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Taki ma³y
chlewik
W czasie deszczu, ale
i w s³oneczne wakacje dzieci
(ma³e i du¿e) siê nudz¹… dlatego
harmonijne ¿ycie s¹siedzkie
w blokowiskach szlag trafi³. Teraz
ka¿da imprezka niesie siê g³êbokim echem i zasn¹æ nie daje. Nagminnie wystawiane na korytarz
worki ze œmieciami œmierdz¹
upiornie. Wszystkim, nie tylko
w³aœcicielom lokalu. M³ode psy,
pochodz¹ce z wiosennego miotu
nie s¹ w stanie donieœæ potrzeby
na podwórko - za³atwiaj¹ siê na
s³omianki s¹siadów. Koszmar...
Warszawiacy p³ac¹ cenê szybkiego rozwoju. Bezrobocie spad³o do 4 proc., do stolicy lgnie
prowincja - t³umacz¹ te zachowania rodowici mieszkañcy. - Ja jestem grzeczny, zahukany, dopiero przyjecha³em, nawet psa nie
mam - odpowiadaj¹ przyjezdni,
przyznaj¹c siê do hucznych balang, bo przecie¿ trzeba siê jakoœ
integrowaæ. Niewa¿ne kto, wa¿ne
¿e s¹siad s¹siadowi daje w te letnie miesi¹ce szczególnie popaliæ.
I niewa¿ne czy to przyuczony
do zawodu brukarz, czy chlubi¹cy siê dwoma dyplomami prawnik na dodatek z MBA. Blokowiska zamieniaj¹ siê w jednomieszkaniowe zamki, zza murów
których wydostaj¹ siê wrzaski
i odpady. Taki gminny obyczaj na
pocz¹tku XXI wieku.
Najzabawniejsze w tym jest to,
¿e ci sami ludzie wstydz¹ siê, ¿e
Polska nie jest taka œwiatowa
i elegancka jak inne kraje europejskie. Tylko ¿e te ich obserwacje dotycz¹ dróg, ulic i dworców.
Tam ma byæ na pokaz, wiêc œwiatowo. We w³asnym obejœciu mo¿e ju¿ byæ chlewikowo i XVII
wiecznie.... Brrr.
Tomasz Szymański

19.07.2007 r.
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 ELEGANCKIE LEKKIE OKULARY
 SOCZEWKI KONTAKTOWE
 LEKARZ OKULISTA, BADANIE WZROKU
 DU¯Y WYBÓR OPRAW

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

AT R A K C Y J N A P R A G A
Przed Euro 2012 szukamy rzeczy absurdalnych i abstrakcyjnych, które mog¹
byæ atrakcj¹ dla euroturystów i sprawiæ,
¿e odwiedzaj¹c nasz¹ dzielnicê zrobi¹
tak wielkie oczy, jak moneta o nominale
2 euro. Dzisiaj sprawa mocno powi¹zana
ze Stanis³awem Barej¹.
W ostatnim numerze
„Mieszkañca”, jako wyj¹tkow¹ atrakcjê rekomendowaliœmy „poziomy p³otek”
wzd³u¿ kana³ku wyp³ywaj¹cego z jeziorka Goc³awskiego. „Poziomy p³otek” le¿a³
na tyle d³ugo ¿ebyœmy o nim
napisali tekst, ale na tyle
krótko, ¿e jak siê nasza ga-

zeta ukaza³a, to ju¿ zosta³
„postawiony do pionu”. No
có¿, jesteœmy dwutygodnikiem... Dziœ piszemy o innej atrakcji. Prawie trzy
miesi¹ce temu po³udniowopraski KS „Orze³”, którego
prezesem jest Andrzej Szyszko, posadzi³ w zadbanej
czêœci klubu, kilkadziesi¹t

doœæ du¿ych tui i ró¿nych
drzewek.
Mijaj¹ dni, tygodnie, miesi¹ce, a nowiutka roœlinnoœæ
wci¹¿ jest jak nowiutka!
G³ównie dlatego, ¿e nie ma
komu poprzecinaæ sznurków,
którymi powi¹zana jest czêœæ
tui oraz nikt siê nie kwapi do
zdjêcia folii z posadzonych
drzewek (na zdjêciu). Zwyczaj
to iœcie polski, a i klimaty, jak
z barejowskich filmów –
w koñcu tylko u nas, nowy dywan lub wersalka przez wiele
lat bywa³y przykryte foli¹ ¿eby
ich nie zniszczyæ, ¿eby goœcie
nie zadeptali i nie pobrudzili
swymi szanownymi kuperka-

mi. A powi¹zane sznurkiem
iglaki nawet wyst¹pi³y w jednej ze scen „Alternatywy 4”.
Zreszt¹ takie podejœcie
„Or³a” do roœlinnoœci nie powinno dziwiæ, bo w koñcu to
w istniej¹cym do dzisiaj gabinecie klubu krêcona by³a
s³ynna scena z „Misia”,
w której trener drugiej klasy,
Jarz¹bek Wac³aw wychwala³
prezesa Ochódzkiego. My zaœ
chwalimy prezesa Szyszko
(³ubu-dubu, ³ubu-dubu, niech
¿yje nam!) i liczymy, ¿e folia
na drzewkach utrzyma siê do
2012 r. i bêdzie du¿¹ atrakcj¹
dla turystów przyby³ych na
Euro. Oby tylko prezes wytrzyma³, bo folia wytrzyma na
pewno. Naukowcy obliczyli,
¿e rozk³ada siê przez 50 lat.
Folia, oczywiœcie.
rosa

SUPERWITRYNA 2007
Nap³ynê³y pierwsze zg³oszenia do udzia³u w tegorocznej
edycji konkursu „Superwitryna 2007”, którego organizatorami s¹: Zarz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie, „Spo³em”
WSS Praga Po³udnie i nasza redakcja.
Oto propozycje Czytelników:
1. LUKAS BANK ul. Grochowska 136, 2. Centrum
Medyczne „MAGODENT” ul. Fieldorfa 40, 3. Apteka

Kawiarnia „Vanilia” ul. Zwyciêzców 57

„ARALIA” ul. Fieldorfa 40, 4. Szko³a Jêzyka Angielskiego
„BRITISH SCHOOL” ul. Grochowska 14 E, 5. Centrum
Kardiologii ANIN ul. P³owiecka 37, 6. Restauracja „SÓL
i PIEPRZ” ul. £ukowska 17 A, 7. STUDIO URODY ul.
Grochowska 100, 8. Kawiarnia – Cukiernia „VANILIA”
ul. Zwyciêzców 57, 9. REH-MEDICA Centrum Rehabilitacji ul. Ml¹dzka 27, 10. SKOK „MAZOWSZE” ul. Czapelska 38, 11. „KOMANDOR” ul. Fieldorfa 10 lok. 311, 12.
„DENTA FAMILY” – Centrum Stomatologiczne ul. Meissnera 1/3 lok. 318, 13. PETRA – Ubezpieczenia ul. Sulejkowska 56/58, 14. Sklep Dzieciêcy „EURO BABY” ul. Jubilerska 8 A, 15. SZKO£A WY¯SZA PSYCHOLOGII
SPO£ECZNEJ ul. Chodakowska 19/31, 16. Salon Kosmetyczny „NEODERMA” ul. Sulejkowska 60 B, 17. PRZYCHODNIA WETERYNARII ul. Zwyciêzców 42/8, 18. Pieczywo „MISTRZA PIOTRA” ul. Francuska 33, 19. Salon
Optyczny „OPITKER” ul. £ukowska 7 C, 20. Salon i Serwis „CITROEN” ul. Jubilerska 6, 21. Salon Okien „UNIPLAST” ul. Ostrobramska 73, 22. Biuro Podró¿y „NECKERMANN” ul. Zwyciêzców 42, 23. Salon „PREDOM”
ul. Kinowa 19 A, 24. Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna
„PRIMA 2” ul. Zamieniecka 46, 25. BANK ZACHODNI
WBK S.A. ul. Tarnowiecka 13, 26. Apteka „NA OLSZYNCE” ul. Grochowska 18, 27. Sklep „SPO£EM” WSS nr 14
ul. Samolotowa 2, 28. Sklep „SPO£EM” WSS nr 17 LUX
mini ul. Siennicka 23, 29. Sklep „SPO£EM” WSS nr 18
LUX ul. Grochowska 252, 30. Sklep „SPO£EM”WSS nr
22 LUX ul. Szaserów 124, 31. HA-MED ul. Ostro³êcka 4
gab. 16 (budynek przychodni), 32. M.K. SZUSTER al. Waszyngtona 38/40.
Przypominamy, ¿e na kolejne propozycje przesy³ane przez
Pañstwa poczt¹ lub e-mailem czekamy do koñca sierpnia br.
(ab)

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej
Policjanci mówi¹, ¿e maj¹ powody do umiarkowanej dumy: w pierwszym pó³roczu br. liczba
przestêpstw w stolicy znów spad³a, niektórych
znacznie: o 30 proc. mniej by³o bójek i pobiæ, a¿
o 40 proc. mniej by³o kradzie¿y rozbójniczych
i wymuszeñ, o jedn¹ trzeci¹ mniej kradzie¿y aut.
Wzros³a o 6 proc. wykrywalnoœæ przestêpstw.
Gdzie „niebiescy” upatruj¹
Ÿród³a sukcesu? W wiêkszej liczbie patroli, w lepszym rozpoznaniu œrodowiska przestêpczego,
w g³êbszej wspó³pracy z mieszkañcami. Sprawdza siê tak¿e
monitoring miejski.
***
...Ale nie znaczy to, ¿e staliœmy siê oaz¹ bezpieczeñstwa.
Przekona³a siê o tym jedna z mieszkanek naszej dzielnicy, która choæ próbowa³a ograniczyæ mo¿liwoœci kradzie¿y - nie ustrzeg³a
siê jej. Sprawc¹ zaboru z³otej bi¿uterii okaza³ 18-letni Grzegorz
B., który wykonywa³ w mieszkaniu remont kuchni. I choæ kobieta zamyka³a na klucz drzwi od innych pomieszczeñ, sprawca wykorzysta³ moment gdy by³ sam,
w³ama³ siê do pokoju i ze szkatu³ki skrad³ z³ote przedmioty.
Problem polega³ na tym, ¿e
w³aœcicielka mieszkania, zg³aszaj¹c fakt przestêpstwa, nie by³a
w stanie powiedzieæ nic konkretnego o wykonawcy remontu
kuchni, bo do prac zatrudni³a go
„z polecenia s¹siadki”. Po 24 godzinach policjantom z ul. Grenadierów uda³o siê jednak ustaliæ
dane adresowe przestêpcy, za-

tak g³oœno krzycza³a, ¿e sp³oszony uciek³. Za drugim razem - po
kilku dniach - znów napad³ na
kobietê id¹c¹ przez zagajnik z telefonem przy uchu. Tym razem
by³ ju¿ bardziej agresywny,
próbowa³ nawet sk³oniæ kobietê
do czynnoœci seksualnej i chcia³
odebraæ jej „komórkê”. Ofiara
jednak stawia³a zaciêty opór
i znów Robert G. uciek³ z miejsca
zdarzenia. Kobieta powiadomi³a
policjê i po kilku minutach
sprawca zosta³ zatrzymany. Przyzna³ siê do obu czynów.
***
Szybko uda³o siê równie¿ zatrzymaæ sprawcê kradzie¿y na
ulicy Targowej. Tam 21-letni Patryk S. zerwa³ kobiecie z szyi
dwa z³ote ³añcuszki. W pogoñ za
sprawc¹ rzuci³ siê m¹¿ ofiary
i dopad³ go w pobliskich krzakach. W tym momencie podjecha³ zaalarmowany przez kobietê
wóz patrolowy. Patryk S. zosta³
zatrzymany.
***
Ci¹g ulic Szaserów – Stanis³awowska – Miñska zbiera œmiertelne ¿niwo! W ostatnim tygodniu
dosz³o do wypadków na skrzy¿owaniach ul. Stanis³awowskiej i

trzymaæ go i udowodniæ mu dokonanie czynu.
***
35-letni Robert G. z Weso³ej
dwukrotnie napad³ na samotne
kobiety. Do obu przypadków dosz³o w zalesionym terenie. Za
pierwszym razem uderzy³ ofiarê
w twarz i po przewróceniu na ziemiê, próbowa³ odebraæ dwa telefony komórkowe. Jednak kobieta

Terespolskiej oraz ul. Miñskiej
i Chodakowskiej (na zdjêciu).
O tym fatalnym skrzy¿owaniu
„Mieszkaniec” pisa³ ju¿ na pocz¹tku ubieg³ego roku (Nr 3
z 2006 r. dostêpny w internecie
na stronie www.mieszkaniec.pl).
W tym numerze piszemy o œmiertelnym wypadku na skrzy¿owaniu
ul. Szaserów i Wspólnej Drogi
(czytaj str. 5).
toms (ar)
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PRODUCENT MEBLI
Z LITEGO DREWNA

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

www.solipieprz.com

 portrety  kopie
 konserwacje
 obrazy  ramy
 sztuka w filatelistyce

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

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

<<GOC£AW>>

KSIĘGARNIA „Ściąga”

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

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

C.H. Szembeka, I piêtro, paw. 140

 podrêczniki szkolne
 du¿y wybór plecaków
 artyku³y szkolne
 obrazy olejne

ul. Krypska 19

(na tyłach Universamu)

tel./fax 813 77 38, 0502 221 045

www.asoft.com.pl/meble e−mail:meble@asoft.com.pl

TELEFONY
KOMÓRKOWE





skup  sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

„KRAS-PHONE”

ZAKŁAD POGRZEBOWY

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

pon.-pi¹t. 10 00-1900, sob. 900-1600

CAŁODOBOWO

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

Zak³ad Pogrzebowy

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

„NIEBO”

„REMUS”

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

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê

2 MIESZKANIEC

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.

 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

,,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

SOSNA – BRZOZA – OLCHA – DĄB
KOLONIALNE  STYLOWE  NOWOCZESNE

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621

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

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

 kompleksowa obs³uga
 godne warunki ostatniej
pos³ugi

tel. (022) 812-65-38
0502-812-046

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
W³asna kaplica i ch³odnia

Warszawa, ul. ¯egañska 20

Kierunek inwestycje

NARODZINY MIASTA
Pomiêdzy Przyczó³kiem Grochowskim, Goc³awiem, a Grochowem w ci¹gu najbli¿szych
kilku lat powstanie osiedle, w którym zamieszka ok. 30 tysiêcy mieszkañców. Nasza redakcja przygl¹da siê „narodzinom miasta”.
Eleganckie pó³buty oblepione b³otem, garniturowe spodnie, które oblaz³y py³kiem
kwitn¹cych chwastów i pajêczynami... Co sk³oni³o Marka
Karpowicza wiceburmistrza
Pragi Po³udnie i Stanis³awa Zawadzkiego kieruj¹cego dzielnicow¹ architektur¹ i planowaniem przestrzennym, do zag³êbienia siê w grochowsko-goc³awskie chaszcze? Ano, obaj
(na zdjêciu) chcieli skonfrontowaæ plany prywatnych inwestorów ze stanem faktycznym
w tej czêœci Pragi Po³udnie. Jak
sprawiæ ¿eby nowi mieszkañcy
Goc³awia czuli siê w tym miejscu komfortowo - to zadanie,
z którym musz¹ wspólnie
zmierzyæ siê w³adze dzielnicy,
miasta i inwestorzy. Nie jest
sztuk¹ wybudowaæ osiedle.
Sztuk¹ jest wybudowaæ je
„z g³ow¹”. Temu maj¹ s³u¿yæ
nie tylko uchwycone w obiektywie naszego reportera wizje
lokalne, spacery po b³otach
i zaroœlach, ale tak¿e konsultacje z w³adzami miasta i inwestorami. Na pocz¹tku lipca odpowiedzialny za dzielnicowe
inwestycje wiceburmistrz Marek Karpowicz spotka³ siê
w sprawie nowego goc³awskiego osiedla z Jerzym Millerem,
zastêpc¹ prezydent Warszawy.
W spotkaniu uczestniczyli
m.in. radna dzielnicy i przewodnicz¹ca Samorz¹du Goc³aw
Teresa KuŸmiñska; radny Micha³ Suliborski, którego pasj¹

wa o gruntach wzd³u¿ ul. Jana
Nowaka Jeziorañskiego oraz
przy jeziorku Goc³awskim –
przyp. ar). W spotkaniu u prezydenta Millera nie uczestniczyli inwestorzy. Na razie chce-

alizacji
ze
szczególnym
zwróceniem uwagi m.in. na
placówki oœwiatowe, zdrowotne, tereny sportowo-rekreacyjne i oczywiœcie drogi. Te zadania, jak i okreœlenie innych potrzeb spo³ecznych „miasteczka” pos³u¿¹ do korekt w powstaj¹cym w³aœnie miejscowym planie zagospodarowania
tego terenu oraz do rozmów
z deweloperami. – We wrzeœniu

Tu na razie jest œciernisko... ale bêdzie...

s¹ drogi i rozwi¹zania komunikacyjne oraz wspomniany ju¿
naczelnik Zawadzki. – Mo¿na
powiedzieæ, ¿e æwiczyliœmy metodologiê szybkiego powstawania du¿ych osiedli – wyjaœnia
Marek Karpowicz. – Nie
spodziewaliœmy siê, ¿e czêœæ terenów Goc³awia i Przyczó³ka
Grochowskiego zostanie tak
szybko odzyskana przez by³ych
w³aœcicieli i równie szybko powstanie tam osiedle porównywalne do ma³ego miasta (mo-

my oceniæ jakie mog¹ byæ potrzeby przysz³ych mieszkañców
osiedla, jak sprawiæ ¿eby inwestycje na tym terenie by³y po
prostu przyjazne ludziom. Do
po³owy lipca zarz¹d dzielnicy
zobowi¹za³ siê sporz¹dziæ mapê, na której w specjalnych
kwarta³ach bêdzie naniesiona
iloœæ potencjalnie budowanych
mieszkañ. Mapa zostanie przekazana miejskim biurom,
którym wiceprezydent Miller
poleci³ okreœlenie zadañ do re-

rozpoczniemy dialog z inwestorami na zasadach partnerstwa
publiczno-prywatnego – zapowiada Marek Karpowicz.
Do tej pory inwestycje
w stolicy by³y domen¹ wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza
dlatego „Mieszkaniec” zapyta³,
jak w czasie spotkania w Ratuszu
radzi³ sobie wiceprezydent Miller? – Zaskoczy³ nas jego profesjonalizm, by³ znakomicie przygotowany – podsumowali uczestnicy.
Adam Rosiński

Infrastruktura
w cenie
Konferencja „Rozwój infrastruktury w obszarze Metropolii Warszawskiej”, która odby³a
siê w czerwcu poruszy³a temat, który w ostatnim czasie jest niezwykle ¿ywy. W roku 2006
liczba budowanych mieszkañ powróci³a do
najwy¿szego poziomu z roku 2000. Banki oferuj¹ atrakcyjne kredyty hipoteczne. Jednak
oba te czynniki nie poprawi³y kondycji budownictwa mieszkaniowego. Wed³ug badañ
GUS-u, dla przeciêtnego Kowalskiego „w³asne M” jest coraz mniej dostêpne.
Organizatorzy: Polski Zwi¹zek Firm Deweloperskich (PZFD)
i Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, stworzyli mo¿liwoœæ skonfrontowania pogl¹dów tych, którzy s¹ najbardziej zainteresowani
problemem budownictwa mieszkaniowego. W dyskusji wziêli
udzia³: przedstawiciele Zarz¹du i Rady Warszawy, starostowie
i wójtowie, przedstawiciele spó³ek komunalnych i dostawców mediów, a tak¿e deweloperzy. Poœród tych ostatnich narasta przekonanie, ¿e obok ograniczonej liczby gruntów w Warszawie, g³ówn¹
przyczyn¹ s³abego wzrostu liczby budowanych mieszkañ jest niedorozwój infrastruktury medialnej i drogowej. To natomiast skutkuje ci¹g³ym wzrostem cen.
Zastêpca Prezydenta Warszawy Jacek Wojciechowicz, dostrzega
te problemy, apeluje jednak o cierpliwoœæ – Staramy siê niwelowaæ
te przeszkody. Niestety ustawodawstwo ogólnokrajowe powoduje,
¿e nie s¹ to procesy zbyt szybkie. Mimo tego, wydajemy rocznie ok.
15 tys. decyzji, o warunkach zabudowy i pozwoleñ. To ogromna
iloœæ, nieporównywalna z ¿adnym innym miastem w Polsce.
Wci¹¿ jednak na terenie Warszawy oprócz malowniczej zieleni
i osiedli o ró¿norodnej architekturze, widzi siê miejsca, które
z okien wy¿szych budynków wygl¹daj¹ jak zbiorowisko „psich
bud”. Jest te¿ wiele niezagospodarowanych terenów, które od wielu lat czekaj¹ na decyzje. Swój plon zbiera tzw. „urbanistyka zagonowa”, zwi¹zana ze zbyt du¿ymi osiedlami zamkniêtymi i przegêszczeniem nowej zabudowy.
Wielokrotnie w trakcie konferencji apelowano o jak najszybsze
rozpoczêcie przez w³adze stolicy i PZFD, wspólnych prac nad now¹ uchwa³¹ Rady Miasta. Tylko w ten sposób mo¿na unormowaæ
i ucywilizowaæ tê wa¿n¹ kwestiê. - Mam nadziejê, ¿e wspó³praca
miêdzy firmami deweloperskimi a miastem bêdzie siê poprawiaæ.
Chocia¿ nie jest ona jeszcze taka, jakiej obie strony by chcia³y. ¯yczê tego, aby dzisiejsze wnioski da³o siê przekuæ na konkretne rozwi¹zania – doda³ Jacek Wojciechowicz.
Florenty
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BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

MATERIAŁY
BUDOWLANE
MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34
tel. 612-62-08, 0601-91-45-84
pon.-pt. 7-17, sob. 7-13
Cement  Wapno  Ceg³y
Gazobeton bia³y  P³yty gips.-karton.
Atlas  Ceresit  Gipsy
Materia³y sypkie i izolacyjne
(papa, styropian, we³na)
Rynny „GALECO”  Prêt zbrojeniowy

Ubezpieczenia,
TURYSTYKA
SUPER LAST MINUTE
Rezerwacja hoteli,
promów
Czekamy na Pañstwa
pn.-pt. 1000-1800; sob. 930-1300

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1
(Saska Kêpa)

tel. 022 616-26-75/83
korona@koronatravel.com.pl
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Sportu – mówi Adam Rosiñski z Rady Osiedla Kamionek. Ideê podchwyci³y prawie wszystkie media. Spotka³a siê ona
z uznaniem urzêdów konserwatorskich i Ministerstwa Sportu. W ubieg³ym
tygodniu, z inicjatywy
radnej m.st. Warszawy
Magdaleny Czerwosz,
miejscy rajcy tak¿e przyjêli stanowisko popieraj¹ce uratowanie tych pami¹tek.
(ab)

Ocalić od zapomnienia
Po³udniowoprascy samorz¹dowcy podjêli dzia³ania
w celu uratowania zapomnianej rzeŸby „Sztafeta” (na
zdjêciu) stoj¹cej przy Stadionie Dziesiêciolecia (od strony
Ronda Waszyngtona). Apeluj¹ te¿ o zachowanie tablic pami¹tkowych wmurowanych
przed wejœciem na stadion. S¹
to tablice poœwiêcone poleg³ym
w czasie wojny polskim olim-

pijczykom i pamiêci Ryszarda
Siwca, który na trybunie stadionu, w 1968 r., dokona³ samospalenia w akcie protestu przeciwko inwazji wojsk Uk³adu
Warszawskiego na Czechos³owacjê.
– Przede wszystkim chodzi
o to, ¿eby te obiekty nie uleg³y
zniszczeniu w czasie burzenia
Stadionu Dziesiêciolecia i budowie Narodowego Centrum

KOLEJKI JAK ZA PRL
d o k o ń c z e n i e z e s t r.

1

Do koñca roku wszyscy powinni wymieniæ ksi¹¿eczkowe dowody osobiste na nowe. Wiadomo o tym od d³ugiego czasu, ale
jakby dopiero teraz dociera³o to do w³adz
i do obywateli. Jak sprawy maj¹ siê
w „Mieszkañcowych” dzielnicach? Ano,
ró¿nie. Najlepiej jest w Weso³ej. Urzêdnicy
mówi¹, ¿e do obowi¹zkowej wymiany winno siê do nich zg³osiæ jeszcze ponad dwa
tysi¹ce osób, czyli ok. 10 procent zobowi¹zanych mieszkañców. – Kolejek w zasadzie
nie ma – us³yszeliœmy w ratuszu przy ul.
1.Praskiego Pu³ku. – Tworz¹ siê jedynie
w poniedzia³ki i pi¹tki. W innych „Mieszkañcowych” dzielnicach a¿ 17 procent
ludnoœci jeszcze nie wymieni³o dowodów.
Nie narzekaj¹ urzêdnicy Rembertowa, choæ
zaznaczaj¹, ¿e przyda³oby siê, aby zg³asza³o siê do nich wiêcej osób. W tej dzielnicy
operacja ta czeka jeszcze 3579 z przesz³o
dwudziestu tysiêcy mieszkañców. Kolejki
tworz¹ siê w wawerskim urzêdzie. A bêdzie
gorzej, bo do urzêdu musi przyjœæ jeszcze
prawie 11 tysiêcy mieszkañców. – W tej
chwili dziewiêædziesi¹t procent przychodz¹cych to osoby, które wyrabiaj¹ dowód
po raz pierwszy i takie, które zmieni³y stan
cywilny lub miejsce zamieszkania – mówi
Andrzej Murat, rzecznik Wawra.
Zanosi siê na to, ¿e ratusz przy ul. ¯egañskiej zostanie „zalany” wnioskami o wymianê dowodu w terminie póŸniejszym.
¯eby obs³u¿yæ wszystkich do koñca roku
Wawer musia³by za³atwiaæ ok. 100 spraw
dziennie, a mieszkañcy nie kwapi¹ siê do
wizyty w urzêdzie. Wielu z nich po prostu
nie wie o koniecznoœci wymiany dowodów.
W trosce o dobro mieszkañców niektóre
urzêdy daj¹ og³oszenia do prasy i zachêcaj¹, aby nie czekaæ do ostatniej chwili.
Najd³u¿sze kolejki tworz¹ siê na Pradze
Po³udnie, dzielnicy gêsto zaludnionej.
– Szacujemy, ¿e dowód powinno jeszcze wymieniæ ok. 30 tysiêcy mieszkañców – mówi

Ma³gorzata Rudnik, naczelnik w urzêdzie
dzielnicy. ¯eby dostaæ siê do okienka trzeba odstaæ kilka godzin. Kolejki s¹ dwustu,
a czasami trzystuosobowe! – To nasza narodowa cecha – bije siê w piersi pan Wojtek z Saskiej Kêpy, pokazuj¹c przed urzêdem numerek, z którego wynika, ¿e ma
przed sob¹ w kolejce... 275 osób – zawsze
czekamy do ostatniej chwili, a potem wszyscy na raz... Ale w wiêkszoœci niezadowo-

STATUT JEST? WAKACJE S¥!

Na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu (Radni s¹ jak dzieci – te¿ maj¹ wakacje)
Rada Warszawy mia³a zaj¹æ siê przygotowanym w pocie czo³a projektem Statutu Warszawy. Dokument ten – nie bez powodu nazywany „miejsk¹ konstytucj¹” – raz na zawsze okreœli kompetencje poszczególnych, licznych organów Miasta. Po kilku godzinach
sprzeczek i (nie)merytorycznych dyskusji Rada postanowi³a… zaj¹æ siê spraw¹ po wakacjach.

NOWA ŒWIECKA TRADYCJA…

SPROSTOWANIA

W urzêdach mo¿e byæ tylko bardziej t³oczno...

lenie mieszkañców z d³ugiego oczekiwania
odbija siê na urzêdnikach. – Powinno byæ
wiêcej obs³uguj¹cych i wiêcej okienek! –
oburza siê starsza pani z Osiedla Ateñska.
Naczelnik Rudnik przyznaje, ¿e przynajmniej czasowo wiêksza iloœæ etatów zawsze by siê przyda³a. Jest te¿ szansa, ¿e
zwiêkszy siê iloœæ miejsca, które po³udniowopraski urz¹d móg³by wykorzystaæ na obs³ugiwanie mieszkañców, gdy¿ prawdopodobnie przed koñcem tego roku z ratusza

Chcê byæ obs³ugiwana jak cz³owiek... „Mieszkaniec” zaœ ostrzega przed innym zagro¿eniem. Przez tydzieñ badaliœmy sprawê
w po³udniowopraskim urzêdzie. Ka¿dego
dnia w kolejce do z³o¿enia wniosku sta³o
od 170 do 300 osób, a do odbioru dowodu
osobistego... jedna, dwie osoby!
Namawiamy Czytelników do odbioru dowodów, bo jeœli nie, to po wakacjach znowu bêd¹ musieli staæ w kolejce po kilka godzin, a nawet dni. Jak za PRL.
rosa

Zwyczajem ju¿ sta³o siê, i¿ Rada Warszawy ochoczo przyjmuje uchwa³y w sprawie
zmian uchwa³ Rady Warszawy. Czyli mówi¹c po ludzku poprawia w³asne pomy³ki. Ostatnio m.in. poprawiono adres szko³y i nazwisko laureatki Nagrody Warszawy. Winnych
b³êdów nie ujawniono.
Czymœ zupe³nie nowym by³o natomiast wyst¹pienie radnego Macieja M. z PiS, który
w specjalnym oœwiadczeniu poinformowa³ jak wspania³¹ osob¹ jest Julia Pitera (kiedyœ
z UPR, potem zwi¹zana m.in. z „Prawic¹ Razem”, AWS etc. Dziœ w PO). Choæ wystêp radnego do z³udzenia przypomina³ wyst¹pienie trenera Jarz¹bka do szafy prezesa Ochódzkiego nam dziwnie brakowa³o w s³owach Macieja M. tego, co Ojciec Rydzyk nazywa
„szczeroœci¹ wypowiedzi”. Czy¿by to nie by³ spontan tylko efekt jakiejœ (przed)s¹dowej
ugody?
Podpatrywacz
PS. Jeœli ktoœ myœla³, ¿e nie bêdzie dziœ o dyr. Wierzchowskiej od sto³ecznej s³u¿by
zdrowia zawiód³ siê. Bêdzie! Nie mo¿emy bowiem nie odnotowaæ, i¿ Pani Dyrektor
wymusi³a w koñcu na szefie Szpitala Grochowskiego (tego, co to mia³ byæ zdaniem PiS
i wiceszefowej placówki likwidowany) plan remontów, które bezpoœrednio wp³yn¹ na
poprawê komfortu pacjentów. Plan siê znalaz³, wiêc i kasy Rada Warszawy nie posk¹pi³a. Teraz tylko od kierownictwa placówki zale¿y czy m¹drze j¹ spo¿ytkuje. Jest na
to szansa, bowiem inkryminowana wicedyrektorka Szpitala wci¹¿ nie powróci³a do
zdrowia.
REKLAMA

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

OKNA – PARAPETY – ROLETY
▲ Raty ▲ Rabat 40%

04-823 Warszawa – ul. Zimowa 3
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KOBIETA (NIE)PRACUJ¥CA

W czasie, gdy PO dokonywa³a rytualnego mordu na zaufanym Pani Prezydent Przewodnicz¹cym Rady HGW spokojnie odpoczywa³a na kolejnym urlopie. Nic wiêc dziwnego, ¿e od kilku tygodni kr¹¿y po sto³ecznym ratuszu taki oto, niewybredny ¿arcik:
„Urzêdnik miejski chwali siê koledze: - Wiesz, a ja widzia³em Pani¹ Prezydent przy
pracy!”

Na zakoñczenie swej prezydentury Wojciech Kozak podarowa³ Warszawie plan zagospodarowania Placu Defilad. Ówczesna Rada Warszawy dokument przyjê³a, a nastêpca
Kozaka Lech Kaczyñski pocz¹tkowo obiecywa³ nawet, ¿e „nie min¹ dwa lata, a placu nie
poznacie”. Nie zbudowa³ nic, a na zakoñczenie PiSowskiej kadencji Rada Warszawy –
na wniosek Prezydenta – uchwali³a… nowy plan zagospodarowania. HGW równie¿
obiecuje, i¿ „plac wreszcie zostanie uporz¹dkowany” i dlatego… zwróci³a siê do Rady
o przyst¹pienie do sporz¹dzenia nowego planu. Oznacza to, ¿e dotychczasowy idzie do
kosza. Przygotowanie nowego zajmie kilka lat (bardzo chêtnie odszczekamy!). A wiêc
narodzi³a siê nowa œwiecka tradycja: na zakoñczenie kadencji Rada przyjmie nowy plan.
By nastêpcy mieli co uniewa¿niæ.

REKLAMA

OKNO – PLUS+

wyprowadzi siê Centrum Promocji Kultury,
które przeniesie siê na ul. Podskarbiñsk¹.
Zwolni¹ siê wiêc pomieszczenia na parterze urzêdu. Powierzchnie bêd¹ potrzebne,
bo planowane jest uruchomienie w urzêdzie
punktów obs³uguj¹cych wnioski paszportowe, a mo¿e nawet nadawania regonu. Nieoficjalnie wiadomo, ¿e w lokalach zwolnionych przez CPK w³adze dzielnicy planuj¹
zorganizowaæ izbê pamiêci narodowej.
– Izbê pamiêci, to niech sobie robi¹ w nowym Domu Kultury! – obrusza siê starsza
pani z Ateñskiej. – W czasie wojny swoje
wycierpia³am, a teraz nie chcê ju¿ cierpieæ.

EWOLUCJA REWOLUCJI?!

Sto³eczny samorz¹d zas³u¿enie posiada w kraju opiniê najdziwniejszego w naszej czêœci Europy. Czegoœ takiego nawet tu jeszcze jednak nie by³o! Oto Platforma Obywatelska zmusi³a do rezygnacji ze stanowiska Przewodnicz¹cego Rady Warszawy, cz³onka
Platformy Obywatelskiej, bo… zbyt zgodnie wspó³pracowa³ z Prezydent Warszawy
z Platformy Obywatelskiej. Na miejsce odwo³anego dzia³acza Platformy Obywatelskiej
powo³ano dzia³aczkê Platformy Obywatelskiej (prywatnie ¿onê pos³a Platformy Obywatelskiej), która z Prezydent Warszawy z Platformy Obywatelskiej stosunki ma gorsze.
Fakt ten odnotowujemy wy³¹cznie dla historycznego porz¹dku, bo na pracê Platformy
Obywatelskiej w Warszawie i tak nie bêdzie on mia³ ¿adnego wp³ywu. Na tempo budowy metra te¿ raczej nie!

OSTATNIA DROGA
Pawe³ mia³ 21 lat. Zgin¹³ miesi¹c temu, 18
czerwca, w wypadku samochodowym przy
skrzy¿owaniu ul. Szaserów i Wspólnej Drogi.
Jego bliscy i znajomi codziennie spotykaj¹
siê tam, aby zapaliæ znicze.
To nie pierwsza tragedia,
do której dosz³o na tym skrzy¿owaniu. Okoliczni mieszkañcy dziwi¹ siê, ¿e ci¹gle
tu nie ma sygnalizacji œwietlnej. Pawe³ wraz z rodzin¹
mieszka³ przy ul. Prochowej.
– By³ „Trabanciarzem” –
opowiada Ewa Ziemkowska,
mama Paw³a – tego dnia wyszed³ spotkaæ siê przy Garwoliñskiej z kolegami, którzy tak,
jak on pasjonuj¹ siê samochodami. Potem jecha³ ul. Szaserów...

mia³ obchodziæ urodziny.
Wyjechaæ z Ani¹, swoj¹
dziewczyn¹ na wakacje. Ca³e ¿ycie by³o przed nim...
Z samochodowego magnetofonu ojciec puszcza hip-hopow¹ piosenkê, któr¹ dla
Paw³a u³o¿yli jego muzykuj¹cy przyjaciele: „...jecha³eœ
„mydelniczk¹” - ¿ycie pêk³o
jak bañka...”

¯ó³ty Trabant,
czerwone serce
Co wieczór, w godzinê wypadku, przy skrzy¿owaniu
spotykaj¹ siê bliscy i znajomi
Paw³a. Z regu³y jest to kilkanaœcie osób, ale by³ dzieñ,
w którym na okoliczne ulice
zawita³o przesz³o 70 samochodów, w tym wiele jego ukochanych Trabantów. Zebra³o
siê wtedy ponad 200 osób.
– Na pogrzebie, na cmentarzu
w Rembertowie, jeden z wieñców od jego kolegów mia³ kszta³t ¿ó³tego Trabanta - mówi

mama Ani, dziewczyny Paw³a.
- Wa¿y³ ponad 150 kilogramów
i musia³o go nieœæ szeœciu
ch³opaków. Prosi ¿eby napisaæ,
¿e m³odzie¿ nie jest taka z³a,
jak siê o niej mówi. ¯e umie
siê znaleŸæ w krytycznych momentach. W tym czasie jej córka, drobna, ³adna blondynka,
jak co wieczór, przy skrzy¿owaniu uk³ada serce z czerwonych zniczy (na zdjêciu).

500 metrów do œmierci
Mama Paw³a wyjmuje
z koperty jego zdjêcie. Ch³o-

POWIEDZIELI NAM
Konstanty Bartoñ, wiceburmistrz Pragi Po³udnie:
– Rozumiem, ¿e nowiutkie prawo jazdy Paw³a, który zgin¹³
w wypadku samochodowym, ma dla jego rodziców szczególne znaczenie. Nigdy wczeœniej, nikt bêd¹cy w podobnej sytuacji nie zwraca³ siê do urzêdu o wydanie rodzinie dokumentu po osobie, która nie ¿yje. Teoretycznie, w œwietle przepisów takie dokumenty, po anulowaniu, pozostaj¹ w urzêdzie,
a potem s¹ niszczone. Jednak jeœli rodzice Paw³a wyst¹pi¹
do nas na piœmie z proœb¹ o wydanie anulowanego prawa jazdy ich syna sprawdzimy przepisy bardzo dok³adnie i jeœli
tylko bêdzie taka mo¿liwoœæ, jeœli znajdziemy jak¹œ „furtkê”,
to przychylimy siê do ich proœby.
A. Browarek, sier¿.szt. z Komendy Sto³ecznej Policji:
– W tej sprawie prowadzone jest postêpowanie i na tym
etapie prowadz¹cy nie chc¹ siê wypowiadaæ. Mogê powiedzieæ, ¿e kierowca Volvo by³ trzeŸwy w chwili wypadku. Nie
prowadzimy statystyk iloœci kolizji w ci¹gu ulic Szaserów –
Stanis³awowska – Miñska.
Adam Stawicki z Biura Prasowego Zarz¹du Dróg Miejskich:
– Odnoœnie skrzy¿owania ul. Szaserów i Ch³opickiego –
w tej chwili powstaje dokumentacja techniczna budowy sygnalizacji œwietlnej. O ile zostan¹ nam przyznane œrodki na
tê inwestycjê to mo¿na jej siê spodziewaæ w przysz³ym roku.
W sprawie skrzy¿owania ul. Szaserów i Wspólnej Drogi – dokumentacja powinna byæ gotowa w pierwszym kwartale 2008
roku, a realizacja, w miarê mo¿liwoœci technicznych i finansowych, do 2009 r. Rok póŸniej mo¿emy siê spodziewaæ sygnalizacji na skrzy¿owaniu ul. Stanis³awowskiej i Terespolskiej, a a na skrzy¿owaniu ul. Miñskiej z Chodakowsk¹ przewidujemy budowê ronda.

¯ycie, jak bañka
Na skrzy¿owaniu z podporz¹dkowanej Wspólnej Drogi gwa³townie wyjecha³o
Volvo. Uderzy³o w Trabanta
Paw³a. Si³a uderzenia by³a
tak du¿a, ¿e Mieszko, wspó³pasa¿er Paw³a, wypad³ z samochodu, a Trabant stron¹
od kierowcy uderzy³ w latarniê stoj¹c¹ tu¿ przed przejœciem dla pieszych. W wyniku obra¿eñ Pawe³ po kilku
godzinach zmar³ w szpitalu.
– W³aœnie skoñczy³ technikum samochodowe – mówi Romuald, tata ofiary.
– Chcia³, tak jak ja byæ kierowc¹ tirów. Na kilka godzin
przed œmierci¹ odebra³ prawo jazdy na samochody ciê¿arowe... Tak siê z niego cieszy³. Musieliœmy je zwróciæ
policji. Kilka dni póŸniej

pak bardzo by³ podobny do
starszego brata, Maæka, na ramieniu którego wspiera siê
pogr¹¿ona w ¿a³obie matka.
Po chwili do stoj¹cej grupy
podchodzi ch³opak z rêk¹ na
temblaku. To Mieszko, druga
ofiara wypadku. Ma z³amany
obojczyk i liczne obra¿enia. –
¯yjê tylko dlatego, ¿e Pawe³
w ostatniej chwili, gdy zobaczy³, ¿e uderza w nas Volvo,
odbi³ Trabantem...- wyjaœnia.
– Przejechaliœmy jego „wyciêtym z epoki” kremowym
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Trabantem tylko 500 metrów... Z wypowiedzi zebranych przewija siê ¿al, ¿e
sprawca tragedii nie skontaktowa³ siê z rodzin¹ i chocia¿
jego wina jest ewidentna, to
nawet nie powiedzia³ „przepraszam”. Teraz rzeczy zwi¹zane z Paw³em nabra³y zupe³nie innego wymiaru. Ojciec
mówi, ¿e bardzo by chcieli
odzyskaæ nieu¿ywane prawo
jazdy, wydane synowi w dniu
jego œmierci.
Adam Rosiński
OG£OSZENIE BEZP£ATNE

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”)

FA R B Y
LAKIERY
KLEJE
„DARCHEM”
Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

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

SKLEP PATRONACKI
OFERUJE:

✔
✔
✔
✔

Szpachle, gipsy, zaprawy
Piany, sylikony
Chemia gospodarcza
Chemia budowlana
TRANSPORT – GRATIS
Rabaty
Upusty dla wykonawców

HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

„KA¯DY MA SWEGO ANIO£A.
KIEDY Z CHOROB¥ NOWOTWOROW¥
ZMAGAJ¥ SIÊ MA£E DZIECI,
NAWET ICH ANIO£Y POTRZEBUJ¥
WSPARCIA DRUGIEGO CZ£OWIEKA...”
Fundacja „ISKIERKA” (www.fundacjaiskierka.pl)
w imieniu rodziców zwraca siê z apelem o pomoc finansow¹:
Marzena Po³osak ma 10 lat i mieszka z rodzin¹ w Sobieniach Jeziorach pod Warszaw¹. To bardzo
weso³a, energiczna i bardzo zdolna dziewczynka. Kiedy bawi³a siê
z m³odsz¹ siostr¹ King¹ na placu
zabaw, niefortunnie upad³a i st³uk³a kolano. Ból, obrzêk i powiêkszaj¹cy siê guzek nie dawa³y mamie spokoju. Po kilku wizytach lekarskich nadal nie by³o jednoznacznej diagnozy. Dziœ Marzena
przebywa w warszawskim Instytucie Matki i Dziecka z rozpoznaniem nowotworu koœci…
Koszty leczenia chorób onkologicznych u dzieci s¹ bardzo
wysokie i czêsto przekraczaj¹ mo¿liwoœci finansowe rodziców.
Dlatego bardzo potrzebna jest Pañstwa pomoc:
Fundacja „ISKIERKA” na rzecz dzieci z chorob¹ nowotworow¹
Warszawa 00-838, Prosta 69
ING Bank Œl¹ski o/ Zabrze
nr konta 30 1050 1588 1000 0023 0342 1412
na has³o: „Dla Marzeny Po³osak”

10 %
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MIESZKAÑCU pomó¿!
Mali zabójcy
Sezon aktywnoœci
kleszczy w naszych warunkach
klimatycznych zaczyna siê praktycznie natychmiast po
ustaniu mrozów
i trwa do pierwszych zimowych
przymrozków.
Wraz ze sta³ymi zmianami klimatycznymi
i sta³ym ociepleniem klimatu populacja kleszczy bêdzie stale siê zwiêkszaæ. Jako ciekawostkê warto dodaæ, ¿e ka¿da samica kleszcza
zdolna jest z³o¿yæ nawet do 4000 – 6500 jaj.
Niestety, zwiêkszaæ siê te¿ bêdzie w tej populacji odsetek kleszczy przenosz¹cych groŸne
choroby.
W przypadku psów najbardziej rozpowszechnion¹ chorob¹ przenoszon¹ przez kleszcze jest babeszjoza. Wystêpuje ona na coraz
wiêkszym terenie
naszego kraju. Za
wyst¹pienie choroby
odpowiedzialny jest pierwotniak- Babesia
canis.
Ss¹cy
kleszcz wprowadza do krwioobiegu ¿ywiciela chorobotwórcze pierwotniaki, które
atakuj¹ erytrocyty
dotkniêtego inwazj¹
zwierzêcia.
Przenikaj¹ do ich
wnêtrza i rozpoczynaj¹ rozmna¿anie
poprzez
podzia³ wewn¹trz krwinki. Napêcznia³y od namna¿aj¹cych siê pierwotniaków erytrocyt ulega rozerwaniu, zaœ paso¿yt atakuje nastêpne
krwinki. Dochodzi do zniszczenia wiêkszoœci
krwinek czerwonych i w konsekwencji krañcowej anemii. Pojawia siê wysoka gor¹czka
dochodz¹ca do 39,5 – 41,0 st. C. Powiêkszeniu
ulegaj¹ wêz³y ch³onne i pojawia siê powiêkszenie pola st³umienia w¹trobowego. Zwierzê
odczuwa bolesnoœæ w okolicy nerek.
Bardzo czêsto u zwierz¹t tych wystêpuje
krwiomocz oraz biegunki nawet z domieszk¹
krwi. Szczud³owaty chód, ¿ó³taczka, bladoœæ
spojówek i œluzówek, apatia, osowia³oœæ, brak

apetytu dope³niaj¹ obrazu choroby. Zejœcie
œmiertelne mo¿e nast¹piæ w ci¹gu kilku dni od
chwili przekazania inwazji przez kleszcza.
Drug¹, nieco szczêœliwie rzadziej groŸn¹
chorob¹ przenoszon¹ przez kleszcze jest borelioza. Choroba wywo³ywana jest przez krêtka
Borrelia burgdorferi. Nosicielem choroby s¹
gryzonie polne i leœne, zwierzyna p³owa, zaœ
przenosicielami s¹ kleszcze. W pocz¹tkowym
okresie choroby w miejscu uk¹szenia pojawia
siê krostka, grudka, która z czasem zmienia
swój kszta³t przybieraj¹c postaæ czerwonego
pierœcienia maj¹cego tendencjê do rozprzestrzeniania siê. Jest to tzw. rumieñ wêdruj¹cy
(erythrema migrans).
Nie leczony mo¿e utrzymywaæ siê nawet 3-4
tygodnie, towarzysz¹ mu objawy goœæcopodobne, grypopodobne, stany podgor¹czkowe, rozbicie, apatia, brak apetytu. Ci¹gle rozwijaj¹ca siê
choroba prowadzi do zaburzeñ neurologicznych
objawiaj¹cych siê miêdzy innymi pora¿eniami
nerwu twarzowego (opadniête ucho, powieka,
warga)
pora¿eniem i opadniêciem ¿uchwy.
W przebiegu
choroby pojawiaæ
siê mo¿e tzw. wielostawowe zapalenie, które dotyczy zwykle stawów kolanowych
i ³okciowych. Pog³êbiaj¹ca siê postaæ neurologiczna daje obraz niedow³adów, parali¿u, œlepoty i zmian psychicznych.
Jeœli
choroba
przybierze formê
narz¹dow¹ dominowaæ mog¹ objawy ze strony
zaatakowanych narz¹dów – w¹troby, nerek
etc.
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: 14.30-19.00
(godz. wizyty najlepiej umówiæ telefonicznie)
sobota: 9.00-14.00

Gorąco w Zniczu
Lada dzieñ zacznie siê rewitalizacja Parku
Znicza. W³adze dzielnicy chc¹, aby po renowacji to miejsce by³o równie atrakcyjne, jak
park OPAK przy zbiegu ul. Grochowskiej
i Podskarbiñskiej.
Powsta³y przed pó³ wiekiem Park Znicza, w kszta³cie
klasycznego latawca, wciœniêty jest pomiêdzy ul. Filomatów, Znicza i £ukisk¹. W ci¹gu
roku zostan¹ tam zbudowane
place zabaw dla dzieci i starszej m³odzie¿y, tor dla rolkarzy, podœwietlana fontanna.
Bêdzie wymieniona czêœæ parkowej zieleni, teren ma byæ
ogrodzony, oœwietlony i strze¿ony. Plany nie wszystkim siê
podobaj¹. Gor¹ce dyskusje na
temat parkowych zmian trwaj¹
od tygodni, a 12 lipca przenio-

my ich ponad 150! Nie mog¹
nam zabraæ miejsca do spacerów z psami i walczymy o pozostawienie tych piêknych topoli! Starsza ju¿ wiekiem pani
Czes³awa dziarsko zachodzi
drogê radnym Marcinowi Klusiowi i Jakubowi Jagodziñskiemu: - Wiem, ¿e ju¿ rozmawialiœmy wiele razy, ale porozmawiajmy po raz kolejny. Zaczyna siê gor¹ca dyskusja.
Choæ przeciwników modernizacji parku jest znacznie mniej
ni¿ zwolenników, to lepiej ich
widaæ. Po zaniedbanych par-

mówi¹ pi¹toklasistki z pobliskiej podstawówki. Burmistrz
Grzegrzó³ka t³umaczy zgromadzonym, ¿e na tym etapie nie
mo¿na dokonywaæ istotnych
zmian w projekcie rewitalizacji. – Ale tam, gdzie mo¿emy
szukamy kompromisu – wyjaœnia. – Zgodziliœmy siê, aby
mo¿na by³o wprowadzaæ do
parku psy na smyczy i zastanawiamy siê, czy nie zezwoliæ,
aby w niektórych godzinach
mo¿na by³o je puszczaæ luzem.
Przybêdzie urz¹dzeñ do zabawy. Posadzimy trochê wiêcej
zieleni ni¿ zak³adaliœmy, a jeœli
chodzi o stare drzewa, to wytniemy tylko chore. Ze stu parkowych drzew na pewno pozostanie zdecydowana wiêkszoœæ.
Nied³ugo urz¹d ma otrzymaæ

Wiceburmistrz Adam Grzegrzó³ka (z lewej) wyjaœnia jak bardzo zmieni siê Park Znicza

s³y siê prosto do parku. Tutaj,
przez kilka godzin, wiceburmistrz Adam Grzegrzó³ka t³umaczy³ najbardziej zainteresowanym mieszkañcom za³o¿enia rewitalizacji parku. Burmistrzowi towarzyszyli urzêdnicy i radni po³udniowopraskiego ratusza. – Nie chcemy toru
dla rolkarzy pod oknami naszych domów – ostro stawia
sprawê pani z ulicy Filomatów.
– Rolki i deski ha³asuj¹! Pod
koron¹ jednego z drzew swoje
stanowisko roz³o¿yli protestuj¹cy „Zieloni 2004”. – Zbieramy podpisy – mówi Czes³awa
Wróbel z ul. Gedymina – ma-

kowych alejkach przechadzaj¹
siê grupki harcerzy z 32 WDH
ZHP. M³odzie¿ rozdaje ulotki
informacyjne i zachêca do
odwiedzenia
stanowiska,
w którym pod du¿ym parawanem urz¹d dzielnicy przygotowa³ wizualizacjê odnowionego
parku i fotogramy obrazuj¹ce,
jak przed i po rewitalizacji wygl¹da³ Park OPAK. M³ode harcerki popieraj¹ remont parku,
ale o dziwo nie urz¹dzenia do
zabawy wymieniaj¹, jako najwa¿niejsze z elementów modernizacji: - Te topole s¹ tak
stare, ¿e boimy siê, ¿eby któraœ
na nas siê nie przewróci³a –

ekspertyzê dendrologiczn¹,
która wska¿e drzewa przeznaczone do usuniêcia. Widaæ, ¿e
burmistrz stara siê zadowoliæ
wszystkich. A jak wiadomo
jest to niemo¿liwe. ¯¹daj¹cy
swobodnego wybiegu psów
w Parku Znicza zapominaj¹, ¿e
prawo zabrania spuszczania ze
smyczy tych czworonogów
w miejscach publicznych,
które nie s¹ do tego celu wyznaczone. – Grozi za to mandat w wysokoœci od 20 do 500
z³. – informuje Agnieszka Dêbiñska-Kubicka rzecznik Komendanta Stra¿y Miejskiej.
Magda K.
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Grochów – ul. Igañska 2
810 85 23

Centrum Fryzur
 TANIE US£UGI FRYZJERSKIE
œrody, pi¹tki – RABAT
dla rencistów i emerytów
 TIPSY – 60 z³

Al. Waszyngtona 67

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!

w godz. 1030-1800

RABAT LETNI 35%

tel. (022) 870−43−73

OKNA PCV

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

 Żaluzje
 Roletki
materiałowe
 Moskitiery
 Verticale

RABAT
45%

6 MIESZKANIEC

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

MONTAŻ GRATIS

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

tel./fax 879−89−54

DLA CZYTELNIKÓW „MIESZKAŃCA”

SPECJALNE ZNIŻKI

Kobiecym okiem

Z dawnych, wakacyjnych dni
pamiêtam, jak przez mg³ê, piaszczyste drogi mazowieckie, kapliczki i krzy¿e przydro¿ne. Pobo¿ne ciocie, przechodz¹c obok
nich ¿egna³y siê nieznacznie
i coœ tam szepta³y po cichu. Nas
to niewiele obchodzi³o, szliœmy
nad rzekê. Sypki, ciep³y piasek
grza³ bose stopy, œwiergota³y
skowronki, pachnia³o lasem
i grzybami.
Przydro¿ny krzy¿ oznacza³, ¿e
w tym miejscu zdarzy³o siê nieszczêœcie: ktoœ siê powiesi³, kogoœ dla zysku zabili zbójcy.
Czêsto krzy¿e by³y owiane legend¹ i miejscowi opowiadali
zwi¹zane z nimi historie, a nam
dreszcz grozy przechodzi³ po
plecach. Strachy, duchy… Nie
by³o odwa¿nego, by siê tam wybraæ po ciemku!
Kapliczki zaœ stawiano, by
prosiæ o opiekê czy dziêkowaæ

Fot. JKG

Pamiêtam
jak przez mg³ê

za cudowne ocalenie wsi z zarazy lub po¿ogi. Strojone wst¹¿kami, peoniami, bzem albo
kwiatkami z woskowanego papieru, budzi³y poczucie bezpieczeñstwa i ufnoœci. Skromne,
jak i ludzie tutejsi, poczciwe,
nieodzowne. Wieczorami zbierano siê tu na modlitwê. Wiejskie dzieciaki ³apa³y chrab¹szcze, bryka³y w b³ocie a my,

Co tam panie na Pradze...

Krwawica
Znowu pada³o, ludzie uciekali do domu. Skwer przed poczt¹ na
pl. Szembeka, jak i okolice spo¿ywczaków prowadz¹cych na wyrozumia³ych warunkach sprzeda¿ piwa, by³y przerzedzone, ¿eby
nie powiedzieæ puste. Tego dnia pan Kazimierz G³ówka postanowi³ odwiedziæ „Conforamê”. Niestety nie dane by³o mu wejœæ
tam, ot, tak – zwyczajnie. Drzwi mianowicie by³y zablokowane.
Dwóch d¿entelmenów skutecznie zaciê³o siê w nich razem
z wersalk¹. Ich wysi³ki w pokonaniu progu heroizmem przypomina³y bitwê pod Stalingradem: krok do przodu, dwa do ty³u, jednym boczkiem, drugim boczkiem, gór¹, do³em… za cholerê! Tej
bitwie drzwiowej towarzyszy³y coraz gêstsze s³owa, coraz mniej
wybredne. I nic dziwnego, bo dwaj mê¿czyŸni byli coraz bardziej
zmêczeni, coraz chrapliwiej oddychali, no i normaln¹ kolej¹ rzeczy klêli coraz siarczyœciej. Na nowym obiciu mebla pojawi³y siê
pierwsze krople krwi, bo kilka ju¿ prób przekroczenia progu
skoñczy³o siê podrapaniem, a nawet skaleczeniem knykci. Wersalka jednak tkwi³a w drzwiach, jak zaklêta. Podrygiwa³a tylko
unoszona paroksyzmami bezsi³y. Tragarzy nie by³o zza niej widaæ, bo najwyraŸniej nie byli to potê¿ni, zawodowi si³acze, którzy
w pojedynkê takie wersalki z ³atwoœci¹ ³aduj¹ na pakê. W ka¿dym
razie ma oczach pana Kazia ci nieszczêœnicy podjêli kolejn¹
próbê sforsowania drzwi. Nie mieli wszak innego wyjœcia, jak
wyjœæ wreszcie.
- W prawo! Jeszcze, jeszcze… teraz w lewo, w lewo, mówie!!!
Nie wiesz, k…wa, co to jest w lewo? No! Teraz w prawo, jeszcze,

miastowi, musieliœmy grzecznie
staæ ko³o babci czy cioci.
Kapliczki s¹ i w Warszawie,
na starych podwórkach, przytulone do œciany lub zdobi¹ce
niewielki, wewnêtrzny ogródek.
Zawsze mia³ kto o nie zadbaæ,
zamieœæ wokó³, przystroiæ.
Przybywa za to krzy¿y. Znacz¹ miejsca, w których zgin¹³
ktoœ bliski, najczêœciej w wy-

padku lub w wyniku bestialstwa. Ponure znaki naszej zmotoryzowanej cywilizacji i zdzicza³ych obyczajów, które budz¹
sprzeciw. Spontanicznie stawiane znicze, kwiaty, a za miastem
- krzy¿e, czasem z tabliczk¹:
„W tym miejscu…”
Na Fieldorfa, na Grochowskiej, na Trasie Siekierkowskiej.
Moment, b³ysk i nie ma cz³owieka. Znika w zapomnieniu.
Bo kierowca po kieliszku…
Albo k³óci³ siê z ¿on¹. Albo jecha³ niesprawnym samochodem. Albo nie wyhamowa³
przed pijakiem.
Bo komuœ zabrak³o do flaszki
Albo ktoœ „urazi³” jego „honor”. Albo nie odda³ d³ugu. Albo ot, tak.
Moment - i ktoœ znika, odchodzi w zapomnienie, choæ krzyk
protestu przeciw bezsensownej
œmierci zamkniêty jest w tych
zniczach, tych kwiatach i krzy¿yku.
Zróbmy wszystko, by nie mieæ
powodów do ich stawiania. To
nudne: ostro¿na jazda, trzeŸwoœæ, stop przemocy. To taka… „nudna” cena niejednego
żu
ludzkiego ¿ycia.

jeszcze trochê… G³uchy jesteœ? W prawo mówiê! To jest prawo,
to jest prawo??? Drugi, który dot¹d znosi³ to milcz¹co, nie wytrzyma³ w koñcu: - Przecie¿ idê w prawo! Poddaj trochê, w górê,
no… Wersalka zakleszczy³a siê beznadziejnie.
Zza jej kanapy i za oparcia, dochodzi³o tylko chrapliwe sapanie. Po chwili g³os kieruj¹cego akcj¹ odezwa³ siê ponownie: - No
dawaj. Pamiêtaj - w prawo. W prawo, mówiê! Na s³uch ci pad³o,
czy co? W moje prawo, w moje!!! W twoje lewo. W lewo, na lew¹
renkie, na te, co zegarek na niej nosi³eœ zanim go przepi³eœ. No,
no, no!… Nareszcie! Nawet nie mieli si³y siê cieszyæ. Wersalka wymêczona, wymiêta, jak dopiero co dziewica, spoczê³a na chodniku.
Pan Kazimierz od pocz¹tku nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e za tê robotê wziêli siê ludzie niezwyczajni wysi³ku. Najpewniej jakieœ cwaniaczki, co to chcieli na szybko zarobiæ na swoje ulubione u¿ywki. Pan Kazimierz doszed³ do tego wniosku drog¹ zimnej dedukcji
i jak zwykle nie pomyli³ siê. Wszelako, gdy zobaczy³ swojego znajomego, pana Eustachego Mordziaka, jak ociekaj¹cymi krwi¹,
trzês¹cymi siê palcami przypala³ papierosa, to naprawdê by³ zdziwiony.
- Panie Eustachy, to Pan?
- O rany! Prêdzej bym siê wczasów na Morzem Czarnym
spodziewa³, ni¿ pana, panie Kazieñku, tu zobaczyæ. Jakby tu panu
powiedzieæ… Krysia sk¹pa siê zrobi³a, a mê¿czyzna ma przecie¿
swoje potrzeby.
- No, ale sam pan widzisz, do czego prowadzi, jak siê cz³owiek
nie za swoj¹ robotê bierze.
- Co racja, to racja, panie Kaziu. Ale jak ju¿ z kolesiem t¹ flaszkê se kupimy, to bêdziem mogli powiedzieæ: nasza krwawica.
Szaser
Dasz siê pan zaprosiæ na jednego?

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

O szkole przy Szerokiej
i siostrze
Zenona Wiktorczyka
Bêdzie to opowieœæ o tablicy. Wmurowanej w budynku Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc. Ale przed tym musi nast¹piæ narracja o kobiecie, bez której nigdy by
siê to nie sta³o. O Janinie Voellnagel, z domu Wiktorczyk, mieszkance Saskiej Kêpy od 1962 roku. A tak¿e rodzonej siostrze Zenona Wiktorczyka, satyryka, pisarza, konferansjera, obroñcy Warszawy w 1939 roku, oficera Armii Krajowej,
a w Powstaniu Warszawskim dowódcy (pseudonim „Wik”) 3 kompanii batalionu
Be³t.
Pani Janina urodzi³a siê w okolicznoœciach, o których trzeba powiedzieæ, ¿e
„dawniej inaczej siê dzia³o”. Dziœ wiele kobiet w ci¹¿y, mieszkaj¹cych w miastach i miasteczkach wokó³ Warszawy, na urodzenie dziecka jedzie do stolicy, by
mia³o ono w metryce s³owa „miejsce urodzenia – Warszawa”. Tymczasem matka pani Janiny, Zofia z domu Polak, mieszkaj¹ca w Warszawie, pojecha³a do
Stanis³awowa (obecnie Iwano-Frankowsk na Ukrainie), by tam dziecko urodziæ,
poniewa¿ stamt¹d jej rodzice pochodzili. W czasie rozbiorów, Stanis³awów znalaz³ siê w zaborze austriackim, a przysz³y ojciec pani Janiny, Tadeusz s³u¿y³
w armii austriackiej. Gdy w 1918 roku Polska odzyska³a niepodleg³oœæ, Tadeusz
Wiktorczyk w stopniu kapitana zosta³ wcielony do Wojska Polskiego. Ale w Polsce nie awansowa³, poniewa¿ nie s³u¿y³ w Legionach. Czy czegoœ nam to nie
przypomina?
Jako ¿ona polskiego oficera – s³uchajcie wspó³czesne Panienki! – matka pani Janiny musia³a mieæ posag, co najmniej wykszta³cenie œrednie, og³adê towarzysk¹,
obejmuj¹c¹ na przyk³ad grê na fortepianie, oraz dobr¹ znajomoœæ przynajmniej
jednego jêzyka obcego. Jej m¹¿, a ojciec pani Janiny s³u¿y³ najpierw w 48 pu³ku
w Stanis³awowie, póŸniej zosta³ przeniesiony do Wojskowej Szko³y £¹cznoœci w Zegrzu, gdzie by³ wyk³adowc¹, a w 1929 roku zosta³ szefem Powiatowej Komendy
Uzupe³nieñ na Pradze. Tam, w mieszkaniu zaœ przy tej samej ulicy mieœci³a siê szko³a, do której uczêszcza³a pani Janina. Jej matka by³a tam bardzo aktywn¹ przewodnicz¹c¹ Ko³a Rodzicielskiego.
W czasie Powstania Warszawskiego, pani Janina znalaz³a siê w Warszawie lewobrze¿nej, ale gdy grozi³o jej wpadniêcie w rêce Niemców, przep³ynê³a Wis³ê i wróci³a do mieszkania przy Szerokiej 27, które le¿a³o w gruzach.
Szko³a ¿eñska, do której uczêszcza³a, nosi³a numer 49 oraz imiê Michaliny Moœcickiej, pierwszej ¿ony miêdzywojennego prezydenta RP, Ignacego Moœcickiego.
Zwi¹zana z ni¹ by³a szko³a s¹siednia – mêska - numer 51 imienia ks. Biskupa W³adys³awa Bandurskiego. Bp Bandurski by³ dzia³aczem patriotycznym i autorem wydanej w 1906 roku ksi¹¿ki pt.: „Ducha nie gaœcie”, które to s³owa sta³y siê wielkim
apelem Jana Paw³a II. I to w³aœnie pani Janina podjê³a kilka lat temu trud, który
przy czynnej pomocy jej kole¿anek oraz kolegów ze „Szko³y Bandurskiego” doprowadzi³ do wmurowania 10 listopada 2006 roku wspomnianej na pocz¹tku tablicy,
„upamiêtniaj¹cej lokalizacjê w okresie miêdzywojennym (tych dwóch) Publicznych
Szkó³ Powszechnych”. Uroczystoœæ odby³a siê w obecnoœci Jacka Wachowicza, przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy Praga Pó³noc oraz burmistrza Artura Marczewskiego
i zarz¹du Dzielnicy Praga Pó³noc. Tablicê poœwiêci³ ks. Biskup Warszawsko-Praski,
Arcybiskup S³awoj Leszek G³ódŸ.
W tekœcie tablicy jest s³owo „lokalizacja”. W zwi¹zku z tym - refleksja. Nazwisko
Voellnagel, pani Janina nosi po nie¿yj¹cym ju¿ mê¿u, Andrzeju Voellnaglu. By³ on
kuzynem Gerlacha, jednak nie tego od ¿yletek (S. Gerlach), ale tego od Fabryki Instrumentów Geodezyjnych i Rysunkowych (Gustaw Gerlach). Fabryka produkowa³a
m.in. astrolabia – przyrz¹dy do wyznaczania po³o¿enia cia³ niebieskich. Ale do lokalizacji swojej szko³y, pani Janina nie potrzebowa³a ¿adnego astrolabium. Wystarczy³a jej pamiêæ, wola i upór, by do uczczenia obu szkó³ doprowadziæ.
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

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

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

 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

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

BIURO RACHUNKOWE

hur t

detal

tel. 815−26−65, 0603−676−836

Al. Stanów Zjednoczonych 72/314
 Prowadzenie ksi¹g handlowych
 KPiR, rycza³t
 PIT, CIT, VAT, ZUS
 Licencja MF
 Odbieranie dokumentów
 Konkurencyjne ceny

RATY!!! LUKAS

tel. 506-007-000; 509-335-889

✓ grzejniki ✓ rury i kszta³tki
✓ wk³ady kominowe
✓ pompy ciep³a
✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19
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Praca za niewiadomą
Wawer trzeci rok bezskutecznie poszukuje inkasenta zbieraj¹cego op³aty targowe od handluj¹cych poza targowiskami. Do tej pory tylko raz zg³osi³ siê jeden chêtny, ale nie spe³nia³
wszystkich wymogów. Rozumiem, ¿e fakt, i¿
dzielnica trzeci raz rozpisuje konkurs na inkasenta znaczy, ¿e dziwi siê, ¿e ktoœ tym inkasentem byæ nie chce. Ja siê nie dziwiê.
Wymagania s¹ ogromne,
a co w zamian? Kandydat powinien:
• Posiadaæ pe³n¹ zdolnoœæ do
czynnoœci prawnych,
• Dawaæ rêkojmiê nale¿ytego
wykonywania powierzonych mu
obowi¹zków,
• Osoby fizyczne, (w tym tworz¹ce jednostki organizacyjne niepo-

mieszczaæ, bo miejsca gdzie ludzie handluj¹ rozsiane s¹ po ca³ej
dzielnicy. Najlepiej, ¿eby to by³
samochód, bo kto w zimie bêdzie
jeŸdzi³ na rowerze lub skuterze?
Jakie s¹ obowi¹zki inkasenta? – Musi stosunkowo wczeœnie odwiedziæ handluj¹cych,
zebraæ op³aty i wp³aciæ je do
kasy urzêdu – twierdzi Andrzej

ko, ¿e zarobki bêd¹ zale¿ne od
zebranych op³at, a te z kolei zale¿¹ od wielkoœci straganu i tego, czy stoi przy nim samochód. Op³ata za stoj¹ce przy
straganie auto wynosi 20 z³otych dziennie, za 1 m kw. stoiska 5 z³otych dziennie. Jaki bêdzie procent od tych op³at, by
inkasentowi siê op³aca³o?
Dzielnica twierdzi, ¿e miejsc
gdzie stoj¹ stragany jest oko³o
20. Przez 2 godziny jazdy samochodem po Wawrze znalaz³am jedynie 4. Stoiska
w Wawrze trudno jest policzyæ,
bo nie ka¿dy stragan staje codziennie. S¹ stoiska sezonowe,
bo to czy stragan stoi zale¿y od

siadaj¹ce osobowoœci prawnej),
nie mog¹ byæ skazane za przestêpstwa przeciwko mieniu, obrotowi
gospodarczemu i w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowych.
• Cz³onkowie w³adz osób
prawnych nie mog¹ byæ skazani
za ww. przestêpstwa.
Kandydat powinien te¿ posiadaæ jakiœ pojazd, by móc siê prze-

Murat, rzecznik prasowy Wawra. Kasa jest czynna do 15, wiêc
p³aciæ mo¿e w banku. Dodatkowo raz w miesi¹cu musi rozliczyæ siê z wszystkich wystawionych pokwitowañ. Ile zarobi? To wielka niewiadoma, bo
decyzjê o zarobkach inkasenta
podejmie Rada Warszawy, gdy
znajd¹ siê chêtni. Wiadomo tyl-

pogody i pory roku. Najwiêcej
straganów jest przed Bo¿ym
Narodzeniem, ale i przed
Wszystkich Œwiêtych roœnie
liczba handluj¹cych zniczami
czy kwiatami. Kupcy twierdz¹,
¿e inkasent to pole do „pewnych manewrów” dla obu stron.
- S¹ dwie szko³y i mierzyæ
stragan mo¿na ró¿nie – mówi

handlarz z Lucerny i dodaje: W³adze znowu zajmuj¹ siê nie
tymi, którzy robi¹ wielkie przekrêty, tylko nami, którzy dzienny utarg mamy 50 z³otych. Gdybym zarabia³ wiêcej, to bym sobie sklep postawi³, a nie stragan.
Sêk w tym, ¿e czy w dzielnicy jest inkasent czy nie, op³aty
handlowe i tak powinien wnosiæ ka¿dy, kto handluje na terenie miasta. Nawet, jeœli ma stragan na w³asnej posesji. Poniewa¿ inkasenta nie ma, wiêc
kupcy powinni wnosiæ op³aty
bezpoœrednio w kasie dzielnicy
zg³aszaj¹c, jakich rozmiarów
jest ich stragan i czy stoi przy
nim samochód. Czy ktoœ takie
op³aty wnosi? Dzielnica twierdzi, ¿e sporo osób wnosi, ale
nie wszyscy. Dlatego dzielnica
ponosi straty. Jednak te straty
tak samo trudno policzyæ jak
stoiska. Ile dochodu przyniesie
dzielnicy inkasent? Te¿ nie
wiadomo.
Pozostaje pytanie o op³acalnoœæ pracy inkasenta, dla niego samego. Wiemy, jakie musi spe³niaæ warunki, jakie ma
obowi¹zki, nie wiemy ile zarobi, ale... mo¿e ma przywileje? Na przyk³ad urlop? Niestety. Na pytanie o urlop inkasenta rzecznik dzielnicy Andrzej Murat odpowiada, ¿e
przysz³y „inkasent bêdzie musia³ iœæ na urlop w miesi¹cach,
w których najmniej ludzi handluje na ulicach, czyli
w styczniu lub lutym”. Tymczasem, jeœli ktoœ liczy na letni wypoczynek to w tych miesi¹cach ciep³o jest w Australii
i na pó³nocy Afryki.
Czy inkasent zarobi na zagraniczn¹ podró¿? Szczerze w¹tpiê. Tak jak w¹tpiê, by znalaz³
siê chêtny na bycie inkasentem.
(MKP)
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DO WAWRA
WRACA STARE
Dla wielu mieszkañców Wawra powrót do
w³adzy by³ych burmistrzów brzmi, jak absurd. Dla wielu, jak dowcip. Dla wielu, jak political fiction. „Mieszkaniec” pokazuje, ¿e jest
to bardzo prawdopodobne.
W Wawrze, dzielnicy
pani prezydent Warszawy
Hanny Gronkiewicz-Waltz,
PO musi byæ silne. I jest. Mimo, ¿e Platforma nie wygra³a tam wyborów samorz¹dowych, to jednak w dzielnicy
rz¹dzi. Wawerskie ko³o PO
liczy ok. 120 cz³onków. Jak
donosz¹ „Twoje Nowinki”
(Nr 3 z 2007 r. „Wracaj¹ rozbitkowie”), biuletyn Stowarzyszenia Spo³ecznego „Wawer 2002”, ostatnio do Platformy przyst¹pi³o kilku znanych lokalnych samorz¹dowców. „…liderzy Wawerskiej Inicjatywy Samorz¹dowej – panowie Gójski, Barciñski…Nawet pan Nerc,
który zosta³ wybrany na radnego z Forum Samorz¹dowego i podkreœla³ swoj¹ bezpartyjnoœæ, przeszed³ do PO”. Nieoficjalnie „Mieszkaniec” dowiedzia³ siê o wiele wiêcej. Okazuje siê,
¿e akces do licz¹cego 120 cz³onków ko³a PO z³o¿y³o ok. 80 kandydatów, g³ównie zwi¹zanych z by³ym burmistrzem Dariuszem Godlewskim. Jeœli w³adze zwierzchnie ko³a zaakceptuj¹ tê operacjê, to
ca³kiem realny bêdzie scenariusz, w którym, w odpowiednim momencie, silne i zdyscyplinowane œrodowisko skupione wokó³ by³ych i by³ego zarz¹du dzielnicy zrobi w kole przewrót. Wybierze
„swój” zarz¹d ko³a, ustali „swoje” listy wyborcze. A na burmistrzowski fotel wróci... wiadomo kto. Mo¿e i s³usznie. W koñcu
cz³owiek ma doœwiadczenie w sprawowaniu dzielnicowej w³adzy.
Jego kolesie tak¿e.
Przez ostatnie lata internauci ochrzcili by³ego burmistrza pseudonimem „Pinokio”, gdy¿ wg nich czêsto mija³ siê z prawd¹. Teraz,
tak¿e w œrodowiskach PO, bardziej popularna staje siê ksywka
„Kobra”. Mówi i dzia³a tak ³agodnie, ¿e usypia czujnoœæ potencjalnej ofiary, a w odpowiedniej chwili, znienacka atakuje. Ale na razie – niech partia roœnie w si³ê, a ludziom... A ludziom, w Wawrze,
to ju¿ dawno rêce opad³y.
ar
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KORTY TENISOWE

MEBLE KUCHENNE

Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”

O F E R U J E M Y:

ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

✓ 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

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!

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

Spo³em WSS
Praga Po³udnie
zapraszamy do naszych
5-ciu sklepów CA£ODOBOWYCH
na terenie dzielnic: Praga Po³udnie, Wawer,
Rembertów, Weso³a tj.
 nr 2 ul. Grochowska 207 (Universam)
 nr 27 ul. Gen. A. Chruœciela 25 (Rembertów)
 nr 35 ul. P³owiecka 68 (Wawer)
 nr 36 ul. Trakt Lubelski 163 (Zerzeñ)
 nr 55 ul. I Praskiego Pu³ku 3 (Weso³a)

Sklep nr 35 ul. P³owiecka 68

Zapraszamy o ka¿dej porze
po szeroki asortyment art. spo¿ywczych
oraz art. przemys³owych codziennego zakupu.

Zapraszamy po zakupy NON-STOP!!!
PRZYJMUJEMY I REALIZUJEMY KARTY KARTY P£ATNICZE,
KARTY KLIENTA SPO£EM oraz BONY SODEXHO
Sieæ VIA – zap³ata za domowe rachunki
oraz do³adowania telefonów
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DACHY
sprzedaż – wykonawstwo
Warszawa-Rembertów
al. gen. A.Chruœciela 8
(przy dworcu PKP)
tel./fax 673−44−24
kom. 0601−215−778
www.dachbud.waw.pl

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)
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

Burmistrz Weso³ej „ustawi³” mecz Wesoło w Halinowie
– obwodnica w Wesołej...
Ostatniego dnia czerwca, na boisku przy
Szkole Podstawowej Nr 174 w Weso³ej, rozegrany zosta³ mecz pomiêdzy wojskowymi,
a KS Weso³a. Przed meczem burmistrz
Edward K³os publicznie chwali³ siê, ¿e zna
wynik spotkania, bo mecz jest „ustawiony”.

Tchnie skandalem. Mo¿e
nie tak wielkim, jak w PZPN,
ale lokalnym skandalikiem,
i owszem. – W tym meczu bêdzie remis – Edward K³os
oznajmi³ tonem nie znosz¹cym
sprzeciwu – i to jest uzgodnione. Œwiadkami tej przedmeczowej wypowiedzi byli mieszkañcy dzielnicy, zarz¹d i rada Weso³ej, miejscy wiceprezydenci:

Jacek Wojciechowicz i W³odzimierz Paszyñski, a tak¿e wiceprzewodnicz¹ca Rady Warszawy Ligia Krajewska. I nikt nie
z³o¿y³ zawiadomienia do prokuratury. Dlaczego? Ano dlatego, ¿e „ustawiony” mecz by³
czêœci¹ zabawy, uroczystego

otwarcia kompleksu boisk przy
placu Wojska Polskiego.
Zreszt¹ w czasie gry górê wziê³y ambicje i emocje i nic nie wysz³o z ustalonego remisu. KS Weso³a pokona³a dru¿ynê Pierwszej
Warszawskiej Brygady Pancernej
8 do 5. ¯o³nierzom nie pomog³o
nawet wsparcie koncertuj¹cej
w czasie imprezy wojskowej
orkiestry. – Czy bêdziemy mogli

sobie tu pograæ? – z obaw¹ zastanawia³ siê stoj¹cy przy boisku
malec w niebieskiej koszulce.
Burmistrz K³os zapewni³ nas, ¿e
boisko bêdzie ogólnodostêpne
i ka¿dy mo¿e z niego korzystaæ.
Oddany do u¿ytku kompleks
sk³ada siê z boiska do pi³ki no¿-

nej, bie¿ni oraz boiska do koszykówki. Dodatkowym atutem jest
to, ¿e obiekt jest oœwietlony. Wad¹, ¿e projektant nie pomyœla³
w jaki sposób zabezpieczyæ przed
pi³k¹ stoj¹ce wokó³ boiska latarnie. Choæ jest to przyszkolny
kompleks boisk, to warto podkreœliæ, ¿e zbudowany zosta³ poza terenem szko³y, na dzia³ce nale¿¹cej w czêœci do samorz¹du,
a w czêœci do wojska. Trzeba te¿
zaznaczyæ, ¿e Weso³a jest jedyn¹
dzielnic¹, w której ka¿da szko³a
ma w³asne, nowoczesne boisko.
Pewnie dlatego odpowiedzialny za sto³eczne inwestycje wiceprezydent Wojciechowicz za¿ar-

towa³, ¿e jeœli ktoœ go zapyta
o inwestycje zwi¹zane z Euro
2012, to zaprosi go do Weso³ej.
Przypominamy panu wiceprezydentowi, ¿e ¿eby dotrzeæ do Weso³ej trzeba przejechaæ przez kilka innych niedoinwestowanych
dzielnic...
ar

Wschodnia Obwodnica Warszawy powinna przebiegaæ przez
Weso³¹; taki wariant przebiegu
drogi wskaza³a minister rozwoju
regionalnego Gra¿yna Gêsicka poinformowali przedstawiciele
resortu rozwoju na konferencji
prasowej we wtorek 10 lipca.
Z decyzji minister ciesz¹ siê mieszkañcy Halinowa, nie zgadzaj¹ siê mieszkañcy Weso³ej. Ich
zdaniem, obwodnica w tym wariancie zniszczy
przyrodê w dzielnicy, bêdzie
te¿ poprowadzona w pobli¿u
du¿ych skupisk domów jednorodzinnych. - Z³o¿ymy
protest. Uwa¿amy, ¿e to jest
decyzja, która krzywdzi Weso³¹ i powinna byæ zmieniona - powiedzia³ burmistrz
Weso³ej E. K³os. 11 lipca
mieszkañcy Weso³ej manifestowali swój sprzeciw na
Placu Bankowym.
Wczeœniej spraw¹ zajmowa³ siê minister œrodowiska
Jan Szyszko, który wskaza³,
¿e obwodnica ma przebiegaæ przez Halinów, a nie jak planowano wczeœniej przez Weso³¹. Jego decyzja
wzbudzi³a wiele kontrowersji, m.in. dlatego, ¿e Szyszko mieszka w Starej Mi³osnej, nale¿¹cej do Weso³ej.
W tej sytuacji premier zdecydowa³ w kwietniu, ¿e spraw¹ przebiegu nowej
drogi zajmie siê minister rozwoju regionalnego.
Wariant zaakceptowany we wtorek przez Gêsick¹ nosi nazwê WIIIA. W grê wchodzi³y jeszcze dwa warianty przez Weso³¹ (W1 i W2) i jeden wariant przez Halinów (W3).
Jak poinformowa³a na konferencji minister Gra¿yna Gêsicka, projekt budowlany tej drogi musi
spe³niaæ szereg warunków. Na przyk³ad w przebiegu drogi bêdzie zbudowany tunel o d³ugoœci

800 metrów, na odcinku 7 km bêd¹ zainstalowane
ekrany akustyczne, które maj¹ chroniæ przed emisj¹ ha³asu. Musi byæ przeprowadzona ochrona
wód podziemnych, maj¹ te¿ byæ wprowadzone
przejœcia dla zwierz¹t - dziewiêæ przejœæ dla zwierz¹t migruj¹cych i cztery przejœcia dla p³azów.
Wydanie opinii minister Gra¿yny Gêsickiej poprzedzi³o szereg konsultacji. W czerwcu resort
rozwoju zorganizowa³ spotkania z przedstawicielami samorz¹dów oraz organizacji spo³ecznych
i ekologicznych w ramach konsultacji spo³ecznych, równie¿ w czerwcu odby³a siê rozprawa administracyjna otwarta dla spo³eczeñstwa.

- Otrzymaliœmy opinie od 16 organizacji ekologicznych, 8 samorz¹dów oraz oko³o dwa tysi¹ce
indywidualnych protestów b¹dŸ opinii - powiedzia³a Gêsicka.
Od tych postanowieñ mo¿na siê odwo³aæ
w ci¹gu siedmiu dni, licz¹c od dnia ich dorêczenia zainteresowanym. Ostateczn¹ decyzjê œrodowiskow¹ w tej sprawie podejmie wojewoda
mazowiecki Jacek Sasin.
(mkp)

REKLAMA

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

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

NARZYNKI

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

EKODOM

GWINTOWNIKI

Metal−Market
HURT DETAL

NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55

w³asny
parking

www.metal-market.pl
ŒRUBY

ZAMKI

P
LINKI

OSZCZĘDZAJ
PIENIĄDZE I CZAS!

Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„GROCHÓW”

Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby Spó³dzielni
w Warszawie
przy ul. Kobielskiej 1,
tel. 673-08-01.

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

BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ

61 LAT
LAT TRADYCJI

usługi związane
z zarządzaniem
i administrowaniem
nieruchomościami.

US£UGI BUDOWLANE

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

NARZÊDZIA

OFERUJE
WSPÓLNOTOM
MIESZKANIOWYM

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

AUTO
SZKO£A
KAT. „A” „B” „C” „E”

ROZPOCZĘCIE 18.07, 1 i 22.08
K U P U J W D O M U H A N D L O W Y M „ FA L A ”
w Falenicy przy ul. Bystrzyckiej 55
tel.: 872−02−89; 872−05−12
W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
 zdrowa ¿ywnoœæ
 s³odycze, wêdliny, wina i soki
 chemia gospodarcza

CODZIENNIE PROMOCJA TOWARÓW





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

CENY ATRAKCYJNE!!!
Sprzedaż ratalna na bardzo korzystnych warunkach
Dział spożywczy czynny: pon.−pt. – 7.00−20.00, sob. – 7.00−20.00.
Dział przemysłowy czynny: pon.−pt. – 10.00−19.00, sob. – 9.00−16.00.

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

PANELE – DRZWI
 panele podłogowe
 BARLINEK – deska
podłogowa
MICHALIN-JÓZEFÓW
 panele ścienne
ul. Ziarnista 13
(od ul. Granicznej),
 panele PCV zew. i wew.
tel. 789 59 62, 789 61 07
 drzwi wew. i zew.
KO£BIEL
 parapety wew. i zew.
ul. 1-go Maja 29,
i marmur włoski
tel. (025) 757 34 73
 rozety, rolety
 karnisze, tralki, poręcze ZAPEWNIAMY TRANSPORT
 listwy drewniane, MDF
R AT Y
i PCV
CZYNNE: PN.-PT 9.00-18.30,
 listwy przypodłogowe
SOB. 9.00-15.00

- TEMAR -
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Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

na luzie

ŚMIESZKANIEC

Rozprawa o zamordowanie teściowej. Głos
ma oskarżony:
− Wysoki Sądzie, jestem niewinny! To było
tak: siedziałem w domu i obierałem jabłko.
Nagle słyszę − ktoś wchodzi po schodach!
Skórka wypada mi z rąk, nóż zsuwa się na podłogę aż tu
raptem wchodzi teściowa, przewraca się na skórce, potem
nieszczęśliwie upada na nóź... i tak siedem razy!!!
☺ ☺ ☺
– Jak powiedzieć w trzech słowach po angielsku „Żona, te−
ściowa i dzieci wyjechały na cały tydzień”? – Yes! Yes! Yes!!!
☺ ☺ ☺
Upalny dzień. Wieś. Przed sklepem chwieją się przy flaszce
taniego wina „ukwiały” – miejscowe pijaczki. Zatrzymuje się
ładny samochód, dwoje eleganckich ludzi kupuje butelkę wo−
dy i pije ją przed sklepem. Na ten widok jeden pijak mówi
do drugiego:
– Patrz no, Edek… Wodę piją… Jak zwierzęta!!!
Wesoły Romek



Rady
ciotki
Agaty

Robiąc konfitury i dżemy,
napełnione, gorące słoiki
odwracaj natychmiast
dnem do góry i pozostaw na 5−
10 minut, zależnie od ich wiel−
kości, a potem postaw nor−
malnie. Będą się lepiej trzyma−
ły a na dole nie powstanie
„poduszka powietrzna”.
Do przetworów z jabłek
(soki, musy, dżemy) do−
daj nieco naparu z moc−
nej mięty, do truskawkowych –
odrobinkę chili a do węgierek
i mirabelek – wanilii. Znakomi−
cie odświeża ich smak i wzbo−
gaca zapach!
Na miejsca ukąszeń
przez pszczoły, osy itp.
przyłóż
natychmiast
świeżo ukrojony plaster cebuli!
Przestanie boleć i obrzęk bę−
dzie minimalny.
Suszone grzyby włóż na
5 minut do lekko nagrza−
nego piekarnika a na−
stępnie zamknij w szczelnych,
szklanych, plastikowych lub
metalowych
pojemnikach.
Chodzi o uwielbiające suszone
grzyby mole kuchenne. Gorący
piekarnik i szczelne pudełko
rozwiązują problem.
Skwar w mieszkaniu? Powieś
w otwartym oknie płócienny
obrus lub prześcieradło,
zmocz je wodą. Parowanie da
ochłodę i nawilży powietrze.




Warto wiedzieć
 Zwyczajny perz − jego kłącze to istny, doceniony skarbiec
nie tylko olejków eterycznych i witaminy C, ale także krze−
mionki i innych, cennych składników. Ma sprawdzone zastoso−
wanie w ziołolecznictwie, między innymi w leczeniu wcze−
snych stadiów cukrzycy!
 Skąd wzięły się nazwy popularnych firm sportowych?
Firma Reebok nazwę zapożyczyła od pewnego gatunku afrykańskiej antylopy, co
znalazło symboliczny wyraz w logo firmy.
Słynny Adidas powstał w 1949 roku w Niemczech, w miejscowości Herzogenau−
rach. Założycielem firmy był pan Adolf Dassler, przez przyjaciół zwany Adi. Adi−
das to zbitka zdrobnienia imienia właściciela (Adi) i pierwszych liter jego nazwi−
ska (Das).
Firma Bata – przedsiębiorczy Czech, pan Tomasz Bata, 24 sierpnia 1894 r. w cze−
skiej miejscowości Zlin założył swoją pierwszą, niewielką fabrykę butów. Zyskow−
na firma rodzinna została po wojnie upaństwowiona, a następnie odzyskana czę−
Ciekawska
ściowo przez spadkobierców.




H O R O S K O P
BARAN 21.03-21.04
W sprawach biznesowych musisz dbaæ o swoje interesy. Podejmuj¹c jak¹kolwiek decyzjê staraj siê rozwa¿yæ wszystkie za i przeciw. Jednak te najtrudniejsze od³ó¿ na póŸniej, przedtem wys³uchaj rady przyjació³ lub znajomych. Przed tob¹ wspania³a okazja
ciekawego wyjazdu i nawi¹zania nowych kontaktów.
W sprawach uczuæ wszystko w normie, najwa¿niejsze - to wspólnie spêdzone wakacje.
BYK 22.04-21.05
Idealne dni na realizacjê spraw zawodowych. Powiedzie ci siê w dziedzinie wymagaj¹cej dok³adnoœci
i precyzji. Doskona³a kondycja i dobre samopoczucie nie bêd¹ ciê opuszczaæ. Powstrzymaj siê tylko
od jedzenia ciê¿kostrawnych potraw, mo¿e warto
pomyœleæ o zmianie diety na l¿ejsz¹? Lubisz towarzyskie przyjemnoœci, flirty i te na powa¿nie i te l¿ejsze, ale teraz nie myœl o uczuciach, bo szybko ci siê
odmieni z przyczyn od ciebie niezale¿nych.
BLINIÊTA 22.05-21.06
Ostatnio masz okazjê zarobiæ dodatkowe pieni¹dze,
ale postaraj siê z dystansem i na ch³odno oceniaæ
swoj¹ kondycjê finansow¹ i lepiej zabezpiecz swoje
interesy. By poprawiæ sobie humor wybierz siê na jakieœ szalone zakupy, teraz mo¿esz poszaleæ na wyprzeda¿ach. Nie zaniedbuj te¿ swojego zdrowia,
wiêcej spacerów i snu, bo imprezy do bia³ego rana
niestety nie wp³ywaj¹ pozytywnie na twoje samopoczucie.
 RAK 22.06-22.07
Nie po¿yczaj teraz pieniêdzy od nikogo i nie daj siê
namówiæ na podejrzane transakcje. Przeczekaj i zobacz, ¿e uda ci siê za³atwiæ korzystnie parê spraw.
Nie zadrêczaj siê te¿ sprawami codziennymi, bo twój
organizm Ÿle znosi stres, a delikatny ¿o³¹dek przypomina ci o tym. Wokó³ siebie masz du¿o ¿yczliwych
osób, ale ta najwa¿niejsza chcia³aby z tob¹ porozmawiaæ o kilku niewyjaœnionych sprawach. Tegoroczny urlop mo¿e byæ nietypowy – przygotuj siê na
parê niespodzianek.
 LEW 23.07-23.08
W sprawach zawodowych bêdzie du¿o siê dzia³o.
Czasami bêdziesz musia³ wykazaæ siê dyplomacj¹,
a wtedy przyda siê twoje poczucie humoru. Kilka
niezaplanowanych zajêæ przed tob¹, dlatego mo¿e
byæ trochê nerwowo, ale jakoœ siê z nimi uporasz
dziêki organizacji i dyscyplinie i bêdziesz móg³ siê
cieszyæ urokami lata. W sprawach osobistych relacje
partnerskie siê unormuj¹ i mo¿esz liczyæ na zrozumienie i wsparcie drugiej po³owy.
 PANNA 24.08-23.09
Najwa¿niejsze, to nie traciæ pogody ducha i robiæ dobr¹ minê nawet do z³ej gry. To motto towarzyszyæ ci
bêdzie przez najbli¿sze dni, a bior¹c pod uwagê
szybkoœæ zmian w zaistnia³ej sytuacji – masz szansê wygraæ va banque. W sprawach, które ciê niepo-
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koj¹ zajd¹ korzystne zmiany, które pozytywnie wp³yn¹ na twoje samopoczucie. Na horyzoncie – szanse
na spor¹ gotówkê.
 WAGA 24.09-23.10
Warto czasem ust¹piæ, aby wygraæ. Te s³owa bêd¹
szczególnie wa¿ne teraz, kiedy spadnie na ciebie
nawa³ spraw, obowi¹zków i bêdziesz mia³ wra¿enie,
¿e wszyscy czegoœ od ciebie chc¹. Wycofaj siê powolutku na drugi plan i szykuj siê do ataku. Kontroluj tylko swoje zdrowie i nie odk³adaj „na póŸniej” wizyty u lekarza i badañ lekarskich.
 SKORPION 24.10-23.11
Nie bierz na swoje barki zbyt du¿o obowi¹zków, bo
mo¿esz im nie podo³aæ, a poza tym nie powinieneœ
siê przemêczaæ. W pracy unikaj plotek i nie wdawaj
siê w konflikty miêdzy kolegami. Wszelkie sprawy
osobiste za³atwiaj na spokojnie i nie wpadaj w z³oœæ,
gdy bliska ci osoba odmawia pójœcia tam, gdzie ty
chcesz. Zamiast awanturki, mo¿e warto przygotowaæ kolacjê przy œwiecach?
 STRZELEC 24.11-22.12
Spróbuj trochê zwolniæ tempo. Masz na g³owie za
du¿o spraw, a lubisz dzia³aæ metodycznie, wiêc robienie kilku rzeczy naraz doprowadzi do tego, ¿e pope³nisz jakiœ b³¹d. Na pewno osi¹gniesz swój wymarzony cel, wiêc nie denerwuj siê zanadto. Staraj siê
regularnie odpoczywaæ w weekendy, bo w sierpniu
czeka ciê sporo pracy, stresu i wydatków finansowych. Musisz byæ wtedy dobrej formie psychicznej
i fizycznej.
 KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Masz siê ca³kiem dobrze, w pracy i w domu wszystko toczy siê powoli swoim ustalonym rytmem, korzystaj wiêc z ¿ycia! Lipiec ze swoj¹ zmienn¹ pogod¹
i temperatur¹ troszkê daje do wiwatu, ale najwa¿niejsze to nie traciæ dobrego humoru! Nie wyprzedzaj te¿ toku zdarzeñ, pozwól sprawom biec swoim
w³asnym torem, a wtedy bêdziesz mia³ szansê otrzymaæ to, czego pragniesz.
 WODNIK 21.01-19.02
Potrzebujesz trochê spokoju, aby przemyœleæ kilka
spraw. Nie bój siê œmia³ych i odwa¿nych rozwi¹zañ,
jak zwykle masz wiele wspania³ych pomys³ów, które
domagaj¹ siê zrealizowania. Kieruj siê intuicj¹ i wyobraŸni¹, a przy okazji szukaj pomocy i wsparcia
u ¿yczliwych ci osób. Pamiêtaj, ¿e szczêœcie i fortuna sprzyja odwa¿nym.
 RYBY 20.02-20.03
Energia ciê rozpiera, wszêdzie ciê pe³no, aktywnie
uczestniczysz w zajêciach w pracy i w domu, ale nie
zawsze je koñczysz, co powoduje, ¿e wspó³pracownikom i najbli¿szym puszczaj¹ trochê nerwy. Zwolnij
tempo i zacznij dzia³aæ systematycznie i rozwa¿nie.
Taka sytuacja nie dzia³a zachêcaj¹co na twój system
nerwowy i mo¿esz mieæ k³opoty z trawieniem. Po
co?
Merlin

ZAJRZYJMY DO KUCHNI
KORZYSTAJ Z LATA!
Czy warto robiæ domowe przetwory z owoców? Tak! Zw³aszcza,
maj¹c do dyspozycji ¿elfix 2:1. D¿emy i galaretki maj¹ niemal smak
œwie¿ych owoców. Zachowuj¹ naturalny, piêkny kolor i aromat.
Przygotowanie ich zajmuje kilka – kilkanaœcie minut (s³owo!), plus
wypestkowanie owoców i wyparzenie s³oików. Warto, nawet malutki s³oiczek malin czy jagód, warto zdrow¹ czarn¹ porzeczkê, œliwki
czy morele. W zimowy, œnie¿ny wieczór Twój dom nape³ni cudowny zapach letnich dni.

COŒ NA GRILLA

✓karkówkê chud¹ pokroiæ w plastry, posoliæ; w misce wymieszaæ pó³ szklanki oliwy
lub oleju, dodaæ przyprawy: mielon¹ paprykê, pieprz zio³owy, nieco czosnku, rozmaryn
oraz kieliszek alkoholu: bia³ej wódki, spirytusu. Wymieszaæ, dodaæ miêso tak, by zalewa
otoczy³a ka¿dy plaster. Po pó³ godzinie mo¿na rzucaæ na ruszt!

✓

udka kurczaka umyæ, wytrzeæ starannie, natrzeæ past¹, zrobion¹ z ostrej musztardy
(np. Rosyjska) i ketchupu. Zostawiæ w lodówce na 12 godzin, potem grilowaæ, przewracaj¹c wiele razy na ka¿dy bok.

✓

cukinia lub kabaczek: umyæ, obci¹æ koñce pokroiæ na plastry ok. 1,5 cm wzd³u¿ lub
w poprzek, roz³o¿yæ je na tacy. Po jednej stronie posypaæ wszystkie przypraw¹ do grilla,
po drugiej – odrobin¹ Vegety lub Jarzynki. Opiekaæ po obu stronach po oko³o 3 minuty
z ka¿dej strony.

✓
✓grilowane oscypki – hit Podhala: ma³e oscypki, najlepiej wêdzone, mog¹ byæ krowie,
u³o¿yæ na ruszcie i, czêsto obracaj¹c, podpiekaæ do miêkkoœci (skórka bêdzie twardsza).

bak³a¿an: umyty, pokrojony w niezbyt grube plastry, skropiæ oliw¹ i posypaæ z jednej strony
sol¹ (niewiele) i œwie¿o mielonym pieprzem, a po drugiej – odrobin¹ sproszkowanego czosnku.

Pyszne z sosem ¿urawinowym!

✓

filet z kurczaka (roz³o¿ony na p³asko) lub indyka (w plastrach) skropiæ obficiej octem
jab³kowym lub oszczêdnie dobrym balsamico a nastêpnie oliw¹, dodaæ sól i pieprz (nie
rozbijaæ), natychmiast na ruszt.

✓

deser z grilla: na folii aluminiowej u³o¿yæ pó³ obranego, przekrojonego wzd³u¿ banana, na to nieco pokruszonej na grubsze kawa³ki czekolady, ew. lekko skropiæ rumem lub
innym alkoholem (porto, czyste wódki, spirytus) starannie zawin¹æ i po³o¿yæ na ruszcie zaPyszna Józia
winiêciem do góry.

Krzyżówka Mieszkańca Nr 13

12-M

1-E

9-F

15-O

11-E

5-G

4-L

6-N

13-A

7-I

8-O

10-B

13-J

8-J

10-I

3-H

2-C

16-K

6-E

11-L

POZIOMO: 1-A okuta skrzynia na bieliznê. 1-J ogó³ dóbr, fortuna, mienie. 2-E w odwrotnym kierunku.3-A suchy kijek. 3-G
osadowa ska³a ilasta. 4-E g³upiec, kretyn, ba³wan. 4-L czêœæ
trzonu kielicha mszalnego. 5-G litera alfabetu greckiego. 6-A
umowa miêdzynarodowa. 6-K tworzywo sztuczne, stosowane
w energii elektrycznej. 7-B rzeka w Rosji, dop³yw DŸwiny.
7-G likir kminkowy. 8-D 1/2 ca³oœci. 8-J obija meble. 9-F dr¿¹ca topola. 10-A stop ¿elaza z wêglem. 10-H du¿y instrument
smyczkowy. 11-A drobnoustrój chorobotwórczy. 12-H pocz¹tkuj¹cy w zawodzie. 13-A mutra. 14-J rozleg³a p³aszczyna.
15-E wygiêty dr¹¿ek podtrzymuj¹cy drabinê wozu. 16-A
ch³opski dom mieszkalny. 16-J odstêpca, renegat.
PIONOWO: A-1 zwrotka dowcipnej satyrycznej piosenki.
A-10 ziemne umocowanie polowe. B-6 gra hazardowa. C-1
rodzaj pokrowca. C-10 rzeka na któr¹ le¿y Tokio. D-6 wiejski
zespó³ muzyczny. E-1 pospolity mech. E-11 jesienna orka.
F-8 du¿e, wspania³e pos³anie. G-1 drewniana, rzeŸbiona listwa. H-2 bawe³niana tkanina podszewkowa. H-7 dyletant.
H-12 czarownica z opery M. Glinki „Rus³an i Ludmi³a”. I-3 oj-

16-C 15-G
7-B

3-A

14-L

1-J

13-H

5-C

czyzna Odyseusza. I-9 element noœny podwozia. J-1 wyraz
twarzy. J-7 kibiæ, talia. J-12 s³owo. K-5 wpisana do paszportu. L-1 jednostka monetarna Chin. L-8 ¿ydowski bogacz. £-4
szwedzki grosz. £-12 Krystyna, aktorka („Przes³uchanie”).
M-1 lepra, choroba zakaŸna. N-8 wielkanocna zabawa ludowa w Krakowie. O-1 budynek zakonny. O-12 k³ótnia, spór, zatarg.
opr. A. Kemski
Rozwi¹zanie nale¿y przes³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 3/07: „Na œw. Walenty uciekaj¹ z domu centy”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”
tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Dorota Su³ek
z ul. Nubijskiej.

Wa¿ne do 30 lipca br.

OG£OSZENIA DROBNE

 OG£OSZENIA

DROBNE

 OG£OSZENIA
 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”Wwa, 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
Drzwi wejœciowe
do emerydomów
(zni¿ki dla
i tów).
mieszkañTel.
(zni¿ki
dla emery022 649-44-77;
tów).
Tel.
022
649-44-77;
0602-271-718; 0603-797-740
0602-271-718;
0603-797-740
www.atwdrzwi.pl

NIERUCHOMOŚCI

ANTYKI
RAMKA
Monety, banknoty, odznaczeMonety,
banknoty,
nia, dokumenty
- DomodznaczeAukcyjnia,
dokumenty
ny wyceni,
kupiDom
lub Aukcyjny
przyjmie
wyceni,
kupi
lub
przyjmie
na
na aukcje. Tel. 022 407-02-20;
aukcje. Tel. 022
407-02-20;
0506-025-125
0506-025-125

AUTO−MOTO
 Kupiê Fabiê – Punto lub
podobny.
Tel. 0506-871-924

BIZNES
 Ubezpieczenia zdrowotne,
medyczne. 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

SPRZEDAM
 Odkurzacze Rainbow – nowe, u¿ywane – serwis, konserwacja, akcesoria.
Tel. 0606-742-822
www.odkurzaczerainbow.pl

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

 Szko³a Policealna.
Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/kupię
 Kawalerkê, Grochów – bezpoœrednio. Pilnie!
Tel. 0504-392-113
 Bezpoœrednio kupiê plac na
Grochowie, zabudowany lub
niezabudowany – pod budownictwo wielorodzinne. Pilne!
Tel. 022 610-77-94; 0501-103-792

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam
 Gara¿ przy ul. Chrzanowskiego – szybko.
Tel. 0606-126-418
 Kawalerkê 25 m kw na Grochowie, cena 215.000 z³ – bezpoœrednio. Tel. 0502-920-316

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
 Atena Security zatrudni do
ochrony obiektów na terenie Pragi i Bródna. Tel. 022 853-05-05;
0601-287-431
 Dodatkowa – wype³nianie
druków.
Tel. 0698-206-126
 Do auto myjni.
Tel. 0602-273-657
 Ekspedientki/ów, kasjerki/ów zatrudni sklep przy Tarnowieckiej.
Informacje
tel. 022 740-01-90

 Ekspedientki/ów z doœwiadczeniem w dziale miêsnym zatrudni sklep przy Tarnowieckiej.
Informacje
tel. 022 740-01-90
 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
 Przyjmê fryzjera mêskiego.
Tel. 022 617-59-98
 Zak³ad Produkcyjny w Sulejówku zatrudni pakowaczy,
praca zmianowa, umowa o pracê. Wymagane doœwiadczenie
na produkcji i dobry stan zdrowia.
Tel. (022) 783-09-00

PRAWNE
Doradztwo Prawne – pe³ny
RAMKA
zakres. Kancelaria Prawna
s.c. Konkurencyjne
Pietruk
Doradztwo
Prawne – pe³ny
ceny ul.Kancelaria
Grochowska
306/308
zakres.
Prawna
Pielok.
29.
truk s.c. Konkurencyjne ceny
Tel. 022 879-92-29;
ul. Grochowska 306/308 lok.
0502-27-51-94
29. Tel.www.pietruk.eu
022 879-92-29; 050227-51-94; www.pietruk.eu
 Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, rodzinne, spadkowe, porady.
Wawer - Anin ul. Ukoœna.
Tel. 022613-04-30;
0603-807-481
 KANCELARIA – niedrogie
porady prawne – sprawy rodzinne, spadkowe, lokalowe,
nieruchomoœci, obs³uga firm –
„Universam” Grochów (nad
bankiem).
Tel. 022 810-00-61 - 66 w. 252;
0509-959-444
 KANCELARIA ADWOKACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne
–obs³uga. Porady. Miêdzyle-

sie ul. Dziêcieliny 3 m 11, wtorek i czwartek 15.00-18.00.
Tel. 022 815-31-80;
0501-025-692

RÓŻNE
 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
 OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE.
Tel. 0500-336-607
RAMKA
Skup z³omu metali koloroSkup
z³omu
metali –kolorowych. Stary punkt
nowe
wych.
punkt 40.
– nowe ceceny! Stary
Ul. Kawcza
ny! Ul. Kawcza
40. Tel. 0600Tel. 0600-236-046
236-046
 Wró¿ka. Tel. 022 818-90-08

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

USŁUGI
 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
 ALKO – Przeprowadzki meblowozy – 90 gr/km.
Tel. 0512-139-430
 AAAA Automatyczne pralki, zmywarki - krajowe, zachodnie. Naprawa.
Tel. 022 612-95-23,
0609 105 940

 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, elektryka.
Tel. 0694-809-402
 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
 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
 Licencjonowane tanie zarz¹dzanie nieruchomoœciami Cameo Sp. z o.o.
Tel. 022 813-90-35;
0501-399-794
 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
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 Malowanie, tapetowanie, panele.
Tel. 022 615-76-97;
0695-679-521
 Malowanie, tapetowanie.
Tel. 022 615-58-13;
0504-61-88-88
 Naprawa i przestrajanie telewizorów krajowych i zagranicznych,
magnetowidów,
urz¹dzeñ
elektronicznych.
Gwarancja. Tel. 022 612-52-23;
0607 145 196
 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 zu¿yty sprzêt AGDodbieram
(bez lodówek)
Nieodp³atnie
zu¿yz³om
w ka¿dej
postaci,
maty
sprzêt
AGD (bez
lodówek)
kulaturê,
st³uczkê.
W³asny
z³om w ka¿dej postaci, makutransport.st³uczkê.
Sprz¹tanie W³asny
piwnic.
laturê,
022 499-20-62
transport. Tel.
Sprz¹tanie
piwnic.
Tel. 022 499-20-62
 Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywanów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul. Igañska 22.
Tel. 022 870-09-54
RAMKA
Remonty (równie¿ kompleksowe)
Remonty
(równie¿
komple– firmy
i osoby
pryksowe)
– firmy
i osoby
prywatne. Tanio
– szybko
– soliwatne.
– 0507-080-611
szybko – solidnie. Tanio
Tel.
dnie. Tel. 0507-080-611
 REMONTY, przeprowadzki.
Tel. 0502-088-052
 Remonty mieszkañ.
Tel. 0691-040-034
RAMKA
Sprzeda¿ i monta¿ okien.
 Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny producenta. RachunCeny
producenta.
ki. Tanio,
solidnie, Rachunki.
szybko.
Tanio, solidnie,
szybko. Tel.
Tel. 0507-080-611
0507-080-611
 STOLARZ - wykona solidnie - meble, zabudowy, kuchnie, szafy, pawlacze i inne. Tel.
0 22 810-38-04; 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
REKLAMA
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Interwencje „Mieszkañca”

Gdecka – zdradziecka
Od wielu lat na ul. Gdeckiej straszy olbrzymia
dziura. Ci, którzy wiedz¹ o jej istnieniu staraj¹
siê j¹ omin¹æ, choæ nie zawsze im siê to udaje.

- Ta dziura jest tu odk¹d pamiêtam – mówi Robert z Grochowa, w³aœciciel pó³-dostawczego Citroena Berlingo. – Mam

doœæ wysoki samochód, ale
ostatnio przeje¿d¿aj¹c Gdeck¹
znowu uderzy³em podwoziem
o asfalt. Tym razem unikn¹³em

uszkodzeñ, ale jeœli do nich dojdzie to zaskar¿ê gminê o odszkodowanie. Tolerowanie takich
dziur jest niedopuszczalne. Sytuacjê staraj¹ siê ratowaæ pobliscy przedsiêbiorcy i kupcy,
którzy co jakiœ czas zasypuj¹
dziurê, aby ich klienci nie
uszkodzili swoich samochodów.
Prowizorka wytrzymuje kilka miesiêcy, ale nawet przy
tych dzia³aniach jazda ulic¹
Gdeck¹ nie jest ani przyjemna,
ani bezpieczna. – W tej chwili
dziura ma przesz³o 20 centymetrów g³êbokoœci – mówi Daniel
Wyrzykowski, konserwator,
który po raz kolejny w tym roku usi³uje przysypaæ wyrwê (na
zdjêciu) i pyta czy „Mieszkaniec” mo¿e pomóc w definitywnym rozwi¹zaniu problemu.
Sprawê zg³osiliœmy wydzia³owi infrastruktury urzêdu Pragi
Po³udnie.
ar

Co z rogami?
Wózki dzieciêce, czêœci samochodowe, klucze od mieszkañ,
portfele i wiele innych przedmiotów czeka na swoich w³aœcicieli.
Gdzie? W Biurze Rzeczy Znalezionych przy ulicy Dzikiej 15.
Niektóre z tych przedmiotów mo¿na odbieraæ tylko do koñca roku. – S¹ to niepodjête depozyty z lat 2000-2003, a wiêc up³yn¹³ trzyletni
okres ich przechowywania – mówi Zbigniew Pa³asz zastêpca dyrektora Biura Administracji
i Spraw Obywatelskich m. st. Warszawy. Informacje o szczegó³ach mo¿na uzyskaæ w ka¿dym
Wydziale Obs³ugi Mieszkañców. Biuro Rzeczy
Znalezionych wys³a³o do ka¿dego WOM-u spisy
przedmiotów, które mo¿na odebraæ, jeœli udowodni siê, ¿e jest siê ich w³aœcicielem. Oczywiœcie
do Biura Rzeczy Znalezionych ca³y czas trafiaj¹
kolejne przedmioty. - Przynoszone s¹ przez policjê, stra¿ miejsk¹ i osoby prywatne - mówi El¿bieta Paw³owska z Biura Rzeczy Znalezionych.
Policja i Stra¿ Miejska najczêœciej przynosz¹
przedmioty porzucone przez z³odziei w czasie
ucieczki. St¹d pude³ka pe³ne zegarków, bi¿uteria, ko³paki samochodowe, wózki dzieciêce, telewizory, telefony stacjonarne i komórkowe, a nawet komputery.

Du¿o jest rzeczy przekazywanych przez hotele.
Oto ktoœ nocowa³ i odje¿d¿aj¹c nie zabra³: kosmetyczki, malutkiego elektronicznego budzika,
ale zdarza siê, ¿e i telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, a nawet kamery video.
Przedmioty, po które nikt siê nie zg³osi przejmie
Skarb Pañstwa. Co z nimi zrobi? Wózki dzieciêce, telewizory, radioodbiorniki, magnetofony, aparaty fotograficzne, kamery video, parasole, podró¿ne szachy
czy talie kart otrzymaj¹ domy dziecka i inne placówki wychowawczo-opiekuñcze. Byæ mo¿e tam trafi¹
te¿ wêdki, podbieraki, namioty, krzese³ka sk³adane
i podrêczny zestaw do gry w golfa. Nie wiadomo jednak, co zrobi Skarb Pañstwa z mask¹ afrykañsk¹,
obrazami, a przede wszystkim z jelenimi rogami.
Małgorzata K. Piekarska
Telefony do biura:
022 636 36 34; 831 84 88; tel./fax 619 56 68

Gorący koncert

Ich druga p³yta
„Contigo” zosta³a wydana jednoczeœnie w
Ameryce £aciñskiej,
na Karaibach i w USA,
otrzymuj¹c podwójn¹
z³ot¹ p³ytê na rynku
andyjskim.
Organizatorem tego
koncertu jest Ambasador Republiki Kolumbii
Jorge Alberto Barrantes
Ulloa i burmistrz dzielnicy Praga Po³udnie Tomasz Kucharski. (ab)

Gor¹ce, tropikalne rytmy w wykonaniu kolumbijskiego zespo³u
Mauricio & Palodeagua bêd¹
rozbrzmiewaæ 27 lipca o godz.
20.00 w Klubie The Palace przy
Marsza³kowskiej 3/5.
Zespó³ odnosi ogromne sukcesy na scenie
muzycznej Ameryki £aciñskiej, takie jak potrójna platynowa p³yta oraz z³ota p³yta za rekordy
s³uchalnoœci w Ameryce Po³udniowej.

Wiêcej oczu dyrektora Bia³ka
Pewne sprawy najlepiej widaæ wtedy, kiedy
ich nie widaæ. Dziwnie to brzmi, ale to prawda. Tak jest na przyk³ad ze znakami drogowymi zas³oniêtymi przez roœlinnoœæ.
W drugiej po³owie czerwca Zarz¹d Oczyszczania Miasta
rozpocz¹³ akcjê umo¿liwiaj¹c¹
mieszkañcom zg³aszanie znaków drogowych zas³oniêtych
przez liœcie drzew i krzewów.
Cenna to inicjatywa, bo zas³oniêty i niewidoczny znak mo¿e
byæ przyczyn¹ niejednej tragedii. Nasza redakcja sprawdzi³a,
jak przebiega realizacja akcji.
Na stronie internetowej ZOM
przeczytaliœmy, ¿e zas³oniête
znaki mo¿na zg³aszaæ telefonicznie (tel. 0 800 800 117)
i mailowo (adres: infolinia@zom.waw.pl). Przeczytaliœmy te¿, ¿e „zg³oszenia realizowane bêd¹ bezzw³ocznie”.
Pierwszego dnia lipca, telefonicznie, oczywiœcie nie jako
gazeta, ale mieszkañcy, powiadomiliœmy ZOM o zas³oniêtych znakach przed Hal¹ Sportow¹ „Saska”. U zbiegu ul.
Saskiej i Irlandzkiej, przed
przejœciem dla pieszych, niewidoczne by³y znaki: ograniczenie prêdkoœci do 40 km/h
i ostrze¿enie, ¿e jest to przejœcie uczêszczane przez dzieci.
Z punktu widzenia bezpieczeñstwa – znaki bardzo wa¿ne. Internetowo zaœ zg³osiliœmy znak
„ust¹p pierwszeñstwa’, który
stoi u wlotu ul. Goc³awskiej
w Miñsk¹. Poniewa¿ reakcji ze
strony ZOM spodziewaliœmy
siê „bezzw³ocznie”, to codziennie sprawdzaliœmy, czy

znaki zosta³y ods³oniête. Po tygodniu straciliœmy nadziejê.
Dopiero po pó³tora tygodnia
ZOM przetrzebi³ listowie przed
znakami przy ul. Saskiej. Patrz¹c na zdjêcie tego miejsca

Mijaj¹ trzy tygodnie od czasu interwencji w ZOM,
a piêkna, soczysta zieleñ ca³y
czas przes³ania znak, mówi¹cy kierowcom, ¿e w tym miejscu powinni ust¹piæ drogi innym uczestnikom ruchu drogowego. Teraz wiemy, co wg
ZOM znaczy „bezzw³ocznie”.
Na stronie ZOM czytamy: Widocznoœæ znaków drogowych

„Ods³oniête” przez ZOM trzy znaki drogowe...

nie da siê ukryæ, ¿e pracownicy
ZOM nie bardzo siê przy³o¿yli
do pracy. A ju¿ zdumiewaj¹ce
jest, ¿e kilkanaœcie metrów
przed zg³oszonymi znakami
przy ul. Saskiej jest zaroœniêty
znak „droga z pierwszeñstwem
przejazdu” i jego pracownicy
ZOM... nie zauwa¿yli i nie ods³onili! Albo znak jest zbyt zaroœniêty ¿eby go zobaczyæ, albo
pracownicy s¹ zbyt leniwi. Jeszcze gorzej jest ze zg³oszonym
przez nas znakiem z ul. Terespolskiej.

maj¹ te¿ na celowniku s³u¿by
miejskie, w tym pogotowie
drogowe ZDM, stra¿ miejska
i policja. Jednak im wiêcej
oczu patrzy tym wiêcej zobaczy... My patrzymy na pracê
ZOM i chyba by³oby dobrze,
gdyby jego szef, dyrektor Jan
Bia³ek, lepiej przyjrza³ siê
w jaki sposób i w jakim czasie
pracownicy reaguj¹ na sygna³y mieszkañców. W koñcu –
„im wiêcej oczu patrzy, tym
wiêcej zobaczy...”
rosa
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Młodniejemy,
piękniejemy
W salonie Milord na ul. Kobielskiej 17 trwa nadal promocja dla pañ emerytek i rencistek: od 50 a¿ do 70% ni¿sze
ceny na zabiegi kosmetyczne
i fryzjerskie! Jakich „upiêkszeñ” mo¿na i warto dokonaæ
za
tak
ma³e
pieni¹dze,
sprawdŸcie bezpoœrednio na
Kobielskiej lub przez telefon:
nr 022 610 85 03.
Ale to nie wszystko, jeœli chodzi o ultranowoczesn¹ kosmetykê w sieci salonów
Milord (www.salony-milord.pl). Na przyk³ad w salonie przy ul. Waszyngtona
30/36 olbrzymim powodzeniem cieszy siê DERMO HEALTH. Choæ „dermo” nie
oznacza „darmo”, dbaj¹ce o siebie klientki bardzo chwal¹ tê nowoœæ. To specjalna terapia pró¿niowa, która porusza tkanki i stymuluje kr¹¿enie. Zabiegi nie s¹
ani trochê bolesne, powoduj¹ rozbijanie nagromadzonego t³uszczu, likwidacjê
celulitu, wspomagaj¹ pozbywanie siê toksyn, znakomicie zmniejszaj¹ rozstêpy,
a dziêki usuwaniu martwych komórek z powierzchni skóry i stymulowaniu jej korzystnych parametrów klinicznych, silnie wspomaga usuwanie blizn i przebarwieñ po tr¹dziku. Korzystne oddzia³ywanie na kr¹¿enie (nie tylko limfatyczne)
usuwa uczucie ciê¿koœci nóg, niesie poprawê w problemach z ¿ylakami.
Jeœli mo¿esz po³¹czyæ dba³oœæ o œliczn¹ cerê i kszta³tn¹ sylwetkê z dba³oœci¹
o zdrowie – zrób to!

Informacje: tel 22 610 85 03 lub w ka¿dym salonie Milorda
12 MIESZKANIEC
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SKLEP INTERNETOWY

Przychodnia Lekarska

Artyku³y
Ortopedyczne
Medyczne
Rehabilitacyjne
Pieluchomajtki itp.

Vita Med
Zapisy do lekarzy
rodzinnych!

Refundacja NFZ, PFRON i PCPR

www.dadamed.pl

ul. Meissnera 7 (Goc³aw)

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

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA

tel. 673-35-00

CARIDENT
Gabinet
Stomatologiczny

 wybielanie zêbów  profilaktyka próchnicy dzieci

W-wa, ul. Stanis³awowska 3

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

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

PROTETYKA

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.

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

poniedziałek, czwartek – 1300−1900
wtorek – 930−1700
sobota – 900−1300

WA R S Z AWA

W zwi¹zku z bardzo du¿ym zainteresowaniem naszych
Czytelników ponownie publikujemy artyku³ o supernowoczesnym
aparacie s³uchowym Oticon Delta.

Apteka, którą warto wybrać

Dyskretny słuch
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,
którego nowoczesny wygl¹d i miniaturowy kszta³t zmieniaj¹ odczucia na
temat aparatów s³uchowych, które nie Oticon Delta - aparat XXI wieku
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
REKLAMA
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 KOMPLEKSOWE
WYPOSA¯ENIE
GABINETÓW
 SERWIS SPRZÊTU
I KOÑCÓWEK
W−WA, UL. FIELDORFA 40
tel. 022 423 25 90, 0604−231−476

FUNDACJA
zakupi

LOKAL
na parterze
o powierzchni
200−250 m kw.
w rejonie
Saskiej Kępy.
Kontakt tel.
022 517−77−20

Tanio, profesjonalnie i przyjemnie. Tak
mo¿na by œmia³o i najbardziej prawid³owo scharakteryzowaæ aptekê ARALIA
przy ulicy Gen. E. Fieldorfa 40 (róg
Ostrobramskiej), gdyby trzeba by³o uczyniæ to w kilku s³owach.
Na szczêœcie takiego ograniczenia nie ma, dlatego mi³o mi
zaprezentowaæ i przekazaæ Pañstwu o wiele wiêcej wa¿nych informacji na temat tej¿e apteki
ARALIA – jednego z laureatów
konkursu „Superwitryny” na najbardziej lubiane miejsce (firmê),
organizowanego przez redakcjê
„Mieszkañca”.
Spróbujmy rozwin¹æ trzy wymienione na samym pocz¹tku
s³owa w odniesieniu do omawianej apteki.
TANIO – preparaty s¹ tañsze,
dziêki wysi³kowi i zaanga¿owaniu magistrów farmacji, którzy s¹
odpowiedzialni za zamówienie
towaru do apteki. Wspó³praca
z kilkoma hurtowniami pozwala
Pani magister na sprowadzenie
danego œrodka farmaceutycznego
z tej, która oferuje najkorzystniejsz¹ cenê. Dziêki temu, pacjent p³aci o wiele mniej.
Ponadto odwiedzaj¹c aptekê
ARALIA, mo¿na byæ œwiadkiem
mi³ej niespodzianki – kupiæ wiele preparatów w promocyjnych
cenach. To atut firmy, który jest
praktycznie istotnym symbolem
rozpoznawczym wœród wielu
osób, ju¿ od wielu lat. Apteka jest
tak¿e bardzo dobrze zaopatrzona.
To z kolei pozwala pacjentom
wybraæ dla siebie najbardziej odpowiedni preparat. Choæ oczywiœcie, mo¿e siê zdarzyæ, ¿e jakie-

goœ leku nie ma w danym czasie
w aptece. Ale i to nie stanowi
problemu. Otó¿ w takiej sytuacji
lek, zazwyczaj zostaje sprowadzony jeszcze tego samego dnia
w ci¹gu kilku godzin, lub dnia
nastêpnego z samego rana.
PROFESJONALNIE – fachowa obs³uga, to kolejny wa¿ny
element, na który uwagê zwracaj¹ wspó³w³aœciciele ARALII.
Dlatego te¿, jest on zauwa¿alny
w aptece na Fieldorfa 40. Panie
farmaceutki zawsze staraj¹ siê
pomóc pacjentom i rozwi¹zywaæ
wszystkie
istotne
kwestie
i wszelkie w¹tpliwoœci. Bior¹c
udzia³ w wielu szkoleniach dla
farmaceutów, potrafi¹ w sposób
prawid³owy, spokojny i mi³y zaproponowaæ odpowiednie preparaty i wybraæ dla pacjenta najkorzystniejsz¹ opcjê, a tak¿e czêsto
odpowiedzieæ na wa¿ne pytania
dotycz¹ce tego, co bardzo istotne
– zdrowia.
PRZYJEMNIE – standardem obecnym w aptekach ARALIA jest tak¿e zadbanie o to, aby

Mi³a i profesjonalna obs³uga to jeden z wielu atutów apteki ARALIA
pacjent czu³ siê w aptece wyj¹tkowo. Jak podkreœla jedna z pañ
farmaceutek – „oprócz fachowych porad i rozmowy, pacjent
mo¿e skorzystaæ z bezp³atnej gor¹cej herbaty, kawy lub napiæ
siê zdrowej, Ÿródlanej wody.
Mamy do dyspozycji tak¿e ciœnieniomierz, z którego zawsze
za darmo mo¿na zmierzyæ sobie
ciœnienie. Oferujemy tak¿e bezp³atn¹ prasê medyczn¹, w tym
nasz¹ w³asn¹ gazetê „Wiadomoœci z apteki” – dodaje Pani

magister z apteki przy ulicy
Fieldorfa 40.
Firma nieustannie siê rozwija
poszerzaj¹c nieustannie ofertê
dla pacjentów.
Szkolenia personelu, a tak¿e
d³ugoletnie doœwiadczenie na
rynku medycznym pozwalaj¹ coraz bardziej rozumieæ potrzeby
i oczekiwania pacjentów. Aby siê
o tym przekonaæ, a tak¿e o wielu
innych zaletach serdecznie zapraszam Pañstwa do aptek ARALIA.
AS 2007 Mariusz Kalinowski

ADRESY APTEK:
ul. Gen. Fieldorfa 40 (róg Ostrobramskiej) tel. 022 870 59 39
codziennie 8−20 – 7 dni w tygodniu
Al. Stanów Zjednoczonych 26a tel. 022 671 62 45
pon.−pt. 8−20 sob. 9−14
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APARATY S£UCHOWE

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

Z A P R A S Z A M Y
Panie w wieku 50-69 lat,
które w ci¹gu ostatnich 24 msc.
nie wykonywa³y mammografii
lub
u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania

na raka piersi lub jajnika
(wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE
BEZ SKIEROWANIA
Poradnia Chorób Sutka
Profilaktyki Przeciwnowotworowej
i Chorób Okresu Przekwitania
ul. Niek³añska 4/24
(wejœcie od Londyñskiej)
03-924 Warszawa
tel. 022 672-78-57; 672-79-36

SZYBKIE TERMINY BADAÑ!

REKLAMA

VITAFON. Teraz w Polsce!
Wibroakustyczne urz¹dzenie VITAFON wynalaz³ rosyjski naukowiec Fiodorow, aby pomóc bliskiej osobie pozbyæ siê krwiaka, który pojawi³ siê po wypadku. Lekarze jednog³oœnie zalecali operacjê, poniewa¿ ani masa¿e, nie znane wówczas
metody fizykoterapii nie pomaga³y. To, czego lekarze nie
zdo³ali osi¹gn¹æ w ci¹gu roku, VITAFON dokona³ w ci¹gu
miesi¹ca – krwiak znikn¹³ bez œladu.
Dalsze badania przynios³y zadziwiaj¹ce efekty – zastosowanie VITAFONU o 1-2 tygodnie przyœpiesza³o zrastanie siê z³amanych koœci, pozwala³o unikn¹æ operacji gruczo³u krokowego, normalizowa³o ciœnienie przy nadciœnieniu 1 i 2 stadium, dawa³o doskona³e rezultaty przy leczeniu osteochondrozy,
zapalenia korzonków nerwowych, chorób stawów i wielu innych chorób.
W czym tkwi tajemnica takiej uniwersalnoœci? VITAFON poprzez mikrowibracje oddzia³uje na naczynia krwionoœne, powoduj¹c tym samym zwiêkszenie przep³ywu krwi i limfy
w miejscu oddzia³ywania. Organizm otrzymuje dodatkowe zasoby w chorym miejscu, co
pozwala mu z lepszym skutkiem uwolniæ siê od cierpienia.
Urz¹dzenie VITAFON stosuje siê w medycynie ju¿ od ponad 10 lat, znane jest w wielu
krajach. Teraz mo¿na je nabyæ tak¿e w Polsce.

BÓL W LÊDWIACH – TO NIE NAJGORSZE
PRZY ZAPALENIU KORZONKÓW NERWOWYCH
Wszystkie choroby zaczynaj¹ siê od krêgos³upa – tak uwa¿aj¹ interniœci. To oczywiœcie
przesada, lecz stwierdzenie to nie jest pozbawione podstaw.
Odk³adanie soli, uraz, przesuniêcie dysku przy podnoszeniu ciê¿arów lub niefortunnym
upadku, siedz¹cy tryb ¿ycia - wszystko to mo¿e byæ przyczyn¹ zak³ócenia przewodnictwa
po³¹czeñ nerwowych i, co za tym idzie, pogorszenia pracy organów wewnêtrznych. Ból
przy osteochondrozie i zapaleniu korzonków nerwowych nie jest bynajmniej najwiêksz¹
niedogodnoœci¹. Nastêpstwem chorób krêgos³upa mog¹ byæ wrzody, dusznica bolesna,
przewlek³e zapalenie oskrzeli, astma, nadciœnienie i bardzo wiele innych ciê¿kich chorób.
Byæ mo¿e w³aœnie dlatego ulubione urz¹dzenie emerytów, wibroakustyczne urz¹dzenie
VITAFON, opracowane w celu leczenia urazów, najczêœciej stosowane jest podczas leczenia chorób krêgos³upa. Uwolniwszy siê od bólów w lêdŸwiach chorzy podkreœlaj¹ jednoczeœnie wzrost poziomu si³ witalnych. DŸwiêkowe mikrowibracje VITAFONU poprzez wielokrotnego zwiêkszenia iloœci przep³ywaj¹cej krwi przez chory obszar zdolne s¹ do rozpuszczenia z³ogów, powstaj¹cych w stawach, zwiêkszenia ich zwinnoœæ i zapobie¿enia skurczowi w³ókien nerwowych, tworz¹c w ten sposób doskona³e warunki do wyzdrowienia.

Urz¹dzenie VITAFON mo¿na nabyæ:

Sklep Rehabilitacyjny, Warszawa Al. Jana Paw³a II 52/54,
tel. 022 831-76-69
MIESZKANIEC 13
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Urz¹d m. st. Warszawy wraz
z Zespo³em Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza
Lisieckiego „Dziadka”,
Komend¹ Sto³eczn¹
Policji i Dworcowym
Komisariatem Policji
wprowadzi³ na okres
wakacji pilota¿owy projekt „Drogowskaz – droga
do domu”. Jego celem jest
zwiêkszenie poziomu bezpieczeñstwa dzieci przebywaj¹cych w okresie wakacyjnym
w rejonie Dworca Centralnego
i Wschodniego PKP w Warszawie bez opieki rodziców lub
opiekunów. Pedagogów podczas trwania programu mo¿na
spotkaæ w rejonie hal Dworców
PKP Warszawa Centralna
i
Warszawa
Wschodnia
(w godz. 12.00-22.00, do 31
sierpnia br.).
  
Pod koniec czerwca, w akademickim koœciele pw. œw. Anny,
odby³a siê uroczystoœæ uhonorowania czterdziestu osób medalem „Pro Memoria”. Medal
przyznawany jest za „wybitne

zas³ugi w utrwalaniu pamiêci
o ludziach i ich czynach w walce
o niepodleg³oœæ Polski podczas
II wojny œwiatowej i po jej zakoñczeniu”. Wœród odznaczonych znalaz³ siê wspó³pracownik naszej gazety Adam Rosiñski. Gratulujemy. Uroczystoœæ
uœwietni³ wystêp chóru z Katedry Lwowskiej (na zdjêciu).
  
Przy ul.Umiñskiego 22, w budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII mieœci siê
Centrum do Walki z Przemoc¹
w Rodzinie utworzone przy
Fundacji „Pomocy Kobietom
i Dzieciom (Rozwód, Przemoc,
G³ód). Centrum jest czynne we

Z MI

ASTA

wtorki i czwartki od godziny
9.00 do 15.00, tel. 602-778-370;
022-603-83-78.
  
W pi¹tek 13 lipca w stra¿nicy
Stowarzyszenia Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Weso³ej
przekazano jednostkom OSP
z Warszawy specjalistyczny
sprzêt i wyposa¿enie o wartoœci
ok. 65 tys. z³otych. Sprzêt zosta³
zakupiony z bud¿etu samorz¹du
województwa mazowieckiego.
  
19 czerwca w Centrum Informacji im. Jana Nowaka Jeziorañskiego odby³o siê spotkanie
promuj¹ce najnowsz¹ ksi¹¿kê
Ma³gorzaty Karoliny Piekarskiej
– „Dzika”. To druga czêœæ przygód zastêpu harcerskiego „Tropiciele”, którego bohaterowie
¿yj¹ i mieszkaj¹ na Saskiej Kêpie. Fragmenty ksi¹¿ki przeczytali Marcin Chochlew i Adam
Fidusiewicz. Spotkanie poprowadzi³a Mi³ka Skalska, a wziêli
w nim udzia³ przedstawiciele
organizacji WWF Polska oraz

ZAU£KI HISTORII

Spacer po Parku
Skaryszewskim

N

areszcie mamy lato
i wakacje. Chêtniej
ruszamy po zakupy
celem uzupe³nienia garderoby dostosowanej do pory roku. Czas zmodernizowaæ to,
co posiadamy w swoich szafach, a gdy ju¿ bêdziemy
stosownie ubrani, mo¿emy
wybraæ siê na jakiœ spacer.
Mo¿e w³aœnie do Parku
Skaryszewskiego. Porzucamy
nagrzane mury, tak jak zrobi³
to niezidentyfikowany pan na
znalezionej przeze mnie fotografii z pocz¹tku XX wieku.
On, trzymaj¹c rêce w kiesze-

niach p³aszcza, niekoniecznie
z powodu nag³ego och³odzenia, z zawieszon¹ na lewej rêce laseczk¹, idzie sobie, nie
spiesz¹c siê na spotkanie lata.
My te¿ maszerujemy jak on,
tyle, ¿e w kierunku najpiêkniejszego ogrodu Pragi Po³udnie – Parku Skaryszewskiego za spraw¹ odkrytej przeze
mnie w jednym z antykwariatów karty pocztowej, w kolorze sepii, z widokiem wspomnianego miejskiego ogrodu.
Nie bêdê tym razem pisa³
o historii parku, bo to ju¿
wielokrotnie czyni³em na ³a-

Spacerkiem po Warszawie.
Fot. Ze zbiorów Tadeusza W³. Œwi¹tka (ok. 1914 r.)

rysownik Robert Trojanowski
autor rysunków oraz przezabawnej mapki Saskiej Kêpy.
  
Wa¿¹ siê losy wpisu do rejestru zabytków zespo³u budynków s³ynnej „Weterynarii” przy
ul. Grochowskiej 272. To jeden
z naj³adniejszych i najciekaw-

szych, przesz³o stuletnich
obiektów na Pradze Po³udnie.
Pod koniec kwietnia Wojewódzki Konserwator Zabytków
obj¹³ ochron¹ prawn¹ ca³y kompleks „Weterynarii”, ale od tej
decyzji odwo³a³ siê w³aœciciel
budynków, uczelnia SGGW,
która sprzedaje ten teren deweloperowi. Ostateczna decyzja
le¿y w rêkach Kazimierza Micha³a Ujazdowskiego, Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prawie miesi¹c temu
czêœæ zabudowañ kompleksu
strawi³ po¿ar, o którym pisaliœmy na ³amach „Mieszkañca”.
  
Po wojnie piaskowcowe p³yty
nagrobne z Cmentarza ¯ydowskiego w wielu miejscach w stolicy pos³u¿y³y jako budulec
dróg i œcie¿ek parkowych. Gmina ¯ydowska stara siê o przeniesienie ich w godne miejsce.
Macewy zniknê³y ju¿ z Ogrodu

mach „Mieszkañca”, ale
spróbujê z pomoc¹ pañstwa
dokonaæ iœcie historycznego
odkrycia. Nim jednak do niego przejdê pragnê zwróciæ
uwagê czytelników na fakt,
i¿ pocztówki z widokami
dzielnic Warszawy, poza
Œródmieœciem, zdarzaj¹ siê
niezmiernie rzadko. Wypada
wiêc ka¿dy egzemplarz zaliczyæ do prawdziwych kuriozów rynku antykwarycznego,
autentycznych „bia³ych kruków”.
Po tym wstêpie muszê zastrzec, ¿e wprawdzie w ca³ym
kraju obowi¹zuje ustawa
o ochronie danych osobowych i ochronie korespondencji, ale pozwolê sobie j¹ z ca³¹ œwiadomoœci¹ z³amaæ. I to
nie z przekory i chêci ³amania
przepisów, jak to czyni tysi¹ce naszych rodaków dzieñ
w dzieñ, ale w imiê wy¿szego
celu, ca³kiem mo¿liwego dokonania iœcie historycznego
odkrycia. Na odwrocie zamieszczonej obok widokówki jest
nastêpuj¹cy tekst:
Warszawa, 15 stycznia 1931 r.
Serdeczne pozdrowienia
z Warszawy. Przyjecha³em
z dworca. Mój adres
Ul. Czerwonego Krzy¿a 20
– „Ateneum” – ZZK” 5 piêtro
pok. 13.
Szczepan
Kartka zaadresowana jest
do Heleny Oœnik z Królewskiej Huty – na Œl¹sku – zamieszka³ej przy ul. Bytomskiej 16. Nawet nie wiem,
czy taka ulica jeszcze istnie-

Zoologicznego, nadal s¹ w Parku „Leœnika” przy Grochowskiej. Centralne miejsce
w parku - kr¹g taneczny,
otacza pergola zbudowana z rozbitych macew.
W³adze dzielnicy
dwukrotnie w ci¹gu 17
lat zwraca³y siê do gminy
¿ydowskiej z propozycj¹ przekazania macew, które zdaniem
urzêdników powinny wróciæ na
bródnowski kirkut. Zgodnie
z ¿ydowsk¹ tradycj¹ nie mo¿na
ich ponownie wkopaæ. Macewy
mog³yby zostaæ wmurowane
w œcianach pamiêci, ale na to
potrzeba zezwolenia. Uzyskanie
go utrudnia nieuregulowana
sprawa tytu³u w³asnoœci - kirkut
nale¿y do miasta. Gmina ¿ydowska stara siê o jego przejêcie. Na razie trwaj¹ rozmowy.
  
19 lipca br. u zbiegu ulic Nowej i œw. Wincentego na Targówku wmurowano kamieñ wêgielny pod budowê Parku Mie-

szkaniowego TIVOLI. Bêdzie
siê on sk³ada³ z siedmiu budynków mieszkalnych od 30 do 100
m kw., zaprojektowanych przez
Grupê5 i APA Wojciechowski.
Pierwsi mieszkañcy powinni
wprowadziæ siê we wrzeœniu
2008 roku.
  
Lekarze apeluj¹ – potrzebna
krew! Ruszy³a kampania
„Krewniacy”. Braki najbardziej
odczuwalne s¹ latem, kiedy
czêœæ dawców wyjecha³a na
wakacje, a na drogach dochodzi
do wiêkszej liczby wypadków.
Na honorowych krwiodawców
licz¹ Centrum Onkologii, punkt
krwiodawstwa w Alejach Jerozolimskich i Sto³eczne Centrum

Zaproszenia dla mieszkańców
 Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Grochowska
274 – Akcja „Lato w mieœcie” Zajêcia w Muszli Koncertowej
w Parku Skaryszewskim od 30 lipca do 24 sierpnia, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00-17.00; Muszla Koncertowa 21.07.
godz.22.00 – LETNIE KINO PLENEROWE - „Good night and
good luck”. 22.07. godz.18.00 – Koncert poetów dla mi³oœników
piosenki literackiej, poetyckiej i aktorskiej ze znanymi i lubianymi piosenkami: W³odzimierza Wysockiego, Bu³ata Okud¿awy,
Jonasza Kofty, Kazimierza Grzeœkowiak a, Georgesa Brassensa,
Charles’a Trenet’a, Jacques’a Brela, Jacka Kaczmarskiego i innych. Zaœpiewaj¹: Justyna Bacz, Andrzej Ozga i Marek Bartkowicz. Akompaniament – Robert Ojcowski; 28.07. godz. 18.00 –
Koncert kolumbijskiego zespo³u MAURICIO & PALODEAGUA
(wstêp za zaproszeniami – do odbioru w CPK); godz. 22.00 – Letnie Kino Plenerowe – „W objêciu tysi¹ca ramion”.
 Klub Dziwny Œwiata Edwarda M. – Plac Szembeka – 26.07.
godz. 18.30 - „Na tropie Kici Koci” poœwiêcone po³udniowopraskim w¹tkom w twórczoœci Mirona Bia³oszewskiego. Poeta
ostatnie lata ¿ycia spêdzi³ w bloku przy ul. Lizboñskiej. Doœwiadczenie mieszkania w peerelowskim mrowiskowcu opisa³ w wierszach i utworach prozatorskich. Goœciem spotkania bêdzie przyjaciel poety krytyk filmowy Tadeusz Sobolewski, który opowie nie
tylko o Bia³oszewskim, ale tak¿e o swoich doœwiadczeniach grochowskich, które zawar³ w ksi¹¿ce „Malowanie na Targowej”.
 Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 - Akcja „Lato
w mieœcie 2007” od 13 do 31.08. br. w godzinach: 9.00 - 15.00;
 Oœrodek Kultury w Weso³ej – Akcja „Lato w mieœcie” – od
16.07-10.08.br.
 Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki – £azienki
Królewskie, Estrada za Star¹ Pomarañczarni¹ - 22.07. godz.
13.30 Festiwal zespo³ów kameralnych „Koncerty pod Lip¹”; Pa³ac w Wilanowie, Taras Ró¿any – 22.07. godz. 16.30 Festiwal zespo³ów kameralnych „Koncerty Królewskie”. Wykonawcy:
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej; 22-27.07. Festiwal
CHOPINIANA - V Dni Fryderyka Chopina w Warszawie.
22.07. g. 20.30 - £azienki Królewskie, Amfiteatr „Pó³ ¿artem,
pó³ serio”. Wykonawcy: Waldemar Malicki – fortepian, Leopold
Stawarz – bas baryton, Kamil Pêkala – baryton, Renata Drozd –
sopran, Orkiestra Kameralna; 23.07 godz. 18.00 - £azienki
Królewskie, Podchor¹¿ówka - Inspiracje. Wykonawcy: Jagoda
Soko³owska - flet, Ma³gorzata Zalewska - harfa, Piotr Rangno –
akordeon, Krzysztof Pe³ech – gitara.
 Ogród Botaniczny PAN w Powsinie – 22 lipca godz. 15.00 - XII
Miêdzynarodowy Festiwal Pianistyczny „Floralia Muzyczne - Muzyka w Kwiatach”: Koncert pt. „Z liliami w tle…” w wykonaniu
wybitnej, œwiatowej klasy pianistki Šviesè Èepliauskaitè (Litwa).
Krwiodawstwa przy Saskiej.
By wesprzeæ akcjê nale¿y wys³aæ SMS o treœci KREW na
numer 72102.
  
Ka¿dy warszawiak mo¿e liczyæ na szybk¹, bezp³atn¹ i fachow¹ pomoc prawnika w Towarzystwie Inicjatyw Spo³ecznych

„Troska”. Jako jedyne dzia³a pod
patronatem Okrêgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Zapisy
prowadzone s¹ codziennie pod
numerem telefonu 022 659 21 25
lub osobiœcie, w godzinach
10.00-20.00, w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Sêkociñskiej 5.
(ab) (mkp)

Fragment Parku Skaryszewskiego.

Fot. Karta pocztowa z 1931 r.

je? Có¿, minê³o ponad pó³
wieku. Ca³oœæ uzupe³nia
przestemplowany przez pocztê znaczek z wizerunkiem
Henryka Sienkiewicza o nominale 15 groszy. Obok pieczêæ – Mistrzostwa Œwiata
w Hokeju na Lodzie 1-8 lutego 1931 roku. Czy¿ nie
wspaniale, czy ktokolwiek
jeszcze pamiêta, ¿e w³aœnie
76 lat temu odbywa³y siê mistrzostwa w hokeju.
Dla mnie to jest równie ciekawe, jak widok fragmentu
Parku Skaryszewskiego. Dlatego te¿ zacytowa³em pe³n¹
treœæ odkrywki, jak nazywano
niegdyœ karty pocztowe.
Wœród kolekcjonerów istniej¹
zbieracze kart pocztowych,

wiedz¹ wysnut¹ ze starych
dokumentów, któr¹ staram
siê utrwalaæ w kolejnych felietonach.
Ta karta ma zgo³a inny walor – jest wytworem swojej
epoki, symbolem lat, które minê³y, podobnie jak ludzie, zarówno ten kto pisa³ ow¹ treœæ,
jak i adresatka, a tak¿e pracownik poczty, co odcisn¹³ na
niej wspomniane pieczêcie.
Za ma³o interesujê siê sportem, ¿eby móc powiedzieæ,
gdzie odbywa³y siê owe mistrzostwa œwiata w hokeju na
lodzie, o których przypomina
prostok¹tna pieczêæ. Tê zagadkê zostawiam zainteresowanym.
Tadeusz Wł. Świątek

zapisanych i czystych oraz listów. Te ostatnie, jeœli s¹ autentyczn¹
korespondencj¹
znanych osobistoœci, uzyskuj¹
na aukcjach antykwarycznych
zawrotne nieraz ceny.
Tu mamy do czynienia
z korespondencj¹ zwyk³ych
ludzi, niczym siê nie wyró¿niaj¹cych.
Ta z kolei, nic jej nie ujmuj¹c te¿ mo¿e byæ ciekawa, ale
zawrotnych cen nie osi¹ga.
Chocia¿ zdradzê Pañstwu, i¿
za tê w³aœnie kartê zap³aci³em 35 z³otych z uwagi na
dzielnicê. Jak siê wydaje s³abo przed wojn¹ utrwalon¹ na
zdjêciach, a tym bardziej kartach pocztowych. Uzna³em
jednak wagê autentyku, nad
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„Spo³em” WSS
Praga Po³udnie
przy ul. Grochowskiej 207 w Warszawie,
oferuje do wynajmu powierzchnie
w budynku „Universamu”
o poni¿szym metra¿u:






parter, powierzchnia handlowa
ok. 37,00 m kw.
I piêtro, powierzchnia handlowa
18,90 m kw.
I piêtro, powierzchnia handlowa
697,30 m kw.
I piêtro, powierzchnia us³ugowo-biurowa
13,80 m kw.
I piêtro, powierzchnia us³ugowa
9,60 m kw.

Ponadto oferuje
równie¿ pomieszczenia biurowe
w budynku przy ul. Trakt Lubelski 163:
I piêtro
 lokal nr 18 o powierzchni
 lokal nr 19 o powierzchni
 lokal nr 24 o powierzchni
II piêtro
 lokal nr 31 o powierzchni
 lokal nr 35 o powierzchni

16,90 m kw.
16,90 m kw.
15,60 m kw.
16,00 m kw.
17,40 m kw.

Szczegó³owych informacji mo¿na zasiêgn¹æ
osobiœcie lub telefonicznie

(022) 810-40-92; 810-40-94.

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

