE

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

REKLAMA

WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA
CZY MOŻNA TO POGODZIĆ?
W SKLEPIE

KOŃCÓWKI SERII,
➟
Z LIKWIDOWANYCH FIRM I SKLEPÓW,
➟ TOWARY
URZĘDÓW CELNYCH, SKARBOWYCH

TAK!!!

N O W E I TA N I E ! ! !

Zapraszamy do nas
CENTRUM HANDLOWE SZEMBEKA

ul. Zamieniecka 90 (stoisko 113, I piętro) tel. 333−21−99

<<GOC£AW>>
Agencja Ubezpieczeniowa
V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

UBEZPIECZENIA
– Komunikacyjne (PAKIETY)
– Maj¹tkowe
– Firm

tel.

ZAK£AD
POGRZEBOWY

673-29-96
Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

(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
poniedziałek, czwartek – 1300−1900
wtorek – 930−1700
sobota – 900−1300
Zak³ad Pogrzebowy
ul. Grochowska 285
tel. 810-27-47 czynny ca³¹ dobê

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê

2 MIESZKANIEC

W-wa, ul. Stanis³awowska 3

„NIEBO”

,,GENITA”Kurowscy
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

Gabinet
Stomatologiczny

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621
PEŁEN ZAKRES USŁUG
(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

Warszawa, ul. Grochowska 242
www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

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

 kompleksowa obs³uga
 godne warunki ostatniej
pos³ugi






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

ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137
tel/fax 022 610−02−17
kom. 0602−26−26−75
CAŁODOBOWO

P.W

. DOM POGRZEBOWY

„ANIN”
Organizacja pogrzebów
kompleksowo

ul. Patriotów 349
tel.

613-08-95

CAŁODOBOWO

WETERYNARIA W OGNIU Wesoło w Wesołej
d o k o ń c z e n i e z e s t r.

1

w ostatnich latach, zdarza³y siê przypadki zniszczenia cennych budowli i posadowienia przez
nowych w³aœcicieli terenu na tak „odzyskanym”
gruncie apartamentowców („Drucianka” u zbiegu
ul.Paca i Wiatracznej, hala Fabryki Kemnitza przy
ul. Miñskiej 70). Po naszej publikacji Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisa³ zabudowania do
rejestru zabytków. Wpis do rejestru zabytków
w pewnym sensie blokuje ruchy inwestycyjne Jerzego Mendelki, prezesa J.M.Inwest nowego w³aœciciela „Weterynarii” – mówi dziennikarka Ma³gorzata Karolina Piekarska. – Ale prezes zapewni³,

¿e nie chce wyburzaæ zabudowañ i stara siê, ¿eby
w tym kompleksie zosta³a umiejscowiona filia jednej z holenderskich szkó³ hodowli roœlin. Zapewnieniom deweloperów wierzymy, ale stosujemy
zasadê ograniczonego zaufania i dlatego uczulaliœmy mieszkañców na wszelkie dziwne zdarzenia,
które mog³yby siê dziaæ wokó³ zabytku. Mieszkañcy zdali egzamin celuj¹co. 21 czerwca, po
po³udniu, otrzymaliœmy wiele telefonów alarmuj¹cych, ¿e „pali siê Weterynaria!”
Dzwonili zwykli mieszkañcy, urzêdnicy po³udniowopraskiego ratusza i samorz¹dowcy (m.in.
wiceburmistrz Adam Grzegrzó³ka, radna Warszawy Magdalena Czerwosz). – Jak tylko zobaczy³em dym, to natychmiast zawiadomi³em stra¿

po¿arn¹ – mówi pilnuj¹cy zabudowañ SGGW
Maciej Ka³uszyñski, który jest zwi¹zany
z uczelni¹ od kilkudziesiêciu lat i przedstawia
siê jako „ostatni stra¿nik Weterynarii”. Dziêki
sygna³om mieszkañców „Mieszkaniec” dotar³
do po¿aru na chwilê przed stra¿¹ po¿arn¹, która
natychmiast wziê³a siê do gaszenia. Przed p³on¹cymi zgliszczami zastaliœmy naczelnika Leszka NiedŸwiedzia i Ryszarda Dzika z dzielnicowego biura bezpieczeñstwa i zarz¹dzania kryzysowego. – Sprawdzaliœmy, czy stra¿acy nie
potrzebuj¹ wsparcia – wyjaœni³ naczelnik NiedŸwiedŸ. Ju¿ po godzinie akcji prowadzonej
przez trzy jednostki po¿arnicze z ul. Majdañskiej sytuacja zosta³a opanowana, co kieruj¹cy akcj¹
aspirant sztabowy Ryszard
Karpiuk z ulg¹ zameldowa³
do bazy. Ale stra¿acy jeszcze przez godzinê gasili
pogorzelisko. W po¿arze
ca³kowicie sp³onê³y zabudowania warsztatowo-gara¿owe znajduj¹ce siê z ty³u
g³ównego gmachu. Ale mog³o byæ znacznie gorzej.
Szybko rozprzestrzeniaj¹cy siê po¿ar gara¿y,
w których znajdowa³y siê
materia³y ³atwopalne, zwarta zabudowa, du¿a iloœæ
wysuszonych
upa³ami
drzew i krzewów... to mog³o doprowadziæ do zniszczenia ca³ego kompleksu. Tylko szybkiej reakcji mieszkañców i b³yskawicznej interwencji stra¿y po¿arnej Praga
Po³udnie zawdziêcza ocalenie zabytku. Przyczyny po¿aru s¹ badane przez policjê.
Wa¿¹ siê te¿ losy samego wpisu „Weterynarii” do rejestru zabytków. Barbara Jezierska
Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformowa³a nas, ¿e SGGW z³o¿y³o w tej sprawie
odwo³anie. Krzysztof Szwejk rzecznik SGGW
wyjaœnia: – O odwo³aniu zdecydowa³y wzglêdy
formalno-prawne. Konserwator prowadzi³ postêpowanie w sprawie budynków, a wpisa³ do
rejestru budynki wraz z terenem.
Magda K

W po³owie czerwca, na terenie Oœrodka JeŸdzieckiego Szwadronu Jazdy RP w Weso³ej
odby³a siê impreza pod prostym tytu³em: Piknik Weso³a 2007.

- Jeszcze tylko 180 sekund
i przed pañstwem wyst¹pi zespó³ Lombard, megagwiazda
muzyki! – zapowiada³ konferansjer z wielkiej sceny ustawionej na hipodromie. A przed
scen¹ sta³o... kilkadziesi¹t
osób. Pora¿ka? Nie. W ci¹gu
trzech minut ca³y plac przed
scen¹ zape³ni³ siê widzami,
którzy razem z Lombardem
œpiewali najwiêksze przeboje
zespo³u. Pustka tu¿ przed scen¹, na kilka minut przed koncertem, wynika³a z tego, ¿e
bardzo du¿o siê dzia³o na terenie ca³ego hipodromu.
Przyznaæ trzeba, ¿e impreza
zorganizowana zosta³a z rozmachem. W ci¹gu prawie dwunastu godzin zabawy hipodrom
odwiedzi³o kilka tysiêcy mieszkañców Weso³ej i okolic. By-

³y pokazy i zawody hippiczne
w skokach przez przeszkody,
ró¿nego rodzaju gry i zabawy
dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, pokazy i wystêpy artystyczne i sportowe.

Nowe nazwy
przedszkoli
Koniec roku (przed)szkolnego
by³ okazj¹ do uroczystego nadania nazw kilku po³udniowopraskim przedszkolom. W dzielnicy
pojawi³ siê „Wróbelek Elemelek”
i „Akademia Króla Stasia”.
Oprawa obydwu uroczystoœci by³a atrakcyjna i wdziêczna. Pieczo³owicie przygotowywana
przez dzieci i opiekunów placówek. – Przedszkola czêsto s¹ niedoceniane – mówi³ wiceburmistrz
Jaros³aw Karcz w „Akademii Króla Stasia” przy
ul. Stanis³awa Augusta – a to placówki, które od-

Mo¿na by³o zawyæ w radiowozie policyjn¹ syren¹, stoczyæ walkê sumo, dosi¹œæ mechanicznego byka, czy nauczyæ
siê sztuki wykonywania z balonów ró¿nych figur. Prócz Lombardu z koncertem wyst¹pi³
rockowy zespó³ Buckleys

i wielka gwiazda, Kayah. Imprezê zakoñczy³ pokaz sztucznych ogni. Hipodrom przy ul.
Szkolnej jest idealnym miejscem do organizacji tego typu,
ca³odziennych imprez.
ar

grywaj¹ bardzo wa¿n¹ rolê w rozwoju dziecka.
Wiceburmistrz mia³ mo¿liwoœæ obserwacji efektów tego rozwoju, gdy¿ ka¿da z przedszkolnych
grup zaprezentowa³a krótki program artystyczny.
By³o kolorowo i radoœnie. Po przedstawieniach
Agnieszka Matejko-Luboiñska, dyrektor przedszkola nr 411, zaprosi³a licznie przyby³ych goœci
na wspania³y, królewsko-smakowity tort.
Podobnie rzecz siê mia³a w przedszkolu nr 392
przy ul. Afrykañskiej, które przyjê³o nazwê
„Wróbelka Elemelka”. W czasie uroczystoœci ods³oniêto pami¹tkow¹ tablicê z now¹ nazw¹ placówki, a starszaki przedstawi³y spektakl oparty na
motywach opowiadania „Jak Wróbelek Elemelek
w szkole uczy³ siê literek”. – Ten ma³y ptaszek, ze
znanych wszystkim opowiadañ – wyjaœnia³a nazwê Ewa Jankowska, dyrektor przedszkola – jest
jak ma³e dziecko, które poznaje œwiat. Nazwa nawi¹zuje te¿ do ekologii, a nasza placówka le¿y
w zielonej czêœci Saskiej Kêpy.
ar

REKLAMA

REKLAMA

NOWO OTWARTA
KAWIARNIA
zaprasza codziennie w godz. 10.00-21.00 na:
 pyszn¹ kawê (w 30 smakach), herbatê, czekoladê na gor¹co,
 ciastka, torciki,
 wielkie desery lodowe ponad 50 rodzajów do wyboru
w tym specja³y dla dzieci np. PINOKIO – 6 z³.
 naleœniki, tosty  œwie¿e sa³aty  ma³e œniadania
Klimatyczna muzyka w tle, mi³a obs³uga i niewygórowane ceny!!!
Saska Kêpa ul. Zwyciêzców 57 (róg Londyñskiej)
www.kawiarniavanilia.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 5
BEZP£ATNA SZKO£A DLA DOROS£YCH
prowadzi nabór do:
 LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
 LICEUM UZUPE£NIAJ¥CEGO PO ZSZ
 TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA
 TECHNIKUM UZUPE£NIAJ¥CEGO PO ZSZ W ZAWODACH:
· TECHNIK MECHANIK · KUCHARZ
CKU KSZTA£CI W SYSTEMIE STACJONARNYM I ZAOCZNYM
UL. MIÑSKA 1/5 (w pobli¿u dworców: Wschodniego i Wileñskiego)
tel. 22 818 70 21 www.cku.waw.pl

GROTA
SOLNO−JODOWA
POMAGAMY:
 w nie¿ytach nosa, krtani, gard³a,
oskrzeli
 niedoczynnoœci tarczycy
 nerwicach, stanach przemêczenia
 schorzeniach sercowo-naczyniowych

Super letnia PROMOCJA
10 zł od osoby!
ZAPRASZAMY:
ul. Targowa 33/35
Rezerwacja pod numerem:

670−24−14

czynna pn.-pt. 800-2000
sob. 800-1500
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Wisłą na Litwę i Białoruś?
Maciej Rembiszewski, dyrektor warszawskiego ZOO, by³ gospodarzem spotkania
dotycz¹cego zagospodarowania prawego
brzegu Wis³y. Do mityngu dosz³o z inicjatywy Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich.
Kilkanaœcie stowarzyszeñ, organizacji i instytucji
(g³ównie z Pragi Pó³noc)
zrzeszonych w Zwi¹zku
Stowarzyszeñ
Praskich
chce tworzyæ nowy wizerunek Pragi i prawobrze¿nej
Warszawy. W spotkaniu
uczestniczyli tak¿e przedstawiciele samorz¹du: Marek Piwowarski pe³nomocnik prezydent Warszawy ds.
zagospodarowania Wis³y,
Jacek Kaznowski burmistrz
Bia³o³êki, Wac³aw Kowalski wiceburmistrz Targówka i Alicja Kruk z Pragi Po³udnie. ZSP chce utworzyæ
szeroki front, który bêdzie

licz¹cym siê g³osem mieszkañców i w³adz prawobrze¿nej Warszawy. Jednym z g³ównych tematów
mityngu by³o zagro¿enie
odciêcia Wis³y od naszych
dzielnic poprzez budowê
drogi szybkiego ruchu ci¹giem ulic Wa³ Miedzeszyñski, Wybrze¿e Szczeciñskie
i Wybrze¿e Helskie.
Omówiono tak¿e szkice
kilku bardzo ciekawych projektów, z których warto wymieniæ m.in. budowê w okolicy Parku Praskiego i ZOO
Muzeum
PrzyrodniczoTechnicznego, przeznaczenie Miêdzywala na cele edu-

Pustynia Wawer
System wodoci¹gowy w Wawrze zaspokaja
potrzeby tylko 40 procent mieszkañców
dzielnicy. To jeden z najs³abszych wskaŸników w Warszawie, w której œrednio te potrzeby s¹ zaspokojone w przesz³o 95 procentach.
Na tle sto³ecznych dzielnic Wawer jawi siê
prawie jak pustynia.
Jeszcze gorzej ma siê kwestia odprowadzania œcieków.
Tylko 20 procent wawerskich gospodarstw domowych pod³¹czonych jest do sieci kanalizacyjnej. Problemem zaopatrzenia
mieszkañców w wodê i odprowadzania nieczystoœci p³ynnych
chce siê zaj¹æ w najbli¿szych latach Zarz¹d Dzielnicy. W³adze i urzêdnicy musz¹ zacz¹æ od zaktualizowania koncepcji
skanalizowania Wawra. Przed 2014 rokiem ma siê zakoñczyæ
budowa sieci rozdzielczej w ca³ej dzielnicy, a tak¿e zwiêkszyæ efektywnoœæ odprowadzania œcieków komunalnych
(m.in. poprzez modernizacjê i rozbudowê przepompowni
w Radoœci i Falenicy oraz budowê do 2010 roku kolektora
„W”). Zadania bardzo ambitne i oczywiœcie nie da siê ich zrealizowaæ bez dobrej wspó³pracy z Miejskim Przedsiêbiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym, innymi s³u¿bami miejskimi
i samorz¹dowcami.
Wie o tym burmistrz Jacek Duchnowski, który niedawno doprowadzi³ do du¿ego spotkania dotycz¹cego kanalizacji
w Wawrze. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele
MPWiK na czele z prezesem Arturem Rypin¹ (na zdjêciu)
REKLAMA

BIURO POLITYCZNE
FOR EVER!

kacyjne, rewitalizacjê obiektów sportów wodnych, uruchomienie rzecznej ¿eglugi
turystycznej z mo¿liwoœci¹
organizowania rejsów nawet
na Bia³oruœ i Litwê. Na ko-

lejne spotkania prezes
Zwi¹zku Antoni T. D¹browski zaprosi³ tak¿e w³adze innych prawobrze¿nych dzielnic Warszawy m.in. Pragi
Pó³noc i Wawra.
ar

i przewodnicz¹cym rady nadzorczej Adamem Leszkiewiczem
oraz dyrektor Piotr Adamski z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego. Byli tak¿e przedstawiciele kierownictwa ZDM, urzêdu miasta, rady dzielnicy i samorz¹dów osiedli, a tak¿e „wawerscy” rajcy Rady Warszawy – Ewa Masny
i Piotr Kalbarczyk.

Wszyscy widzieli niedoinwestowanie inwestycyjne Wawra
w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych. A potrzeby bêd¹ ros³y, gdy¿ ta dzielnica chce kreowaæ wizerunek obszaru otwartego dla budownictwa.
rosa

Upa³ ma to do siebie, ¿e nawet ¿ó³w porusza siê leniwiej ni¿ zwykle. Trudno wiêc dziwiæ siê sto³ecznym radnym, i¿ I czêœæ (tradycyjnie nie uda³o siê
zrealizowaæ zaplanowanego porz¹dku) jubileuszowej X sesji przypomina³a
pla¿ê ko³o Sopotu pod koniec turnusu: s³oñce grzeje, atrakcji ¿adnych,
a wszyscy na kacu. No, mo¿e z tym ostatnim k³opotu nie by³o, bo barek
w kuluarach od wielu lat nie serwuje nawet piwa.
Uchwa³ podjêto ponad 40. A tak naprawdê najciekawsze s¹ te, których
podj¹æ nie zdo³ano. Kogo bowiem obchodzi uchwalony regulamin parkingów
„Park&Ride” skoro nikt z nich nie korzysta. Tak siê bowiem œmiesznie z³o¿y³o, i¿ powsta³y nie tam, gdzie jest ruch samochodowy. Albo kogo dotyczy
porozumienie z MEN w sprawie konkursu o dŸwiêcznym tytule „W Polsce bije serce œwiata”?
Nie uda³o siê natomiast uchwaliæ genialnego pomys³u o powo³aniu
w Radzie kolejnej komisji. Ju¿ w g³êbokim PRL-u wiedziano, i¿ gdy na
kraj spada klêska urodzaju zbo¿a i ziemniaków równoczeœnie to w pierwszej kolejnoœci zbiera siê… Biuro Polityczne. Aktualnie na nasze Miasto
spad³a klêska imprezy EURO 2012. Nie ma wprawdzie stadionów, nie ma
hoteli, nie ma mostów, nie ma ulic itd. itp., ale za to ma byæ – z chwilowego braku Biura Politycznego – Komisja Rozwoju Turystyki, która wesprze swoimi dzia³aniami istniej¹c¹ od lat Komisjê Sportu i powo³an¹ kilkanaœcie dni temu Komisjê ds. Euro 2012. Kuluarowa wojna o sk³ad prezydium tego niezbêdnego dla funkcjonowania miasta cia³a trwa, a powo³anie Komisji zaplanowano dok³adnie na dzieñ ukazania siê tego numeru „Mieszkañca”.
Przy okazji sesji Rady – nawet tak upalnych jak opisywana – doskonale widaæ, który spoœród urzêdników w danym momencie jest w krêgu
osób dobrze, a kto Ÿle notowanych. Wokó³ pierwszego gromadzi siê t³umek, drugi stoi samotnie. Z przyjemnoœci¹ odnotowujemy, i¿ – posiadaj¹ca w tej rubryce etat – szefowa szpitalnictwa dr El¿bieta Wierzchowska
wci¹¿ jest oblegana. Nieco gorzej wygl¹da frekwencja wokó³ nadzoruj¹cego nieruchomoœci Marcina Bajko. Zupe³nie pusto jest natomiast wokó³
– nazywanego w urzêdzie „Darem Ma³opolski” – sekretarza miasta importowanego z Królewskiego Sto³ecznego Krakowa. Podobno ów gustowny prezent obecna stolica zawdziêcza pos³owi Janowi Marii W³adys³awowi etc Rokicie. Niezorientowanym przypominamy, i¿ wczeœniej Jan Maria
podarowa³ Warszawie ustrój, który do dziœ odbija siê czkawk¹. Oj, nie lubi tej Warszawy czy co?
PODPATRYWACZ
PS. Osobom dzwoni¹cym, pisz¹cym i przychodz¹cym do „Mieszkañca”
z pytaniami o Szpital Grochowski wyjaœniamy, i¿ od poprzedniego tygodnia sytuacja siê nie zmieni³a: szpital istnieje, likwidowany nie bêdzie,
a rozsiewaj¹ca „newsy” w tej sprawie wicedyrektorka wci¹¿ nie powróci³a
do zdrowia.
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OKNO – PLUS+

tel/fax. 022 615-52-02
kom. 0601-87-77-17

OKNA – PARAPETY – ROLETY
▲ Raty ▲ Rabat 40%

04-823 Warszawa – ul. Zimowa 3

KREDYTY HIPOTECZNE
FINANSUJEMY DO 100% WARTOSCI NIERUCHOMOSCI
 za przewalutowanie oraz
podwy¿szenie kredytu
 za wczeniejsz¹ sp³atê kredytu
 za wycenê przeprowadzon¹
pracownika banku
z³  przez
za ubezpieczenie od ognia
i innych zdarzeñ losowych

0

KREDYTUJEMY: ZAKUP, BUDOWÊ, REMONTY, DOWOLNY
CEL.
KREDYT KONSOLIDACYJNY NA SP£ATÊ: KREDYTÓW
GOTÓWKOWYCH, HIPOTECZNYCH, SAMOCHODOWYCH,
KART KREDYTOWYCH I DEBETÓW Z ROR.
AKCEPTUJEMY RÓ¯NE ZRÓD£A DOCHODU
ul. Z¹bkowska 38a lok. 2, tel. 022 670-15-88, 022 818-09-52
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Dniepr na
Naddnieprzańskiej
Mieszkañcy Starego Wawra mog¹ naocznie
siê przekonaæ, ¿e nazwa ul. Naddnieprzañskiej wziê³a siê od rzeki Dniepr.

Czytelniczka (dane do wiadomoœci redakcji) przys³a³a nam
zdjêcia rozlewiska, które zalewa Naddnieprzañsk¹ (na odcinku
od ul. Nowowiœniowej do Korkowej) po ka¿dym deszczu. Jest
to wynik tego, ¿e choæ kilka lat temu wyremontowano czêœæ nawierzchni jezdni, to nikt nie pomyœla³ o tym ¿eby ulicê odpowiednio odwodniæ.
Fuszerka taka sama, jak wielokrotnie opisywane na naszych
³amach „zalane zebry”, czyli stoj¹ce w ka³u¿ach przejœcia dla
pieszych przy Grochowskiej, Grenadierów, Waszyngtona… ar

Z Drukarza do Ko³obrzegu i Lipska
Przez dwa dni na obiekcie KS Drukarz
w Parku Skaryszewskim rywalizowali
znakomici ³ucznicy. 16 i 17 czerwca odby³
siê tam XXIV Miêdzynarodowy Memoria³
im. Ireny Szyd³owskiej oraz eliminacje do
Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y.
W zawodach wziê³o
udzia³ prawie 100 ³uczników
we wszystkich kategoriach. –
Frekwencja by³a niewysoka –
wyjaœnia Pawe³ Soliñski, prezes Warszawsko-Mazowieckiego Zwi¹zku £uczniczego –
poniewa¿ w tym samym czasie
rozgrywano
kwalifikacje
w oœmiu miastach i zawodnicy
siê „rozjechali”. Impreza tradycyjnie ju¿ zosta³a wsparta
przez Urz¹d Warszawy i Mazowiecki Urz¹d Marsza³kowski, a swoim patronatem zawody objê³a prezydent stolicy
Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Impreza sta³a na wysokim poziomie, chocia¿ zawodnikom

dawa³a siê we znaki upalna
pogoda. Najlepsi strzelcy zakwalifikowali siê do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y i bêd¹ rywalizowaæ w Ko³obrzegu. Bardzo dobre wyniki uzyska³y ³uczniczki naszego Drukarza. Trzeci¹ lokatê
w juniorkach m³odszych zajê³a Marta Bombolska, a w seniorkach drugie miejsce zajê³a Monika Ruszkarska, zaœ
czwarta by³a Katarzyna P³a¿ewska.
Znakomity dla naszego
³ucznictwa by³ tak¿e miniony
tydzieñ. Prezes Soliñski z dum¹ poinformowa³ „Mieszkañca”, ¿e nasza mistrzyni, Iwo-

Metr
Kim jest „Dzika”? na dzień
Uroczysta promocja ksi¹¿ki „Dzika” Ma³gorzaty Karoliny Piekarskiej, której akcja rozgrywa siê na Saskiej
Kêpie odby³a siê 19 czerwca w Centrum Informacji
im. Jana „Nowaka” Jeziorañskiego.

Fragmenty powieœci czytali: Adam Fidusiewicz i Marcin Chochlew. W spotkaniu wzi¹³ udzia³ autor rysunków do ksi¹¿ki Robert
Trojanowski, który dla potrzeb ksi¹¿ki stworzy³ wspania³e mapki Saskiej Kêpy i dzia³ek przy Waszyngtona. Goœæmi specjalnymi byli
przedstawiciele WWF Polska - miêdzynarodowej organizacji na
rzecz ochrony dzikiej przyrody. Dziêki nim goœcie mogli obejrzeæ
specjalny film „Historia jednego ¿ó³wia”. Na spotkaniu nie zabrak³o
harcerzy z Pragi Po³udnie, bo „Dzika” jak przysta³o na drug¹ czêœæ
„Tropicieli” - to historia, której bohaterami s¹ harcerze.
(mabro)

Cztery dni zajê³o po³udniowopraskiemu
Zak³adowi
Gospodarki Nieruchomoœciami uprz¹tniêcie czterech metrów kwadratowych
elewacji, która odpad³a od
zaniedbanego budynku przy
ul. Rybnej 28.
Wypada metr na dzieñ. To iœcie ¿ó³wie
tempo. Elewacja odpad³a w czwartek wie-
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na Marcinkiewicz, po raz kolejny wywalczy³a kwalifikacjê na Mistrzostwa Œwiata Seniorek, które odbêd¹ siê
w Lipsku ju¿ za kilka dni,
a inny z zawodników Druka-

rza, Maciej Huszcz zosta³
pierwszym rezerwowym seniorem na tych mistrzostwach, chocia¿ wystêpuje jeszcze w klasie juniorów
m³odszych.
Ada M
czorem. Mieszkañcy zawiadomili Stra¿ Miejsk¹, która nastêpnego dnia przekaza³a sprawê administracji. I co? I nic.
Min¹³ pi¹tek, sobota, niedziela... Gruz uprz¹tniêto dopiero
w poniedzia³ek po po³udniu.
Przez ca³y weekend potê¿ne
kawa³y cegie³ i tynku straszy³y i utrudnia³y przejœcie chodnikiem (na zdjêciu). Dobrze,
¿e nie odpad³a ca³a elewacja
budynku, co akurat tej kamienicy ca³kiem realnie zagra¿a,
bo wtedy na uprz¹tniêcie trzeba by³oby czekaæ kilka miesiêcy. A na remont... Szkoda
gadaæ.
rosa
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ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe

Zg o d a

zaprasza na 14−dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne
(z dofinansowaniem z PFRON)
Oferujemy: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie,
bogaty program kulturalny oraz szerok¹ gamê zabiegów balneologicznych. www.krynica.com.pl/zgoda/
W pobli¿u lodowisko i wyci¹gi narciarskie oraz inne atrakcje!!!
Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35

OKNA  ROLETY

Szyba termoizolacyjna k=1,0
Ciepła ramka  Czterostopniowy uchył

Tw ó j F r y z j e r
ul. Siennicka 22

 Maty bambusowe  ¯aluzje  Verticale
MONTA¯ GRATIS! RATY!

Zapraszamy codziennie
w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00
tel. 022 813−64−36

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

(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18
„Ma³y Bazarek”)
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MIESZKAÑCU pomó¿!
Uff, jak gor¹co!!!
Jak wszyscy doskonale wiemy
upa³y
potrafi¹
byæ
bardzo
uci¹¿liwe.
Nie
wszyscy jednak
zdajemy sobie
sprawê z tego,
¿e nie mniej dokuczliwe potrafi¹
one byæ dla naszych czworono¿nych przyjació³. Dlatego wraz z nastaniem wysokich temperatur zadbajmy o to, by pies mia³ sta³y
i nieograniczony dostêp do œwie¿ej
wody.
Postarajmy siê o umieszczenie jego legowiska w zaciemnionym i dobrze wentylowanym miejscu.
Nie zabierajmy go
podczas upa³ów
na d³ugie forsowne spacery, raczej
spacer od³ó¿my na
wieczór lub na
wczesny ranek.
Pamiêtajmy, ¿e
nastêpstwem przegrzania siê organizmu jest udar cieplny, czasami potocznie i zwyczajowo nazywany
udarem s³onecznym. Bardzo czêsto dotyka on
zwierz¹t, które na
skutek niefrasobliwoœci ich w³aœcicieli dopuœcili do
takiego stanu. Tote¿ niejednokrotnie w okresie letnim do gabinetów weterynaryjnych trafiaj¹ psy pozostawione na d³u¿szy czas
w szczelnie zamkniêtym samochodzie i to
w dodatku na s³oñcu.
Trzeba wiedzieæ, ¿e wewn¹trz takiej
„blaszanej puszki” temperatura w ci¹gu
kilkunastu minut osi¹ga 40 - 50 st. C.,
a nawet wiêcej. Tote¿ w³aœciciele wracaj¹cy do swojego wozu bardzo czêsto za-

staj¹ swojego czworonoga w stanie zapaœci.
Zwierzê ciê¿ko oddycha, toczy pianê
z ust, s³abo, Ÿle lub nawet wcale nie reaguje na otoczenie. W swojej praktyce weterynaryjnej bardzo czêsto, w³aœnie w okresie letnim spotyka³em siê i spotykam
z w³aœcicielami zwierz¹t, którzy wrêcz na
sygnale pêdz¹ do kliniki, bo pies ich zdaniem wœciek³ siê. Toczy pianê i nie reaguje na ich komendy i polecenia.
Jeœli dojdzie do udaru cieplnego powinniœmy za wszelk¹ cenê d¹¿yæ do obni¿enia
temperatury zwierzêcia. Pierwszym jednak krokiem powinno byæ udro¿nienie
dróg oddechowych, dlatego starajmy siê
wytrzeæ pianê z ust zwierzêcia, jednoczeœnie zwracaj¹c baczn¹ uwagê na dro¿noœæ
otworów nosowych. Nastêpnie oblewamy
cia³o psa zimn¹
wod¹ i w miarê
mo¿liwoœci ok³adamy go zmoczonym
równie¿
w zimnej wodzie
rêcznikiem.
Je¿eli w ci¹gu
kilkunastu minut
nie zaobserwujemy poprawy stanu
zwierzêcia
musimy natychmiast zwróciæ siê
po pomoc do lekarza weterynarii,
który zaordynuje
wlewy do¿ylne,
leki nasercowe,
stymuluj¹ce, a nawet glikokortykosteroidy.
Lekarz weterynarii
Artur Dobrzyński

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

 List do redakcji 
Witam,
Chcia³bym zwróciæ Pañstwa
uwagê na problem, który jest
szczególnie widoczny przy nowych w³adzach Warszawy.
A chodzi o „trawniki” (w cudzys³owie, bo u nas nie ma trawników, a tylko wytyczone miejsca
na ewentualn¹ zieleñ). W tym
roku nikt ich nie kosi! Zw³aszcza
na Pradze! Zapraszam na ulicê
Szaserów, Ch³opickiego i wszystkie boczne.
Na trawnikach ju¿ nie ma œladu po trawie, jest ca³kowicie zag³uszona zielskiem i chwastami.
To chyba kwalifikuje siê do
prokuratora, bo doprowadzono
do zniszczenia i tak marnej zieleni. Teraz ju¿ nie da siê wypleniæ tych chwastów. A na nowo
posian¹ trawê na pewno nie ma
co liczyæ. Ktoœ odpowiedzialny
w tzw. miejskiej zieleni ma i nas,
i zieleñ w przys³owiowym nosie.
Podejrzewam, ¿e nie ma pojêcia, na czym polega jego praca
w tym miejscu... Ktoœ nie wie, ¿e
kosi siê wtedy, kiedy jest to potrzebne, a nie wtedy, kiedy nam
siê zechce. Tak naprawdê
o trawniki dbano najlepiej za
prezydentury Pana Piskorskiego
(niby te¿ PO, ale jak¿e inne).
Przy okazji zieleni nale¿y te¿
zwróciæ uwagê, ¿e nikt z w³adz
nie dba o nasze ulice.
Na Pradze Po³udnie jakiœ
czas temu k³adziony by³ kabel
elektroenergetyczny od stacji
przy ul. Zamienieckiej (przy £ukowskiej) wzd³u¿ ulic: Zamieniecka, Ch³opickiego, Szaserów
do Wiatracznej. Wykonywa³a to
ekipa u¿ywaj¹ca samochodów
z napisem „Œwiêcki” chyba.
Zniszczy³a wszystko po drodze trawniki, chodniki, parkingi
z kostki Bauma. Myœla³em, ¿e
ktoœ im tej pracy nie odbierze,
¿e przypomni im o obowi¹zku
naprawy zniszczeñ. A sk¹d! Teraz skrêcamy nogi na luŸno
rzuconych p³ytach, na nierównoœciach kostki, która by³a wykonana bardzo dobrze i mia³a
wieloletni¹ gwarancjê, a teraz
jest tylko wspomnieniem, a zamiast zieleni mamy zielsko rosn¹ce na wykopanej glinie. Mogê pokazaæ.
A piszê o tym, bo zauwa¿y³em,
¿e robili podobne prace wzd³u¿
ul. Waszyngtona. Z podobnym
efektem koñcowym.

W cywilizowanych krajach
wierzchni¹ warstwê wykopanej
ziemi uk³ada siê oddzielnie na
folii, dziêki temu potem k³adziona jest ona na wierzch zamiast
wykopanej gliny i gruzu. To taka
ró¿nica kultur. Ale czy tylko kultur? Piszê do Pañstwa, bo mo¿e
Wasza interwencja przypomnia³aby komu trzeba o obowi¹zkach
– odnoœnie zieleni.
(sta³y Czytelnik,
dane do wiadomoœci redakcji)
***
Wymienione przez czytelnika
ulice: Szaserów, Ch³opickiego
i Zamieniecka znajduj¹ siê
w administrowaniu Zarz¹du
Dróg Miejskich - za stan trawników wzd³u¿ nich odpowiada
Zarz¹d Oczyszczania Miasta
z siedzib¹ przy Al. Jerozolimskich 11/19. Wydzia³ Ochrony
Œrodowiska Dzielnicy Praga Po³udnie uzyska³ od ZOM informacjê, ¿e od pocz¹tku roku do
6 czerwca 2007 r. trawniki w pasach drogowych tych ulic by³y
skoszone dwukrotnie. W ci¹gu
roku w ZOM-ie przewidziano 4
lub 5-krotne koszenie trawników (w zale¿noœci od warunków pogodowych). Niestety
obecnoœæ du¿ej iloœci chwastów
na trawnikach jest nieunikniona
w warunkach miejskich miêdzy
innymi dlatego, ¿e:
- wystêpuje du¿e zasolenie gleby spowodowane zwalczaniem
œliskoœci w okresach zimowych,
- zasolenie spowodowane odchodami psów (szczególnie
mocz powoduje wypalanie trawy i zasiedlanie tych miejsc
chwastami),
- d³ugotrwa³e susze wystêpuj¹ce w ostatnich latach powoduj¹ ca³kowite wypalanie trawy.
W tej sytuacji trawa, jest wypierana przez chwasty, które
w przeciwieñstwie do niej znosz¹ ekstremalnie niekorzystne
warunki glebowe.
Pewn¹ poprawê w tym wzglêdzie daje czêste koszenie trawników, dziêki czemu chwasty s¹
niszczone a trawa lepiej sie rozkrzewia. S³u¿by miejskie staraj¹
siê kosiæ trawê jak najczêœciej,
jednak œrodki finansowe pozwalaj¹ na maksymalnie 6-krotne
koszenie trawników w sezonie.
Podobnie sprawa wygl¹da na
ulicach gminnych utrzymywanych przez Wydzia³ Ochrony

Œrodowiska dla Dzielnicy Praga Po³udnie (generalnie ulice
boczne, po których nie je¿d¿¹
autobusy). Trawniki nie s¹
w najlepszym stanie z tych samych powodów, a tak¿e z powodu nagminnego parkowania
samochodów na trawnikach.
Szczególnie
parkowanie
w okresie zimowym, kiedy
trawniki nie s¹ widoczne, powoduje niszczenie murawy,
która nie mo¿e siê samodzielnie
odtworzyæ. Wykonywanie rekultywacji trawników jest bardzo kosztowne, dlatego w ka¿dym sezonie, typowane s¹
trawniki bêd¹ce w najgorszym
stanie i jednoczeœnie takie,
które mo¿liwe bêd¹ do utrzymania przez d³u¿szy okres czasu (np. brak parkuj¹cych samochodów). Dla zobrazowania
skali problemu pragnê poinformowaæ, ¿e jednorazowa rekultywacja wszystkich trawników
utrzymywanych wzd³u¿ ulic
gminnych przez Dzielnicê kosztowa³aby przy obecnych cenach ok. 2,8 mln z³otych, podczas, gdy na ca³oœæ prac zwi¹zanych z utrzymaniem zieleni
(drzew, krzewów, trawników)
wzd³u¿ ulic dzielnicy Praga Po³udnie zarezerwowano w 2007
roku kwotê 600 tys. z³.
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska
wykonuje jednak rekultywacjê
trawników, a tak¿e zabezpiecza
je przed parkowaniem samochodów stawiaj¹c niskie, kilkudziesiêciocentymetrowe ogrodzenia.
Sprawa u³o¿enia kabla elektroenergetycznego w ul. Zamienieckiej, tak¿e dotyczy ZDM
i ZOM, a nie Dzielnicy. Z informacji uzyskanych w Zarz¹dzie Oczyszczania Miasta wynika, ¿e wykonawca robót firma „Œwiêcki” wywi¹za³a siê
z rekultywacji zniszczonych
trawników i wykonania nasadzeñ krzewów, zgodnie z ustaleniami dokonanymi z ZOM.
Urz¹d Dzielnicy przeka¿e natomiast Zarz¹dowi Dróg Miejskich informacjê o zastrze¿eniach co do jakoœci odbudowy
chodnika i parkingu, z sugesti¹,
by ZDM wyegzekwowa³ od
wykonawcy poprawienie robót.
Adam Grzegrzó³ka
wiceburmistrz
dzielnicy Praga Po³udnie
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CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT







Grochów – ul. Igañska 2
810 85 23

Centrum Fryzur
i Paznokci

 Tipsy - ¿el, akryl – 60 z³.
 Manicure – 15 z³,
pedicure – 30 z³.
 Strzy¿enie – od 10 z³.
 Farba, baleyage, trwa³a
od 40 z³.
 Modelowanie + strzy¿enie
od 25 z³.

PSY
KOTY
GRYZONIE
RYBY
PTAKI
GADY

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

L i c e n c j o n o w a n y Z a k ł a d P ro d u k c y j n y

PRODUCENT
OKIEN PCV I ROLET
Biuro Handlowe: Warszawa, ul. Zamieniecka 76, tel./fax.

879−89−54

Miej fantazję – łap okazję!

US£UGI FRYZJERSKIE
w godz. 1030-1800
Renciœci, emeryci
pi¹tki, soboty specjalna cena!

al. Waszyngtona 67
tel. 022 870−43−73

6 MIESZKANIEC

RABAT LETNI 35%

OKNA PCV

HOTEL
STRZYŻENIE I PIELĘGNACJA
SKLEP – ARTYKUŁY DLA ZWIERZĄT
RABAT DLA EMERYTÓW – 20%

 Żaluzje
 Roletki
materiałowe
 Moskitiery
 Verticale

RABAT
45%
MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

PŁATNOŚĆ RATALNA

Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B
672 04 40

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

JUŻ W
S I E D ZN O W E J
IBIE

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

SPECJALNE ZNIŻKI
DLA CZYTELNIKÓW „MIESZKAŃCA”

Kobiecym okiem

To ju¿
nie to!
Doœæ iluzji oraz z³udzeñ. Nie
wiem, czy popieram zamkniêcie
sklepów w niedziele i œwiêta, ale
wiem, ¿e jeœli ju¿ – to zamkniêcie wszystkich sklepów a nie tylko niektórych. No bo jak: w jednych wyzyskuj¹ pracowników
ka¿¹c im zaniedbywaæ rodziny
i pracowaæ w niedziele, a w innych nie? Czy mo¿e w tych
ewentualnie otwartych zatrudni¹ tylko samotnych?!
W ogóle to mi siê nie podoba.
Cieszy³am siê, a jak¿e, gdy
wchodzi³y hipermarkety. Mia³am
spore doœwiadczenie w kupowaniu w nich za granic¹ i wiem, jak
s¹ wa¿ne dla niezbyt zamo¿nych.
Ta sama m¹ka, cukier, proszek do prania czy herbata, co
w innych sklepach, tu kosztowa³y o wiele, wiele taniej. Wówczas wydawa³o siê, ¿e standard
robienia zakupów w takim

Géancie to naprawdê coœ!
Wkrótce zaczêli podnosiæ poziom inni: nawet na „Szembeku” wprowadzili druciane wózki, jak w markecie! Kody kreskowe, skanery przy kasie, byle
klient nie czeka³ d³ugo...
Co do sklepów – zamiast
Géanta mamy Real. Skaner

Co tam panie na Pradze...

Na zdrowie
- Coœ pan taki wpadniêty, panie Eustachy? Kazimierz G³ówka jak zwykle szybko przechodzi³ do rzeczy, gdy¿ wyznawa³ zasadê, ¿e mê¿czyzna po 50-ce nie ma ju¿ czasu na pierdo³y.
A pan Eustachy Mordziak rzeczywiœcie wygl¹da³ nietêgo.
- Widzisz pan, panie Kazieñku, ugodzony zosta³em…
- Co, kto, jak, kiedy?
- Znaczy w dumê narodow¹ zosta³em ugodzony.
Z pana Kazimierza zesz³o powietrze. Gdy ju¿ wiedzia³, ¿e jego koledze niczego nie przetr¹cili, ani nic nie odbili, zapyta³
ca³kiem spokojnie: - powiedz pan do cholery, o co siê rozchodzi, bo mnie zaraz szlag trafi. Strachu ¿eœ mi pan napêdzi³.
- To pan nie wiesz? Endrju, Jêdrek Lepper znaczy, poszkapi³
sprawê i w Brukseli wódkê przegra³ z kretesem.
- Nic nie przegra³, nic nie przegra³.
- Jak nie, jak teraz ka¿dy pigmej ka¿d¹ swoj¹ berbeluchê,
bêdzie móg³ „wódk¹” nazywaæ. A przecie¿ panie Kazieñku
wódka, to nasze, NASZE! dobro narodowe. Jak pan weŸmiesz
j¹ pod s³oñce, to od razu widaæ, ¿e czyste z³oto. Kartofliska dobrze nas³onecznione, zbo¿a ¿adnym œwiñstwem nie tkniête.
A inne? Ze œmieci ju¿ pêdz¹…
- Niestety musisz siê pan z tym pogodziæ. Tym bardziej, ¿e
wódka wcale nie jest polskim wynalazkiem, choæ swój wk³ad
w rozwój kultury œwiatowej posiadamy.
- Jak to nie nasz wynalazek, jak to nie nasz! Tyle poœwiêceñ,
a pan mówisz, ¿e nie nasz, panie Kazieñku?

dzia³a prawid³owo w co czwartej kasie, klimatyzacja szwankuje a nieszczêsny personel
w upalnym zaduchu z mozo³em
wbija rêcznie ka¿dy towar. Kolejki do kas – czeka siê i czeka...
Komunikacja miêdzy kasjerami
a ich szefostwem odbywa siê,
z przeproszeniem, jak na pa-

stwisku, bo telefony przy kasach nie dzia³aj¹: siê wstaje
i siê wrzeszczy. Brudne koszyki,
ceny skandalicznie inne w kasie, inne na etykiecie. Skoñczy³a siê bajka, skoñczy³y marzenia, pozosta³a rzeczywistoœæ inna, ni¿ mia³a byæ.
S³u¿ba zdrowia te¿ wola³aby
byæ s³u¿b¹ XXI wieku, a nie wyzyskiwanym pañszczyŸnianym
parobkiem, za miskê strawy
i ³ach na grzbiet. Ka¿dy by wola³... Có¿, jacy „pañstwo” taka
„s³u¿ba”. Jedni pakuj¹ siê
i w nogi, innym chce siê jeszcze
protestowaæ.
Czasem przypominam sobie
tamto „solidarnoœciowe” lato.
Ile¿ by³o nadziei, oczekiwañ, ile
obaw! Ale wtedy baliœmy siê
„ich” a nie – swoich. Dzisiaj
sytuacja siê zmieni³a... Strajki,
o których moje pokolenie czyta³o tylko w podrêcznikach historii widzê z bliska. „Smaczki”
w³adzy o których szeptano za
Gierka dzisiaj strasz¹ z gazet,
o internecie nie wspomnê.
Co tam sklepy i s³u¿ba zdrowia! Nie tylko z nimi mia³o byæ
inaczej, a wysz³o... jak widaæ!
żu

- No widzisz pan, jak to zabobon dzia³a! Pierwszego historycznie poœwiadczonego pêdzenia dokona³ niejaki Zosimos z Panopolis ok. roku 400 n.e. Tak wczeœnie, panie Eustachy ludzkoœæ zaczê³a. Wtedy myœmy mo¿e pierwsze dukty w nadwiœlañskich puszczach go³ymi rêkami wyrywali. ¯eby by³o jeszcze dziwniej - gorza³ê udoskonalili Arabowie,
którzy jej dziœ do gêby nie bior¹. Do Europy wódeczka dotar³a dopiero w XII wieku wraz z powracaj¹cymi z wypraw
krzy¿owych rycerzami. No bo jak sobie jeden z drugim pomyœla³, co w domu zastanie po tylu latach, to musia³ siê nar¹baæ. W Polsce po raz pierwszy s³owa „wódka” u¿yto
w roku 1405 w sandomierskich pismach s¹dowych. Pewnie jakiœ rodak nagrza³ siê kapkê i da³ drugiemu po mordzie. Jest natomiast faktem, ¿e od pocz¹tku wódka traktowana by³a jak lekarstwo. Mówi³o siê nawet aqua vitae, woda ¿ycia. Po naszemu „okowita”.
– A, to st¹d nasze „na zdrowie”. Albo: „niech nam sterczy
ogon lisi, pijem zdrowie panny Krysi”… A propos Krysi, to
mojej Krysi najbardziej podoba siê: „no to chlup w ten g³upi dziób”… patrzy wtedy na mnie tak jakoœ dziwnie.
- Sam pan widzisz, ¿e Jêdrka niepotrzebnie pan przeklinasz.
Jêdrek ch³op otrzaskany. Tyle lat pod GS-em sta³, to swoje wie.
Jak pana zaprosz¹ na kieliszek, to bêdziesz siê pan zastanawia³ z czego to jest – z zió³, z pestek, kory, wyt³oków, any¿u, ry¿u, czy z cukru? Odmówisz pan?
- No, nie wypada. Jak zapraszaj¹.
- No jasne. Bêdziesz pan broni³ honoru narodowego a¿ do
spodu. Bo, panie Eustachy, niewa¿ne z czego, wa¿ne ¿eby sponiewiera³a.
Szaser

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Spotkanie
„U Matysiaków”
Najpierw – serdeczne podziêkowania dla redakcji „Mieszkañca”, poniewa¿ to
dziêki niej nawi¹za³em kontakt z panem Marcinem Piêtk¹, terapeut¹ w Domu Pomocy Spo³ecznej im. „Matysiaków” (bo tak brzmi oficjalna nazwa tej placówki) przy
ulicy Arabskiej 3 na Saskiej Kêpie. Chodzi³o o spotkanie z mieszkañcami „Domu
u Matysiaków”; tak wiêc powsta³a natychmiast gra s³ów „przez Mieszkañca do Mieszkañców”, co nast¹pi³o we wtorek, 12 czerwca o godzinie 15,30.
Dawno ju¿ nie mia³em tak wdziêcznego audytorium. Wszystkie panie i wszyscy
panowie chwytali natychmiast pointy, zw³aszcza dotycz¹ce PRL’u, choæ oczywiœcie
w tej sprawie by³y ró¿nice zdañ. Mówi³em na temat „Czy nale¿y zlustrowaæ Jana
Paw³a II”, poniewa¿ – z wyj¹tkiem pierwszej pielgrzymki naszego Papie¿a do Polski w 1979 roku, kiedy jeszcze rz¹dzi³ Gierek - wszystkie kontakty z Polsk¹ do czasu upadku komunizmu w latach 1989-90, Jan Pawe³ II utrzymywa³ oczywiœcie z Koœcio³em i z „Solidarnoœci¹”, ale równie¿, z koniecznoœci, z nastêpc¹ Gierka czyli
z Wojciechem Jaruzelskim.
Kontakty te by³y nawet zaskakuj¹ce. Zw³aszcza przed i w czasie drugiej pielgrzymki Papie¿a do Polski. Odby³a siê ona w 1983 roku, a wiêc w pó³tora roku po
stanie wojennym z 13 grudnia 1981. Wprawdzie stan wojenny zosta³ zawieszony
31 grudnia 1982 roku, a Lech Wa³êsa zwolniony z internowania 14 grudnia tego
samego roku, ale Jan Pawe³ II zgodzi³ siê przyjechaæ do Polski w dniach od 16 do
23 czerwca 1983, a wiêc w czasie zawieszonego wprawdzie, ale oficjalnie trwaj¹cego stanu wojennego. I oczywiœcie w czasie, gdy Jaruzelski by³ nie tylko premierem,
ale i I sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR. A wiêc „pierwszym komunist¹” Polski. A jednak Papie¿ do Polski przyjecha³. A 6 grudnia 1989 roku, w swych listach
uwierzytelniaj¹cych, z³o¿onych Jaruzelskiemu przez nuncjusza apostolskiego, abp
Józefa Kowalczyka, po ³acinie, Jan Pawe³ II nazwa³ Jaruzelskiego „Wybitnym i Czcigodnym Mê¿em, Prezydentem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Mo¿na wiêc
oskar¿yæ Jana Paw³a II o „fraternizowanie siê” z Jaruzelskim.
Mieszkañcy „Domu u Matysiaków” s³uchali tej mojej opowieœci z zainteresowaniem, ale i z pewnym sceptycyzmem. W czasie dyskusji, interesowali siê te¿ moj¹
skromn¹ osob¹, pytaj¹c na przyk³ad czy czu³em siê „komunist¹”. A gdy próbowa³em kreœliæ sw¹ dziennikarsk¹ karierê anegdotami z ¿ycia, œmiali siê wprawdzie,
ale nie uwa¿ali, by by³o to wyjaœnienie dostateczne. Atmosfera jednak ogólnie by³a dobra.
Po mojej pogawêdce, moj¹ ¿onê, El¿bietê (bo ze mn¹ by³a) i mnie przyjêli goœcinnie: pan dyrektor Domu „U Matysiaków” mgr in¿. Andrzej Wyro¿emski, oraz
panie: Kamila Leœkiewicz - psycholog, Daniela Podbielska, pielêgniarka i Jadwiga
Rozwadowska – kierownik sto³ówki i kuchni. Rozmawialiœmy o „40 plus” latach
Domu u Matysiaków (w³aœnie w roku ubieg³ym przypad³o czterdziestolecie), oraz
o ludziach wybitnych, którzy go odwiedzili – m. in. o Hance Bielickiej, której niestety ju¿ nie ma, o Franciszku Pieczce i oczywiœcie o Andrzeju Kopiczyñskim, który
reprezentowa³ Klub Czterdziestolatków. Pani Rozwadowska poda³a sernik w³asnego wypieku tak wspania³y, ¿e pojawi³o siê pytanie o Ÿród³o tej wspania³oœci. I tu
pani Jadwiga ujawni³a Wielk¹ Tajemnicê: do wypieku u¿ywa wy³¹cznie sera bez
dodatku ziemniaków, a niektóre cukiernie, dla zysku to czyni¹. A druga sprawa
dotyczy³a wczeœniejszego pytania na sali, co, wed³ug mnie jest najbardziej atrakcyjne w ¿yciu. Odpowiedzia³em, ¿e podró¿e. Podczas poczêstunku pytanie to pad³o
ponownie. Odpar³em, ¿e doda³bym jeszcze coœ, a nawet, ¿e zast¹pi³bym podró¿e
czymœ innym, ale ¿e na sali nie œmia³em. Zgodzono siê, ze pe³na odpowiedŸ powinna obejmowaæ podró¿e, mi³oœæ ma³¿eñsk¹ i to coœ. Ale co to jest? To nawet wiêksza tajemnica, ni¿ wielka tajemnica wypieku sernika. Bo sama wzmianka o niej,
u niektórych osób wywo³uje... wypieki.
Zygmunt Broniarek
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FRYZJERSTWO DAMSKIE, MÊSKIE, DZIECIÊCE
Pe³en zakres us³ug

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

ZAK£AD US£UG
TAPICERSKICH I STOLARSKICH
d. „Redom” ul. Walecznych 76,
tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
renowacjê wszystkich
mebli tapicerowanych,
nowoczesnych i stylowych
nowe meble na wymiar, wersalki,
tapczany, fotele, naro¿niki itd.
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
szycie kurtyn, kotar,
zas³on, firan
³¹cznie z monta¿em karniszy
zabudowy z p³yt meblowych
i meble uzupe³niaj¹ce
posiadamy wybór tkanin
i transport
ZAPRASZAMY:

w godz. 700−1800, sob. 900−1400

Gabinet
Stomatologiczno –
−– Lekarski
Warszawa,
ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00−20.00

KOMIS MEBLOWY
 Sprzeda – kupi
 Wywiezie – przeprowadzi
 Meble, AGD, RTV
ul. Grochowska 243/245
tel. 022 353-73-93;
0661-99-99-13
www.meblokomis.pl

TAPICER KREDYTY Gabinet stomatologiczny
* 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

 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

TA D E X
OPONY
Warszawa,
ul. Ostrobramska 38b
tel. 610 60 05
 Monta¿ i wywa¿anie
komputerowe
 Sezonowe przechowywanie
i sprzeda¿ opon 
 Prostowanie felg

WYSOKIE KWOTY DO 50 000 Z£.
OKRES KREDYTOWANIA DO 72 MIESIÊCY.
MINIMALNY DOCHÓD 470 Z£ NETTO.
MO¯LIWOÆ £¥CZENIA
KILKU KREDYTÓW W JEDEN,
Z NI¯SZ¥ RAT¥.
DECYZJA W 15 MINUT.
AKCEPTUJEMY RÓWNIE¯ UMOWY ZLECENIE.

BIURO FINANSOWE:
Warszawa, ul. Poligonowa 3, pok. 329
tel. 813-07-83, 0603-507-106

lek. stom. Alicji Surowieckiej

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
leczenie zachowawcze ❍ chirurgia ❍ protetyka
❍ profilaktyka

Otwarcie 30 czerwca

Studia Urody
Wykonujemy dekoracje okien:
 firany, zas³ony, story rzymskie
i austriackie
 monta¿ karniszy, pomiary i projekty
 pokrowce na meble i narzuty
 du¿y wybór tkanin
ul. Igañska 2 lok. 6
tel. 022 810-24-73; 0503-679-679
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 1100-1800

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

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

ul. Grochowska 100
tel. 022 673−12−56
pon.-pt. 800-2000; sob. 800-1500

 Fryzjerstwo
damsko-mêskie
 Tuba opalaj¹ca
 Kosmetyka cia³a
 Medycyna estetyczna
 Masa¿e
Darmowe porady
z medycyny estetycznej
w dniu 3 lipca (1500-1700)
Zapraszamy!

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

 firmy OC dzia³alnoœci
 auta, domy, mieszkania
 emerytalne, zdrowotne, na ¿ycie
 OFE, IKE, Inwestycje
ul. Mycielskiego 20
tel. (022) 813−76−39
0602−787−017, 0601−097−814

BIURO RACHUNKOWE
Al. Stanów Zjednoczonych 72/314
 Prowadzenie ksi¹g handlowych
 KPiR, rycza³t
 PIT, CIT, VAT, ZUS
 Licencja MF
 Odbieranie dokumentów
 Konkurencyjne ceny
tel. 506-007-000; 509-335-889
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„Praska Wyspa Skautów”

nostki harcerskie) wbili pami¹tkowe gwoŸdzie w drzewiec.
Przyznano tak¿e nominacje,
wyró¿nienia i nagrody. W apelu
wziê³a udzia³ pani Danuta Rosner, autorka m.in. hymnu hu-

wy nie ma, ¿eby mnie tam nie
by³o.
Od razu po apelu dru¿yny
harcerskie i organizatorzy przenieœli siê na Mariensztat, gdzie
odby³o siê Skautowe Przes³anie
dla Warszawy. Oko³o 500 harcerzy i wêdrowników z Chor¹gwi Sto³ecznej stworzy³o razem
6 plakatów przedstawiaj¹cych
harcerskie wartoœci. – Ci¹gle s¹
ludzie, dla których harcerstwo
jest czymœ wartoœciowym, inni
myœl¹, ¿e jest to zwyk³e gania-

fca, zwi¹zana z harcerstwem od
74 lat! – Zorganizowa³am i poprowadzi³am 102 obozy, wychowa³am wielu instruktorów.
Je¿eli s¹ jakiekolwiek uroczystoœci harcerskie, to nawet mo-

nie w krótkich portkach po lesie. Dla mnie z kolei daje to gigantyczn¹ satysfakcjê. To pomog³o mi te¿ wybraæ moj¹ drogê. Odk¹d pamiêtam, zajmujê
siê ma³ymi dzieæmi wstêpuj¹cy-

Du¿e wojskowe namioty ustawione równo
obok siebie tworz¹ kwadrat. Obok nich proporce, nieopodal, z komina kuchni polowej
wydobywa siê smuga dymu. Na œrodku placu powiewa bia³o-czerwona flaga. 16 i 17
czerwca Park Skaryszewski zmieni³ siê
w „Prask¹ Wyspê Skautów”.
Uczestnicy Zlotu mieli a¿
dwa powody do œwiêtowania:
stulecie ruch skautowego
i nadanie odnowionego sztandaru Hufca ZHP Warszawa Praga Po³udnie. Nazwa hufca mo¿e byæ myl¹ca. W rzeczywistoœci skupia on ponad tysi¹c osób
z czterech dzielnic. Oprócz Pragi Po³udnie s¹ to: Rembertów,
Weso³a i Wawer.
Dla zuchów i harcerzy skautowa przygoda rozpoczê³a siê
w sobotni poranek, kiedy wyruszyli na trasê gry o nazwie
„Podró¿ dooko³a œwiata”. Po
powrocie do obozu i po¿ywnym posi³ku odby³ siê apel.
Wyj¹tkowy, poniewa¿ koñczy³
akcjê Sztandar Hufca polegaj¹c¹ na zbieraniu funduszy na renowacjê sztandaru. Komendant
hufca Piotr Olejniczak przekaza³ odnowiony sztandar pocztowi (na zdjêciu). – W 100 lecie
skautingu, w 50 rocznicê odrodzenia harcerstwa na Pradze,
mamy nasze œwiêto. 40 lat temu, praski Hufiec otrzyma³
imiê 1 Warszawskiej Dywizji
Piechoty im. Tadeusza Koœciuszki i sztandar. Tamten sprzed
lat poszarza³ i wyblak³, nowy
lœni i promienieje w s³oñcu –
tak brzmia³ rozkaz specjalny
odczytany w czasie apelu.
Na odnowiony sztandar z³o¿ono zobowi¹zanie instruktorskie i przyrzeczenia. G³ówni
fundatorzy (poszczególne jed-

mi do harcerstwa, dlatego zdecydowa³am siê na studia pedagogiczne – mówi Justyna KaŸmierczak, od 9 lat w harcerstwie.
Wieczorem, uczestnicy Zlotu, zasiedli w muszli koncertowej Parku Skaryszewskiego,
gdzie odby³ siê festiwal „Tortuga”. Harcerze wraz z okolicznymi mieszkañcami us³yszeli
niezwyk³e opowieœci o losach
za³ogi pirackiego galeonu,
przeplatanej piosenkami wykonanymi przez dru¿yny.
W niedzielny poranek harcerze wyruszyli na mszê œwiêt¹
odprawian¹ w koœciele pod wezwaniem Bo¿ego Cia³a na Kamionku, podczas której zosta³
poœwiêcony odnowiony sztandar hufca. Podczas œwiêcenia
sztandaru ksi¹dz zaapelowa³ do
polskich skautów by byli wierni temu sztandarowi jak Bogu
i OjczyŸnie. Podczas mszy
œpiewa³a schola z³o¿ona z harcerzy hufca. Osoby, które nie
uczestniczy³y we mszy, bra³y
udzia³ w rozwa¿aniach bêd¹cych elementem rozwoju duchowego ka¿dego skauta.
Po powrocie do obozu, rozpocz¹³ siê turniej zastêpów.
Wziêli w nim udzia³ wszyscy
mieszkañcy Praskiej Wyspy
Skautów. By³a to okazja do
podkreœlenie pracy poszczególnych zastêpów oraz wyboru
najlepszego.
Dwudniowe, pe³ne wra¿eñ
spotkanie zakoñczy³ apel koñcowy, po którym uczestnicy zlotu
z³o¿yli namioty i dok³adnie posprz¹tali teren. Œlady, które pozostawi³a „Praska Wyspa Skautów”
s¹ teraz w harcerskich sercach.
Piotr Bartoszewicz

REKLAMA

Wracają dyżury
w szpitalach
Pocz¹wszy od 1 lipca br. Biuro Polityki Zdrowotnej Urzêdu m.st. Warszawy w uzgodnieniu z warszawskimi placówkami ortopedyczno-urazowymi
ustali³o poni¿szy grafik ca³odobowych dy¿urów.
poniedzia³ki - Szpital Chirurgii Urazowej ul. Barska 16/20
wtorki - Szpital Bródnowski ul. Kondratowicza 8
œrody - Klinika Ortopedii ul. Lindleya 4
W pozosta³e dni:
czwartki - jednoczeœnie wszystkie ortopedyczne oddzia³y miejskie
pi¹tki - Szpital Czerniakowski ul. Stêpiñska 19/25
soboty - Szpital Œródmiejski „Solec” ul. Solec 93
niedziele - Szpital Praski Al. Solidarnoœci 67,
- Szpital Bielañski ul. Ceg³owska 80
(ab)

Panorama Pragi z estakady przy Ostrobramskiej
REKLAMA

KORTY TENISOWE

AUTO
SZKO£A

Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza

codziennie w godz. 800-2200
 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje
www.tenis-olszynka.pl

JU¯ PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA KARNETY NA SEZON LETNI!

KAT. „A” „B” „C” „E”

ROZPOCZĘCIE 4 i 18.07
tel. 613−63−53,
672−80−50, 813−65−05,
Uczymy z sukcesem!

Spo³em WSS
Praga Po³udnie
zaprasza do zmodernizowanego pawilonu
przy ul. Ochoczej 34
Ca³kowicie odmieniony pawilon zapewnia dogodne
warunki zakupów.

FRYZJER
Damsko−Dziecięcy
Zawsze Tanio!!!
Zapraszamy
Pon.-pt. 10.00-18.00;
Sob. 9.00-14.00

ul. Ostrobramska 116
(róg Budrysów)
tel. 022

813−63−49

PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.
Warszawa, ul. Klonowa 16
(przy pl. Unii Lubelskiej)
(szko³y przeniesione z ul. Noakowskiego,
Nowowiejskiej, Wiktorskiej i Górnoœl¹skiej)
tel. 646 44 97, 849 37 35,
sekretariat czynny 16-18
UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do
Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Technikum Ekonomicznego
dla doros³ych zaocznie
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE
(kurs roczny)

Kurs przygotowawczy do matury
organizowanej w styczniu i maju 2008
wed³ug „starego i nowego programu”
(Niskie czesne – p³atne w ratach)

Bogaty asortyment artyku³ów spo¿ywczych, nabia³u,
wêdlin i miêsa oraz mro¿onek eksponowany jest
w nowoczesnych urz¹dzeniach ch³odniczych i rega³ach.

W dniach 28.06–18.07 br.
zapraszamy do zakupów wielu towarów
po cenach promocyjnych!
Zapraszamy:  od pon. do pi¹tku w godz. 600-2000
 w soboty 7.00-15.00
Dla klientów dostêpny jest PARKING.
REALIZUJEMY KARTY KARTY KLIENTA SPO£EM Z 3% RABATEM,
KARTY P£ATNICZE oraz BONY SODEXHO
Sieæ VIA – zap³ata za domowe rachunki
oraz do³adowania telefonów
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ORGANIZUJEMY KURSY:
ksiêgowoœci komputerowej,
komputerowe, sekretarek,
jêzyków obcych,
przygotowawcze do egzaminów
dojrza³oœci.
Realizujemy zlecenia firm,
banków, spó³ek w zakresie
szkolenia pracowników.

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 (12.30-21.00)
i niedzielê (8.00-15.00)
Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00

KREDYT
GOTÓWKOWY
KONSOLIDACYJNY
do 6 tys. złotych
na dowód osobisty
Serocka 3

Wejœcie:

Grochowska 152

022 610 52 00

Media a władza
„Media wobec w³adzy” – pod takim tytu³em, 19 czerwca w Domu Parafialnym koœcio³a przy pl. Szembeka odby³o siê spotkanie ministra Jaros³awa Sellina z mieszkañcami Pragi Po³udnie. Spotkanie zorganizowali pose³ dr Artur Górski i radna Warszawy Ma³gorzata Za³êcka.
Jaros³aw Sellin jest specjalist¹ od mediów. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pe³ni funkcjê sekretarza stanu. Ju¿ przed spotkaniem sala parafialna zosta³a
ca³kowicie wype³niona przez
mieszkañców. Organizatorzy co
i rusz przynosili krzes³a z innych pomieszczeñ parafii i jakimœ cudem wciskali je pomiêdzy ustawione ju¿ siedziska.
Zaplanowane na pó³torej godziny spotkanie przeci¹gnê³o siê
prawie dwukrotnie. Minister
Sellin mówi³ o roli mediów
i o ich dzia³aniach wobec w³adzy. Potem przez d³ugi czas odpowiada³ na pytania zebranych.
Mieszkañcy pytali praktycznie

o wszystko, co w jakikolwiek
sposób ³¹czy³o siê z mediami.
O to jak sobie radzi Andrzej
Urbañski nowy prezes TVP,
o pornografiê w telewizji, o to
dlaczego w³adze Osiedla Orlik
Jantar „wpuœci³y” na osiedle
tylko jednego dostawcê telewizji firmê „Aster City” i blokuj¹
dostêp konkurencyjnym firmom... Momentami dyskusja
by³a tak gor¹ca, ¿e wspó³organizatorka spotkania, radna Warszawy Ma³gorzata Za³êcka
(PiS) musia³a siê wykazaæ nie
lada zdolnoœciami, aby ostudziæ
atmosferê i zapanowaæ nad
emocjami. Poradzi³a sobie. Pomog³o jej w tym doœwiadczenie
w kontaktach z ludŸmi, które

zdobywa³a jako dziennikarka
i jako samorz¹dowiec.
Warto przypomnieæ, ¿e spotkanie z ministrem Sellinem by³o ju¿ drug¹ debat¹, któr¹ na
Pradze Po³udnie wspó³organizowa³ dr Artur Górski (w marcu
w CPK, razem z radnym dzielnicy Adamem Jaworskim, pose³
Górski zorganizowa³ debatê
z doradc¹ Ministra Sprawiedliwoœci Zbigniewa Ziobro pt.
„Jak rz¹d buduje Pañstwo Prawa”). „Mieszkaniec” bacznie
przygl¹da siê zarówno aktywnoœci radnych, jak i pos³ów,
którzy mandat uzyskali w naszych okrêgach wyborczych.
I ta aktywnoœæ w odpowiednim
momencie zostanie przez nas

oceniona. Bo taki mamy obowi¹zek i prawo, o czym œwiadczy chocia¿by tytu³ czerwcowego spotkania „Media wobec
w³adzy”.

Zobaczyć problem niewidomych
Od przesz³o 20 lat po³udniowopraskie ko³o
Polskiego Zwi¹zku Niewidomych organizuje spotkania „z ciekawymi ludŸmi”. Na jubileuszowe, piêæsetne spotkanie, zarz¹d
ko³a zaprosi³ burmistrza Pragi Po³udnie,
Tomasza Kucharskiego.
- Te spotkania, to inicjatywa Zbigniewa Tippe – przyznaje kieruj¹cy ko³em PZN Janusz Cedro. – I chwa³a mu za tê inicjatywê
i pracê, któr¹ wk³ada w jej realizacjê, bo goœciliœmy ju¿ wielu naprawdê ciekawych i znanych ludzi. A spotkania ciesz¹ siê powodzeniem nie tylko wœród cz³onków naszego ko³a, przychodz¹ tak¿e okoliczni mieszkañcy. Ko³o PZN przy ul. Paca 39, które swoim zasiêgiem obejmuje nie tylko Pragê Po³udnie, ale tak¿e Wawer, Rembertów i Weso³¹, goœci³o m.in. Hankê Bielick¹, Jana Kobuszewskiego, Janusza Gajosa i resztê za³ogi „Czterech pancernych...” oraz
Tadeusza Sznuka. Burmistrz Tomasz Kucharski nie kry³ zadowole-

Przyjrzymy siê, czy nasi
przedstawiciele utrzymuj¹ kontakt z wyborcami, czy tak jak
radna Za³êcka i pose³ Górski
wykazuj¹ aktywnoœæ wœród wy-

nia, ¿e to w³aœnie on zosta³ zaproszony na jubileuszowe 500. spotkanie, w którym udzia³ wziêli tak¿e przedstawiciele w³adz
zwierzchnich po³udniowopraskiego ko³a PZN i œrodowisk zwi¹zanych z osobami niewidomymi i niedowidz¹cymi. Gospodarz dzielnicy opowiada³ o sobie, o poprzedniej pracy w wawerskim OPS
i aktualnej w urzêdzie Pragi Po³udnie. Znaczn¹ czêœæ spotkania
burmistrz przeznaczy³ na zaprezentowanie zebranym wizji inwestycyjnego boomu, który czeka dzielnicê w zwi¹zku z przygotowaniami do Euro 2012. Zadeklarowa³ te¿ wspó³pracê z ko³em.
„Mieszkaniec” zapyta³ jakie bol¹czki le¿¹ na sercu zarz¹dowi
ko³a. – Poprzedni burmistrz nam pomaga³ – wyzna³ przewodnicz¹cy Cedro. – Ot, chocia¿by w zrobieniu barierek przed wejœciem do
naszej siedziby. Liczymy, ¿e wspó³praca z obecnymi w³adzami te¿
siê bêdzie uk³ada³a. Problem mamy z op³atami za centralne ogrzewanie. P³acimy stawkê gospodarcz¹, jakbyœmy jakiœ biznes prowadzili, a przecie¿ my jesteœmy organizacj¹ po¿ytku publicznego
utrzymuj¹c¹ siê z w³asnych sk³adek. Zwróciliœmy siê do ZGN o obni¿enie stawki za centralne, ale nam odmówiono. Dziwne, bo analogiczna sytuacja na Pradze Pó³noc zosta³a za³atwiona pozytywnie... Panie burmistrzu! – „Mieszkaniec” przychyla siê do proœby
PZN – czas sprawiæ ¿eby ZGN zobaczy³ problem, z którym borykaj¹ siê niewidomi!
Adam Rosiński

REKLAMA

CENTRUM
GLAZURY
SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW
POLSKICH
I ZAGRANICZNYCH
 kabiny, wanny,
meble ³azienkowe
 glazura, terakota, gres
 panele, parkiet, korek
 p³ytki elewacyjne, klinkier
 kleje, fugi, listwy
 narzêdzia

borców, czy jedynie konsumuj¹
diety i wynagrodzenia, a swoje
mandaty traktuj¹ jako przechowalniê do kolejnej elekcji.
Magda K

REKLAMA

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

US£UGI BUDOWLANE

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

Oferujemy:
 tynki gipsowe
 tynki tradycyjne
 posadzki
 prace wykoñczeniowe
* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT
tel./fax 022 673-40-44;
kom. 602-108-646

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

BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ

EKODOM

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

Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„GROCHÓW”

OFERUJE
WSPÓLNOTOM
MIESZKANIOWYM
usługi związane
z zarządzaniem
i administrowaniem
nieruchomościami.
Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby Spó³dzielni
w Warszawie
przy ul. Kobielskiej 1,
tel. 673-08-01.
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ŚMIESZKANIEC

Warto wiedzieć
 Zdaniem biologów z pisma „Proceedings of the National
Academy of Sciences” hipopotamy i wieloryby to krewniacy!
Nad pochodzeniem hipopotamów i przypisaniem ich do in−
nych zwierząt zastanawiano się od dawna! Naukowcy przypu−
szczali, że hipopotam to kuzyn poczciwej świni. Okazuje się,
że byli w błędzie! Specjalistyczne badanie wykopalisk sprzed kilkudziesięciu mln
lat przekonało genetyków i biologów, że znane nam dobrze hipopotamy i wie−
loryby to rodzina. Wspólny przodek – czworonożny, zapewne słusznej postury,
chętnie pluskający się w wodzie, co prawda wymarł, lecz pozostawił po sobie po−
tomstwo, którego jedna część to prapradziadkowie wielorybów zaś druga – hi−
popotamów. Ciekawe, co wyrośnie z nich za kolejnych kilka milionów lat?!
 Sezon na osy i szerszenie! Nie wiesz, jak reagujesz na ich jad? Lepiej noś przy
sobie jednorazową strzykawkę i specyfik, zapobiegający natychmiast po wstrzyk−
nięciu śmiertelnym obrzękom. Nie miała go aktorka, Ewa Sałacka, która nagle
zmarła po użądleniu przez owada wprost w jamę ustną.
Ciekawska



Rady
ciotki
Agaty

Jak sprawdzić świeżość
jajka ? Surowe, zanurz
w wodzie. Świeże leży na
dnie, nieco starsze unosi się
do góry jednym końcem, a gdy
całe wypływa na powierzchnię
– lepiej go nie rozbijać, bo naj−
pewniej jest stare!
Ubijanie białek: białko nie
ubije się na sztywną pia−
nę, gdy jest stare lub,
gdy jest w nim choć odrobina
żółtka albo naczynie do ubija−
nia i mieszadła nie są idealnie
suche. Łatwiej ubić zimne biał−
ko zwłaszcza, gdy przed ubija−
niem lekko je posolimy.
Ubijanie śmietany: sku−
teczne tylko wtedy, gdy
śmietana jest naprawdę
zimna, po kilku godzinach w lo−
dówce (jeśli można, warto
oziębić naczynie do ubijania),
zaś cukier puder dodajemy
dopiero pod koniec ubijania.
Cytryna będzie bardziej
soczysta i aromatyczna,
jeżeli tuż przed wyciśnię−
ciem włożymy ją na 5 minut do
gorącej wody, a następnie
przez chwilę będziemy ją tur−
lać, lekko naciskając, po stole
i dopiero wyciśniemy sok. Jeśli
cytryna jest przywiędła lub
wiemy, że poleżała w lodówce,
lepiej moczyć ją znacznie dłu−
żej, lecz w bardzo zimnej wo−
dzie.
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 WAGA 24.09-23.10
Przed tob¹ szereg wa¿nych spraw zawodowych
i finansowych wymagaj¹cych szczególnej uwagi.
W najbli¿szym czasie postawisz na ambicjê i karierê. Bêdziesz te¿ w dobrej kondycji fizycznej
i nie zabraknie Ci si³ na realizowanie planów,
które sobie za³o¿y³eœ. Musisz tylko pomyœleæ jak
zadbaæ o uczucie w waszym zwi¹zku i co zrobiæ,
kiedy partner siê zbuntuje wobec twoich czêstych
nieobecnoœci w domu?
 SKORPION 24.10-23.11
Nie wszystko, co zaplanowa³eœ uda Ci siê zrealizowaæ w najbli¿szym czasie. Bêdziesz st¹paæ
ma³ymi kroczkami, aby zrealizowaæ swoje plany.
Trudno, trzeba bêdzie siê przystosowaæ. Ale wysi³ek i poœwiêcenie siê op³aci, sukces gwarantowany. Sporo nowoœci i pozytywnych uczuæ czeka
Ciê w sprawach sercowych. Nie uciekaj przed kolejn¹ szans¹, jak¹ przed tob¹ stawia los.
 STRZELEC 24.11-22.12
Najbli¿sze tygodnie przynios¹ szansê unormowania Twojej sytuacji zawodowej i finansowej.
Najwiêksze profity odniesiesz, gdy swoje si³y po³¹czysz z grup¹ osób, które bêd¹ dzia³aæ i myœleæ
podobnie jak Ty. W sprawach sercowych ma³y
zastój. Nie znaczy to jednak, ¿e nie odniesiesz
sukcesu towarzyskiego. A przed Tob¹ wiele obiecuj¹cych imprez... i nowych znajomoœci.
 KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Czeka Ciê czas spokoju i nadziei. Latem rozpiera
Ciê energia i chcesz j¹ gdzieœ zu¿ytkowaæ. Najlepszym wyjœciem bêdzie wyjazd na ciekaw¹ wycieczkê w góry lub rzucenie siê w wir obowi¹zków zawodowych. A tych nie bêdzie Ci brakowa³o. Nie zawsze taka sytuacja przynosi korzyœci. Ale zalet¹ bêdzie poznanie nowych ludzi i nawi¹zanie ciekawych
kontaktów, mo¿liwe, ¿e nie tylko zawodowych...
 WODNIK 21.01-19.02
Drogie Wodniki! Jako stuprocentowi idealiœci marzycie o wspania³ych wakacjach gdzieœ w spokojnym
zak¹tku - ciep³ym morzu, uroczej pla¿y i lazurowym
niebie... Mo¿liwe, ¿e wasze marzenia siê spe³ni¹, jeœli sami sobie pomo¿ecie... Mo¿e warto zagraæ w Totolotka? A nu¿ fortuna uœmiechnie siê w³aœnie do
was? W uczuciach bêdzie gor¹co, zw³aszcza to lato
mo¿e obfitowaæ w nowe, ciekawe znajomoœci.
 RYBY 20.02-20.03
Do wielu spraw podchodzisz zbyt emocjonalnie.
Twoje zmienne nastroje chwilami dra¿ni¹ najbli¿szych i otoczenie. Wiêc postaraj siê o wiêcej luzu
i odpowiedzialnoœci, a wszystko jakoœ siê u³o¿y. Uda
ci siê rozwi¹zaæ wiêkszoœæ problemów finansowych,
które Ciê dotychczas trapi³y. Niestety, jesteœ cz³owiekiem nies³ownym, i przez to masz k³opoty z otoczeniem. Jeœli nie zaczniesz pracowaæ nad tym, stracisz
bezpowrotnie wielu znajomych.
Merlin

✓
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Ziemniaki: przebogate od¿ywczo, zw³aszcza, jeœli gotowane w minimalnej iloœci wody lub pieczone czy sma¿one.
 placki kartoflane: ziemniaki zetrzeæ na tarce, odcisn¹æ sok (lub dodaæ m¹ki, jak kto
woli), wbiæ jajko, do³o¿yæ jedn¹ siekan¹ cebulkê, sól, pieprz czarny; wymieszaæ. Placki
sma¿yæ po obu stronach do zrumienienia. Z kwaœn¹ œmietan¹ - pycha!
 puree ziemniaczane och³odziæ, zmieszaæ z jajkiem i œmietan¹ (3- 4 ³y¿ki), zapiec na rumiano. Do tego jedno jajo sadzone na osobê i ewentualnie szpinak lub
ma³osolny.
 ziemniaki pokroiæ na niegrube plasterki, wraz z jedn¹ siekan¹ cebul¹ wrzuciæ na rozgrzan¹ patelniê. Sma¿yæ na doœæ
mocno, czêsto mieszaj¹c. Po 15 minutach przykryæ, znacznie zmniejszyæ gaz, niech dojd¹. Gdy s¹ miêkkie, podawaæ
Pyszna Józia
z kefirem, maœlank¹ lub zsiad³ym mlekiem.
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Dania z ry¿em - z jednego kilograma ry¿u z dodatkami
mo¿na upichciæ oko³o 10-12 porcji.
 ry¿ zapiekany z jab³kami: ugotowany ry¿ w³ó¿ warstwami
do formy wysmarowanej mas³em lub olejem: warstwa ry¿u, warstwa jab³ek (obranych o pokrojonych w cz¹stki lub plasterki),
posyp cukrem; na to ry¿, jab³ka, cukier itp. Ostatni¹ warstw¹
jest zawsze ry¿. Przykryj foli¹ aluminiow¹, zapiekaj oko³o 20 minut. Pod koniec zdejmij foliê.
 ry¿ sma¿ony: cebulê i start¹ na grubej tarce po³owê w³oszczyzny podsma¿ szybko na oleju, dodaj ry¿, sma¿ 5 min. mieszaj¹c. Dolej szklankê roso³u (np. z kostki),
przykryj i duœ 10 minut. Mo¿na dodaæ puszkê czerwonej fasoli lub cieciorki. Podawaj
z tartym serem.
 ry¿ polany jogurtem i cukrem – mo¿na dodaæ kakao lub truskawki!
Makaron: domowy lub kupny, doskona³y i syc¹cy. Mój ulubiony - makaron razowy!
 makaron ugotowaæ, wrzuciæ na patelniê, dodaæ pieprz i zio³a, wbiæ po jednym jaju dla ka¿dego, zamieszaæ. Gotowe!
 makaron ugotowaæ, polaæ sosem: udusiæ na oliwie puszkê pomidorów, cebulê, z¹bek czosnku. W wersji bardziej syc¹cej mo¿na posypaæ serem - tartym ¿ó³tym lub kruszonym bia³ym!

H O R O S K O P

 

BARAN 21.03-21.04
W Twoim ¿yciu zawodowym w najbli¿szym czasie pojawi¹ siê nowe szanse, z których powinieneœ skorzystaæ. Nadaj sprawom odpowiednie
tempo, a przekonasz siê po wynikach, ¿e by³o
warto. W sprawach uczuciowych bêdzie przez to
trochê zamieszania, ale powinieneœ skupiæ swoj¹
uwagê na osobie partnera i jego potrzebach.
BYK 22.04-21.05
Jesteœ œwietny w tym co robisz i bêdziesz podejmowa³ decyzje, które zadziwi¹ Twoje otoczenie
i znajomych. W czasach wartoœci materialnych
pozostajesz idealist¹. W pracy odstajesz od reszty towarzystwa, masz te¿ w³asne zdanie w wielu sprawach. Nie zawsze bêdzie to dobrze odbierane przez otoczenie, dlatego popracuj troszkê
nad swoim ego.
BLINIÊTA 22.05-21.06
Nie musisz siê zamartwiaæ ma³ymi niepowodzeniami. Czeka ciê wiele dobrych chwil i naprawdê
mo¿esz liczyæ na uœmiech fortuny. ¯yczliwoœæ
otaczaj¹cych ciê ludzi bêdzie mia³a niema³y
wp³yw na to, co zrobisz. W sprawach zawodowych szykuj¹ siê ciekawe propozycje, wzrosn¹
twoje dochody i bêdziesz mia³ wiêksz¹ mo¿liwoœæ
wp³ywania na swoje ¿ycie. W uczuciach skup siê
na sta³ych wartoœciach.
RAK 22.06-22.07
Masz w najbli¿szym czasie realn¹ szansê na realizacjê planów, których teraz siê podejmiesz. Finansowe problemy powinny siê nied³ugo skoñczyæ. Teraz skoncentruj siê na swoim zdrowiu
i zadbaj o nie. Nie denerwuj siê zanadto, bo po co
traciæ czas na bezsensowne k³ótnie. Ciesz siê
urokami lata i spróbuj spojrzeæ na wszystko z dystansem. I koniecznie pomyœl o urlopie.
 LEW 23.07-23.08
W ci¹gu najbli¿szych tygodni rozs¹dnie dziel
swój czas na rzeczy najwa¿niejsze i mniej wa¿ne. Maksymalnie staraj siê wykorzystaæ swój
czas na sprawy zawodowe. Chocia¿ nie przesadzaj z tym za bardzo. Swoje ambicje trochê ukróæ
i przystosuj do bardziej realnej rzeczywistoœci.
Potrzebê ruchu staraj siê rozs¹dnie spo¿ytkowaæ
w pracach na dzia³ce, jeŸdzie na rowerze.
W sprawach mi³oœci mo¿esz zawsze liczyæ na
swojego partnera.
 PANNA 24.08-23.09
Masz realne szanse na poprawienie kondycji swojego portfela. Bêdzie to okupione spor¹ dawk¹
pracy, ale siê op³aci. Zaczniesz te¿ oszczêdzaæ,
maj¹c na uwadze spe³nienie jakiegoœ marzenia.
Spor¹ pomoc uzyskasz ze strony swoich najbli¿szych. Mo¿esz liczyæ na ich zrozumienie i poparcie
w trudnych sprawach ¿yciowych. W sprawach
uczuciowych czeka ciê spokój i stabilizacja.

ZAJRZYJMY DO KUCHNI
Czasem trzeba liczyæ ka¿dy grosz. Wiedz¹ o tym wszyscy naprawdê oszczêdni. Kilka przypomnieñ, jak sobie smacznie,
zdrowo i oszczêdnie poradziæ ciep³ym posi³kiem.





Kowalskiego ukąsił komar. Kowalski złapał
go, ale zaraz wypuścił.
−– Dlaczego to zrobiłeś? – pyta żona.
−– Jak mogłem go zabić! Przecież w jego ży−
łach płynie moja krew!
☺ ☺ ☺
Słoń zdenerwowany wali głową w drzewo, aż drzewo się
trzęsie. W końcu jedna z mrówek spada mu na kark, a dru−
ga do niej z góry: – Uduś go..., uduś!
☺ ☺ ☺
Przychodzi ceper do górala i mówi:
– Góralu, powiedzcie: chrząszcz brzmi w trzcinie.
– Eee, cobyk nie pedzioł: chrobok burcy w trowie.
☺ ☺ ☺
Jedzie blondynka samochodem, nagle zatrzymuje ją poli−
cjantka, również blondynka:
– Dokumenty proszę.
Blondynka daje dokumenty z lusterkiem w środku.
– Trzeba było od razu mówić, że pani, też z policji, to bym
Wesoły Romek
pani nie zatrzymywała.

Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!
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POZIOMO: 1-A Siergiej, s³ynny tyczkarz ukraiñski. 1-J sprzêt
stra¿aka. 2-E strata metalu w procesie przetopu. 3-A ga³¹zka
do ch³osty, witka. 3-G diler, hurtownik, sprzedawca. 4-E obszar le¿¹cy na wysokoœci od 0 do 300 n.p.m. 4-L lekcewa¿¹co o Brytyjczyku. 5-G odmiana esperanto. 6-A œnie¿yca po³¹czona z silnym wiatrem. 6-K odg³os wydawany przez indyka.
7-B skupisko drzew. 7-G amortyzator, element zawieszenia
pojazdu. 8-D germañski bóg wojny. 8-J egzotyczny ptak œpiewaj¹cy. 9-F igielny otworek. 10-A chwast z rzepami i kolcami.
10-H ostrzega kierowcê przed drogówk¹. 11-A mêska czapka
futrzana. 12-H udziela poparcia osobie lub sprawie. 13-A mierzone w woltach. 14-J spiêcie elektryczne lub na ringu. 15-E
misterny haft. 16-A miejsce pracy suflera. 16-J gorza³ka sarmacka.
PIONOWO: A-1 prawy dop³yw Odry. A-10 przeciwnik w dyskusji. B-6 imiê ¿eñskiej. C-1 ostry nó¿ do golenia. C-10 d³ugi
poemat epicki „Iliada, „Odyseja”. D-6 esencja, j¹dro sprawy.
E-1 lud sudañski zamieszkuj¹cy Afrykê. E-11 brzemiê, ucisk.
F-8 pi³karze z Chorzowa. G-1 Wêgier. H-2 Thomas, pisarz
angielski „JeŸdziec bez g³owy”. H-7 filmowa lwica z afrykañ-

5-A

9-F

6-O

16-H

1-M

10-I

skiego buszu. H-12 imiê mêskie. I-3 zapowiedŸ, og³oszenie.
I-9 samiec œwini domowej. J-1 los, przeznaczenie. J-7 zajêcze urodziny. J-12 rodzaj gry w karty. K-5 zabytkowe miasto
w Indiach. L-1 pogoda. L-8 jezioro na Pojezierzu I³awskim.
£-4 zero. £-12 miasto na trasie Pu³awy-Lublin. M-1 jezioro
rynnowe, przez które przep³ywa Pas³êka. N-8 grecka opiekunka poezji mi³osnej. O-1 naukowiec, badacz stosuj¹cy metodê analizy. O-12 przyjmuje dop³ywy.
opr. A. Kemski
Rozwi¹zanie nale¿y przes³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 2/07: „Po Macieju lody, wró¿¹ d³ugie ch³ody”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”
tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³: p. Andrzej Stryjecki
z ul. Miêdzynarodowej.

Wa¿ne do 9 lipca br.

OG£OSZENIA DROBNE

 OG£OSZENIA

DROBNE

 OG£OSZENIA

NIERUCHOMOŚCI

ANTYKI

USŁUGI

RAMKA
Monety, banknoty, odznaczeMonety,
banknoty,
odznaczenia,
nia, dokumenty
- Dom
Aukcyjdokumenty
wyny wyceni,Dom
kupi Aukcyjny
lub przyjmie
ceni, kupi lub przyjmie na aukcje.
na aukcje. Tel. 022 407-02-20;
Tel. 022 407-02-20; 0506-0250506-025-125
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AUTO−MOTO
 Kupiê samochód do 15 tys. z³.
Tel. 0885-874-318

BIZNES
 Kredyty, po¿yczki.
Tel. 0605-92-22-52
 Ubezpieczenia zdrowotne, medyczne.
Tel. 0605-92-22-52
 Zarz¹dzanie nieruchomoœciami – licencja. Tel. 0605-92-22-52

KUPIĘ
 AAAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, pocztówki, monety,
znaczki.
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
 Monety, banknoty, odznaczenia. Antykwariat ul. Andersa 18.
Tel. 022 831-36-48
 Znaczki, pocztówki, monety,
medale, banknoty, akcje.
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948

 Niemiecki. Tel. 022 672-94-46;
0698-19-48-48
 Szkolenia z zakresu BHP.
Tel. 022 879-87-66
 Szko³a Policealna.
Tel. 022 498-65-95

SPRZEDAM

NIERUCHOMOŚCI/kupię

 Ma³o u¿ywane: fax/telefon
Philips HFC 141, maszynê dziewiarsko-domow¹ Brother (chunky) z przystawk¹ do œci¹gaczy.
Tel. 0502-155-123
 Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria.
Tel. 0606-742-822
www.odkurzaczerainbow.pl

 Pilnie plac na Grochowie, zabudowany lub niezabudowany
– pod budownictwo wielorodzinne.
Tel. 022 610-77-94;
0501-10-37-92
 Mieszkanie 3-pokojowe, Grochów, bezpoœrednio.
Tel. 0696-056-438

MEDYCZNE
 Alkoholowe odtrucia, narkotykowe, Esperal. Tanio. Gabinet, dojazdy. Tel. 022 671-15-79,
022 613-98-37
 Kardiolog, Medycyna Pracy,
kierowcy, analizy, EKG.
Tel. 022 871-44-02
 Medyczna pielêgnacja stóp równie¿ diabetycy.
Tel. 022 870-14-44
 Rzuæ palenie!
Tel. 022 870-14-44
 Terapia psychologiczna i logopedyczna – pe³en zakres us³ug.
Tel. 022 612-16-60; 0605-765-646

NAUKA
 Angielski. Tel. 0691-98-50-34
 Francuski – t³umaczenia
umów, faktur, kontraktów, instrukcji i warunków technicznych, aktów cywilnych, œlubów.
Poœrednictwo biur wykluczone.
Tel. 022 815-44-91; 0601-35-18-64
 LO dla Doros³ych.
Tel. 022 498-65-95
 Matematyka – 25 z³/60 minut.
Tel. 022 810-26-11; 0663-022-567

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia
 Kawalerka - po remoncie,
umeblowana, widna kuchnia, ³azienka - od lipca, ul. Waszyngtona.
Tel. 0608-04-34-64;
022 827-35-67 po 17.00

NIERUCHOMOŚCI/podnajmę
Gabinet – lekarzowi, psychologowi, fizjoterapeucie - ul. Lucerny.
Tel. 0602-673-311

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam
 Gara¿ przy ul. Chrzanowskiego – szybko.
Tel. 0606-126-418
 Mieszkanie – Weso³a, nowe,
strze¿one, b. ³adne, 54 m kw. +
ogródek 36 m kw. Cena 510.000
z³. Bezpoœrednio.
Tel. 0505-313-067

DAM PRACĘ
 Agencja Ochrony Osób i Mienia „Kobuz” sp.j. przyjmie do
pracy mê¿czyzn od 40 r. ¿ycia

w górê, kobiety – do 35 r. ¿ycia –
od zaraz.
Tel. kierownik 0696-518-491;
022 826-23-15
 Agencja Ochrony „Amra”zatrudni mê¿czyzn. Zg³oszenia
w godz. 9.00-13.00 Sosnowskiego 1.
Tel. (022) 643-80-99
 Agentów Ochrony zatrudnimy:
niekaralnoœæ – praca Warszawa.
Tel. 0504-199-801;
0504-199-802
 DO WSPÓ£PRACY Z DOŒWIADCZONYM ARCHITEKTEM – SUMIENNY,
ZDYSCYPLINOWANY, BIEG£A ZNAJOMOŒÆ AC, KONIECZNY KONTAKT INTERNETOWY.
Tel. 0601-678-909
 Fryzjerów, sta¿ystki do super
eleganckiego salonu Praga P³d.
Œwietne warunki.
Tel. 022 610-85-03
 Opiekunki do chorych, siostry
PCK, pielêgniarki zatrudniê.
Tel. 022 815-30-62
 Panie na poprawki krawieckie
do zak³adu i cha³upniczki.
Tel. 0606-693-792; 0507-098-237
 Zatrudniê kierowcê – magazyniera, presera, m³odych do przyuczenia.
Tel. 022 613-32-79;
022 613-32-83
 Zatrudniê rencistê (nie emeryta), mo¿e byæ do przyuczenia.
Tel. 022 613-32-79; 022 613-32-83
 Zatrudniê krawców do szycia odzie¿y skórzanej. Pilne!
Tel. 022 783-15-35;
0501-02-85-11
RAMKA
Zatrudnimy
Zatrudnimysolidne,
solidne,pracowite
pracowite
osoby do
do pracy
osoby
pracy w
w charakterze
charakterze
przedstawicielainstytucji
instytucjifinanfiprzedstawiciela
nansowej
oraz hostessy.
Nie
sowej
oraz hostessy.
Nie wymawymagamy
doœwiadczenia
na
gamy
doœwiadczenia
na danym
danym stanowisku,
oferujemy
stanowisku,
oferujemy
pracê
w renomowanej
firmie,
wpracê
renomowanej
firmie, elastyczelastyczne
godziny
pracy,warunb.done
godziny pracy,
b.dobre
bre Zainteresowanych
warunki. Zainteresowanych
ki.
prosimy
prosimy
o
kontakt:
o kontakt: Tel. 022 871-62-24
Tel. 022 871-62-24

PRAWNE
RAMKA
Doradztwo Prawne – pe³ny zakres.
Doradztwo
Prawne
– pe³nyPiezaKancelaria
Prawna
kres.
Prawna Pietruk
truk Kancelaria
s.c. Konkurencyjne
ceny
s.c.
Konkurencyjne
ceny
ul.
Groul. Grochowska 306/308 lok. 29.
chowska
lok. 29. Tel.
Tel.306/308
022 879-92-29;
022 879-92-29;
0502-27-51-94
0502-27-51-94
www.pietruk.eu
www.pietruk.eu
 Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cywilne, karne, rodzinne, spadkowe, porady. Wawer - Anin ul.
Ukoœna.
Tel. 022 613-04-30;
0603-807-481

RÓŻNE
 Ch³odnicze urz¹dzenia - du¿e
komory i ma³e sklepowe. Monta¿, naprawa. Tel. 0602-690-141
 Domy z bali.
Tel. 0888-708-650
 KREDYTY - gotówkowe, hipoteczne i samochodowe, ubezpieczenia - komunikacyjne.
NATIONALE NEDERLANDEN. W-wa, ul. Miñska 69,
lok. 41.
Tel. 022 870-27-83;
501 550 975
 Konsultantka Oriflame – dystrybucja kosmetyków.
Tel. 022 672-77-53;
0697-090-901
 OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE.
Tel. 0500-336-607
Skup z³omu metali koloroRAMKA
wych.z³omu
Starymetali
punktkolorowych.
– nowe ceSkup
ny! Ul.punkt
Kawcza
40. ceny! Ul.
Stary
– nowe
Tel.0600-236-046
0600-236-046
Kawcza 40. Tel.

SPORT
 Si³ownia, sauna – najtaniej ul.
Podskarbiñska 7 B.
Tel. 022 870-52-72

 AAA Sprz¹tanie wspólnot
mieszkaniowych.
Tel. 022 870-47-89
 Administrowanie nieruchomoœciami.
Tel. 0692 614 577
 Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami.
Tel. 022 380-32-03; 0607-838-608
 Alarmy, kamery, komputery,
sieci.
Tel. 0501-123-967
 AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23,
0609 105 940
 Anteny SAT TV, kamery – 24
h.
Tel. 0602-396-976
 ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka, Promocja dekoder Polsatu
za 149 i 35 z³/m-c, satelity bez
op³at 700 programów w tym 17
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;
www.lemag-TVSAT.waw.pl
 Automatyczne pralki – naprawa, tanio. Tel. 022 810-67-92;
0605-404-132
 Cyklinowanie, lakierowanie Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
 DEZYNSEKCJA, skutecznie.
Tel. 022 642-96-16
RAMKA
Drzwi wejœciowe do domów
i mieszkañ (zni¿ki dla emerytów).
Drzwi wejœciowe
do domów
Tel. 022 649-44-77;
i mieszkañ
(zni¿ki
dla emery0602-271-718;
0603-797-740
tów). Tel. 022www.atwdrzwi.pl
649-44-77; 0602271-718; 0603-797-740
 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
 Elektryk – uprawnienia.
Tel. 022 813-77-82; 0502-443-826
 FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta.
Tel. 0603-40-90-20
 Gaz, hydraulika – 24 h, naprawa pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia, uprawnienia gazowe.
Tel. 022 610-72-31; 0662-065-292
 Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia, przeróbki, naprawy.
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
 Glazura, malowanie, tapetowanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 615-58-13,
0504 61 88 88
 Glazura, hydraulika, remonty.
Tel. 022 671-05-82
 Glazura, doœwiadczenie, rzetelnoœæ.
Tel. 022 612-59-98
 Hydrauliczne.
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
 Hydrauliczne, gazowe – osobiœcie.
Tel. 022 610-81-21;
0607-773-106
 Hydraulik. Tel. 022 815-66-60;
0502-031-257
 Hydrauliczne, Wod.-Kan.
Gaz., CO, Piece.
Tel. 022 613-82-96; 0696-321-228
 IRYGACJA - AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIANIA
OGRODÓW.
PROJEKTY
I SZYBKA REALIZACJA.
Tel. 0602-44-64-84; 0602-367-348
 Kolorowa odzie¿ robocza –
producent. Obuwie, rêkawice,
fartuchy, odzie¿ dla gastronomii,
odzie¿ dla agencji ochrony.
P.P.H.U. Pirat, ul. Che³m¿yñska
158; 04 - 464 W-wa.
Tel./fax. 022 610-20-15,
www.pirat.waw.pl
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DROBNE

 Lodówki, pralki.
Tel. 022 671-80-49; 601-361-830;
604-910-643
 Lodówek naprawa.
Tel. 022 842-97-06; 0602-272-464
 Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 022 612-01-95; 0510-711-163
 Malowanie, tapetowanie, panele.
Tel. 022 615-76-97;
0695-679-521
 Malowanie, tapetowanie.
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
 Monta¿ zamków.
Tel. 0663-571-774
 Naprawa i przestrajanie telewizorów krajowych i zagranicznych, 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
 Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej.
Tel. 022 672-95-50
 Naprawa sprzêtu AGD,
drobne remonty, rabat – emeryci, renciœci. Tel. 022 870-48-86
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram
odbieram zu¿yty
zu¿yNieodp³atnie
ty sprzêt
AGD(bez
(bez lodówek)
sprzêt
AGD
lodówek)
z³om w ka¿dej postaci, makuz³om
w ka¿dej
postaci, W³asny
makulalaturê,
st³uczkê.
turê,
st³uczkê.
W³asnypiwnic.
transtransport.
Sprz¹tanie
port. Sprz¹tanie
piwnic.
Tel.
Tel. 022 499-20-62
022 499-20-62
 Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywanów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 022 870-09-54
 Przeprowadzki z pakowaniem, tanio. Tel. 022 810-25-72;
0501-190-127
RAMKA
Remonty (równie¿ kompleksowe)
Remonty
(równie¿
komple– firmy
i osoby
pryksowe)
firmy–i szybko
osoby prywatwatne. –Tanio
– soline.
Tanio – szybko
– solidnie.
dnie.
Tel. 0507-080-611
Tel. 0507-080-611
 REMONTY, przeprowadzki.
Tel. 0502-088-052
 Remonty mieszkañ.
Tel. 0691-040-034
RAMKA
Sprzeda¿ i monta¿ okien. CenySprzeda¿
i
monta¿
okien.TaCeproducenta. Rachunki.
ny
Rachunki. Tanio,producenta.
solidnie, szybko.
nio, solidnie, Tel.
szybko.
Tel. 05070507-080-611
080-611
 STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie, szafy, pawlacze i inne.
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
 Studnie. Tel. 022 789-33-89
 Tapicerskie. Tel. 022 612-53-88
 Uk³adanie, cyklinowanie, lakierowanie, renowacja starych
pod³óg.
Tel. 0692-71-78-71
 Uk³adanie parkietów, przek³adanie, cyklinowanie, lakierowanie
– osobiœcie. Tel. 022 810-70-88;
0609-542-545
 ¯aluzje, verticale, rolety - naprawy, pranie verticali.
Tel. 022 610-54-19
 Rolety antyw³amaniowe i naprawy.
Tel. 022 610-54-19
 Rolety, ¿aluzje, verticale, rolety antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa.
Tel. 022 610-23-83
 ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli.
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163

ZDROWIE
 NADZIEJA – OPIEKA,
PIELÊGNIARSTWO, REHABILITACJA. Wszystko w domu
pacjenta.
Tel. 022 815-30-66 (9-16);
kom. (24 h) 0501-744-905
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Kierunek – inwestycje

Po „Wiatraku” – Gocław Wywiad z... innej parafii
Nie tak dawno („Mieszkaniec” nr
10 z br.) pisaliœmy o planach
zwi¹zanych z zagospodarowaniem Ronda Wiatraczna. Po „Wiatraku” przyszed³ czas na Goc³aw.
Zarz¹d Pragi Po³udnie zapowiada³, ¿e dzielnicowe inwestycje bêd¹ w tej kadencji traktowane priorytetowo. Jak zapowiedzia³ tak te¿ czyni.
W ubieg³ym tygodniu, w po³udniowopraskim ratuszu spotkali siê przedstawiciele firm i podmiotów zwi¹zanych z inwestycjami na Goc³awiu.
Oprócz zarz¹du Pragi Po³udnie i naczelników odpowiednich wydzia³ów urzêdu dzielnicy, w sali
konferencyjnej przy ul. Grochowskiej 274 zebrali siê radni i przedstawiciele biur urzêdu Warszawy i miejskich spó³ek, rad osiedli, deweloperzy,
spó³dzielcy i inni inwestorzy.
Po powitaniu goœci przez burmistrza Tomasza
Kucharskiego, g³os zabra³ jego zastêpca Marek Kar-

powicz, nadzoruj¹cy dzielnicowe inwestycje.
G³ównym motywem mityngu by³y inwestycje na
Goc³awiu. – Z naszej wiedzy wynika – mówi³ Marek
Karpowicz – ¿e w ci¹gu najbli¿szych trzech lat na
terenie Osiedla Goc³aw przybêdzie przesz³o pó³ miliona metrów kwadratowych przestrzeni mieszkaniowej. Zarz¹dowi dzielnicy chodzi o skoordynowanie dzia³añ inwestycyjnych, o wypracowanie modelu dobrej wspó³pracy z inwestorami. Chcemy wyjœæ
z propozycj¹, która bêdzie zmierza³a do uporz¹dkowania tego, co siê bêdzie na Goc³awiu dzia³o.
Architektoniczne regu³y inwestorom bêdzie narzuca³ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego autorem jest dr Jacek Szerszeñ
(twórca takiego planu dla Saskiej Kêpy). Architekt

dok³adnie t³umaczy³ zebranym za³o¿enia tworzonego przez siebie planu. – Obecnie na obszarze
Goc³awia mieszka oko³o 50 tysiêcy mieszkañców,
a w najbli¿szym czasie ta iloœæ mo¿e wzrosn¹æ do
80 tysiêcy – mówi³ dr Szerszeñ. – To tak, jak du¿e
miasto. Dobrze, ¿e wg architekta przy goc³awskich
inwestycjach nie mo¿na zapominaæ o strefach zieleni. Goc³aw jest bardzo s³abo zadrzewiony, gdy¿
w znacznej mierze znajduje siê na terenie by³ego
lotniska. Potrzeba planowo tworzonych skwerów,
parków, ale tak¿e placów zabaw, boisk, rezerw na
cele oœwiatowe i rekreacyjne, tak, aby osiedle prawid³owo wype³nia³o funkcje publiczne.
Szczególn¹ uwagê nale¿y skierowaæ na rozwi¹zania komunikacyjne. Temu problemowi zosta³a
poœwiêcona prezentacja opracowania koncepcyjnego zamówionego przez dwóch ju¿ wspó³pracuj¹cych inwestorów Dom Development i Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. – Przedstawione
rozwi¹zania s¹ zgodne z naszymi planami i pla-

nami miasta – mówi³ dyrektor Jerzy Œlusarski
z Dom Development, firmy która w rejonie ul.
Jana Nowaka - Jeziorañskiego (dawnej Aniñskiej)
zamierza wybudowaæ ok. 1600 mieszkañ – i mog¹ byæ pomocne w rozwi¹zaniu problemów komunikacyjnych. Dobrze, ¿e dosz³o do takiego spotkania i bezpoœredniej wymiany informacji. Inwestorzy prezentuj¹cy swoje plany podkreœlali,
¿e chodzi te¿ o stworzenie dobrej atmosfery
wspó³pracy pomiêdzy nimi a urzêdem, zaœ Burmistrz Kucharski podkreœla³, ¿e komplikacje wynikaj¹ce z niedopracowanych inwestycji obci¹¿aj¹ póŸniej mieszkañców i urzêdników. Zapowiedzia³ kontynuacjê tego typu debat, aby inwestycje
by³y jak najbardziej przyjazne mieszkañcom. ar

Z ks. Krzysztofem Uklej¹, dyrektorem
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
i proboszczem parafii p.w. Najczystszego
serca Maryi rozmawia Adam Rosiñski
- 15 lat s³u¿by Caritas,
25-lecie kap³añstwa, to
piêkne jubileusze. Przy³¹czamy siê do licznych gratulacji i ¿yczeñ dalszych lat
tak dobrego sprawowania
pos³ugi, ale trochê przewrotnie, chcia³bym przeprowadziæ z ksiêdzem wywiad, jak to siê mówi trochê z innej beczki, a w³aœciwie... z innej parafii.
- To znaczy?
- Wspominkowo, ale bardziej prywatnie. Tak, ¿eby
Czytelnicy dowiedzieli siê
o ksiêdzu czegoœ, czego nie
wiedz¹. Na przyk³ad jak
siê ma³y Krzyœ uczy³?
- Nie wypada publicznie
siê chwaliæ, ani Ÿle o sobie
mówiæ... (œmiech) Szczerze
mówi¹c nauka jakoœ mi sz³a.
Nie mia³em z ni¹ problemów.
Poci¹ga³y
mnie
przedmioty œcis³e. No... odstawa³em trochê z jêzyka rosyjskiego (œmiech)
- Ale w tamtych czasach,
to nie wstyd.
- No nie. Pamiêtam te¿, ¿e
w wypracowaniach z jêzyka
polskiego pisa³em, ¿e chcê
zostaæ ksiêdzem... Od dziecka chcia³em s³u¿yæ Bogu...
- Proszê ksiêdza, mia³o
byæ prywatnie...
- Ale to prawda. Takie
mam wspomnienia. Szko³ê
œredni¹ te¿ wybra³em z myœl¹ o kap³añstwie. To by³o liceum
ogólnokszta³c¹ce,
gdy¿ potrzebna mi by³a matura.
- Prócz nauki i s³u¿enia
do mszy zapewne znajdowa³ ksi¹dz czas na zwyk³e
ch³opiêce rozrywki?
- Oczywiœcie. Przede
wszystkim – pi³ka no¿na.
Graliœmy z kolegami, gdzie

tylko mogliœmy i kiedy mogliœmy. Po nabo¿eñstwach,
na majówkach, po spotkaniach ministranckich.
- A prócz pi³ki?
- P³ywanie. Raz nawet Ÿle
by siê to skoñczy³o. Wyjechaliœmy z naszym ksiêdzem nad Pilicê. K¹paliœmy
siê i wci¹gn¹³ mnie wir. Kolega zacz¹³ mnie ratowaæ
i po chwili okaza³o siê, ¿e
sam potrzebuje pomocy.
Wyci¹gn¹³ nas ksi¹dz kapelan Czajkowski, dawny
dzia³acz AK.
- Mo¿na powiedzieæ, ¿e
uratowa³a ksiêdza rêka
Opatrznoœci.
Porozmawiajmy o... dziewczynach.
Jak ka¿dy nastolatek podkochiwa³ siê ksi¹dz w jakiejœ...?
- Trzeba byæ wra¿liwym
na piêkno... (œmiech). Czasami wzrok siê na którejœ zatrzyma³...
- Pamiêta ksi¹dz imiê
pierwszej platonicznej mi³oœci?
- Nieee... to by³o tak dawno...
- Blondynka? Szatynka?
Brunetka?
- No... blondynka (œmiech)
Chyba mia³a na imiê Ewa...

- Dobrze, nie ci¹gnê tego
tematu, ale zapytam o równie przyjemne wspomnienia: smaki jakich potraw
kojarz¹ siê ksiêdzu z rodzinnym domem?
- Lane kluski, które mama
gotowa³a na mleku ka¿dego
ranka. Barszcz czerwony.
Pierogi.
- Zalewajka?
- Ach, zalewajka! Ale
przede wszystkim zapad³y
mi w pamiêci potrawy
mleczne.
- Wszystko lubi ksi¹dz
jeœæ?
- Nie lubiê zupy owocowej. Kompot – owszem, kluski – jak najbardziej, ale razem to po³¹czenie jakoœ mi
nie idzie...
- Kucharki wiedz¹?
- Nie, nie ma takiej potrzeby. Jeœli wiêkszoœæ lubi zupê
owocow¹, to i ja j¹ zjem.
Umiem siê dostosowaæ.
- Niewiele czasu ma
ksi¹dz na odpoczynek, ale
gdy siê zdarzy taka mo¿liwoœæ, to...?
- Zawsze uwielbia³em spacery po górach... Beskidy,
Gorce... Teraz ju¿ rzadziej,
ale kiedyœ czêsto jeŸdzi³em
na takie wypady. Pozosta³a
mi mi³oœæ do sportu, choæ,
oczywiœcie, ju¿ bardziej pasywna. Ogl¹dam relacje z zawodów, patrzê przez okno,
jak m³odzie¿ gra na naszym
parafialnym boisku. Lubiê
s³uchaæ starych przebojów...
- Starych?
- Czerwone Gitary, Anna
Jantar... Choæ najczêœciej
s³ucham muzyki powa¿nej,
refleksyjnej. W³aœciwie to
zale¿y od nastroju. Lubiê te¿
korzystaæ z przestrzeni i spacerowaæ w lesie. Radoœæ
sprawiaj¹ mi tak¿e spotkania
z dawnymi kolegami. Wspominamy stare czasy. A czasami po prostu potrzebujê
siê wyciszyæ.
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MILORD
– dla mamy,
córki, babci!
– Skorzysta³a pani ze œrodowej
promocji. Warto by³o? – pytamy
siwow³os¹ pani¹ przed salonem
Milord na Kobielskiej 17.
– Oczywiœcie! To fantastyczny pomys³,
nie chcê byæ Kopciuszkiem w mojej rodzinie! – œmieje siê pani Ewa. – Córka jest
sta³¹ klientk¹ Milorda na Waszyngtona.
Gdy rozmawia o upiêkszaj¹cych nowoœciach: mikrodermabrazja, pró¿nia, niewiele z tego rozumiem ale widzê, jakie
efekty daje korzystanie z dobrego salonu:
mimo czterdziestki wygl¹da jak ja, gdy by³am nastolatk¹! Wnuczka te¿ wpada – na czyszczenie buzi, manicure, strzy¿enie. Tu kupuje swoje kosmetyki. Dziêki tej pielêgnacji nie
by³o k³opotów z cer¹ i ma zawsze takie zabawne, m³ode fryzurki! Mnie skusi³y œrodowe
promocje no i ceny, ceny!
Salon Milord przy ul. Kobielskiej 17 dla emerytek i rencistek, w œrody przygotowa³
olbrzymie zni¿ki na us³ugi: od 50 nawet do 70%! Panie korzystaj¹ z ochot¹, ruch spory
a wychodz¹ – odmienione!
– Nowa fryzura, nowy kolor, trwa³a – cieszy siê inna klientka – a za wszystko razem zap³aci³am tylko 150 z³, przy najlepszych preparatach! Gdzie znajdzie pani takie ceny?! Do
tego kawka, napoje... Marzenie! Kobietki, korzystajcie póki promocja! Kiedy, jak nie teraz!

Informacje: tel 22 610 85 03 lub w ka¿dym salonie Milorda
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ZDROWE SZYBKIE ODCHUDZANIE!!!
PROMOCJA! Wiosenno-Letnia!
„AGYPTOS - Ju¿ po 1 zabiegu œrednia utrata w obwodach cia³a (mierzony w 18 punktach) wynosi 15-50 cm. Zazwyczaj jest on znacznie wiêkszy i wynosi œrednio 25 - 50 cm.
 Rekordowe zmniejszenie obwodów cia³a to 108 cm po 1 zabiegu!!!
 Zabieg ten stosujemy na ca³e cia³o.
 Likwiduje nadmiar na poœladkach, udach, brzuchu, ramionach,
podwójnym podbródku, szyi.
 Wspomaga leczenie wielu chorób: alergie, reumatyzm, bezsennoœæ,
dolegliwoœci stawów i pleców, redukuje obrzêki cia³a, ³agodzi dolegliwoœci miesi¹czkowe i klimakterium.
Gabinet Medical Studio w Warszawie stworzy³ specjalny program Odchudzania. Przychodz¹c do nas otrzymasz poradê popart¹ wieloletnim doœwiadczeniem. Darmowa konsultacja pomo¿e dobraæ najlepszy zestaw produktów
i zabiegów, które Oczyszcz¹ Twój organizm i Odchudz¹ Twoj¹ sylwetkê.
U nas zgubisz zbêdne kilogramy, oczyœcisz organizm z toksyn, poprawisz kondycjê fizyczn¹, obni¿ysz ciœnienie krwi, poziom cholesterolu i poAS 2007
zbêdziesz siê wiele innych dolegliwoœci cywilizacyjnych!!!

Informacje dodatkowe pod nr tel. 022-610 29 10, 0-504 12 15 37 lub 0509 98 11 32
www.medicalstudio.com.pl
Medical Studio - ul. Obarowska 21 Warszawa (wjazd od ulicy Serockiej).
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Dyskretny słuch RADA – NA ZDROWIE!
Nasz s³uch jest jedyny w swoim rodzaju, tak jak
odciski palców. Jeœli go nam ubywa, tracimy
czêœæ siebie, czêœæ naszej to¿samoœci. Niedos³uch to problem nie tylko osoby s³abo s³ysz¹cej,
ale tak¿e jej rodziny i przyjació³, którzy znajduj¹
siê po drugiej stronie powsta³ej bariery komunikacyjnej. Czêsto powtarzane zdanie: „S³yszê dobrze, po prostu nie rozumiem, co do mnie
mówisz!” nale¿y potraktowaæ jako pierwsze
ostrze¿enie. Na szczêœcie w³aœnie pojawi³o siê
urz¹dzenie, które przenosi aparaty s³uchowe
w XXI wiek!
Ludzki uk³ad s³uchowy jest bardzo z³o¿ony, a gdy zaczyna szwankowaæ, nie wystarczy po prostu za³o¿yæ
jakiœ tam aparat s³uchowy, w³¹czyæ go
i ustawiæ g³oœnoœæ. Aby jak najlepiej
wykorzystaæ s³uch, nale¿y zacz¹æ od
wizyty u specjalisty. Zbada on s³uch,
wypyta o styl ¿ycia i wspólnie z pacjentem znajdzie najlepsze rozwi¹zanie. A wybieraæ mamy naprawdê
z czego.
W ostatnich miesi¹cach pojawi³ siê
nowy aparat s³uchowy Oticon Delta, Oticon Delta - aparat XXI wieku
którego nowoczesny wygl¹d i miniaturowy kszta³t zmieniaj¹ odczucia na temat aparatów s³uchowych, które
nie s¹ ju¿ „du¿e, nieporêczne i be¿owe”, lecz sta³y siê nowoczesnymi
urz¹dzeniami u³atwiaj¹cymi komunikacjê. W USA i Niemczech aparat
Oticon Delta szturmem opanowa³ tamtejsze rynki, wyznaczaj¹c nowe
standardy pomocy osobom niedos³ysz¹cym. Teraz dostêpny jest tak¿e
w naszym kraju. Aparaty Oticon Delta wyposa¿one s¹ w uk³ady sztucznej
inteligencji, które nieustannie monitoruj¹ to, co dzieje siê w otoczeniu s³uchowym osoby niedos³ysz¹cej i skutecznie reaguj¹ na jego zmiany. To
zminiaturyzowane komputery, o olbrzymich mo¿liwoœciach przetwarzania
dŸwiêku. Co wiêcej, pacjent mo¿e wybieraæ spoœród a¿ 17 kolorów w jakich dostêpna jest Delta!
Osoby niedos³ysz¹ce doœwiadczaj¹ czêsto chwil zak³opotania, kiedy
uœmiechaj¹ siê i potakuj¹, nawet jeœli umkn¹³ im w¹tek rozmowy. Deltê
opracowano szczególnie z myœl¹ o poprawie rozumienia mowy – czy to na
spotkaniu, w biurze, czy przy rodzinnym stole. „Maj¹c Deltê pacjent mo¿e
byæ pewny, ¿e kiedy rozmawia z rodzin¹, przyjació³mi, czy z kolegami z pracy, nie umkn¹ mu ¿adne wa¿ne informacje” – mówi Jacek Kozio³, dyplomowany protetyk s³uchu.
W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promocj¹ pracownicy gabinetów partnerskich firmy Oticon zapraszaj¹ wszystkich zainteresowanych na bezp³atne badanie
s³uchu oraz konsultacjê audioprotetyczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ skorzystania
z refundacji NFZ i œrodków PFRON. W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem
naszymi us³ugami prosimy o telefoniczn¹ rezerwacjê wizyt.
AS 2007
ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Po³udnie, ul. Ostro³êcka 4, tel. 022 498-74-80
Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 022 353-42-50
Warszawa – Praga Pó³noc, ul. Brzeska 12, tel. 022 499-69-40
Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 022 353-06-20
Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 022 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 514 922 227 (po godz. 15tej)
Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 022 862-99-90
Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 022 877-07-63
Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 022 499-66-30
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W czasie ostatniej sesji rady Pragi Po³udnie rajcy debatowali nad
dzielnicowym programem promocji zdrowia na lata 2007-2010.
Lokalny Program Promocji Zdrowia
jest prób¹ stworzenia systemu oddzia³ywañ
promowania zdrowia rozumianego jako
„stan pe³nego psychicznego i spo³ecznego
dobrego samopoczucia, a nie tylko brak choroby lub kalectwa”. Od przesz³o dwudziestu
lat promocja zdrowia jest wrêcz dziedzin¹
nauki, która skupia wokó³ siebie przedstawicieli medycyny, psychologii, socjologii i innych dziedzin. Na tym polu aktywny ma byæ

PACJENCI NA PLACU ZABAW
Od tygodnia mali pacjenci i goœcie szpitala przy ul. Niek³añskiej mog¹ bawiæ siê na
nowym przyszpitalnym placu zabaw. Dziêki temu SZPZOZ im. prof. dr Jana Bogdanowicza jest jeszcze bardziej przyjazny
dzieciom.
Plac zabaw, to kolejna inicjatywa, z jak¹ do swoich pacjentów wysz³a dyrekcja szpitala. – Dostarczaj¹c dzieciom
okazji do radoœci i uœmiechu
chcemy ³agodziæ stres zwi¹zany
z wizyt¹ w szpitalu – mówi³
w czasie uroczystego otwarcia
placu Pawe³ Chêciñski, dyrektor placówki.
W uroczystoœci wziêli
udzia³ m.in. pracownicy szpitala i przedstawiciele sponsorów bez wsparcia których

Zapraszamy:
pon.-pt. w godz. 10.00-17.30
ul. Br. Czecha 39
tel.353−42−50

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia
zapewnia czêœciow¹
refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych
Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych
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PRZYGOTUJ SWÓJ MÓZG

Z A P R A S Z A M Y

NA NOWY ROK SZKOLNY!
EEG-BIOFEEDBACK

Panie w wieku 50-69 lat,
które w ci¹gu ostatnich 24 msc.
nie wykonywa³y mammografii lub

To miêdzy innymi
 Poprawa koncentracji
 Lepsze wyniki w nauce
 Panowanie nad stresem
 Terapia dysfunkcji
PROMOCJA WAKACYJNA!
ul. Lucerny 117, Anin
022 815 27 82, 812 76 62

u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania

na raka piersi lub jajnika
(wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE
BEZ SKIEROWANIA

REKLAMA

SKLEP INTERNETOWY
Artyku³y
Ortopedyczne
Medyczne
Rehabilitacyjne
Pieluchomajtki itp.
Refundacja NFZ, PFRON i PCPR

www.dadamed.pl

Vita Med
Zapisy do lekarzy
rodzinnych!
ul. Meissnera 7 (Goc³aw)

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

tel. 673-35-00

SZYBKIE TERMINY BADAÑ!

NZOZ LECZNICA FUNDACJI ZDROWIE
ul. Niekłańska 4/24, 03−924 Warszawa
tel. 672−78−39; 672−71−39

·
·
·
·
·
·

przyjazna dla dzieci inwestycja nie by³aby mo¿liwa. Z zaproszenia na otwarcie placu
skorzysta³a tak¿e rodzina patrona szpitala oraz ksi¹dz,
który rzêsiœcie skropi³ œwiêcon¹ wod¹ nowy obiekt. Po przeciêciu symbolicznej wstêgi
najm³odsi pacjenci obdarowali
goœci wykonanymi przez siebie papierowymi kwiatami
i z uœmiechem na twarzy szybko ruszyli na plac zabaw.
Adam Rosiński
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Przychodnia Lekarska
APARATY S£UCHOWE

tak¿e samorz¹d. Dzielnicowy Program Promocji Zdrowia jest lokaln¹ prób¹ okreœlenia
strategii w tej dziedzinie i swoim dzia³aniem
obejmuje takie obszary jak: budowanie prozdrowotnej polityki publicznej, zachêcanie
do aktywnych dzia³añ na rzecz zdrowia ca³ego spo³eczeñstwa, tworzenie œrodowiska ¿ycia sprzyjaj¹cego zdrowiu, rozwijanie indywidualnych umiejêtnoœci s³u¿¹cych utrzymaniu zdrowia oraz reorientacja œwiadczeñ

zdrowotnych. Projekt uchwa³y przygotowa³a dzielnicowa Komisja Zdrowia, któr¹ kieruje radny Ryszard Kalkhoff.
Doceniaj¹c wagê problemu zdrowia naszych mieszkañców zapewne jeszcze wielokrotnie bêdziemy siê zajmowaæ tym tematem na naszych ³amach. Dziœ sygnalizujemy inicjatywê w³adz Pragi Po³udnie.
Podstawowymi celami programu uchwalonego przez radnych s¹ m.in.: zapobieganie chorobom uk³adu kr¹¿enia, zmniejszenie zapadalnoœci na choroby nowotworowe, wczesne wykrywanie i zapobieganie
powik³aniom chorób przewlek³ych, poprawa opieki nad matk¹ i dzieckiem,
ograniczenie u¿ywania alkoholu.
rosa

lekarze specjaliści dla dzieci i dorosłych
poradnia szczepień – pełen zakres
badania EKG, Echo serca, USG, przepływy
badania słuchu
EEG dla noworodków, dzieci, dorosłych
EEG Biofeedback terapia dla dzieci
(problemy z nauką, zachowaniem)
i dorosłych (nerwice, depresje)

Sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego – refundacja NFZ
tel. 497−75−55
Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 7.30 do 21.00, w soboty od 9.00 do 14.00.

Ul. KOMORSKA 42
Warszawa-Grochów
tel. 022 879-87-61
Zapraszamy doros³ych, m³odzie¿, dzieci!

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
 wybielanie zêbów  profilaktyka próchnicy dzieci

PROTETYKA

 mosty, korony porcelanowe
 protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe

ORTODONCJA

 aparaty sta³e i ruchome

CHIRURGIA

 trudne ekstrakcje („ósemki”)
 usuniêcie torbieli (resekcje)  hemisekcje

IMPLANTY

NOWOŒÆ: profesjonalne czyszczenie zêbów
z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.
Znieczulenia miejscowe.
Nowoczesny sprzêt i materia³y
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA
LECZNICZEGO.

Czynne codziennie: 9.00-20.00 Sobota: 9.00-15.00
Honorujemy wszystkie karty kredytowe.
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15 czerwca po po³udniu
warszawiacy mogli obejrzeæ
wspania³e widowisko lotnicze.
Zaskoczenie
wszystkich wywo³a³a
plejada skrzydlatych
maszyn, które nagle
pojawi³y siê nad Wis³¹.
Kulminacyjnym
punktem pokazów by³y
brawurowe ewolucje Wojciecha Krupy, Mistrza Polski
w Akrobacji Samolotowej za
sterami sportowego samolotu
Zlin 50LS.

W przelocie wziê³a równie¿
udzia³ ca³a kawalkada œmig³owców i samolotów, którym
towarzyszy³y m.in. oldtimer
CSS-13 oraz Gawron i An 2.
  
Którêdy bêdzie przebiegaæ
wschodnia obwodnica Warszawy debatowali 21 czerwca
przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron. Przedstawiciele Halinowa i Weso³ej
z wielk¹ werw¹ walczyli
o zmiany jej przebiegu argumentuj¹c, ¿e autostrada zatruje
im ¿ycie.
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad przygotowa³a kilka wariantów przebiegu drogi. Specjaliœci za najkorzystniejszy uznali trasê
przez Weso³¹. Nie bacz¹c na to
– minister œrodowiska Jan Szyszko, mieszkaniec Weso³ej –
pozytywnie zaopiniowa³ trasê
przez Halinów. Teraz wszyscy
czekaj¹ na ostateczn¹ decyzjê
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Z MI

ASTA

  
W poniedzia³ek 25 czerwca
br. mieszkañcy Saskiej Kêpy
protestowali przeciwko planom
zmian na ulicy Francuskiej.
Oko³o 300 osób w wieczornym
spotkaniu z w³adzami Pragi Po³udnie t³umaczy³o jak zwê¿enie
chodnika utrudni im ¿ycie. Zarz¹d Dróg Miejskich brak
swoich przedstawicieli uzasadni³ faksem: „termin spotkania
znacznie wykracza poza godziny pracy urzêdu w godz. 7.3015.30.” Mieszkañcy i radni postanowili wystosowaæ protest
w tej sprawie do prezydent
Warszawy.
  
Zgodnie z wczeœniejszymi
zapowiedziami 21 czerwca,
Prezydent m. st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz – Waltz
powo³a³a cz³onków Rady Architektury i Rozwoju Warszawy. Rada sk³ada siê z 11 przedstawicieli œrodowisk architektów i urbanistów, którzy bêd¹
mieli g³os doradczy przy podejmowaniu decyzji z zakresu architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego oraz innych zagadnieñ rozwoju miasta.
  
Lipiec to w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie
królestwo kwitn¹cych bylin.
Na uwagê zas³uguj¹: bodziszki, kwitn¹ce niebiesko, wiele
gatunków goŸdzików, penstemony. W pe³ni kwitnienia jest

te¿ bardzo du¿a kolekcja liliowców, kwiaty tych roœlin mog¹
byæ ¿ó³te, czerwone, purpurowe
i ró¿owe, w ró¿nych odcieniach
oraz kszta³tach. W pe³ni kwitnienia znajduj¹ siê lilie.
W ogrodzie warto odwiedziæ
kolekcjê roœlin leczniczych
i przyprawowych oraz kolekcjê

drzew i krzewów owocowych,
gdzie dojrzewaj¹ owoce agrestu, porzeczki czarnej i czerwonej oraz ciekawe krzy¿ówki:
porzeczkoagrest i malinoje¿yna.
  
22 czerwca br. w siedzibie
Szko³y Wy¿szej im. Bogdana
Jañskiego odby³a siê II miêdzynarodowa konferencja poœwiêcona konkurencyjnoœci nt.
„Zmiany jakoœciowe w otoczeniu a konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw”.
Organizatorami konferencji
byli dr Ma³gorzata Stawicka, dr
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in¿. Piotr Borowski oraz dr Jerzy Donarski z Wydzia³u Zarz¹dzania tej uczelni. Wœród
zaproszonych goœci byli
przedstawiciele Instytutu Badañ Rynku,
Konsumpcji i Koniunktur, Kijowskiego
Pañstwowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki,
Szko³y G³ównej Handlowej,
Uniwersytetu Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego, Szko³y G³ównej
Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki £ódzkiej oraz Uniwersytetu w Bia³ymstoku. Wiêcej
na www.janski.edu.pl
  
25 czerwca w Ratuszu wiceprezydent Jerzy Miller wrêczy³
sto³ecznym stra¿akom i policjantom nagrody pieniê¿ne Prezydenta m. st. Warszawy. Nagrody zosta³y przyznane funkcjonariuszom (60 stra¿akom
i 411 policjantom), którzy wyró¿nili siê szczególnym zaanga¿owaniem w s³u¿bie, ofiarnoœci¹ i pracowitoœci¹.
  
Ruszy³a III edycja ogólnopolskiego, edukacyjnego programu „Zwierzak Bezpieczny
w Podró¿y”. Program propaguje w³aœciwe i profesjonalne
przewo¿enie zwierz¹t towarzy-

sz¹cych, co zwiêksza wygodê
i bezpieczeñstwo podró¿y
wszystkich pasa¿erów. Organizatorem i pomys³odawc¹ akcji
jest miesiêcznik Cztery £apy.
(ab)

Zaproszenia dla mieszkańców
 Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie - Muszla Koncertowa
Park Skaryszewski im. I. J. Paderewskiego – 30.06. godz.22.00 – Letnie Kino Plenerowe – „Jasminum” w re¿yserii Jana Jakuba Kolskiego.
Organizator: Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej. 1.07. godz.18.00 –
„Zaczarowany flet w Parku Paderewskiego”. Wykonawcy: Joanna Gatniejewska – flet oraz Trio Jerzego Cembrzyñskiego w sk³adzie: Kamila
Szaliñska-Ba³was: skrzypce, Micha³ Pindakiewicz: gitara, Jerzy Cembrzyñski: kontrabas, aran¿acje. Prowadzenie koncertu - El¿bieta Sêczykowska; 7.07. godz.22.00 – Letnie Kino Plenerowe – „¯yj!”(Leef!) re¿.
Willem van de Sande Bakhuyzen i Jean van de Velde. Film z roku 2003
prod. holenderskiej; 8.07. godz.18.00 – W cieniu kasztanowców - koncert
jazzowy w wykonaniu Big Band RIFF dzia³aj¹cego przy Teatrze Rampa.14.07. godz. 22.00 – Letnie Kino Plenerowe - „Kontrolerzy” re¿. Nimród Antal. Film z roku 2003; 15.07. godz.18.00 – Koncert kwartetu
smyczkowego La Corde. W programie efektowna mieszanka miniatur
klasyki, jazzu i muzyki filmowej.
 Sala Widowiskowa CPK – ul. Grochowska 274 – 29.06. godz.19.00
– Praska Fala DŸwiêku – koncert m³odzie¿owych zespo³ów rockowych;
 Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Po³udnie zaprasza
wszystkie dzieci w wieku 6-14 lat do udzia³u w akcji „Lato w mieœcie”. Zajêcia dla dzieci bêd¹ odbywaæ siê w Muszli Koncertowej w Parku Skaryszewskim od 30 lipca do 24 sierpnia, od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz.7.00-17.00. W programie m. in.: gry, zabawy, konkursy, zwiedzanie zabytków Warszawy, basen, krêgielnia, zajêcia plastyczne. Iloœæ miejsc
ograniczona. Informacje i zapisy pod numerem telefonu 022 870 11 86 lub
w siedzibie CPK przy ul. Grochowskiej 274. Udzia³ w akcji jest bezp³atny.
 Koœció³ Œw. Patryka ul. Rechniewskiego 14 – 29.06. godz. 18.30 –
Koncert inauguracyjny nowych organów w Parafii Œw. Patryka w wykonaniu Warszawskiego Chóru Miêdzyparafialnego i Orkiestry Dêtej
BRASSOVIA. Na organach zagra wirtuoz - Marcin Zieliñski.
 Klub Goc³aw ul. Abrahama 10 - Akcja Lato w mieœcie: 25 czerwca –
20 lipca, poniedzia³ek – pi¹tek godz. 8.00 – 17.00.
 Pub „Dziwny œwiat Edwarda M.” Plac Szembeka 4 A - 12 lipca
godz. 18.30 - Festiwal „Literatura na peryferiach”. Pierwszym goœciem
imprezy, na któr¹ z³o¿y siê cykl spotkañ z autorami, którzy poprzez swoj¹ twórczoœæ lub biografiê zwi¹zani s¹ z Prag¹ Po³udnie bêdzie pisarz Marek Bieñczyk, autor m.in. powieœci „Tworki” i „Terminal” oraz opublikowanej w³aœnie przez wydawnictwo ZNAK ksi¹¿ki eseistycznej „Przezroczystoœæ”. Bieñczyk wychowa³ siê i przez kilkadziesi¹t lat mieszka³ przy
ul. Kaleñskiej na Grochowie. Wstêp wolny.
 Dom Kultury „Wygoda” – ul. Koniecpolska 14– 28.06.godz. 18.0020.00 - Spotkanie klubu Seniora - ,,Herbatka w ogrodzie”; 13.08.-31.08.Akcja lato w mieœcie 2007 pt.: ,,Wygodne wakacje”.
 Oœrodek Kultury Warszawa Weso³a – 28.06. godz. 19.30 - Scena Letnia, miejsce: Gimnazjum nr 119, Klimatyczna 1, Weso³a - Stara Mi³osna.
 Muzeum Historyczne m.st. Warszawy Rynek Starego Miasta - wystawa map, planów, widoków, panoramy i zdjêæ lotniczych stolicy z lat 16412007. W powojennej historii Warszawy jest to najwiêksza ekspozycja poœwiêcona kartografii miasta, ukazuj¹ca zmiany jakim ulega³y ulice, place,
budowle oraz style w architekturze. Wystawa czynna do 3 sierpnia br.
 Budynek dawnego kina Wrzos, ul. RzeŸbiarska 46, Anin – 01.07.
godz. 12.30 – widowisko pt. „Kulka dŸwiêku i Orienty”. Opowieœci
orientalne Grupy Studnia „O” oraz pokaz pracy nad opowiadaniem bajek
z udzia³em osób niepe³nosprawnych intelektualnie ze Stowarzyszenia
„Chata z pomys³ami”. Wstêp wolny.
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MEBLE KUCHENNE

NARZYNKI

Metal−Market

O F E R U J E M Y:

✓ 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

GWINTOWNIKI

HURT DETAL

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

w³asny
parking
ZAMKI

P
LINKI

Pędzelkiem
MIESZKAŃCA
Jacek Frankowski

Nareszcie!!!
Pierwszego dnia kalendarzowego lata kierowcy
pojechali nowo otwart¹ 730 metrow¹ estakad¹
u zbiegu ulicy P³owieckiej i Trasy Siekierkowskiej.

Uruchomione rozwi¹zanie drogowe umo¿liwia bezkolizyjny
wjazd na Trasê Siekierkowsk¹ od strony Wawra i Weso³ej. Niestety na podobne skrzy¿owanie z Marsa trzeba poczekaæ do… 2010
roku.
(ab)
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PIKNIK Z BRONIĄ
Piêkna pogoda, aromatyczny zapach grillowanych
smako³yków i odg³osy wystrza³ów. 21 czerwca na
strzelnicy w Rembertowie zorganizowano piknik
policji i samorz¹dowców, podczas którego rozegrano Turniej Strzelecki o Puchar Komendanta
Rejonowego Policji Warszawa VII.

Organizator, komendant Andrzej Prokopczyk i gospodarze, komendanci z Wawra i Rembertowa, zaprosili burmistrzów i samorz¹dowców ze swoich i s¹siednich dzielnic.
- Na dzisiejszym spotkaniu mamy okazjê lepiej siê poznaæ, zintegrowaæ. Mo¿emy dostrzec swoje problemy i ³atwiej je rozwi¹zaæ mówi³ Andrzej Prokopczyk.
W trakcie turnieju ka¿dy zawodnik odda³ piêæ strza³ów ze strzelby œrutowej do lec¹cego rzutka. A nie by³o to proste zadanie. Instrukta¿u udziela³ Mieczys³aw Rydzewski, którego przygoda z broni¹ trwa ju¿ ponad 40 lat. Jego doœwiadczenie i cierpliwoœæ sprawi³y, ¿e dobre wyniki osi¹gali nawet nowicjusze. Ostatecznie trzecie
miejsce zaj¹³ Waldemar Piwowarski z Komendy Rejonowej, drugi
by³ Janusz Barciñski, radny z Wawra. Pierwsze miejsce przypad³o
przewodnicz¹cemu Rady Dzielnicy Weso³a, Stefanowi S³owikowskiemu, który jako jedyny zaliczy³ wszystkie próby. - Jest to wielka
przyjemnoœæ. Ale te¿ ta integracja bêdzie mia³a skutek: nasze dzielnice bêd¹ bezpieczniejsze, lepsze - powiedzia³ zwyciêzca turnieju.
W zawodach wzi¹³ tak¿e udzia³ ni¿ej podpisany dziennikarz
„Mieszkañca”. Jako najm³odszy uczestnik, uprzejmie ust¹pi³ miejsca na podium zawodnikom nieco bardziej zaawansowanym...
w strzelaniu. Ostatecznie uplasowa³ siê na 4 miejscu.
Piotr Bartoszewicz

PaT w podstawówce
Na pocz¹tku czerwca w Szkole Podstawowej
Nr 143 im. Stefana Starzyñskiego mia³a miejsce prezentacja ogólnopolskiego projektu
profilaktycznego realizowanego przez Komendê G³ówn¹ Policji. W prezentacji uczestniczy³a bardzo du¿a grupa rodziców.
Profilaktyka a Teatr,
w skrócie PaT, to program,
którego celem jest inspirowanie
rodziców do pog³êbiania wiedzy z zakresu profilaktyki narkotykowej. Celem d³ugoterminowym jest zmniejszenie zjawiska
narkomanii
wœród
uczniów. Dzia³ania PaT opieraj¹ siê na przedstawieniach teatralnych. Aktorzy œrodowiska
policyjnego SCENA 07 w programie maj¹ dwa spektakle:
„Dzwonek”, którego odbiorcami s¹ rodzice i „Blackout”,
skierowany do m³odzie¿y. To
ukierunkowanie wynika z tego,
¿e ka¿dy spektakl odbywa siê
w „jêzyku odbiorcy”, przez co
jest bardziej zrozumia³y i ko-

munikatywny dla grupy, do
której ma trafiæ. W szkole przy
al. Stanów Zjednoczonych prezentowany by³ „Dzwonek”.
Spektakl pokazuje, jak ³atwo
dziecko mo¿e siêgn¹æ po narkotyki i w jak znacznym stopniu mo¿e to byæ konsekwencj¹
ma³ej iloœci czasu, który rodzice poœwiêcaj¹ w³asnemu dziecku. Po przedstawieniu specjalnie przygotowany moderator
zagai³ dyskusjê na temat problemów poruszanych w spektaklu. Buduj¹ce, ¿e rodzice
uczniów z SP Nr 143 brali w tej
dyskusji czynny udzia³.
– Mówi¹c szczerze to jest tak
– t³umaczy³ moderator – ¿e jeœli
nie znajdziemy wystarczaj¹cej

iloœci czasu, aby rozmawiaæ
z dzieæmi o ich problemach, to
ten czas znajd¹ dilerzy. A my,
póŸniej, i tak bêdziemy zmuszeni, aby znaleŸæ jeszcze wiêcej
czasu, ¿eby ratowaæ z na³ogu
nasze dzieci. Bo przecie¿ ¿aden
rodzic nie zostawi dziecka bez
pomocy. Jak wa¿na jest kwestia
poœwiêcenia odpowiedniej iloœci czasu w odpowiednim mo-

mencie œwiadczy fakt, ¿e na
prezentacjê programu w podstawówce przysz³y w³adze
dzielnicy, stra¿y miejskiej i rejonowej komendy policji. – Nawet zastêpca Komendanta
G³ównego Policji, pan inspektor Tadeusz Budzik znalaz³
czas, aby nas odwiedziæ - podkreœla³a Ewa Wêgrzyn-Kamela,
dyrektor szko³y.
rosa
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PANELE – DRZWI











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

DACHY

- TEMAR -

sprzedaż – wykonawstwo

MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13 (od ul. Granicznej),
tel. 789 59 62, 789 61 07

Warszawa-Rembertów
al. gen. A.Chruœciela 8
(przy dworcu PKP)
tel./fax 673−44−24
kom. 0601−215−778
www.dachbud.waw.pl

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

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

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

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO: (Interniœci, Pediatrzy)

PRZYCHODNIA – tel. 022 87-99-209
Zapraszamy do poradni specjalistycznych: BEZP£ATNIE
OKULISTYCZNEJ  LECZENIA JASKRY  GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZEJ  LECZENIA NIEP£ODNOŒCI
 PATOLOGII CI¥¯Y  KARDIOLOGICZNEJ
 NADCIŒNIENIA TÊTNICZEGO  ELEKTROKARDIOGRAFICZNEJ (próby wysi³kowe)
 STOMATOLOGICZNEJ – tel. 022 610-38-52
 REHABILITACJI W OŒRODKU DZIENNYM – tel. 022 610-25-94
 LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ
 FIZJOTERAPEUTYCZNE ZABIEGI AMBULATORYJNE

PROFILAKTYKA: Program wczesnego wykrywania zaka¿eñ HIV u kobiet w ci¹¿y  rak szyjki macicy etap podstawowy
(cytologia) i pog³êbiony (kolposkopia)  wczesna diagnostyka leczenia jaskry – etap I i II

SPECJALIŒCI – odp³atnie:

DOROŒLI: DIABETOLOG  CHIRURG NACZYNIOWY  DERMATOLOG  OKULISTA  ORTOPEDA  UROLOG  LARYNGOLOG
 NEFROLOG – choroby nerek  KARDIOLOG  ALERGOLOG  NEUROLOG  GINEKOLODZY
DZIECI: ALERGOLOG  LARYNGOLOG  OKULISTA  NEUROLOG  GINEKOLOG  DERMATOLOG
 CHIRURG (badanie stawów biodrowych)
USG: BRZUCH, WÊZ£Y CH£ONNE, TARCZYCA, ŒLINIANKI, SUTKI, J¥DRA, OKO, STAWY BIODROWE NIEMOWL¥T
 echo serca  holtery – EKG i ciœnieniowy  próby wysi³kowe  doppler naczyniowy
 badania cytologiczne  kolposkopia  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

