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 SUPERWITRYNA

Fot. Leszek Pogorzelski

Cz³owiek nie ¿yje sam, ¿yje
w spo³eczeñstwie. ¯eby osi¹gn¹æ
sukces, o który stara siê wiêcej
osób, musi nauczyæ siê albo byæ
bezwzglêdnym i eliminowaæ przeciwników albo wspó³pracowaæ,
z kim siê da i w ten sposób byæ
najlepszym.
W Polsce dominuje model: po
trupach do celu. W Warszawie zosta³ on jeszcze udoskonalony.
Chrzaniê polityków, nie o nich tu
mówiê. Myœlê o normalnym ¿yciu.
Jak cz³owiek nie mo¿e wcisn¹æ
siê z podporz¹dkowanej w potok
pojazdów jad¹cych g³ówn¹ ulic¹,
to we Francji, Anglii, Niemczech
wystawi ³apkê przez okno i go
wpuszcz¹.
W Warszawie wystawi œrodkowy palec i wciœnie siê na chama,
bêd¹c pewnym, ¿e nadje¿d¿aj¹cy
przyhamuj¹, bo nikt nie chce
uszkodziæ sobie samochodu. Na
ca³ym œwiecie nowo wprowadzaj¹cy siê do bloku odwiedza s¹siadów, wita siê, przedstawia, przyjaŸnie zagaduje. Chce byæ lubianym. W Warszawie urz¹dza parapetówê do rana, drze siê do œwitu
przez otwarte okna, rzuca butelki
z balkonu, a nastêpnego dnia
w windzie udaje, ¿e on nie st¹d.
Gdzie indziej prywatna w³asnoœæ jest miejscem podlegaj¹cym szczególnej ochronie. U nas
nie mo¿na mieæ wykupionego
miejsca parkingowego, bo to bez
sensu. Byle dostawca i tak na nim
zaparkuje, wracasz wiêc cz³owieku z pracy i... zêby w œcianê. Mo¿esz stan¹æ na miejscu s¹siada
lub poszukaæ czegoœ dalej. A jak
siê napatoczy taki, co stan¹³ na
twoim miejscu to ci rzuci przez ramiê: no i co siê pultasz palancie
i dostojnie odjedzie.
Bêdzie lepiej? Nie s¹dzê. Model: skoczê ci do gard³a prêdzej
ni¿ ty mi, wyraŸnie siê spodoba³.
Tomasz Szymański

bezp³atny
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 Nowy skwer na
Grochowie str. 5
 Cuda nad Wis³¹
 Nowe szaty
Universamu

Osiedle Latyczowska

Atrakcyjna Praga
Saska Kêpa

Strasburg

W cyklu „Atrakcyjna Praga” prezentujemy
ciekawostki, które mog¹ wprawiæ w zdumienie
turystów przyby³ych na Euro 2012 i zachêciæ ich
do ponownego odwiedzenia naszej dzielnicy. Po
poziomym p³otku, zafoliowanych drzewach i popielniczce na ³añcuchu wchodzimy w œwiat
prawdziwej sztuki.
d o k o ń c z e n i e n a s t r.
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 Dzielnicowo na
sportowo str. 1 2
 Z miasta
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CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT
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G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37

 672−77−77

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

 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

Zalane zebry
W M I E S Z K A N´ C U
O S Z P I TA L U G R O C H O W S K I M
W takich przypadkach najgorsza jest niepewnoœæ. A wokó³ Szpitala Grochowskiego od
miesiêcy kr¹¿y³y najrozmaitsze, czêsto brzmi¹ce doœæ fantastycznie pog³oski. ¯e los jego jest policzony. ¯e zostanie zlikwidowany.
¯e w tym miejscu powstan¹ apartamenty
mieszkaniowe.
Plotki podsyca³a trudna sytuacja kadrowa: rezygnacjê
z prowadzenia placówki z³o¿y³
dyrektor Wies³aw Marsza³, jego
zastêpczyni jest na zwolnieniu
lekarskim.
Do naszej redakcji dzwonili
wiêc zaniepokojeni mieszkañcy: ile prawdy jest w tych plotkach? Telefonowali tak¿e lekarze, pielêgniarki, zwi¹zkowcy.
Postanowiliœmy w tej sprawie
zorganizowaæ w „Mieszkañcu”
spotkanie, na które zaprosiliœmy dyrektor Biura Polityki
Zdrowotnej Urzêdu Miasta El¿bietê Wierzchowsk¹, burmistrza naszej dzielnicy Tomasza
Kucharskiego i wiceburmistrza
Marka Karpowicza.
Na wstêpie spotkania Wies³aw
Nowosielski, redaktor naczelny
powiedzia³ o niepokojach mieszkañców i pracowników s³u¿by
zdrowia w kwestii istnienia
Szpitala Grochowskiego.
I zapyta³: czy szpital zostanie
zlikwidowany? Burmistrz Tomasz Kucharski stwierdzi³, ¿e
w³adze dzielnicy s¹ zdecydowanie przeciwne wszelkim ewentualnym projektom likwidacyjnym
dotycz¹cym Szpitala Grochowskiego. - Ta placówka wros³a
w pejza¿ naszej dzielnicy, mieœci

siê w centralnym punkcie, ma
tradycje i zaufanie pacjentów, no
i jest po prostu potrzebna - powiedzia³ burmistrz. - Gotowi jesteœmy s³u¿yæ wszelk¹ mo¿liw¹

sna placówka, a za kilka lat zaczn¹ obowi¹zywaæ dyrektywy
unijne, które zaostrz¹ wymagania. Szpital wymaga wiêc sporych
modernizacji. Brak dyrektora
placówki nie u³atwia rozpoczêcia
zadañ w tej kwestii. Na przyk³ad
szpitalowi zosta³a przyznana
przez Radê Warszawy dotacja
z której uruchomieniem s¹ problemy. Mamy jednak nadziejê, ¿e
kierownictwo placówki upora siê
z tym problemem jak najszybciej.

mówienia i naros³e problemy
zwi¹zane z prawid³owym funkcjonowaniem szpitala i nale¿ytym wspó³dzia³aniem dyrekcji
z przedstawicielami za³ogi.
Zgodnie z deklaracjami,
w sierpniu dosz³o do spotkañ
przedstawicieli Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych z burmistrzem dzielnicy,
a nastêpnie z dyrektor Biura
Polityki Zdrowotnej Urzêdu
m.st. Warszawy. – Dobrze, ¿e

Od lewej: Wies³aw Nowosielski, El¿bieta Wierzchowska i Tomasz Kucharski

pomoc¹, która spowoduje, ¿e
szpital zostanie utrzymany.
Dyrektor dr El¿bieta Wierzchowska uspokaja³a: - Nie ma
planów zlikwidowania szpitala.
Powtarzam: nie ma takich planów. Jednak nie mo¿na te¿ zamykaæ oczu na stan, w jakim szpital
siê znajduje. Nie jest to nowocze-
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Po tych wyjaœnieniach, jednoznacznie przecinaj¹cych pog³oski na temat planowanej ewentualnej likwidacji Szpitala Grochowskiego Wies³aw Nowosielski zaproponowa³ spotkanie burmistrza i dyrektor z przedstawicielami szpitala, na których zosta³yby wyjaœnione niedo-

dosz³o do tych spotkañ. Obydwa by³y rzeczowe i rozwia³y
nasze w¹tpliwoœci i obawy
o przysz³oœæ szpitala i pacjentów – powiedzia³a Ma³gorzata
Aulejtner
przewodnicz¹ca
Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych Szpitala
Grochowskiego.
(tw)

Wiele miesiêcy temu podjêliœmy walkê o zlikwidowanie fuszerki towarzysz¹cej ubieg³orocznemu remontowi ul. Grenadierów. Mowa
o olbrzymich ka³u¿ach, jakie tworz¹ siê na
przejœciach dla pieszych.

Poniewa¿ przejœcia popularnie zwane s¹ zebrami, to publikacje
na ich temat otrzyma³y wspólny tytu³ „Zalane zebry”. Czytelnicy
dobrze znaj¹ ten temat. – O, znowu bêdzie w prasie? Piszecie, piszecie, a nic siê nie zmienia... Mocniej ich ciœnijcie! – jeszcze w lipcu, z sympati¹, strofowa³a naszego reportera para (na zdjêciu) przechodz¹ca obok zalanej zebry przy ul. Majdañskiej. No i mo¿na powiedzieæ, ¿e w wakacje coœ w zebrach drgnê³o.

Przed wydaniem tego numeru „Mieszkañca” po raz kolejny zrobiliœmy przegl¹d ul. Grenadierów. Przy niektórych przejœciach dla
pieszych przeczyszczono studzienki œciekowe, przy innych poprawiono chodniki, gdzie niegdzie zdaje siê byæ wiêcej asfaltu, zaœ od
prezentowanej na zdjêciu zebry poprowadzono kanalik odwadniaj¹cy. – Jeœli by³y prowadzone jakieœ prace poprawiaj¹ce nawierzchniê ul. Grenadierów, to musia³a je prowadziæ firma Strabag, która tê ulicê remontowa³a – wyjaœnia Urszula Nelken rzecznik Zarz¹du Dróg Miejskich i dodaje: - Zapewne w ramach napraw
gwarancyjnych.
Nadchodz¹ca jesieñ poka¿e, które z poprawek odnosz¹ po¿¹dany
skutek, a które nie. Z sygna³ów Czytelników wynika, ¿e na niektórych przejœciach jest bardziej sucho, ale inne zebry ci¹gle s¹ zalane. Do sprawy oczywiœcie, jak zwykle wrócimy. Na razie czekamy na szczegó³ow¹ informacjê z firmy Strabag, gdzie i jakich napraw dokonano w czasie wakacji.
ar
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej
Chwilê po pó³nocy 17-letni Marek A. i o rok
m³odszy Zbigniew D. ukradli na Saskiej Kêpie
fiata uno. Mieli pecha, bo ju¿ po chwili, do rutynowej kontroli próbowali zatrzymaæ ich policjanci z drogówki.
M³odzieñcy postanowili nie
daæ siê wylegitymowaæ i zaczêli uciekaæ: najpierw po ulicach
miasta autem, a potem ju¿ pieszo, porzuciwszy pojazd. Zostali doœcigniêci, okaza³o siê, ¿e
od kilku tygodni ukrywaj¹ siê,
bo nie wrócili na czas z przepustki do zak³adu poprawczego,
gdzie byli osadzeni za wczeœniejsze przestêpstwa.
***
Dramatycznie zakoñczy³a siê
dla pewnej niewiasty chêæ skorzystania z uprzejmoœci 32-letniego Tomasza S. Otó¿ mê¿czyzna zaproponowa³, ¿e j¹
podwiezie polonezem we wskazane miejsce, jednak gdy zajecha³ na miejsce... rzuci³ siê
w samochodzie na kobietê, zacz¹³ szarpaæ za ubranie i uderzy³
j¹ w twarz. Chcia³ pieniêdzy.
Kobiecie uda³o siê wyrwaæ
z auta, zawiadomi³a przechodz¹cych policjantów o zdarzeniu. Napastnika zatrzymano.
***
Pecha mia³ tak¿e podró¿uj¹cy wieczorem tramwajem mê¿-

czyzna. Wsiad³ przy Ogrodzie
Zoologicznym, a poniewa¿ trochê wypi³, to zasn¹³. Obudzi³o
go szarpanie za ramiê: dwóch
mê¿czyzn podaj¹cych siê za
kontrolerów za¿¹da³o najpierw
okazania biletu, a potem pieniêdzy. Poniewa¿ mê¿czyzna

odmówi³ - zosta³ brutalnie pobity. Napastnicy odebrali mu
saszetkê z 450 z³otymi, dwoma
obr¹czkami i kartami bankomatowymi.
Jeden ze sprawców uciek³
z ³upem, drugi kontynuowa³
podró¿ tramwajem. Gdy napadniêty odzyska³ si³y, ruszy³
w kierunku napastnika, wywi¹za³a siê awantura, do której zostali wezwani policjanci. Napastnik zosta³ zatrzymany, trwaj¹
poszukiwania drugiego.
***
Piêciu dni potrzebowali policjanci z Wawra, by zatrzymaæ
poszukiwanego 22-letniego Miros³awa K., który nie stawi³ siê
do aresztu w celu odbycia kary
orzeczonej m.in. za kradzie¿
z w³amaniem i spowodowanie
wypadku drogowego. Dobre rozeznanie œrodowiska spowodowa³o, ¿e zatrzymano poszukiwanego w jego kryjówce.
***
Do nietypowego wypadku
dosz³o przed urzêdem dzielnicy
Praga Po³udnie (na zdjêciu). Si-

³a zderzenia trzech samochodów by³a tak du¿a, ¿e jeden
z nich roztrzaska³ masywny,
betonowy kosz na œmieci. Na
szczêœcie kawa³ki betonu nie
zrani³y ¿adnego z pieszych
oczekuj¹cych przy przejœciu.
(toms) (ar)

Atrakcyjna Praga
dokończenie ze str.

1

Sztuki przez wielkie „S”. Jednym z ciekawszych obiektów architektonicznych w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu jest zdaj¹ca siê przedstawiaæ p³yn¹c¹ rzekê kompozycja
z elementów przypominaj¹cych luŸno u³o¿one p³yty chodnikowe.
Dzie³o tak wielkie i przecudnej urody (zdjêcie „Strasburg” na
ok³adce), ¿e ka¿dy turysta zwiedzaj¹cy Parlament musi je uwieczniæ na fotografii.

Niestety, wejœæ na tê kompozycjê nie mo¿na. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Bezpieczeñstwa samego dzie³a, jak i zwiedzaj¹cych.
A w naszej dzielnicy Sztuka jest bli¿ej ludzi. Mo¿na nawet rzec,
¿e wysz³a na ulicê. Mówi¹c œciœlej – na ulicê Francusk¹. Oto (zdjêcie „Saska Kêpa” na ok³adce) mamy wzd³u¿ Francuskiej kompozycjê równie ciekaw¹, co w Strasburgu i do tego mo¿na po niej chodziæ! Broñmy tego skarbu przed zakusami pani prezydent Hanny
Gronkiewicz - Waltz, która zadeklarowa³a, ¿e w przysz³ym roku ul.
Francuska zostanie wyremontowana i zrewitalizowana.
Zostawmy to piêkne dzie³o chocia¿ do czasu Euro 2012, kiedy
przyjad¹ do nas turyœci z ca³ej Europy. Niech wiedz¹, ¿e Praga Po³udnie sroce spod ogonka nie wypad³a i wielkich artystów ma!
Chwa³a Zarz¹dowi Dróg Miejskich!
ar

Zaczarowane Przedszkole
Gdyby ktoœ zapyta³, jakie powinno byæ przedszkole to odpowiedŸ jest jedna – zaczarowane. To jest
miejsce, gdzie dziecko przekracza granice baœni.
To jest miejsce, gdzie dziecko uczy siê
przy pomocy wychowawczyni–wró¿ki
otaczaj¹cego œwiata.
Taki zaczarowany œwiat stworzyliœmy
w przedszkolu „Dzieci œwiata – œwiat
dzieci”.
Miejsce jest zaczarowane, bo przedszkole mieœci siê w zacisznej uliczce Anina, a z okien jest piêkny widok na las.
W ogrodzie otaczaj¹ nas œwierki i dêby,
a na obszernym trawniku mo¿na bawiæ siê
do woli.
Zaczarowany jest te¿ dom – du¿y i kolorowy. W salonie przy kominku bajki s¹
„cieplejsze”. Z kuchni p³yn¹ mi³e zapachy. Dzieci pomagaj¹ przy dekorowaniu
kanapek, a kruche ciasteczka s¹ takie jak
chc¹ dzieci.
Codziennie dba siê o wychowanie dzieci, wiedz¹ one jak odnosiæ siê do innych,
zachowywaæ siê przy stole i po prostu jak
dbaæ o innych.
Dzieci tañcz¹ na sali balowej, przecie¿
w zaczarowanym przedszkolu dzieci
wszystko potrafi¹.
Zaczarowane s¹ zajêcia, dzieci poznaj¹
w trakcie codziennych zajêæ œwiat wokó³
siebie, Polskê i wszystkie kontynenty.
Oczarowane s¹ sztuk¹, poznaj¹ inne kultury i ucz¹ siê jêzyka angielskiego. W zaczarowanym „œwiecie ceramiki” tworz¹
ci¹gle nowe rzeczy, tutaj nie s¹ niczym
ograniczone.
Przedszkole „Dzieci œwiata – œwiat
dzieci” jest zaczarowane przede wszystkim dlatego, ¿e jest miejscem z rodzinn¹
atmosfer¹, gdzie dzieci s¹ po prostu w domu. S¹ w miejscu bezpiecznym, pe³nym
ciep³ych uczuæ, wsparcia, opieki i szacunku.

Otwieraj¹c przyjazne dzieciom przedszkole pragniemy, aby dzieci patrzy³y na
œwiat jak na szansê, a nie jak na zagro¿enie.

 by³y pozytywnie nastawione do innych dzieci, umia³y wspó³pracowaæ
i uczyæ siê ró¿nych ról w grupie,
 by³y ciekawe œwiata, nie ba³y siê poznawaæ i pytaæ,
 by³y kulturalne,
 uzyska³y dojrza³oœæ szkoln¹,

Warszawa Anin, ul. Odrodzenia 12A
tel. kom: 0 692 117 811
Naszym celem jest, aby dzieci:
 postrzega³y siebie jako wa¿ne jednostki,
 poznawa³y swoje mocne strony,
wzmacnia³y je oraz akceptowa³y s³absze,
 by³y pewne siebie, otwarte na innych,
 pokonywa³y nieœmia³oœæ, czêsto prezentowa³y swoje osi¹gniêcia,

 osi¹ga³y harmonijny rozwój emocjonalny, intelektualny i spo³eczny.
Chcemy, aby dzieci w zaczarowanym
przedszkolu czu³y siê wyj¹tkowo i wyj¹tkowe, bo przecie¿ ka¿dy z nas lubi czuæ
siê wyj¹tkowo i ka¿dy z nas lubi zaczarowany œwiat.
AS 2007
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Laserowe usuwanie
owłosienia

Szkoła
Policealna
i Liceum
dla Dorosłych

Rondo Wiatraczna
ul. Garibaldiego 4/12 BG, I piętro

„ E L I TA ”
al. St. Zjednoczonych 53
sekretariat pok. 327
tel. 879−87−66
0602−23−28−79

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

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

UBEZPIECZENIA
– Komunikacyjne (PAKIETY)
– Maj¹tkowe
– Firm

tel.
Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

673-29-96

Termin realizacji kuponu do 30 września 2007 r.
Prosimy o wcześniejsze
umawianie się telefoniczne: 022 870−44−51

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

 podrêczniki szkolne
 du¿y wybór plecaków
 artyku³y szkolne
 mapy, przewodniki
pon.-pi¹t. 10 00-1900, sob. 900-1600

ZAK£AD
POGRZEBOWY

,,GENITA”Kurowscy
S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê

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

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

C A Ł O D O B O W O

20%

Warszawa ul. Korkowa 167
tel.: 613-24-42
Ca³odobowo 0-602-398-417
Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 612-86-32
Ca³odobowo 0-604-216-738

TELEFONY
KOMÓRKOWE





skup  sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
Usługi kompleksowe

„KRAS-PHONE”

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

 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

CAŁODOBOWO

Zak³ad Pogrzebowy

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

„REMUS”

„NIEBO”
ul. Grochowska 285
tel. 810-27-47 czynny ca³¹ dobê
Wawer, ul. Trakt Lubelski 157
tel. 615-31-23
czynny 8-17

 kompleksowa obs³uga
 godne warunki ostatniej
pos³ugi

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

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
W³asna kaplica i ch³odnia

Warszawa, ul. ¯egañska 20

MIESZKANIEC 3

SUPERWITRYNA 2007
Nap³ynê³y kolejne zg³oszenia do udzia³u w tegorocznej edycji konkursu „Superwitryna 2007”, którego organizatorami s¹ Zarz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie, Zarz¹d „Spo³em” WSS Praga Po³udnie i nasza redakcja.
Oto dalsze propozycje Czytelników: ING BANK
ŒL¥SKI Placówka Partnerska ul. Fieldorfa 10;
Sklep spo¿ywczy EDEN ul. Wspólna Droga 22;
Pralnia ALLADYN ul. Ostrzycka 2/4; SOFTECH
Sp. z o. o. Oddz. w Warszawie ul. Nizinna 13/1;
Sklep „SPECJA£ WIEJSKI” ul. Zwyciêzców 23;
Sklep”PREZENT” Plac Przymierza 5; APTEKA
w Pasa¿u Plac Przymierza 6; APTEKA ul. Ateñska
5a; Sklep fabryczny „TORUÑSKIE PIERNIKI” ul.
Zwyciêzców 34. Przypominamy, ¿e na kolejne propozycje przesy³ane przez Pañstwa poczt¹ lub e-mailem
czekamy do koñca sierpnia br.
(ab)

Lukas Bank ul. Grochowska 136

Euro 2012 ponad podziałami?
Na wspólnej konferencji
prasowej, wicemarsza³ka
Senatu, Macieja P³a¿yñskiego oraz prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich (KPP), Andrzeja Malinowskiego, przedstawiono
ideê utworzenia Parlamentarnego Zespo³u na rzecz
Euro 2012. To kolejna inicjatywa Konfederacji zwi¹zana
z przygotowaniami do Mistrzostw Europy w pi³ce
no¿nej.
Wczeœniej podpisano
porozumienie powo³uj¹ce Koalicjê
Polskich i Ukraiñskich Pracodawców na rzecz
Euro 2012.

prawie. Aby Euro 2012 sta³y siê sukcesem
sportowym, politycznym i gospodarczym,
nie wystarczy zaanga¿owanie pi³karskich
federacji Polski i Ukrainy oraz rz¹dów
i parlamentów obu pañstw. Niezbêdne jest
tak¿e wspó³dzia³anie instytucji pozarz¹dowych. Dlatego KPP proponuje powo³aæ
Parlamentarny Zespó³.
- Obserwujemy z du¿ym zdenerwowaniem, ¿e choæ czas nieub³aganie mija nic
kompletnie siê nie dzieje, jeœli chodzi
o przygotowania do Euro 2012 - powiedzia³
Andrzej Malinowski. - Szczerze mówi¹c
dziwiê siê, ¿e kochaj¹cy futbol parlamentarzyœci sami na ten pomys³ nie wpadli, ale

W ocenie KPP, dotychczasowe dzia³ania polskich
instytucji, do których nale¿y
przygotowanie Mistrzostw
Europy, pozostawiaj¹ sporo
do ¿yczenia. Tymczasem,
aby rozpocz¹æ i skutecznie
realizowaæ przedsiêwziêcia
inwestycyjne i logistyczne,
musz¹ nast¹piæ szybkie
zmiany w obowi¹zuj¹cym
REKLAMA

PS. By tradycji prawie sta³o siê zadoœæ informujemy: Szpital Grochowski funkcjonuje normalnie – dyrektor Wies³aw Marsza³ wraca – wycofa³ wypowiedzenie z pracy. Pani wicedyrektor co to naopowiada³a, i¿
Miasto chce szpital sprzedaæ, zburzyæ i zamieniæ na apartamenty
wci¹¿ nie powróci³a do zdrowia...
REKLAMA

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

OKNO – PLUS+

OKNA – PARAPETY – ROLETY
▲ Raty ▲ Rabat 40%

04-823 Warszawa – ul. Zimowa 3
FA R B Y
LAKIERY
KLEJE

Tw ó j F r y z j e r

„DARCHEM”

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

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

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

SKLEP PATRONACKI

ul. Siennicka 22

(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18
„Ma³y Bazarek”)

OFERUJE:

✔
✔
✔
✔

byæ mo¿e zami³owanie do podzia³ów politycznych i partyjnych sporów jest u nich silniejsze ni¿ mi³oœæ do pi³ki no¿nej.
KPP ma nadziejê, ¿e Parlamentarny Zespó³ na rzecz Euro 2012, grupuj¹cy pos³ów i senatorów graj¹cych w pi³kê no¿n¹
i kochaj¹cych ten sport, przyczyni siê do
zwiêkszenia tempa prac nad niezbêdnymi
nowelizacjami wielu ustaw, których zapisy hamuj¹ dziœ przygotowania do mistrzostw.
Ideê powo³ania zespo³u popar³ Maciej
P³a¿yñski. - Na razie w Sejmie nie ma konkretnych ustaw, w zwi¹zku z tym parlament
te¿ czeka. Dobrze, ¿e pojawiaj¹ siê tacy sojusznicy jak Konfederacja.
Chodzi o to ¿eby prawo,
które bêdziemy tworzyæ by³o
prawem skutecznym i dobrym. Dlatego potrzebny
jest kontakt z praktyk¹, pomoc przedsiêbiorców jest
pomoc¹ bardzo cenn¹.
KPP oczekuje od strony
rz¹dowej, szczegó³owego
raportu o faktycznym stanie
przygotowañ do Mistrzostw
Europy. Ze swojej strony natomiast, w dni posiedzeñ
Sejmu, bêdzie organizowaæ
publiczne debaty o niezbêdnych zmianach, jakich trzeba dokonaæ w polskim prawie, by przygotowania do
Euro 2012 ruszy³y pe³n¹
par¹. Piotr Bartoszewicz

samorz¹dzie wakacje. Czas w Ratuszu p³ynie wolno i leniwie niczym prace przy remoncie torowiska Alei Jerozolimskich. Jeœli coœ siê dzieje to raczej w kuluarach ni¿ w salach
obrad. Jeœli siê o czymœ mówi to raczej o „wielkiej polityce” ni¿
o sprawach Stolicy. Choæ w¹tki te siê œciœle wi¹¿¹.
Okazuje siê bowiem, ¿e „taœmy Ziobry” mog¹ mieæ niebagatelny
wp³yw na sto³eczny samorz¹d i funkcjonowanie naszego Miasta. Jeœli
bowiem doprowadz¹ do wyborów, to te z kolei bêd¹ skutkowaæ zmianami personalnymi w sto³ecznym samorz¹dzie.
Fal¹ porównywaln¹ z tsunami przesz³a po ratuszowych korytarzach
plotka, wedle której kierownictwo Platformy Obywatelskiej zamierza
nie wystawiaæ ponownie na swoich listach pos³anki Joanny Fabisiak.
Jeœli tak by siê sta³o, nale¿y byæ przygotowanym na natychmiastowe
przygarniêcie odsuniêtej przez Pani¹ Prezydent. Stanowisko poni¿ej
wiceprezydenta nie wchodzi w rachubê. Tylko na czyje miejsce? Jeœli
Platforma stworzy rz¹d to prawdopodobnie na fotel opuszczony wówczas przez Jerzego Millera (pewny kandydat na – co najmniej – szefa NFZ).
Zmiana ekipy rz¹dowej oznaczaæ bêdzie tak¿e zakoñczenie urlopów
bezp³atnych przez kilkadziesi¹t sierot po prezydencie Kaczyñskim –
zmyœlnych urzêdników, którzy przechodz¹c na sto³ki wiceministrów,
komendantów i innych ministerialnych dostojników otrzymali od Lecha
Kaczyñskiego bezp³atne urlopy. Dlaczego? Bo umiej¹ liczyæ.
Odchodz¹c z resortów otrzymaj¹ szeœciomiesiêczne odprawy. Dla
równego rachunku powiedzmy po 50 tysiêcy na ³ba – z bud¿etu pañstwa. W Ratuszu s¹ ju¿ zupe³nie niepotrzebni (no chyba, ¿e Pani Prezydent zechcia³aby np. oddaæ znów ochronê œrodowiska w rêce niejakiej Bolesty albo bezpieczeñstwo w ³apki Be³zy – nie tego od pisania
tylko od samolotu bezza³ogowego). Trzeba wiêc bêdzie im umowy
wypowiedzieæ i… daæ odprawy. Kolejne 50 tysiêcy. Tym razem z bud¿etu Miasta. A ¿e oba bud¿ety stworzone s¹ z naszych podatków ³atwo policzyæ, i¿ ka¿dy z mieszkañców Stolicy da na odprawê jednej
tylko sieroty po kilkanaœcie groszy. Mo¿e warto?!
Mimo wakacji trwaj¹ intensywne prace nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Warszawy. Tradycyjnie ju¿ czuwa nad nimi dyr. Jerzy
Kulik. Ten sprawny urzêdnik osta³ siê w sto³ecznym magistracie nawet
z pierwszej PiSowskiej czystki, bo – jak twierdzili z³oœliwi – ktoœ WPI
w 2003 roku musia³ zrobiæ. Drugiej czystki Kulik ju¿ nie przetrzyma³.
Przezimowa³ u ówczesnego wojewody mazowieckiego (pozdrawiamy
Leszka Mizieliñskiego), by teraz wróciæ do Ratusza i… poprawiaæ to,
co z pozostawionego przez siebie dzie³a zrobili urlopowani dziœ fachowcy. Nowy Wieloletni Plan ma byæ gotowy w koñcu wrzeœnia!
PODPATRYWACZ
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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

10 %

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

4 MIESZKANIEC

„Nowy” skwer na Grochowie
W³aœnie rozpoczê³a siê przebudowa kolejnego „zielonego” kawa³ka Pragi Po³udnie. Maszyny rozkopa³y grochowski skwer pomiêdzy ul. Kordeckiego i Zaliwskiego. Jeszcze w tym roku Plac
1831 roku zyska wygl¹d na miarê... roku 2007.
Na razie wra¿enie jest nieciekawe. To rozkopana po³aæ
ziemi, po której krêc¹ siê robotnicy ze swoim sprzêtem (foto
1). Rosn¹ce tu od kilkudziesiêciu lat, piêkne topole, praktycznie wyciêto w przys³owiowy
pieñ. Iloœæ ocala³ych drzew da
siê policzyæ na palcach jednej
rêki. Mo¿na by rzec, ¿e modernizuj¹c skwer w³adze dzielnicy
dokona³y rzezi na drzewostanie. Ale gdy przyjrzeæ siê bli¿ej
temu, co zosta³o wyciête, widaæ, ¿e ta rzeŸ by³a koniecznoœci¹. Topole piêkne by³y zewnêtrznie, natomiast ich stan
wewnêtrzny by³ tak tragiczny,

Sadzono g³ównie lipy, topole
oraz klony. To drzewa, które
szybko rosn¹. Maj¹ jednak podstawow¹ wadê, któr¹ jest, jak to
okreœli³ Arkadiusz Drewniak
z miejskiego Biura Ochrony
Œrodowiska, stosunkowo niska

Oczywiœcie, nie bêdzie to efekt
w ca³ej okaza³oœci, gdy¿
w przypadku roœlinnoœci, aby
doceniæ pracê twórców nale¿y
poczekaæ kilka lat, a¿ zieleñ
podroœnie, ukorzeni siê i rozkwitnie.

urzêdnicza niekonsekwencja,
bo skoro skwer ma byæ niedostêpny dla psów, to czemu ma
s³u¿yæ umieszczenie na nim
specjalnych pojemników na
psie odchody? Prawdopodobnie ta niekonsekwencja bierze
siê ze znajomoœci ¿ycia. Zakaz
najpewniej nie bêdzie respektowany, gdy¿ w³aœciciele czworonogów, którzy od lat spaceruj¹
tutaj ze swoimi pupilami nie

2
¿e w ka¿dej chwili mog³y siê
zawaliæ (foto 2). Tê fotografiê
polecamy szczególnie obroñcom zieleni z Parku Znicza, od
których otrzymaliœmy korespondencjê po niedawnym artykule na temat jego rewitalizacji.
„Mieszkañcowi” ¿al jest ka¿dego wyciêtego drzewa, ale potrafimy ch³odno, po dziennikarsku, spojrzeæ na problem wycinki i wiemy, ¿e niestety ¿ywot
wielu sto³ecznych drzew po
prostu dobiega koñca.
I ich wnêtrza wygl¹daj¹ w³aœnie tak, jak na przedstawionym zdjêciu. – Znaczna czêœæ
miejskiego drzewostanu zosta³a
posadzona po wojnie – wyjaœnia³ Jan Bia³ek, dyrektor Zarz¹du Oczyszczania Miasta, na
jednym z tegorocznych spotkañ
z organizacjami ekologicznymi
– Wtedy nikt nie planowa³ odpowiedniego doboru gatunków.

1
gêstoœæ drzewa. Te gatunki s¹
po prostu kruche. W warunkach
miejskich ich ¿ywotnoœæ
zmniejsza siê jeszcze bardziej.
Szybko staj¹ siê ³amliwe i zagra¿aj¹ naszemu bezpieczeñstwu. Kilkudziesiêcioletnie,
piêknie wygl¹daj¹ce drzewa
trzeba zastêpowaæ nowymi nasadzeniami. Tej koniecznoœci
nie podwa¿ali ekolodzy. Koniecznoœci wycinki drzew na
Skwerze 1831 r. tak¿e nikt nie
podwa¿a³. – Raczej by³y telefony z proœb¹ o informacjê o tym
co bêdzie, a nie w obronie likwidowanej zieleni – mówi¹
urzêdnicy po³udniowopraskiego ratusza. A to „co bêdzie”,
czyli efekt tej modernizacji, zobaczymy jeszcze przed zim¹.

W ka¿dym razie na Placu
1831 r. zostanie posadzonych
25 drzew, 3428 krzewów liœciastych, prawie 10 tys. roœlin
okrywowych, 1140 traw rabatowych, 1800 roœlin cebulowych.
Skwer zyska tak¿e nowe oœwietlenie. – Do tej pory to miejsce
by³o uwa¿ane za nieciekawe
i niebezpieczne – mówi wiceburmistrz Adam Grzegrzó³ka. –
Takie sygna³y mieliœmy ju¿
w poprzedniej kadencji. Teraz
siê to zmieni. Przybêd¹ parkowe ³aweczki i elementy drobnej
architektury. Olbrzymi¹ zmian¹
bêdzie budowa nowoczesnego
placu zabaw dla dzieci. Ca³y teren ma zostaæ ogrodzony, tak
by by³ niedostêpny dla zwierz¹t. I tu pojawia siê pewna

zmieni¹ swoich przyzwyczajeñ.
Oby chocia¿ nauczyli siê po
nich sprz¹taæ...
Magda K.
PS. Czytelników zainteresowanych rewitalizacj¹ Parku
Znicza informujemy, ¿e ekspertyza dendrologiczna, któr¹
przed przyst¹pieniem do wycinki drzew zamówi³ u naukowców urz¹d dzielnicy, mo¿e
byæ gotowa najwczeœniej
w po³owie wrzeœnia. Sygnalizujemy te¿, ¿e w³adze dzielnicy przymierzaj¹ siê do kolejnego projektu, czyli opracowania
koncepcji rekreacyjnego zagospodarowania Jeziorka Balaton znajduj¹cego siê pomiêdzy
Goc³awiem, a Przyczó³kiem
Grochowskim.

Dowody – kolejki
znikną?
W ostatnim lipcowym numerze „Mieszkañca”
(„Kolejki jak za PRL”, Nr 13 z 2007 r.) pisaliœmy o dramatycznej sytuacji z obowi¹zkow¹
wymian¹ starych, ksi¹¿eczkowych dowodów
osobistych. Nasza publikacja wywo³a³a reakcjê lawinow¹.
Zawstydziliœmy kolegów z innych redakcji i w sierpniu, jak
grzyby po deszczu, na sto³ecznych stronach dzienników, zaczê³y siê
pojawiaæ artyku³y na ten sam temat. Zawstydziliœmy, bo do tego czasu redakcje te zdawa³y siê nie widzieæ tematu i tylko chêtnie przyjmowa³y od urzêdów p³atne og³oszenia informuj¹ce o koniecznoœci
wymiany starych dowodów. W ka¿dym razie kwesti¹ czasu sta³a siê
reakcja w³adz Warszawy na wielogodzinne kolejki w urzêdach.

Ju¿ 8 sierpnia Miasto og³osi³o, ¿e zosta³a zawarta umowa z urzêdem pracy i przy wymianie dowodów bêdzie zatrudnionych dodatkowo ponad 50 osób. Prócz tego, pocz¹wszy od wrzeœnia, wyd³u¿ono czas pracy stanowisk w urzêdach, w których mo¿na wymieniæ dowód osobisty. Bêd¹ czynne od poniedzia³ku do czwartku od
8.00 do 18.00. Zdecydowano o wprowadzeniu pracuj¹cej jednej soboty w ka¿dym miesi¹cu do koñca roku oraz, ¿e „osoby starsze
i niepe³nosprawne mog¹ wymieniæ ksi¹¿kowy dowód osobisty
w miejscu swojego zamieszkania”. Okaza³o siê, ¿e problemy z wymian¹ dowodów równie masowo wystêpuj¹ w innych miastach.
W zwi¹zku z tym wed³ug nowego ministra MSWiA W³adys³awa Stasiaka prawdopodobna jest zmiana przepisów i przesuniêcie ostatecznego terminu wymiany dowodów. Dodatkowym bodŸcem do takiego ruchu jest widmo nadchodz¹cych wyborów parlamentarnych. – Organizacja i przebieg wyborów anga¿uje du¿¹ iloœæ urzêdników – mówi³ w czasie konferencji prasowej minister Stasiak, który swoj¹ wiedzê czerpie
z doœwiadczenia, gdy¿ za warszawskiej prezydentury Lecha Kaczyñskiego pe³ni³ funkcjê wiceprezydenta stolicy. Dzia³ania ministerstwa
i usprawnienia w³adz samorz¹dowych mog¹ wp³yn¹æ na zmniejszenie
kolejek, ale pamiêtaæ trzeba, ¿e winni tasiemcowych ogonków s¹ tak¿e
sami mieszkañcy, którzy czekaj¹ z wymian¹ do ostatniej chwili.
Dowodem (sic!) na to, ¿e sami sobie gotujemy ten los jest fakt,
¿e mimo naszych lipcowych ostrze¿eñ, ca³y czas bardzo ma³o osób
zg³asza siê po odbiór nowego dowodu. Codziennie kilkaset osób
sk³ada wniosek o wymianê dowodu, zaœ kolejki do odbioru nowego s¹ najwy¿ej... kilkuosobowe. Nawet jeœli znikn¹ jedne kolejki,
to najpewniej pojawi¹ siê drugie.
Ada M.
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WYMIEÑ DOWÓD
Zosta³o niewiele czasu, by wymieniæ stary dowód osobisty. Na Pradze
Po³udnie nie zrobi³o tego jeszcze ok. 23 tys. osób. Aby u³atwiæ mieszkañcom wymianê dowodów oraz skróciæ czas oczekiwania na nowy
dokument, od 1 wrzeœnia dzielnicowa Delegatura Biura Administracji
i Spraw Obywatelskich ma pracowaæ od poniedzia³ku do czwartku d³u¿ej – od godz. 8.00 do 18.00. Delegatura zostanie te¿ uruchomiona
w soboty: 8 wrzeœnia, 6 paŸdziernika, 10 listopada i 8 grudnia.
Z myœl¹ o osobach starszych i niepe³nosprawnych Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców stworzy³ specjalny punkt pomocy, znajduj¹cy siê przy wejœciu do budynku Urzêdu. Osoby maj¹ce problemy z poruszaniem siê mog¹ równie¿ skorzystaæ z mo¿liwoœci wymiany dowodu w domu po wczeœniejszym skontaktowaniu siê z pracownikami Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich pod nr tel. 0 22 813 75 56, 0 22 813 06 15.
Przypominamy, ¿e w celu wymiany dowodu osobistego nale¿y z³o¿yæ:
 wype³niony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 dwie aktualne fotografie,
 akt stanu cywilnego (w przypadku, gdy dane w starym dokumencie nie pokrywaj¹ siê z danymi na wniosku),
 ksi¹¿eczka wojskowa (w przypadku mê¿czyzn),
 potwierdzenie wp³aty 30 z³ na konto Urzêdu.
Konto Urzêdu (osoby dokonuj¹ce wp³aty za poœrednictwem poczty lub przelewem bankowym):
PEKAO S.A.XV O/Warszawa nr 33 1240 2887 1111 0010 0326 4059
W przypadku dokonywania wp³at w banku na terenie siedziby Urzêdu nale¿y korzystaæ z konta:
BPH S.A nr 24 1060 00 76 0000 3300 0012 0698
(Bank BPH S.A œwiadcz¹cy zastêpcz¹ us³ugê kasow¹ nie pobiera prowizji od interesantów Urzêdu.)
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MUZYKA DLA CIEBIE
MIESZKAÑCU pomó¿!
– ZNAJDŹ SWOJE NOWE HOBBY
Niedow³ady
Podstawowe przyczyny niedow³adu
koñczyn tylnych
u psów to dyskopatia i spondyloza
krêgos³upa.
Na
dyskopatiê, czyli
wypadniêcie j¹dra
mia¿d¿ystego,
szczególnie nara¿one s¹ psy miêdzy 3 a 8 rokiem ¿ycia, a jeœli chodzi
o rasy – jamniki, buldogi francuskie
i pekiñczyki.
Choroba ta objawia siê problemami z poruszaniem tylnymi ³apami i ostr¹ reakcj¹ podczas
prób dotykania grzbietu (mo¿e wyst¹piæ tzw.
przeczulica grzbietu). Wskutek silnego bólu
krêgos³up jest wygiêty, a miêœnie brzucha
mocno napiête.
Na skutek zaburzeñ przewodzenia nerwowego na terenie rdzenia krêgowego dochodzi do
parali¿u koñczyn tylnych. Szczególnie z³e rokowania s¹ wtedy, gdy pies wlecze tylne ³apy
za sob¹ (tzw. pora¿enie wiotkie). Nieco wiêksze szanse ma
zwierzê, które ci¹gnie je pod brzuchem (tzw. pora¿enie spastyczne).
Leczenie zale¿y
od stopnia uszkodzenia tkanki nerwowej
rdzenia
krêgowego. Przy
nieznacznych niedow³adach podaje siê œrodki przeciwzapalne,
przeciwbólowe, uspokajaj¹ce, witaminy z grupy B. Niekiedy potrzebna jest operacja. Z kolei spondyloza polega na zniekszta³ceniu trzonów krêgowych - pojawiaj¹ siê na nich dzioby,
które tr¹c o siebie, powoduj¹ ból. Zdarza siê,
¿e uciskaj¹ one ga³¹zki nerwowe, a nawet
rdzeñ krêgowy, co prowadzi do niedow³adów.
Leczenie polega na podawaniu niesterydowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych, witaminy B, chondroityny i glukozaminy. W obydwu przypadkach bardzo pomocna
jest fizykoterapia np. z pomoc¹ laseroterpii czy
leczenia bodŸcami pr¹du sta³ego oraz p³ywanie po³¹czone z hydroterapi¹.
Rozstrzygaj¹cym badaniem diagnostycznym
zarówno w dyskopatii jak i spondylozie jest
RTG.

Niekiedy niedow³ad mo¿e powodowaæ dysfunkcjê zwieraczy pêcherza moczowego
i odbytu. Czêœciej zdarza siê to przy pora¿eniach. Jeœli wyst¹pi taki objaw mo¿na psiakowi za³o¿yæ np. majtki - takie jak u¿ywane s¹
dla suk w cieczce z wymiennymi wk³adami.
Leczenie pora¿eñ trwa nieraz 2 - 3 tygodnie,
nieraz 3 - 4 miesi¹ce, zale¿y to od stopnia
uszkodzenia rdzenia krêgowego. Jeœli jest ono
doœæ powa¿ne to pomimo leczenia, rehabilitacji nie udaje siê psa przywróciæ do sprawnoœci
motorycznej.
Pozostaje wówczas mo¿liwoœæ wykorzystania wózków. Wózki pozwalaj¹ doœæ sprawnie
poruszaæ siê zwierzêtom po w miarê równym
terenie. Wa¿ne jest, by wysokoœæ wózka by³a
odpowiednio dobrana tzn. taka, która pozwala³aby poruszaæ siê psiakowi przy wyprostowanych przednich ³apkach. Bardzo wa¿ne jest
równie¿ pokrycie samego „³o¿a” wózka, które
powinno byæ nie tylko miêkkie, ale równie¿
powleczone naturalnymi materia³ami – najlepiej bawe³n¹ lub flanel¹. Idealnym wrêcz rozwi¹zaniem jest mo¿liwoœæ zdejmowania takiego pokrycia, np. w celu uprania. Bardzo
istotnym elementem w wózku jest jego
uprz¹¿, która powinna stabilnie
utrzymywaæ miednicê psa, ale nie
powinna
zbyt
mocno jej uciskaæ, nie powinna
tak¿e ocieraæ ani
odparzaæ.
Z tego powodu
te¿
konieczne
jest sta³e monitorowanie skóry psa i w razie
koniecznoœci zastosowania ³agodnych maœci
nat³uszczaj¹cych typu Linomag. Pamiêtajmy o tym, ¿e wózek dla psa jest rodzajem
protezy, tote¿ starajmy siê kontrolowaæ czas
i temperament treningu ruchowego zwierzêcia.
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

bokiej zgodzie ze sob¹, maj¹
okreœlone cele oraz determinacjê, aby je zrealizowaæ. Czas
poœwiêcony na grê pozwala im
zdystansowaæ siê od rzeczywistoœci i obiektywnie spojrzeæ
na ¿ycie. Odnosz¹ sukcesy
w ¿yciu towarzyskim i nie boj¹ siê podejmowania wyzwañ.
Gdzie indziej, inwestuj¹c tylko
godzinê tygodniowo, osi¹gniesz takie rezultaty?

Jak co roku, wraz z nadejœciem wrzeœnia, rozpoczyna siê szkolna gor¹czka. Ruszaj¹ rozmaite kursy, zaczynaj¹
siê zajêcia pozalekcyjne.

Ich oferta jest bardzo szeroka, jednak czas nie jest rozci¹gliwy jak guma, a portfel
nie zawsze tak wypchany jak
byœmy sobie tego ¿yczyli.
Wiêkszoœæ z nas ju¿ teraz planuje jak wykorzystaæ wolny
czas w nadchodz¹cym roku
szkolnym. Jak z takiej mnogoœci propozycji wybraæ najlepszy kurs? Czy jesteœ studentem, uczniem, czy te¿ rodzicem – przy wyborze szukasz zapewne kompromisu
pomiêdzy cen¹, jakoœci¹
i czasem zajêæ. Zastanawiasz
siê, jaki kurs podniesie Twoje
kwalifikacje
zawodowe
i zwiêkszy mo¿liwoœci intelektualne. Planujesz ró¿norodne modne kursy: szybkiego czytania, asertywnoœci,
poch³aniaj¹ce jednoczeœnie
ka¿dy wolny weekend i po³owê wyp³aty. To nie jest droga
do samodoskonalenia. Wybierz siebie i ceñ swój czas!
Poœwiêæ dwa razy w tygodniu po pó³ godziny, aby udoskonaliæ sztukê koncentracji,
wzmocniæ swoj¹ siln¹ wolê
i determinacjê. Godzina tygodniowo indywidualnych zajêæ
muzycznych to minimum,
lecz ten czas zaprocentuje!
Umiejêtnoœæ gry na instrumentach rozwija wyobraŸniê
i pog³êbia wra¿liwoœæ m³odego cz³owieka. Wzbogaca go
wewnêtrznie oraz uczy konsekwencji. W wielu wypadkach
stanowi wspania³y sposób na
odreagowanie stresu i nerwowoœæ w pracy lub szkole.
Prócz tego, muzyka jest kluczem do wielu serc, okazj¹ do
poznania ciekawych i utalentowanych ludzi, zawi¹zania
owocnych przyjaŸni. Zatem
nie tylko rozwiniesz siê du-

chowo i spo³ecznie, ale te¿
zdobêdziesz now¹ umiejêtnoœæ! Posiadanie dyplomu
ukoñczenia szko³y muzycznej
to widomy znak wszechstronnoœci, wysokiej kultury mu-

INFORMACJE I ZAPISY
DO SZKOŁY MUZYCZNEJ SMIS:
tel. 022 789−30−58, 0602−595−417
smis.pl
www.smis.pl, info@s
Wybierzmy kurs z g³ow¹ w planach na nadchodz¹cy
rok szkolny zarezerwujmy
godzinê w szkole muzycznej
tygodniowo. Ten czas zaprocentuje!

zycznej, ale równie¿ swoiste
œwiadectwo dojrza³ego charakteru.
To du¿y plus w oczach innych. Ludzi muzykuj¹cych
wyró¿nia optymizm i wiara we
w³asne si³y. S¹ to osoby w g³ê-
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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. 1000-1800

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

Co jakiœ czas ktoœ zainteresowany kupnem mieszkania,
zwraca siê do mnie z pytaniem: „Czy warto mieszkaæ
na tej jakiejœ Pradze?” No
w³aœnie…
Przeprowadzkê przed trzydziestu laty z cudownie zielonego, zadbanego Mokotowa
na Grochów traktowa³am jak
surow¹ karê. Ponure, nowe
bloki z szarej ceg³y, zamiast
zieleni pagórzaste gruzowiska, sypi¹ce piachem przy
ka¿dym powiewie wiatru,
a wia³o i wieje u nas zawsze
nieŸle. Kawa³ drogi do przystanku, brak nie tylko miejsc
do parkowania, ale i chodników a nawet jezdni. Ot, wyboiste wertepy po budowie.
Przez trzydzieœci lat wiele
siê zmieni³o – jak¿e by inaczej. Zielonych, zadbanych
przestrzeni mamy chyba najwiêcej w Warszawie, widok
z okna zapiera dech, wokó³
schludnie, czysto, choæ skro-

Fot. JKG

Czy warto?

mnie. Nowe budynki maj¹ ju¿
zupe³nie inne rozwi¹zania,
prezencja – europejska!
„Czy warto mieszkaæ na tej
jakiejœ Pradze?” Dzisiaj odpowiem zupe³nie inaczej, ni¿
przed laty: warto! Ludzie jak
wszêdzie, domy jak wszêdzie,
kafejek i mi³ych miejsc do po-

Co tam panie na Pradze...

G³ucho wszêdzie
- No, to siê panie Kazieñku porobi³o, w morde je¿a! …Pan Eustachy Mordziak by³ wyraŸnie podniecony, choæ trzeŸwy by³ jak
gwizdek.
- Co pana tak ruszy³o, panie Eustachy? Pan Kazimierz G³ówka,
znany w okolicach pl. Szembeka racjonalista, jak zwykle odpowiedzia³ ze stoickim spokojem.
- Nie widzisz pan, co siê dzieje? To panie tak, jakbym ja najpierw z panem drinkowa³, otwarcie rozmawia³ na wszystkie tematy, interes jakiœ zrobi³, a potem polecia³ na Grenadierów i powiedzia³: ten G³ówka, to obciach dla ca³ego bazaru. Mojem zdaniem
bardzo dobrze, ¿e go pogonili.
- Kogo mianowicie, pogonili?
- Jak to kogo, jak to kogo? Ministra policyjnego, Kaczmarka.
Nawet reklame nowego dowodu osobistego zdjêli z telewizji, bo
on na tem dowodzie by³.
- A mo¿e Kaczmarek sam j¹ zdj¹³, bo ju¿ mu niepotrzebna? Dowód sobie wyrobi³, to po co mu ona!
- Pan ¿artujesz, a sprawa jest powa¿na.
- Widzisz pan, panie Eustachy, jakbyœ pan uwa¿nie œledzi³ nasze
¿ycie polityczne, a nie tylko, co by tu ³ykn¹æ i na czyje konto, to
nie by³by pan zaskoczony. Ja na przyk³ad pamiêtam jak „Trubadurzy” œpiewali: „Trzeba Polskê zlepperowaæ” …No to zlepperowali!
- Znaczy siê jak?
- Ano tak, ¿e tylko sztachet brakuje. Sztachetami siê jeszcze nie
naparzaj¹.

siedzenia coraz wiêcej. Kultura te¿ jakby zwraca siê w nasz¹ stronê: jest gdzie pójœæ do
kina, a nierzadko jest i gdzie
popatrzeæ jak krêc¹ film
(ostatnio na ul. Zorzy). S¹siadka mówi, ¿e mieszka u nas
coraz wiêcej aktorów, a taki
Milowicz to buduje sobie na-

wet kamienicê ko³o Lidla. Pasta Café czy Dziwny Œwiat
Edwarda M. przy Placu Szembeka maj¹ nowe, ciekawe pomys³y na aktywnoœæ kulturaln¹. Rekreacja: mamy stadniny
koni, korty tenisowe, rowerowe œcie¿ki, lasy. Do starego
Wodnika, nowego Or³a i hal
sportowych na Siennickiej czy
Saskiej dojdzie nowy, 25-metrowy basen przy Kwatery
G³ównej, oddany we w³adanie
OSiR.
Jest i sporo zabytków, choæ
zaniedbanych, a czasem – zagro¿onych, jak budynki Weterynarii przy Grochowskiej.
Plotka (powszechna rzecz na
Pradze) g³osi³a, ¿e nowy nabywca je zburzy, ale zarz¹d
dzielnicy osobiœcie uzyska³
zapewnienie od rektora
SGGW, ¿e bêd¹ siedzib¹ wy¿szej uczelni, kolejnej na naszym terenie!
Podobno autobus maj¹ puœciæ z Rembertowa przez Siekierkowski a¿ po S³u¿ewiec
i Ursus. Co z metrem – zmilczê. Jest kilka bazarów, hipermarketów na ka¿d¹ kieszeñ…
żu
Czy warto? Warto!

- To kim my w³aœciwie jesteœmy, panie Kazieñku?
- My, to znaczy pan i ja, raczej jesteœmy w porz¹dku. I pana
Krysia jest w porz¹dku, i wszyscy z bazaru, z Grochowskiej, z Bliskiej, Zana, Domeyki, Rybnej, G³uchej, Liwieckiej… Ale ci tam
z Alej Ujazdowskich, Krakowskiego Przedmieœcia, Rakowieckiej,
to chyba jakieœ inne ludzie s¹.
- A mo¿e w tych ich pa³acach i urzêdach ¿y³y wodne s¹, które
z ludzi wariatów robi¹?
- Cholera wie, ale normalne to to nie jest.
- Ale, ale - sk¹d u pana, panie Kazieñku, wziê³a siê ta Rybna,
G³ucha?
- Bo tam czas jakby siê zatrzyma³ w miejscu, jak ci nasi politycy w rozwoju. Taki skansen, kapujesz pan, coœ czego ju¿ nigdzie
nie ma, a u nas jest.
- Dzielnica zamkniêta przed czasem?
- Akurat to nie jest dobre porównanie, ale k³adê to na karb pañskiego nik³ego zami³owania do ksi¹¿ek. „Ulica Mi³a wcale nie
jest mi³a/ Ulic¹ Mi³¹ nie chodŸ, moja mi³a”… Tak pisa³ poeta
o „Dzielnicy Zamkniêtej”. Do tego, o czym my tu rozmawiamy
bardziej pasowa³oby, ja wiem…: Ulica G³ucha, wcale nie jest
G³ucha/ Ulic¹ G³uch¹ dudni chrzêst „malucha”…
- Pan poeta, pan poeta! Panie Kazieñku, jakbym na tej G³uchej
by³: przedwojenne kamienice, w¹skie bramy, kocie ³by… jak siê
tam jakiœ „maluch” zapl¹cze, to rzeczywiœcie chrzêœci, jak stare
szkielety.
- A kilka kroków dalej Grochowska: autobusy, tramwaje, bryki
jak siê patrzy… Kumasz pan, panie Eustachy?
- Coœ takiego, jak Polska i reszta œwiata?
- Brawo, panie Eustachy, brawo. Jak pan jeszcze przestaniesz
tak gazowaæ, to zrozumiesz pan, ¿e raz na kilka lat od pana te¿ zale¿y, gdzie pan ¿yjesz i jak pan ¿yjesz.
Szaser

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Polski kurier
a msza
po ³acinie
7 lipca 2007 roku ukaza³ siê w Watykanie list apostolski Benedykta XVI przywracaj¹cy pe³n¹ swobodê odprawiania mszy œwiêtej po ³acinie. Dotychczas by³o to mo¿liwe tylko za pozwoleniem biskupa. Fakt ten przywo³a³ mi do pamiêci pewien wieczór w domu mojej ¿ony, El¿biety, w Wawrze w maju 1995 roku. Goœciliœmy wówczas naszego przyjaciela z Kalifornii, Teda (Tadeusza) G. Miodoñskiego, który opowiedzia³ nam historiê z czasów okupacji zwi¹zan¹ w³aœnie z msz¹ ³aciñsk¹. W czasie okupacji, podobnie jak od niepamiêtnych czasów a¿ do Soboru Watykañskiego
II (1962-65), msza w Polsce odprawiana by³a po ³acinie. Dopiero ten sobór wprowadzi³ msze w jêzykach ojczystych.
Miodoñskiego spotka³em po raz pierwszy w Rochester w stanie Nowy Jork na pocz¹tku lat 60. Sta³o siê to na koktajlu w centrali znanej wszystkim firmy fotograficznej Eastman-Kodak, która mia³a tam sw¹ siedzibê. Z Tedem zaprzyjaŸni³em siê,
co ostatecznie doprowadzi³o do owego wieczoru w Wawrze. A oto jego historia.
W czasie okupacji mieszka³ on w Krakowie. Dzia³a³ w AK. Poniewa¿ rodzice znali
œwietnie francuski i niemiecki, on te¿ te jêzyki opanowa³. Z tego wzglêdu, dowództwo AK postanowi³o wys³aæ go zim¹ 1942/43 z Krakowa jako kuriera do Londynu.
Mia³ tam dotrzeæ jako Francuz o nazwisku Elie Mallet, pracuj¹cy dla Organizacji Todta (OT), gigantycznej niemieckiej firmy budowlanej, prowadz¹cej prace w ca³ej Europie. Francuzi, dzia³aj¹cy dla OT, traktowani byli jak Reichsdeutsche (rodowici Niemcy) - dostawali niemieckie kartki ¿ywnoœciowe, mogli jeŸdziæ poci¹gami w przedzia³ach dla Niemców i udawaæ siê na urlopy do kraju. „Elie Mallet”, maj¹c œwietnie
podrobione dokumenty, na taki urlop do Francji jecha³. Stamt¹d francuski Ruch Oporu mia³ go przerzuciæ do Hiszpanii, a tam czeka³ na niego wywiad brytyjski.
Nie tu miejsce na opisywanie ca³oœci jego podró¿y. W ka¿dym razie, w Hiszpanii,
Miodoñski mia³ wsi¹œæ do poci¹gu jad¹cego z Burgos do Madrytu w przebraniu ksiêdza – a ksiê¿a w Hiszpanii genera³a Franco nie podlegali praktycznie kontroli.
„Ksi¹dz” Miodoñski wsiada wiêc w Burgos do przedzia³u pierwszej klasy (innymi
klasami ksiê¿a nie jeŸdzili) i widzi tam hiszpañskiego ksiêdza ubranego w sutannê,
która wskazuje, ¿e to ksi¹dz „wy¿szy rang¹”. Miodoñski mówi doñ po hiszpañsku
„Buenas tardes, Vuestra Excelencia” („Dobre popo³udnie, Wasza Ekscelencjo”), s³yszy „Buenas tardes, padre” („ojcze”, „proszê ksiêdza”), ale czuje, ¿e ksi¹dz hiszpañski patrzy nañ podejrzliwie – bo to i akcent obcy, i, byæ mo¿e, Miodoñski u¿y³
wobec niego zbyt wysokiego tytu³u W tej sytuacji, wys³annik z Polski postanawia
rzuciæ wszystko na jedn¹ szalê. Pyta czy hiszpañski ksi¹dz mówi po francusku. Tak,
mówi. Na to Miodoñski ujawnia, ¿e nie jest ksiêdzem, ¿e jest Polakiem, ¿e stara siê
dostaæ do Londynu, wreszcie, ¿e by³ ministrantem i zna ministranturê po ³acinie. Na
to „prelado” („pra³at’), bo tak siê Hiszpan przedstawia, ka¿e mu wyrecytowaæ „Ojcze nasz” oczywiœcie po ³acinie. Miodoñski zaczyna: „Pater noster qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in caelo et
in terra...”. W tym momencie, pra³at Miodoñskiemu przerywa. „To wystarczy. Wierzê ci, synu” – mówi. Miodoñski odczuwa kolosaln¹ ulgê, ¿e tak ³atwo zda³ egzamin, ale prawdziwym zaskoczeniem staje siê dla niego t³umaczenie PRZYCZYNY, dla
której tak szybko uda³o mu siê to. Pra³at bowiem mówi: „Ja nie tylko chcia³em
sprawdziæ, czy znasz ministranturê, ale przede wszystkim us³yszeæ, jak wymawiasz
³aciñskie s³owa. My, ksiê¿a hiszpañscy, s³yszeliœmy jak przez mg³ê, ¿e polscy ksiê¿a
wymawiaj¹ je inaczej, ni¿ w³oscy, którzy s¹ dla nas wzorem. ¯e nie mówi¹ ‘in czelis’, ale ‘in celis’, nie ‘sanktificzetur’, ale ‘sanktificetur’. I teraz s³yszê, ¿e tak jest
istotnie. JedŸ spokojnie ze mn¹ do Madrytu, a w³os ci z g³owy nie spadnie”. Nota
bene, Miodoñski do Londynu dotar³.
Od tego czasu pozosta³ wierny mszy ³aciñskiej. Dziœ, gdyby ¿y³, na pewno cieszy³by siê z decyzji Benedykta XVI.
Zygmunt Broniarek
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MATERIAŁY
BUDOWLANE
MAGBUD−TRANS

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78
www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

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

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

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

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

UWAGA RODZICE I KANDYDACI!
od 6 sierpnia 2007 r. nowa szansa dla kandydatów
do klasy I w aniñskim Liceum Ogólnokszta³c¹cym
przy ul. Alpejskiej 16
Przyjęcia do klasy I o kierunku:
przyrodniczo−promedycznym
Serdecznie zapraszamy!
Iloœæ miejsc ograniczona!
Kontakt: sekretariat tel. (022) 812-11-03; (022) 812-11-04
e-mail: poczta@26lo.waw.pl
Dyrektor XXVI LO mgr Konrad Wójcicki

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

TA D E X
OPONY

UBEZPIECZENIA

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

 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

www.agencjaplus.pl

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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W rocznicę Bitwy Warszawskiej Cuda nad Wisłą
Dzieñ 15 sierpnia 1920 roku
przeszed³ do historii pod
nazw¹ „Cudu nad Wis³¹”.
Jedna z trzech najwa¿niejszych bitew XX wieku, zdecydowa³a o zachowaniu
przez Polskê niepodleg³oœci
i nierozprzestrzenieniu siê
rewolucji bolszewickiej na
Europê Zachodni¹. Rembertów tradycyjnie uroczyœcie
obchodzi³ 87. rocznicê Bitwy Warszawskiej.
Obchody rozpoczê³y siê przed pomnikiem Jana Paw³a II, gdzie zaproszeni goœcie
i mieszkañcy Rembertowa z³o¿yli kwiaty

i uczcili pamiêæ poleg³ych. W trakcie Mszy
Œwiêtej w koœciele pw. Matki Boskiej Zwyciêskiej, wierni modlili siê za polskich ¿o³nierzy, szczególnie tych, którzy walcz¹c

Działo się w Zerzniu
Pieczo³owicie i z wielkim
zaanga¿owaniem parafialna wspólnota z wawerskiego Zerznia przygotowywa³a siê do odpustu,
który w tutejszym koœciele
odby³ siê 15 sierpnia. Kilkumiesiêczne przygotowania nie posz³y na marne,
gdy¿ w Œwiêto Matki Bo¿ej
Zielnej na odpust przyby³o
kilka tysiêcy ludzi.
Tradycja zerzeñskich odpustów jest wiekowa, ale nowy wymiar tego œwiêta widaæ od ubieg³ego roku, w którym Parafia
Wniebowziêcia NMP w Zerzniu
obchodzi³a jubileusz 600-lecia.
–To zas³uga naszego proboszcza
– mówi parafianka Zofia WoŸniak. – Jest znakomitym pasterzem i organizatorem. Na pewno
kiedyœ zostanie biskupem!
Choæ w wielu sprawach pasterz, ks. Krzysztof Waligóra ma
zdanie identyczne, jak jego
owieczki, to w kwestii organizo-

wania odpustu stanowczo zaprzecza: - Niewiele bym zrobi³ bez
wyj¹tkowego zaanga¿owania parafian, mieszkañców, rodzin,
przedsiêbiorców...

pod dowództwem Józefa Pi³sudskiego
przeciwko olbrzymiej armii bolszewickiej
oddali ¿ycie za Ojczyznê.
Homiliê wyg³osi³ ks. biskup Kazimierz
Romaniuk, a liturgiê uœwietni³a Orkiestra
„Victoria” Parafii M. B. Zwyciêskiej.
Odby³a siê tak¿e ceremonia wrêczenia
statuetek Jana Paw³a II. - Niech te statuetki
bêd¹ wyrazem podziêkowania za trud w³o¿ony w rozwój Parafii Matki Bo¿ej Zwyciêskiej i koœcio³a diecezjalnego – powiedzia³
proboszcz parafii z Rembertowa, ks. pra³.
Edward ¯mijewski.
Zwieñczeniem uroczystoœci by³ koncert
pieœni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry „Victoria”, przy udziale solistów Teatru Wielkiego i scen warszawskich.
Piotr Bartoszewicz

chodŸmy postrzelaæ – goœcinnie
odwiedzaj¹cy Wawer siedmiolatek z Pragi Po³udnie, który s³owo
„odpust” przekrêca na „postój”,
ci¹gnie ojca w stronê strzelnicy.
Z pomoc¹ obs³ugi udaje mu siê
utrzymaæ wiatrówkê i oddaæ kilka strza³ów. Du¿o strza³ów, choæ
innego rodzaju, pad³o te¿ na tutejszym boisku,
na
którym
w tym roku rozegrano mecz
pi³ki no¿nej pomiêdzy tatusiami, a ich synami. Rywalizacja
by³a
zaciêta.
Strza³ami z rzutów
karnych
m³odzie¿ wygra³a 4 do 3.

Strza³y w parafii

Sauna w parafii

Przez ca³y dzieñ na polach plebañskich funkcjonowa³y liczne
stoiska odpustowo-rozrywkowe.
Karuzela, dmuchane urz¹dzenia
do skakania, pañska skórka i wata cukrowa, loterie, kramy z zabawkami – na przyby³ych czeka³y te i inne atrakcje. – Tatusiu,

Po raz pierwszy w historii
mo¿na by³o wejœæ na koœcieln¹
wie¿ê. Z tej wyj¹tkowej atrakcji
skorzysta³o wiele osób, choæ droga to krêta i w¹ska. Trzeba by³o
pokonaæ a¿ 93 stopnie. Wysi³ek
rekompensowa³y wspania³e widoki. W po³owie drogi pe³ni¹cy

rolê przewodników synowie Zofii WoŸniak wprowadzali goœci
do pomieszczenia znajduj¹cego
siê nad sklepieniem koœcio³a.
– To nasza koœcielna sauna – ¿artowali, ale trzeba przyznaæ, ¿e
temperatura panuj¹ca pomiêdzy
sklepieniem koœcio³a, a dachem
ca³kowicie uzasadnia³a tê nazwê.

Disco w parafii
- Nasz odpust ma te¿ za zadanie
tworzenia bli¿szych relacji wœród
mieszkañców – wyjaœnia ksi¹dz
Waligóra zajadaj¹c siê przepysznymi, zerzeñskimi kiszonymi
ogórkami (na zdjêciu) – Integrujemy lokaln¹ spo³ecznoœæ, do której
od wielu lat do³¹czaj¹ przyjezdni,
nowi mieszkañcy Wawra i Zerznia. Prócz rzeczonych ogórków
specjalnoœci¹ rejonu jest te¿ chleb
ze smalcem. – Znakomity! – zachwyca siê pani Marta, która na
co dzieñ bardzo dba o liniê. Zapytana, czy nie za t³usty, odpowiada,
¿e nadmiar kalorii zrzuci w czasie
wieczornej dyskoteki. A dyskoteka, czyli odpustowa „zabawa na
dechach”, przyci¹gnê³a t³umy. Zabawa trwa³a prawie do pó³nocy.
Ada M.

Trzydzieœci lat Polacy czekali na paradê wojskow¹ z prawdziwego zdarzenia. I doczekali siê. 15
sierpnia, w 87 rocznicê Bitwy Warszawskiej
1920 roku, zwanej „Cudem nad Wis³¹”, w Œwiêto Wojska Polskiego, ulice Warszawy zajê³y
Hummery, Rosomaki, Osy, Leopardy i Skorpiony, a niebo nad miastem Soko³y, MIG-i F-16.

Œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e by³a to najwiêksza, masowa impreza
w stolicy, która przyci¹gnê³a tysi¹ce widzów. Uroczystoœciom towarzyszy³o bardzo du¿e nag³oœnienie medialne. Wszystkie stacje telewizyjne
wielokrotnie podawa³y, ¿e parada ruszy Alejami Ujazdowskimi o godz.
14.00. Nie dziwne wiêc, ¿e przed „godzin¹ zero” zewsz¹d w tamtym kierunku ci¹gnê³y t³umy. T³umy te¿ koczowa³y w najlepszych widokowo
miejscach – takich, jak Plac Trzech Krzy¿y.
Przedarcie siê przez ten rejon graniczy³o z cudem. Na co czekali ludzie okupuj¹cy plac - nie wiadomo. Trasa parady têdy nie bieg³a. Ale
sk¹d wyczekuj¹cy godzinami w upalnym s³oñcu widzowie mieli to wiedzieæ? Oto jest pytanie. – Nie znamy trasy – t³umaczyli zdezorientowanym mieszkañcom policjanci blokuj¹cy ulice. – Czy ktoœ wie, którêdy
przejad¹? – w desperacji wo³a³ mê¿czyzna dŸwigaj¹cy na barana zap³akan¹ córeczkê. Nikt nie wiedzia³. Nie wiedzieli nawet ci, którzy zapobiegliwie, wczeœniej szukali tej informacji w oficjalnym serwisie internetowym urzêdu miasta. – Panie, taka wielka i wa¿na impreza, a tam
ani wzmianki o niej nie uœwiadczysz! – oburza³ siê jeden z mieszkañców.
Mo¿na s¹dziæ, ¿e w³adze Warszawy nie bardzo przy³o¿y³y siê do obowi¹zku wynikaj¹cego z bycia gospodarzem parady organizowanej przez
w³adze rz¹dowe.
Da³y o sobie znaæ animozje pomiêdzy rz¹dz¹cymi stolic¹ a rz¹dem.
A mog³o byæ tak fajnie... Zamiast p³aczu, utyskiwañ i rozczarowania,
mog³a mieszkañców rozpieraæ duma, radoœæ, poczucie si³y i jednoœci.
Niestety, jak widaæ na przyk³adzie parady, dobra wspó³praca pomiêdzy
œrodowiskami PiS i PO, to relacje, które na razie trzeba rozpatrywaæ
w kategorii cudu. Tym razem, cudu nad Wis³¹ nie by³o.
ar
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Sieć sklepów „Społem” WSS
Praga Południe otwarta na
naturalną żywność
„Za trzydzieści parę lat jak dobrze
pójdzie, piękny będzie cały świat...”
- Tak brzmia³y s³owa piosenki. Ponadto przepowiadacze przysz³oœci zwani futurologami, autorzy powieœci
SF roztaczali przed nami wizje œwiata bez trosk codziennych, garnków w kuchni, domowych spi¿arni i lodówek. Rodzinny obiad
„mia³ siê sk³adaæ z kilku tabletek podanych ze szklank¹
wody. Lata minê³y, œwiat jest
piêkny, ale w naszym spojrzeniu na to, co jemy minê³a
ca³a epoka lodowcowa.
Stosowanie
nawozów
sztucznych, œrodków ochrony roœlin spowodowa³o

wœród producentów zach³yœniêcie siê wydajnoœci¹ plonów.
Przemys³owego rolnictwa
siê nie wyeliminuje, ale rozrastaj¹ca siê œwiadomoœæ
konsumentów spowodowa³y
rozwój produkcji alternatywnej zarówno w sprawach hodowli i przetwórstwie ¿ywnoœci. Zaczê³o rozwijaæ siê
zapotrzebowanie na ¿ywnoœæ naturaln¹ „tak¹ jak
u babci”. Zauwa¿yli to handlowcy, zainteresowali producentów.
To, co jest zalet¹ ¿ywnoœci
ekologicznej, czyli powsta-
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³ej niejako w sposób naturalny jest utrudnieniem dla rolników. Mniejsza wydajnoœæ,
wiêksza
pracoch³onnoœæ
czyli ogólnie rzecz bior¹c
wy¿sze koszty produkcji
i wy¿sze ceny produktów.

tworzone produkty rolnictwa
ekologicznego nie zawieraj¹
syntetycznych aromatów,
barwników, konserwantów
i polepszaczy. Produktem
rolnictwa
ekologicznego
mo¿na nazwaæ tylko taki

Jednak nie nale¿y przywi¹zywaæ zbyt du¿ej wagi
do ceny, która z pewnoœci¹
wraz ze wzrostem popularnoœci tych produktów bêdzie
siê obni¿aæ.
Bo czym jest ¿ywnoœæ
ekologiczna? Pochodzi z gospodarstw ekologicznych
i wytworzona zosta³a bez
udzia³u nawozów sztucznych, chemicznych œrodków
ochrony roœlin oraz antybiotyków oraz hormonów. Prze-

produkt, który posiada certyfikat potwierdzaj¹cy ekologiczny sposób produkcji.
Funkcjonowanie systemu
kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym ma na
celu nadzorowanie ca³ego
procesu wytwarzania (od
momentu zasiewu roœlin poprzez ca³y okres wegetacji
i zbioru) oraz przetwarzania
produktu.
Obecnie
obowi¹zuj¹ce
przepisy bardzo dok³adnie

okreœlaj¹, jakie warunki musz¹ spe³niaæ produkty, aby
by³y zakwalifikowane jako
¿ywnoœæ ekologiczna.
Zgodnie z Deklaracj¹
z Rio oraz Agend¹ 21- dokumentami przyjêtymi podczas
Szczytu Ziemi, który odby³
siê w 1992 r. w Rio de Janeiro pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych
- odpowiedzialnoœæ za dzia³ania proekologiczne powinny ponosiæ nie tylko organy
administracji pañstwowej,
ale tak¿e przedsiêbiorstwa
oraz konsumenci.
Do sklepów „Spo³em”
¿ywnoœæ ekologiczn¹ wprowadziliœmy ju¿ w 2005 r.
Obecnie ¿ywnoœæ tê posiadamy w 8 wiêkszych sklepach
przy ul.:
 Samolotowej 2
 Szaserów 124,
 Che³m¿yñskiej 41,
 al. Dzieci Polskich 17,
 Trakt Lubelski 163,
 Kajki 69,
 Patriotów 172
a w DH „Universam” ul.
Grochowska 207 jest najbogatsza oferta towarowa.
Na pocz¹tku by³y to tylko
soki, d¿emy i przetwory
owocowe. Wraz ze zwiêk-

szonym zainteresowaniem
¿ywnoœci¹ ekologiczn¹ rozszerzyliœmy ofertê o inne
grupy towarowe tj. kasze,
m¹ki, makarony, otrêby, p³atki zbo¿owe, wêdliny, herbaty, kawy, przetwory owocowe i warzywne, miody, bakalie, ciasteczka. S¹ one eksponowane, zarówno w ramach
danej grupy towarowej np. ze
wzglêdu na wymogi w zakresie przechowywania i aby
u³atwiæ ich identyfikacjê s¹
specjalnie oznaczone, jak i na
oddzielnych stoiskach z nazw¹ „produkty ekologiczne.”
Dla przypomnienia nale¿y
dodaæ, ¿e oprócz produktów
ekologicznych w naszej sieci wszystkie produkty spo¿ywcze pochodz¹ od uznanych i markowych producentów, dla których priorytetem jest jakoœæ, a nie „promocyjna cena”.
Zapraszamy do naszych
sklepów wszystkich, dla
których te kilka s³ów nie
jest tylko pustym sloganem, którzy z m¹droœci¹
i œwiadomoœci¹ uk³adaj¹
swoje codzienne posi³ki.
Janina Adamkowska
AS 2007

Podczas spotkania rektor SGGW prof. Tomasz
Borecki zapewni³, ¿e uczelnia „¿adn¹ miar¹ nie
zmierza do wyburzenia historycznych budynków
instytutu” i ¿e z jego wiedzy wynika, ¿e nowy
w³aœciciel bêdzie chcia³ przeznaczyæ ten teren na
cele edukacyjne. Rektor wyrazi³ gotowoœæ przybycia na sesjê rady dzielnicy i wyjaœnienia samorz¹dowcom wszystkich w¹tpliwoœci.
Przypomnijmy, ¿e zaniepokojenie losami „Weterynarii” wyrazi³a wczeœniej w swoim Stanowisku Rada Warszawy. Nie pró¿nuje tak¿e Barbara
Jezierska, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator
Zabytków. Jak wspomnieliœmy we wstêpie Ministerstwo Kultury uzna³o odwo³anie z³o¿one przez
SGGW i cofnê³o decyzjê konserwatora do ponownego rozpatrzenia. 30 lipca pani konserwator
zdecydowa³a o zmianie zakresu postêpowania
rozszerzaj¹c je o teren, na którym stoj¹ zabudowania „Weterynarii”. – Na ostateczn¹, prawomocn¹ decyzjê zapewne trzeba bêdzie poczekaæ
kilka miesiêcy – powiedzia³a „Mieszkañcowi”
Barbara Jezierska.

Co dalej
z „Weterynari¹”?
Wa¿¹ siê losy uznania za zabytek
zespo³u budynków Instytutu Weterynarii SGGW po³o¿onego przy
ul. Grochowskiej 272. W drugiej
po³owie lipca Ministerstwo Kultury uchyli³o decyzjê konserwatora
o wpisaniu „Weterynarii” do rejestru zabytków.
Po kilku latach starañ SGGW, które jest w³aœcicielem zespo³u budynków przy ul. Grochowskiej, znalaz³o na nie kupca. Uczelnia podpisa³a
przedwstêpn¹ umowê sprzeda¿y z firm¹ dewelopersk¹ J.M. Inwest.
Ten fakt wywo³a³ niepokój mieszkañców
i
samorz¹dowców,
którzy obawiali siê, ¿e
sprzeda¿ deweloperowi cennego i piêknego
kompleksu mo¿e doprowadziæ do zburzenia budowli i postawienia w tym miejscu
kolejnego apartamentowca. W tym samym
czasie
Wojewódzki
Konserwator Zabytków
zdecydowa³
o wpisaniu „Weterynarii” do rejestru zabytków. Wpis zosta³ zaskar¿ony
przez
SGGW, które argumentowa³o, ¿e konserwator prowadzi³ postêpowanie w sprawie samych budynków, a w rejestrze uj¹³ budynki wraz
z ca³ym terenem.
Taka decyzja by³a niekorzystna dla kupuj¹cego
„Weterynariê” inwestora, czyli J.M.Inwest. „Mieszkaniec” kilkakrotnie pisa³ o tej sprawie.
W sierpniu w obronê „Weterynarii” zaanga¿owa³
siê burmistrz Pragi Po³udnie Tomasz Kucharski,
który razem z zastêpc¹ Markiem Karpowiczem,
spotka³ siê z w³adzami uczelni.

W ubieg³ym tygodniu chêæ zakupu „Weterynarii” wyrazi³a Wy¿sza Szko³a Handlu i Finansów
Miêdzynarodowych im. Fryderyka Skarbka.
Rektor tej uczelni prof. Andrzej Bieñ oraz jej
kanclerz Piotr Kusznieruk skierowali do w³adz
SGGW pismo, w którym zapewniaj¹, ¿e ich oferta „gwarantuje podtrzymanie ponad 100-letniej
tradycji akademickiej tego unikatowego miejsca,
z jednoczesnym poszanowaniem zabytkowego
charakteru zabudowy.”
Magda K.

Kierunek inwestycje

Nowe szaty Universamu
Jak informowaliœmy w majowym „Mieszkañcu” jedn¹ z kluczowych inwestycji przy rondzie Wiatraczna ma byæ przebudowa Universamu Grochów. Przebudowa, to za ma³e s³owo, gdy¿ obecny budynek zostanie
wyburzony i zast¹piony nowym.
Na realizacjê tej inwestycji
„Spo³em” WSS Praga Po³udnie
zawar³o umowê z firm¹ Dom
Development, która jeszcze
w ubieg³ym roku z³o¿y³a
w urzêdzie miasta wniosek
o wydanie warunków zabudowy. – Ostatnio, w porozumieniu
z w³adzami dzielnicy i miasta,
doprowadziliœmy do wstrzymania wydania odpowiedzi na nasz
wniosek – powiedzia³ redakcji
Konrad Matysiak dyrektor projektu w Dom Development.
– Chcemy go zmodyfikowaæ
w taki sposób, aby uwzglêdnia³,
jak najwiêcej uwag i sugestii
w³adz samorz¹dowych i mieszkañców. Aby nasza inwestycja
pozytywnie wpisa³a siê w architekturê i rozwój Pragi Po³udnie.
Przy planowaniu jakiejkolwiek
inwestycji przy skrzy¿owaniu
potocznie zwanym rondem Wiatraczna konieczne jest chocia¿by
zgranie jej z rozwi¹zaniami komunikacyjnymi tego wêz³a. To
tutaj ma siê znajdowaæ kluczowa
dla dzielnicy stacja metra.
Wczeœniej prawdopodobnie
zbudowana zostanie aleja Tysi¹clecia, której zaktualizowana trasa
bêdzie bieg³a alej¹ Stanów Zjednoczonych i ul. Wiatraczn¹. M.in.
w zwi¹zku z tymi budowami
przedstawiciele inwestora spotykaj¹ siê z zarz¹dem dzielnicy,
w³adzami miasta i innymi jednostkami. – W lipcu konsultowaliœmy siê z Metrem Warszawskim
– wyjaœnia dyrektor Matysiak –
a niedawno z Zarz¹dem Transportu Miejskiego. Deweloper pla-

nowa³, ¿e dojazd do budynku bêdzie poprzez funkcjonuj¹c¹ przed
Universamem zajezdniê autobusow¹. Na takie rozwi¹zanie nie
zgodzi³o siê kierownictwo ZTM.
Nie wiadomo jeszcze jak bêdzie wygl¹da³ nowy budynek
Universamu, choæ niektóre za³o¿enia s¹ skrystalizowane. Aby
budowa by³a op³acalna inwestorzy, którzy szacuj¹ jej koszt na
przesz³o æwieræ miliarda z³otych, musz¹ uzyskaæ ok. 40 tysiêcy metrów kwadratowych powierzchni. Trzy czwarte tej iloœci bêdzie przeznaczone na mieszkania. Powierzchnie us³ugowo-handlowe zajm¹ ok. 10 tysiêcy metrów. To tutaj m.in.
przeniesie siê Universam.
A¿ trzy kondygnacje budowli
planuje siê przeznaczyæ na parkingi. To wa¿ne, gdy¿ wokó³ ronda Wiatraczna sytuacja parkingowa jest katastrofalna i nic nie
wskazuje, aby siê polepszy³a.
A szacuje siê, ¿e wraz z nowymi

mieszkañcami budynku mo¿e
przybyæ nawet ok. tysi¹ca samochodów.
Koncepcjê urbanistyczn¹ dla
inwestycji opracowuje Krzysztof
Domaradzki, autor wielu sto³ecznych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Pierwotnie Dom Development chcia³, aby inwestycja sk³ada³a siê z czterech wie¿ o wysokoœci do 25 kondygnacji. Teraz
bardziej sk³onny jest do konstrukcji kaskadowej tzn. im bli¿ej ronda, tym zabudowa by³aby
ni¿sza (nawet do 9 piêter).
Konkretnych kszta³tów inwestycja nabierze dopiero po wydaniu przez w³adze stosownych
decyzji. – Chcielibyœmy, aby ta
inwestycja sta³a siê pewnego rodzaju dominantem w tej centralnej czêœci Pragi Po³udnie – zapewnia dyrektor Matysiak –
i aby by³a te¿ sztandarowym
produktem Dom Development.
rosa

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

REKLAMA

PRODUCENT MEBLI
Z LITEGO DREWNA
REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.
ul. Krypska 19

(na tyłach Universamu)

tel./fax 813 77 38, 0502 221 045

NARZYNKI

Metal−Market
HURT DETAL

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

w³asny
parking

www.metal-market.pl
ŒRUBY

ZAMKI

P
LINKI

61 LAT
LAT TRADYCJI

OSZCZĘDZAJ
PIENIĄDZE I CZAS!

Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„GROCHÓW”

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

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

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

BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ

EKODOM

GWINTOWNIKI

NARZÊDZIA

OFERUJE
WSPÓLNOTOM
MIESZKANIOWYM

US£UGI BUDOWLANE

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

SOSNA – BRZOZA – OLCHA – DĄB
KOLONIALNE  STYLOWE  NOWOCZESNE

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

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

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.

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

AUTO
SZKO£A
KAT. „A” „B” „C” „E”

ROZPOCZĘCIE 5 i 19.09
tel. 613−63−53,
672−80−50, 813−65−05,
Uczymy z sukcesem!

OKNA  ROLETY

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

Szyba termoizolacyjna k=1,0
Ciepła ramka  Czterostopniowy uchył
 Maty bambusowe  ¯aluzje  Verticale
MONTA¯ GRATIS! RATY!
ul. Patriotów 237 tel./fax 615−68−27, tel. 615−40−40
e−mail: biuro@oknamaro.pl
www.oknamaro.pl

PANELE – DRZWI











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

- TEMAR MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13 (od ul. Granicznej),
tel. 789 59 62, 789 61 07
KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, tel. (025) 757 34 73

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

CZYNNE: PN.-PT 9.00-18.30,
SOB. 9.00-15.00
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Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

na luzie

ŚMIESZKANIEC

Mąż niespodziewanie wraca do domu. Żo−
na z gachem w łóżku!
Mąż: − Ha! Co wy tu robicie?!
Na to żona do kochanka:
− Widzisz! Mówiłam ci, że to głupek!
☺ ☺ ☺
Płyną trzy łodzie Wikingów przez ocean. Załoga pierwszej,
lśniącej łodzi dziarsko dobija do brzegu. Dowódca wyskaku−
je na brzeg: − Załoga pierwszej łodzi! Zdobyć tamto miasto,
wyciąć w pień obrońców!
Załoga ochoczo pędzi zdobywać miasto.
Dobija druga łódź, nieco zaniedbana, Wikingowie ospali,
bez werwy. Dowódca: − Załoga drugiej łodzi! Co się da zra−
bować – zrabować, resztę spalić! Załoga bez zapału idzie ra−
bować i palić.
Dobija trzecia łódź: obraz nędzy i rozpaczy, wszyscy chu−
dzi, wycieńczeni, z trudem gramolą się na piasek. Dowódca
patrzy z niesmakiem:
− No nie, panowie! Gwałcić to my dzisiaj nie będziemy…
Wesoły Romek

Warto wiedzieć
Świat wydaje się czasem tak oczywisty, że wiele osób ma skłon−
ność do generalizowania, przypisywania znanych cech zwierząt in−
nym, podobnym stworzeniom.
Nie wszyscy jednak wiedzą, że:
 słonie to jedyne zwierzęta, które nie umieją skakać
 krokodyle nie potrafią wyciągać języka
 nie da się kichnąć z otwartymi oczami (może być groźne dla kierowców!)
 nie można się pocałować we własny łokieć
 ludzie to jedyne istoty, które sobie nawzajem zadają pytania, zaś porozumiewanie się
wzajemne innych zwierząt oparte jest na komunikatach związanych z instynktem i wywoły−
wane, jak twierdzą naukowcy, przez zupełnie inne mechanizmy niż nasze zadawanie pytań
 nie każdy pomnik jest tylko wyrazem wyobraźni rzeźbiarza, który go stworzył; czę−
sto pomniki walecznych sławnych ludzi (jeździec siedzi na koniu) mają swoją symbolikę
– koń ma dwie nogi w powietrzu – ten rycerz zginął w walce
– koń ma jedną nogę uniesioną – bohater zmarł od odniesionych w boju ran
– koń stoi czterema nogami na ziemi – postać z pomnika zmarła z przyczyn natu−
Ciekawska
ralnych.

Rady
ciotki
Agaty

Czasem można się obyć bez
alergizujących środków che −
micznych. Oto przykłady:
Sok z c y t r y n y z grubą
solą kuchenną (lub cie−
pła woda z mydłem i so−
dą) czyści przedmioty ze zło −
ta, które następnie płuczemy
w letniej wodzie, suszymy do−
kładnie i po zanurzeniu na
chwilkę w denaturacie poleru−
jemy do sucha miękką
szmatką.
Ze srebrem jest nieco
inaczej. Małe przedmioty
(np. biżuterię) wkładamy
na noc do denaturatu (jeśli
wzór skomplikowany można
pomóc sobie szczotką do zę−
bów, przeznaczoną tylko do
tych celów). Osuszamy dokła−
dnie, lecz delikatnie. Duże
przedmioty srebrne (tace,
dzbanki itp.) doskonale czyści
papka z amoniaku i sproszko−
wanej kredy. Uwaga! Nie każda
ze współczesnych past do zę−
bów, kiedyś powszechnie sto−
sowanych do polerowania sre−
ber, spełni swoje zadanie!
Amoniak przyda się rów−
nież do czyszczenia
przedmiotów miedzia −
nych (lub ocet z solą – szklan−
ka ciepłego octu na 1/3
szklanki soli). Po czyszczeniu
koniecznie płuczemy w wodzie
i starannie suszymy.






H O R O S K O P
BARAN 21.03-21.04
Trzymasz siê zasady: „Co w sercu, to na jêzyku”.
Staraj siê jednak byæ bardziej powœci¹gliwym
w wyra¿aniu w³asnych opinii, zw³aszcza, gdy dotycz¹ bliskich. Twoja bezpoœrednioœæ mo¿e uraziæ wiele osób. Przyjaciele namawiaj¹ ciê na
wspólne æwiczenia w klubie fitness. To niez³y pomys³, bo z twoj¹ kondycj¹ fizyczn¹ nie jest najlepiej. Wszak urlop spêdzi³eœ na siedz¹co – ³owi¹c
ryby lub zmieniaj¹c pilotem kana³y w telewizorze.
BYK 22.04-21.05
Nie bêdziesz narzekaæ na brak powodzenia. Jesteœ na fali – powodzenia u p³ci przeciwnej, która
pozostaje pod twoim urokiem. Zanim jednak bêdziesz planowaæ wspóln¹ przysz³oœæ, poczekaj
a¿ minie pierwsze zauroczenie. Bêdzie du¿o okazji aby ustaliæ swoje obopólne oczekiwania. Nie
spiesz siê z decyzj¹. W finansach – chwilowy zastój.
BLINIÊTA 22.05-21.06
Sierpieñ to okres bardziej stabilizacji ni¿ wielkich
zmian. Nie rozpoczynaj wiêc nowych przedsiêwziêæ. Skup siê na tym, co robisz obecnie, zadbaj o dobr¹ opiniê w pracy. Nie spychaj na drugi plan spraw uczuciowych. S¹ one niezbêdne
ka¿demu jak woda i powietrze. W sta³ych zwi¹zkach bêdzie ciep³o i romantycznie, a samotne
BliŸniaki mog¹ liczyæ na ³ut szczêœcia na œcie¿kach wakacyjnych wêdrówek. Nie przegapcie
swojej szansy.
 RAK 22.06-22.07
Wakacje siê koñcz¹, a Ciebie rozpiera energia
i bêdziesz stara³ siê j¹ gdzieœ zu¿ytkowaæ. Najlepszym wyjœciem bêdzie wyjazd na ciekaw¹ wycieczkê lub rzucenie siê w wir obowi¹zków.
A tych nie bêdzie Ci brakowa³o. Nie zawsze taka
sytuacja przynosi korzyœci. Ale jej zalet¹ bêdzie
poznanie nowych ludzi i nawi¹zanie ciekawych
kontaktów.
 LEW 23.07-23.08
W ci¹gu najbli¿szych tygodni rozs¹dnie dziel
swój czas na rzeczy najwa¿niejsze i mniej wa¿ne. Maksymalnie staraj siê wykorzystaæ ka¿d¹
woln¹ chwilê na zaleg³oœci domowe. Chocia¿ nie
przesadzaj z tym za bardzo. Swoje ambicje trochê ukróæ i przystosuj do bardziej realnej rzeczywistoœci. W sprawach mi³oœci mo¿esz liczyæ na
swojego partnera i du¿e zainteresowanie Twoj¹
osob¹.
 PANNA 24.08-23.09
Zaczyna siê Twoja dekada droga Panno! Energia
fizyczna bêdzie sz³a w parze ze œwietn¹ form¹ intelektualn¹. Mocn¹ stron¹ oka¿e siê zdyscyplinowanie i dobra organizacja. Jeœli jesteœ w sta³ym
zwi¹zku, nie zwa¿aj na zmienne nastroje partnera. I tak zawsze starasz siê s³u¿yæ mu rad¹, czu³ym s³owem i zrozumieniem aktualnych problemów. Samotnym Pannom póki co musi wystar-
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czyæ niezobowi¹zuj¹cy flirt, który odegna wakacyjn¹ chandrê.
 WAGA 24.09-23.10
Masz wszelkie szanse na poprawienie zasobnoœci swojego portfela. Bêdzie to okupione spor¹
dawk¹ pracy, ale siê op³aci. Zaczniesz te¿
oszczêdzaæ, maj¹c na uwadze spe³nienie jakiegoœ marzenia. Sporo pomocy uzyskasz ze strony
swojego partnera. Mo¿esz liczyæ na jego zrozumienie i poparcie w trudnych sprawach ¿yciowych. W sprawach uczuciowych spokojnie i stabilnie, ¿eby nie powiedzieæ nudno.
 SKORPION 24.10-23.11
Przed Tob¹ pomyœlne dni na za³atwienie zaleg³ych spraw zawodowych i finansowych. Postawisz na ambicje i karierê. Bêdziesz te¿ w dobrej
kondycji fizycznej i nie zabraknie Ci si³ na zrealizowanie planów, które sobie za³o¿y³eœ. Stosunki
partnerskie bez zmian, musisz tylko pomyœleæ jak
zapobiec monotonii w waszym zwi¹zku.
 STRZELEC 24.11-22.12
Nie b¹dŸ taki zasadniczy. Bêdzie okazja, by daæ
siê ponieœæ porywom serca. Nawet, jeœli chwilowe zauroczenie nie przerodzi siê w g³êbsze
uczucie, zachowasz mi³e wakacyjne wspomnienia. Twoja energia i chêæ dzia³ania pozwol¹ uporaæ siê z najtrudniejszymi zadaniami, a tych nie
bêdzie Ci brakowa³o. Nie przesadzaj jednak z t¹
nadgorliwoœci¹ - innym te¿ siê coœ nale¿y.
 KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Zapowiada siê ciekawie. Nowe mo¿liwoœci w pracy, wiêksze szanse na awans - oto, co mo¿e spotkaæ Ciê w najbli¿szym czasie. Niewykluczone,
¿e mo¿esz zmieniæ miejsce zamieszkania, a nawet spotkaæ osobê, z któr¹ zwi¹¿esz swoje dalsze losy. Szykuje siê sporo zmian, ale podchodŸ
do tego z dystansem i nie bój siê, ¿e nie dasz sobie rady.
 WODNIK 21.01-19.02
Nic nie zak³óci spokoju w twoim zwi¹zku – jeszcze bardziej pog³êbi¹ siê miêdzy wami wiêzi
partnerskie. Osoby samotne nie powinny narzekaæ, bowiem szykuj¹ siê nowe znajomoœci, romanse, flirty i przyjaŸnie. Jeœli chcesz zrobiæ na
kimœ wra¿enie, powa¿nie zastanów siê zanim
przefarbujesz w³osy lub zrobisz trwa³¹, bo mo¿esz potem ¿a³owaæ.
 RYBY 20.02-20.03
¯yczliwoœæ i sympatia okazywana Ci przez otoczenie bardzo ciê wzmocni¹ i natchn¹ optymizmem. Nie zapomnij, aby zrewan¿owaæ siê tym
samym. Praca jest Twoj¹ pasj¹, irytuj¹ natomiast
zarobki. Mo¿e czas zacz¹æ negocjacje z szefem
dotycz¹ce podwy¿ki. Masz wiele argumentów na
to, aby go przekonaæ do siebie. Poka¿ siê wiêc
z jak najlepszej strony.
Merlin

ZAJRZYJMY DO KUCHNI
Kuchnia dla zdrowia to tak¿e nalewki. Ma³y kieliszeczek
potrafi znakomicie dopomóc w trudnych sytuacjach.

✓

Nalewka orzechowa (na ¿o³¹dek): 0,5 kg zielonych, niedojrza³ych orzechów w³oskich rozdrobniæ (np. w plastry), dodaæ
garœæ rodzynek i zalaæ w s³oju mieszank¹ litra wódki czystej
i 0,25 spirytusu. Po miesi¹cu zlaæ p³yn do butli, pozosta³oœæ zasypaæ 1,5 szklanki cukru i zostawiæ na 2 tygodnie, mieszaj¹c.
Powsta³y syrop zlaæ do butli z alkoholem, a orzechy z rodzynkami wymoczyæ w 0,5 litra lekko letniej wody, odcedziæ, dodaæ do alkoholu. Wymieszaæ, odstawiæ w ciemne
miejsce a po 3-5 miesi¹cach przefiltrowaæ przez p³ótno lub papierowy filtr do kawy.
Gotowe!

✓

Nalewka malinowa (doskonale rozgrzewa): Kilogram malin uk³adaæ w s³oju
warstwami, przesypuj¹c 0,5 kg cukru, zamkn¹æ s³ój, zostawiæ na noc. Zalaæ 0,5
litra spirytusu i odstawiæ w ciemne miejsce. Po tygodniu zlaæ p³yn do butli, a do malin dodaæ sok z 1–2 cytryn, ewentualnie kilka goŸdzików, nieco esencji waniliowej
i kawa³ek cynamonu oraz szklankê czystej wódki. Po 3 tygodniach dodaæ p³yn do
ju¿ zlanego, wymieszaæ, przefiltrowaæ. Trzymaæ w ciemnych butelkach 4–6 miesiêcy, niech dojrzeje.

✓

Nalewka winogronowa (bardzo aromatyczna): Kilogram winogron mieszanych,
jasnych i ciemnych oraz pó³ kilo bardzo dojrza³ych œliwek (bez pestek; plus ew. kilka
suszonych), 10 sztuk rodzynek i jedn¹ wyszorowan¹ cytrynê, mieszamy z 0,75 - 1 kg
cukru, zalewamy litrem spirytusu 70% i, szczelnie zamkniête, odstawiamy na 20 dni
w ciemne, ciep³e miejsce. Nastêpnie cedzimy p³yn przez papierowy filtr do kawy, zlewamy do ciemnych butelek i odstawiamy w ch³odne miejsce na kolejne 3 tygodnie.

✓

Nalewka pigwowa (na przeziêbienia): rozdrobnione owoce zalaæ w proporcji 1:1
spirytusem 70%, zostawiæ w ciemnym miejscu na miesi¹c. Przygotowaæ konfiturê
z pigwy: bardzo dojrza³e, rozdrobnione owoce sma¿yæ w gêstym syropie cukrowym
przez kilka dni. Zlaæ do butli, na ka¿de pó³ litra alkoholu dodaæ pó³ szklanki konfitur pigwowych i pó³ szklanki miodu naturalnego p³ynnego, kilka kropli esencji waniliowej
i nieco drobno siekanej ¿ó³tej skórki cytrynowej. Wymieszaæ, po miesi¹cu przefiltroPyszna Józia
waæ do butelek, odstawiæ na kolejne 2–3 miesi¹ce, niech dojrzewa.

Krzyżówka Mieszkańca Nr 15
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POZIOMO: 1-A ropieñ, szankier. 1-J mniejsza od koœcio³a. 2-E bezwonny gaz palny. 3-A kieliszek alkoholu.
3-G amerykañski krewniak ¿ubra. 4-E marka butów
sportowych. 4-L lewy dop³yw Odry. 5-G daw.
Holenderski ¿aglowiec. 6-A miêdzy dniem a noc¹. 6-K
rozwora, zasuwa. 7-B sprawdza wyniki wyborów
(skrót). 7-G postaæ ¿eñska z „Pana Tadeusza”. 8-D
Y dla chemika. 8-J bazarowe stoisko. 9-F miasto nad
Odra. 10-A naczynie krwionoœne. 10-H ma³a cerkiew
(œwi¹tynia prawos³awna). 11-A pustynia w Chile.12-H
sportowiec z bia³¹ broni¹. 13-A maszyna do
doprowadzania powietrza do turbin gazowych. 14-J
œwiêtuje 16 maja. 15-E cz³owiek fa³szywy, zdrajca. 16-A
basen w ³aŸni ¿ydowskiej. 16-J dwunasta czêœæ roku.
PIONOWO: A-1 ³ódzki klub pi³karski. A-10 wojskowy
policjant. B-6 gaz musztardowy. C-1 Z w ZHP. C-10
materia³ wybuchowy w pocisku. D-6 s³odkie pieczywo
cukiernicze. E-1 pracuje na dachu. E-11 nazwa Grecji

10-M 16-K 11-N
1-A

11-G

jako prowincji rzymskiej. F-8 „pokój” Anglika. G-1 flirciarz, ba³amut. H-2 lewy dop³yw Wis³y. H-7 dojrzewa
w sadzie. H-12 miasto w Kazachstanie. I-3 zakrêt,
wira¿. I-9 popió³ z mia³em wêglowym. J-1 kwiatostan
¿yta, zbó¿. J-7 Josif, malarz rumuñski (zm. w 1958 r.)
J-12 filozof z Rotterdamu. K-5 mebel-rupieæ. L-1
ciastko z bit¹ œmietan¹. L-8 konkretyzm. £-4 potomstwo ptaków z jednego miotu. £-12 król Libii w latach
1951-69. M-1 przed nazwiskiem. N-8 daw. jednostka
pojemnoœci p³ynów. O-1 narty wodne. O-12 gryzoñ
roœlino¿erny, bielak, szarak.
opr. A. Kemski
Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem
redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania siê
gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 5/07: „Im wiêkszy post tym wiêkszy apetyt”. Nagrodê ksi¹¿kow¹
wylosowa³a: p. Wanda Kaczorek z ul. Targowej.
Po odbiór zapraszamy do 31 sierpnia br.

OG£OSZENIA DROBNE
ANTYKI

 OG£OSZENIA

NIERUCHOMOŚCI

RAMKA
Monety, banknoty, odznaczenia,
Monety,
banknoty,
dokumenty
- Domodznaczenia,
Aukcyjny
dokumenty
Dom
wyceni, kupi
lubAukcyjny
przyjmie wyna
ceni,
kupi lub przyjmie
na aukcje.
aukcje.
Tel. 022 407-02-20;
Tel. 022 407-02-20;
0506-0250506-025-125

PRAWNE

KUPIĘ
 Gruz – na drogê. Zlecê jej
wykonanie. Tel. 0600-12-00-55
 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

NIERUCHOMOŚCI/kupię

 Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria.
Tel. 0606-742-822
www.odkurzaczerainbow.pl
 Wersalkê - stan dobry, dywan
we³niany.
Tel. 022 813-47-82

 Bezpoœrednio kupiê plac na
Grochowie, zabudowany lub niezabudowany – pod budownictwo
wielorodzinne. Pilne!
Tel. 022 610-77-94; 0501-103-792

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam
 Kobielska - 44 m kw., 4/10, 3
pokoje, KW, do remontu, AG.
Tel. 0501-541-085

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia
 Lokal u¿ytkowy - 40 m kw.,
ewentualnie z kuchni¹.
Tel. 022 812-06-97
 Mieszkanie – 2 pokoje, 57 m kw.,
umeblowane. Tel. 0663-739-798
 Poszukujê pokoju na Pradze
Po³udnie.
Tel. 0602-43-00-20

NIERUCHOMOŚCI/wynajmę
 Gara¿ na Grochowie, bezpoœrednio.
Tel. 0601-93-74-57

NAUKA

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

 Angielski. Tel. 0691-985-034
 Fizyka/matematyka, matury,
doje¿d¿am, Dr. Tel. 0606-154-798
 LO dla Doros³ych.
Tel. 022 498-65-95
 Szkolenia z zakresu BHP.
Tel. 022 879-87-66
 Szko³a Policealna.
Tel. 022 498-65-95

 Mieszkanie w³asnoœciowe 79
m kw. na dwa oddzielne.
Tel. 022 613-50-08
 Mieszkanie 25 m kw., na wiêksze do 43 m kw. Tel. 0887-978-732

NIERUCHOMOŚCI
 Poszukujê do wynajêcia
kawalerki na Grochowie. Pilne.
Tel. 022 813-29-94; 0503-436-929

na produkcji i dobry stan zdrowia.
Tel. (022) 783-09-00

SZUKAM PRACY

 Atrakcyjne po¿yczki gotówkowe: 25.000 z³ - rata 291 z³,
50.000 z³ -582; 100.000 – 1165,
rrsp 7,08% rocznie, bez zaœwiadczeñ, Warszawa.
Tel. 022 592-94-60;
022 592-94-61;
022 438-91-12; 022 438-91-14

 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
 Oœrodek Badañ Naukowych
zaprasza zdrowe osoby pal¹ce
w wieku 30-60 lat do udzia³u
w p³atnych ciekawych projektach
badawczych. Szczegó³y: www.
ciekawebadania.pl lub pod bezp³atn¹ infolini¹ 0-800 170 370
(pon.-pt. 09.00-17.00).
 Terapia psychologiczna i logopedyczna – pe³en zakres us³ug.
Tel. 022 612-16-60; 0605-765-646

 OG£OSZENIA

 Pedagog wychowania przedszkolnego z terapi¹ - poszukuje
pracy.
Tel. 022 353-78-22

BIZNES

MEDYCZNE

DROBNE

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

 Atena Security zatrudni do
ochrony obiektów na terenie
Pragi i okolic.
Tel. 022 853-05-05
ATENA SECURITY ZATRUDNI KIEROWNIKA OCHRONY. WYMAGAMY; LICENCJA II, SAMOCHÓD, DOŒWIADCZENIE W KIEROWARAMKA
NIU ZESPO£EM PRACOWNIKÓW.
Ekspedientki/ów
doœwiadW-WA, UL. zDOMINIczeniem
w dziale
miêsnym
zaKAÑSKA
9 LUB
e-mail:
trudni
sklep
przy
Tarnowiecochrona@atenasecurity.pl
kiej. Informacje tel. 022 740 Ekspedientki/ów, kasjerki/ów zatrudni sklep przy Tarnowieckiej. Informacje tel.
022 740-01-9001
Ekspedientki/ów z doœwiadczeniem w dziale miêsnym
zatrudni sklep przy Tarnowieckiej. Informacje tel.
022 740-01-90
-90
 FRYZJERA DO SALONU –
PRAGA P£D.
Tel. 022 610-55-78
 OŒRODEK REHABILITACYJNO-LECZNICZY „MARIANNA” ZATRUDNI OSOBY CHÊTNE DO OPIEKI
NAD PACJENTAMI. MILE
WIDZIANE DOŒWIADCZENIE. INFORMACJE PROSZÊ KIEROWAÆ POD ADRES MAJDAN 58, NUMER
TELEFONU (022)789-08-00
lub E-MAIL: MARIANNA
@MEDISYSTEM.PL
 Potrzebna fryzjerka ul. Igañska
2.
Tel. 022 810-85-31
RAMKA
UNIWERSUM zatrudni pra UNIWERSUM zatrudni pracowników na parkingach
cowników na parkingach strzestrze¿onych. Tel. 0600-930-327
¿onych. Tel. 0600-930-327
 Zak³ad Produkcyjny w Sulejówku zatrudni pakowaczy,
praca zmianowa, umowa o pracê. Wymagane doœwiadczenie

RAMKA
Doradztwo Prawne – pe³ny zakres. Kancelaria Prawna Pietruk
Doradztwo
Prawne – pe³ny
zas.c. Konkurencyjne
ceny
kres.
Kancelaria Prawna
ul. Grochowska
306/308Pietruk
lok.
s.c.
ul. Gro29.Konkurencyjne
Tel. 022ceny
879-92-29;
chowska 0502-27-51-94;
306/308 lok. 29. Tel.
022 879-92-29;
0502-27-51-94;
www.pietruk.eu
www.pietruk.eu
 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 adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cywilne, karne, rodzinne, spadkowe. Wawer - Anin ul. Ukoœna.
Tel. 022 613-04-30; 0603-807-481
 KANCELARIA ADWOKACKA – prawo cywilne, karne, spadkowe, rodzinne – obs³uga. Porady. Miêdzylesie 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
 Przyjmê na pokój sympatyczn¹
studentkê lub pracuj¹c¹ samotn¹
pani¹ – do starszej samotnej osoby. Warunki do omówienia. Wiadomoœæ
Tel. 022 810-12-03
RAMKA
Skup z³omu metali kolorowych. Stary punkt – nowe ceSkup
z³omu
metali
ny! Ul.
Kawcza
40.kolorowych.
Stary punkt Tel.
– nowe
ceny! Ul.
0600-236-046
Kawcza 40. Tel. 0600-236-046
 Tanie ogrzewanie – domy, magazyny. Zasyp pieca raz na tydzieñ.
Tel. 066 567-85-29

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
 Aby pralka, lodówka.
Tel. 022 671-80-49;
0601-361-830; 0604-910-643
 Anteny SAT TV, kamery – 24
h.
Tel. 0602-396-976
 ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka,Promocja dekoder Polsatu
za 149 i 35 z³/m-c, satelity bez
op³at 700 programów w tym 17
polskich (Polonia, TRWAM), anteny TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja!
„Lemag”W-wa, ul. Br. Czecha
29.
Tel. 022 815-47-25;
0501-123-566;
 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
 Elektryczne.
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
 Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 022 870-27-39;
0502-208-813
 Elektryczne – uprawnienia.
Tel. 022 810-29-77
 FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta.
Tel. 0603-40-90-20
 Futra, ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe, przeróbki, wszelkie naprawy. Ul. Zamieniecka 63.
Tel. 022 610-23-05
 G&G Elektronik serwis RTV
ul. Bora-Komorowskiego 8. Tel.
022 671-33-22 Naprawy sprzêtu; telewizory, wie¿e, magnetowidy, odtwarzacze, piloty –
sprzeda¿ – osprzêt – anteny, instalacje.
 Gaz, hydraulika – 24 h, naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia gazowe.
Tel. 022 610-72-31;
0662-065-292
 Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia, przeróbki, naprawy.
Tel. 022 610-88-27;
0604-798-744
 Glazura, malowanie, tapetowanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 615-58-13,
0504 61 88 88
 Glazura, hydraulika, remonty.
Tel. 022 671-05-82
 Glazura, remonty.
Tel. 022 424-32-07; 0692-881-945
 Fotograf - Piotr Haczyñski.
Œluby, wesela, reporta¿e.
Tel. 0502-444-916; 022 872-03-71
 Hydrauliczne.
Tel. 022 615-58-13;
0504-61-88-88
 Hydrauliczne, gazowe – osobiœcie.
Tel. 022 610-81-21;
0607-773-106
 Hydrauliczne, Wod.-Kan.
Gaz., CO, Piece.
Tel. 022 613-82-96; 0696-321-228
 Licencjonowane tanie zarz¹dzanie nieruchomoœciami Cameo Sp. z o.o.
Tel. 022 813-90-35; 0501-399-794

REKLAMA

DROBNE

 Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 022 612-01-95;
0510-711-163
 Malowanie, tapetowanie, panele.
Tel. 022 615-76-97;
0695-679-521
 Malowanie, tapetowanie.
Tel. 022 615-58-13;
0504-61-88-88
 Malowanie, remonty.
Tel. 022 424-32-07; 0692-881-945
 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
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yNieodp³atnie
odbieram
zu¿yty
ty sprzêt AGD
(bez lodówek)
sprzêt
lodówek)
z³om w AGD
ka¿dej (bez
postaci,
makuz³om
w
ka¿dej
postaci,
makulalaturê, st³uczkê. W³asny
turê,
st³uczkê.
W³asnypiwnic.
transtransport.
Sprz¹tanie
port. Sprz¹tanie
piwnic.
Tel.
Tel. 022
499-20-62
022 499-20-62
 Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywanów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 022 870-09-54
 Pranie dywanów, wyk³adzin
i tapicerki meblowej.
Tel. 0510-126-840
 Pranie Karcherem dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, 9 lat praktyki. Dojazd gratis.
Tel. 022 619-40-13; 0502-928-142
 PRASOWANIE.
Tel. 0604-900-233
 Przeprowadzki z pakowaniem, tanio.
Tel. 022 810-25-72; 0501-190-127
RAMKA
Remonty (równie¿ kompleksowe)
Remonty
(równie¿
komple– firmy
i osoby
pryksowe)
firmy–i szybko
osoby prywatwatne. –Tanio
– soline.
Tanio
–
szybko
–
solidnie.
dnie.
Tel. 0507-080-611
Tel. 0507-080-611
 REMONTY, przeprowadzki.
Tel. 0502-088-052
 Remonty mieszkañ.
Tel. 0691-040-034
RAMKA
Sprzeda¿ i monta¿ okien. Ce Sprzeda¿ i monta¿ okien. Ceny producenta. Rachunki. Tany producenta. Rachunki. Tanio, solidnie, szybko.
nio, solidnie, szybko. Tel. 0507Tel. 0507-080-611
080-611
 STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie, szafy, pawlacze i inne.
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
 STOLARSTWO - MEBLE
KUCHENNE, SZAFY WNÊKOWE.
Tel. 022 872-15-63;
0509-335-263
 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
REKLAMA
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Dzielnicowo na sportowo
Rowerem przez USA
Od kilku lat je¿d¿¹ w ró¿ne zak¹tki œwiata na rowerach. W ten sposób trójka m³odych ludzi realizuje swoje marzenia. Zmêczenie, ból, przekraczanie samego siebie – kolarskie katharsis. Tym
jest dla nich rower. Przejechali ju¿ pó³ Europy,
teraz czas na USA.
Na rowerach je¿d¿¹ od pierwszych lat swojego ¿ycia. Jak wiêkszoœæ dzieci, zaczynali od zwiedzania okolicy.
- Moje pocz¹tki by³y doœæ dramatyczne. Gdy mia³em trzy lata
próbowa³em zjechaæ ma³ym trójko³owym rowerkiem do gara¿u,
który niestety by³ zamkniêty. Potem dziadek uczy³ mnie jeŸdziæ po
okolicznych laskach falenickich na normalnym rowerze – mówi
Grzegorz Tarnowski. – Pamiêtam te¿, ¿e kiedyœ poprowadzi³em na
rowerach grupkê dzieci a¿ do Miêdzylesia. D³ugo szukali nas rodzice. I tak mi chyba zosta³o, ¿e prowadzê kogoœ na kolejne, coraz dalsze wyprawy.

s¹ pe³ni optymizmu. - Zdarza³y siê czasami momenty zw¹tpienia –
mówi Radek Dumania. - Planowaliœmy gdzieœ dojechaæ, ale okazywa³o siê, ¿e jest ju¿ ciemno, b¹dŸ pada deszcz. Wtedy niestety siê
zatrzymywaliœmy. Ale to by³y jakieœ pojedyncze punkty naszej
podró¿y. Nigdy nie odpuœciliœmy ¿adnej wyprawy w trakcie jej
trwania.
Dziêki sponsorom zdobyli fundusze na pokrycie najwa¿niejszych wydatków. I chocia¿ bud¿et wci¹¿ nie jest zamkniêty, nie zrezygnuj¹. Wszak upór jest wa¿n¹ cech¹ ka¿dego podró¿nika.
Piotr Bartoszewicz

COPA WSWM
Chocia¿ wakacje dobiegaj¹ koñca, w naszym
mieœcie nie brakuje sportowych imprez, organizowanych na œwie¿ym powietrzu. 18 sierpnia na
boisku Szko³y Podstawowej nr 246 przy ul. Bia³owieskiej rozegrano Turniej Pi³karski COPA
WSWM.
Do rozgrywek zorganizowanych przez Wspólnotê Samorz¹dow¹ Województwa Mazowieckiego (WSWM) oraz Akademickie Ko³o Wspólnoty Samorz¹dowej przyst¹pi³o szeœæ dru¿yn,
w których zagrali m.in. samorz¹dowcy oraz przedstawiciele Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego. Poniewa¿ by³ to turniej
otwarty (ka¿dy móg³ zg³osiæ dru¿ynê), na boisku rywalizowali
ze sob¹ zawodnicy kilkunastoletni, jak i... bardziej „doœwiadczeni”.
- Mo¿na powiedzieæ, ¿e byliœmy ekip¹ seniorów – mówi £ukasz
Markiewicz z dru¿yny Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego.–
To œwietna zabawa, jest sobota, jest s³oñce, s¹ z nami ¿ony, dzieci.
Jest super.

Na studiach zaczê³y siê powa¿niejsze wyprawy: Mazury, Bieszczady, póŸniej Bia³oruœ, Kraje Nadba³tyckie, Wielka Brytania
i wiele innych. S¹ zespo³em, je¿d¿¹ w dwu- lub trzyosobowym
sk³adzie. Ka¿dy ma swoje zadania. Agata Biesiada, ich lingwista
i fotograf, do ka¿dej wyprawy wnosi tak¿e urok i kobiecy wdziêk.
Radek Dumania dokumentuje podró¿e za pomoc¹ kamery i pióra.
Grzegorz Tarnowski jest g³ównym organizatorem wypraw. Bardzo
dobrze sprawdza siê jako przewodnik i mechanik. O swojej pasji
opowiadaj¹ na w³asnej stronie internetowej, oraz blogu. Wystêpowali te¿ w radiowych audycjach.
W trakcie podró¿y spotykaj¹ wielu ¿yczliwych ludzi. W Polsce
niektórzy dziwi¹ siê, ¿e na rowerze mo¿na jeŸdziæ tak daleko. Ale
czasami zdarzaj¹ siê te¿ niemi³e sytuacje: - Rozbijamy namiot
w miejscu, które nie wygl¹da na teren prywatny, a rano przychodzi
gospodarz i szczuje nas psami. Tak bywa. Zarówno w Polsce jak
i za granic¹ – mówi Grzegorz.
Do USA wylatuj¹ 13 wrzeœnia. Chc¹ przejechaæ przez zachodnie
wybrze¿e Stanów Zjednoczonych. Po drodze: Seattle, Las Vegas,
San Francisco, a tak¿e Góry Kaskadowe i Wielki Kanion Kolorado.
Razem 3000 kilometrów. To ich najd³u¿sza wyprawa, ale wszyscy

Zwyciêzcy turnieju „Nasz Piastów”

Na pocz¹tku dru¿yny rywalizowa³y ze sob¹ w dwóch grupach.
Zwyciêzcy grup: Nasz Piastów i FC Bia³owieska, zagrali w „wielkim finale”, natomiast zespo³y, które zajê³y drugie miejsce: Bródno
– Targówek i ¯u¿el Grochów, spotka³y siê w „finale pocieszenia”.
Zawodnicy dostarczyli kibicom wiele emocji, zw³aszcza w finale,
w którym samorz¹dowcy z Piastowa, dopiero w rzutach karnych,

pokonali faworytów turnieju, pi³karzy z Bia³owieskiej. W regulaminowym czasie, mecz zakoñczy³ siê wynikiem 2: 2. Tytu³ „Króla
Strzelców” wywalczy³ Pawe³ £uszczyñski, z dru¿yny Bródno –
Targówek, która ostatecznie zajê³a 3 miejsce.
Oprócz emocji pi³karskich, na terenie boiska zosta³y zapewnione
dodatkowe atrakcje m.in. grill przy piosenkach o tematyce sportowej.
- To nasza kolejna inicjatywa, z któr¹ wyszliœmy do mieszkañców Warszawy. Mamy wiele pomys³ów, które staramy siê powoli
wdra¿aæ. Mam nadziejê, ¿e z ka¿dym rokiem, od strony organizacyjnej, bêdzie to wygl¹da³o jeszcze lepiej – mówi Adrian Jaworski, przewodnicz¹cy Akademickiego Ko³a Wspólnoty Samorz¹dowej.
Niew¹tpliwie turniej by³ dobr¹ okazj¹ do tego, aby w luŸnej atmosferze spotkaæ siê z radnymi i samorz¹dowcami, którzy na co
dzieñ s¹ raczej niedostêpni szerszemu gronu warszawiaków.
PB

Krytycznie na Wiatraku
31 sierpnia, w ostatni pi¹tek miesi¹ca, po³udniowoprascy rowerzyœci po raz kolejny wezm¹
udzia³ w Warszawskiej Masie Krytycznej. Kilka
minut po 17.00 rusz¹ z ronda Wiatraczna na Plac
Zamkowy.
- Prawdopodobnie ju¿ w czasie tego Zjazdu bêdziemy kolportowaæ Prask¹ Mapê Rower¹, na której zaznaczone zostan¹ wszystkie
œcie¿ki i drogi rowerowe – powiedzia³ „Mieszkañcowi” mi³oœnik

dwóch kó³ek, radny Maciej Bogucki. – A po rozpoczêciu roku
szkolnego tê mapê bêdziemy rozprowadzaæ m.in. w szko³ach,
w sklepach i serwisach rowerowych. Od maja bie¿¹cego roku zacieœnia siê wspó³praca pomiêdzy Prask¹ Grup¹ Rowerow¹, a tutejszym urzêdem i samorz¹dowcami.
W po³owie sierpnia dosz³o do dziewi¹tego ju¿ spotkania rowerzystów z w³adzami dzielnicy. G³ównym tematem spotkania by³a
organizacja pikniku, który cykliœci chc¹ zrobiæ 16 wrzeœnia. Pomoc¹ w realizacji pikniku s³u¿¹ w³adze i Centrum Promocji Kultury.
Czynny udzia³ w imprezie zapowiedzia³o Medyczne Studium Zawodowe i Stacja Krwiodawstwa, a tak¿e Stra¿ Miejska i Policja,
która ma bezp³atnie znakowaæ ultrafioletem rowery. Z drobniejszych efektów wspomnianej wspó³pracy, ale za to bardzo u³atwiaj¹cych rowerzystom codzienne ¿ycie, warto zaznaczyæ budowê
przed urzêdem dzielnicy nowego stojaka dla rowerów. Ju¿ nied³ugo
nowy „parking” zast¹pi stare (widoczne na zdjêciu) stojaki.
ar
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FON-MED

MASAŻ
Masa¿ysta dyplomowany

tel. 0698−994−600

APARATY SŁUCHOWE
03-916 Warszawa
ul. Walecznych 5
- Saska Kêpa
tel. 022 616-13-05;
0669-045-354
poniedzia³ek-pi¹tek
9.00-17.00

BERNAFON

REFUNDACJA

Bez
p³a
tn
s³u e bad
chu an
ie

 klasyczny
 odchudzaj¹cy
 relaksacyjny

Zapraszamy do nowej lecznicy
Fundacji Zdrowie

CENTRUM MEDYCZNE
FUNDACJI ZDROWIE
Międzylesie vis a vis Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 17, 04−730 Warszawa
pn.−pt. godz 7.30–21.00; sob. godz 9.00–15.00

Oferujemy Państwu, w miłym i komfortowym miejscu
 konsultacje lekarskie  badania laboratoryjne
 szczepienia ochronne
Recepcja: tel. (0−22) 812 51 50, fax. (0−22) 815 25 90
Więcej informacji na stronie www.medserwis.pl; www.fundacjazdrowie.com.pl
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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

DELTA – każdy może
słyszeć lepiej
Firma Oticon, wiod¹cy producent
aparatów s³uchowych wprowadzi³a na rynek aparat Delta, który
burzy dotychczasowe wyobra¿enia na temat wygl¹du i mo¿liwoœci aparatów s³uchowych.
Delta, aparat s³uchowy o atrakcyjnym trójk¹tnym kszta³cie, dostêpny w 17 ¿ywych kolorach ma wiêcej wspólnego z nowoczesnymi, miniaturowymi urz¹dzeniami hi-tech ni¿ z tradycyjnymi wyobra¿eniami o aparatach s³uchowych.
Nowatorskie wzornictwo i styl Delty zosta³y
nagrodzone w 2006 roku presti¿ow¹ nagrod¹
œwiatowych projektantów Red Dot Design
w kategorii „Best of the best”.
Unikalny wygl¹d Delty idzie w parze z jej dzia³aniem. Wykorzystuj¹c najnowoczeœniejsz¹ technikê cyfrowego przetwarzania dŸwiêku, aparat
w ci¹gu sekundy dokonuje tysiêcy zmian w ustawieniu, aby st³umiæ otaczaj¹cy nas ha³as i poprawiæ rozumienie mowy. Jest to niezwykle wa¿ne,
je¿eli weŸmie siê pod uwagê, ¿e obecnie nawet co
druga osoba powy¿ej piêædziesi¹tego roku ¿ycia
ma problemy z rozumieniem mowy w ha³asie.
Jedyny w swoim rodzaju trójk¹tny kszta³t
wzmacniacza aparatu Delta zapewnia optymalne
po³o¿enie systemu nowoczesnych mikrofonów
kierunkowych w p³aszczyŸnie poziomej w odstêpie 9 mm, a s³uchawka umieszczona w przewodzie s³uchowym (tzw. RITE - receiver in the ear),
zapewnia niespotykane dot¹d wzmocnienie w zakresie du¿ych czêstotliwoœci.
W Delcie zastosowano równie¿ system wielopasmowej adaptacyjnej kierunkowoœci, dziêki
czemu nieprzerwanie dokonuje ona wyboru takiej
metody przetwarzania dŸwiêku, która zapewnia
najlepszy odbiór mowy w szumie oraz potrafi

st³umiæ ha³as
pochodz¹cy
z kilku Ÿróde³
jednoczeœnie.
Gdy w ha³asie
pojawia
siê
mowa, Delta
wykorzystuje
zaawansowan¹
t e c h n o l o g i ê Oticon Delta - aparat XXI wieku
VoiceFinder™ (wykrywania mowy), aby zapewniæ optymaln¹ redukcjê ha³asu w zakresie czêstotliwoœci pasma mowy. Narzêdziem umo¿liwiaj¹cym harmonijne wspó³dzia³anie systemów redukcji ha³asu, kompresji i kierunkowoœci jest system
Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence),
w który wyposa¿ony jest aparat Delta.
- Bez w¹tpienia Delta ma niewiele wspólnego
z aparatami s³uchowymi wykorzystywanymi przez
naszych dziadków – mówi Andrzej Konopka, prezes zarz¹du Oticon Polska sp. z o.o. – To urz¹dzenie wspomagaj¹ce s³yszenie, które ³¹czy najnowoczeœniejsze technologie i osi¹gniêcia w dziedzinie audiologii ze wspó³czesnym, atrakcyjnym
designem. Delta jest produktem dla osób, które
potrzebuj¹ poprawy komfortu s³yszenia, aktywnych, dbaj¹cych o zdrowie, lecz tak¿e przywi¹zuj¹cych wagê do atrakcyjnego wygl¹du.
Aparat Delta mo¿na dopasowaæ do ró¿nych rodzajów ubytków s³uchu do 80 dB. Dostêpny jest
w trzech segmentach cenowych, a raz na piêæ lat
zakup Delty mo¿e byæ czêœciowo refundowany
przez NFZ.
Je¿eli chcesz pos³uchaæ, jak s³yszy siê w aparacie
Delta, skontaktuj siê z oddzia³ami firmy FONIKON, która œwiadczy us³ugi dla osób s³abos³ysz¹cych. Zapraszamy tak¿e na bezp³atne badania s³uchu i porady specjalisty protetyka s³uchu. 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

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:

W−WA, UL. FIELDORFA 40
tel. 022 423 25 90, 0604−231−476

OSTRE DYŻURY
Biuro Polityki Zdrowotnej Urzêdu m.st. Warszawy w uzgodnieniu
z warszawskimi placówkami s³u¿by zdrowia ustali³o poni¿szy
grafik ca³odobowych dy¿urów.

DYŻURY ORTOPEDYCZNO−URAZOWE
poniedzia³ki - Szpital Chirurgii Urazowej ul. Barska 16/20
wtorki - Szpital Bródnowski ul. Kondratowicza 8
œrody - Klinika Ortopedii ul. Lindleya 4
W pozosta³e dni:
czwartki - jednoczeœnie wszystkie ortopedyczne oddzia³y miejskie
pi¹tki - Szpital Czerniakowski ul. Stêpiñska 19/25
soboty - Szpital Œródmiejski „Solec” ul. Solec 93
niedziele - Szpital Praski Al. Solidarnoœci 67, Szpital Bielañski ul. Ceg³owska 80

DYŻURY OKULISTYCZNE
01.09. (sobota) Czerniakowska 231
02.09. (niedziela) Szaserów 128
03.09. (poniedzia³ek) Czerniakowska 231
04.09. (wtorek) Bursztynowa 2 (doroœli) - Niek³añska 4/24 (dzieci)
05.09. (œroda) Lindleya 4
06.09. (czwartek) Sierakowskiego 13
07.09. (pi¹tek) Wo³oska 137
08.09. (sobota) Szaserów 128
09.09. (niedziela) Sierakowskiego 13
10.09. (poniedzia³ek) Stêpiñska 19/25
11.09. (wtorek) Bursztynowa 2 (doroœli) - Niek³añska 4/24 (dzieci)
12.09. (œroda) Lindleya 4
13.09. (czwartek) Sierakowskiego 13
14.09. (pi¹tek) Kondratowicza 8
15.09. (sobota) Czerniakowska 231
Klinika Okulistyki WIML ul. Krasiñskiego 54, Klinika Okulistyki CZD al. Dzieci Polskich 20
zapewniaj¹ pomoc doraŸn¹ zgodnie z ogólnymi warunkami kontraktu.

DYŻURY LARYNGOLOGICZNE
01.09. (sobota) Banacha 1a/Ceg³owska 80
02.09. (niedziela) Miêdzylesie, Bursztynowa 2/Ceg³owska 80
03.09. (poniedzia³ek) Wo³oska 137/Ceg³owska 80
04.09. (wtorek) Stêpiñska 19/25/Ceg³owska 80
05.09. (œroda) Banacha 1a/Ceg³owska 80
06.09. (czwartek) Kondratowicza 8/Ceg³owska 80
07.09. (pi¹tek) Szaserów 128/Ceg³owska 80
08.09. (sobota) Wo³oska 137/Ceg³owska 80
09.09. (niedziela) Banacha 1a/Ceg³owska 80
10.09. (poniedzia³ek) Miêdzylesie, Bursztynowa 2/Ceg³owska 80
11.09. (wtorek) Stêpiñska 19/25/Ceg³owska 80
12.09. (œroda) Banacha 1a/Ceg³owska 80
13.09. (czwartek) Kondratowicza 8/Ceg³owska 80
14.09. (pi¹tek) Szaserów 128/Ceg³owska 80
15.09. (sobota) Banacha 1a/Ceg³owska 80
REKLAMA

Sanatorium Uzdrowiskowe

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!

Zg o d a

zaprasza na 14−dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne
(z dofinansowaniem z PFRON) w terminach:

12.10.2007 do 25.10.2007 – 980 z³
18.11.2007 do 01.12.2007 – 938 z³

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

REKLAMA

ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

03.11.2007 do 16.11.2007 – 938 z³
03.12.2007 do 16.12.2007 – 938 z³

Oferujemy: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, bogaty program
kulturalno-rozrywkowy oraz szerok¹ gamê zabiegów balneologicznych.
W pobli¿u lodowisko i wyci¹gi narciarskie oraz inne atrakcje!!!

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

DOMOWY LEKARZ
– marzenie emeryta
Przez dwa miesi¹ce lekarze nie mogli wyleczyæ owrzodzenia
troficznego na goleni u Tamary Rasskazowoj (43 lata), dopóki chora przez przypadek nie trafi³a do traumatologa, stosuj¹cego w praktyce urz¹dzenie VITAFON.
Kiedy ju¿ po trzech zabiegach z zastosowaniem tego z pozoru prostego urz¹dzenia chora poprosi³a o zabiegi na basenie, lekarze nie mogli wyjœæ
ze zdziwienia: wrzód ca³kowicie znikn¹³. Takie przypadki nie s¹ rzadkoœci¹ w praktyce stosowania tego nowoczesnego urz¹dzenia, które zd¹¿y³o ju¿ zdobyæ du¿¹ popularnoœæ. W jaki sposób VITAFON radzi sobie z chorobami? Leczy sama krew – w VITAFONIE wykorzystuje siê mikrowibracje na tych samych czêstotliwoœciach,
na jakich dzia³aj¹ naturalne mikrowibracje w³ókien miêœniowych.
Dziêki temu w promieniu 7-10 cm o kilka razy zwiêksza siê nie tylko przep³yw krwi, lecz równie¿ limfy.
Takiego efektu nie osi¹gnie siê ani za pomoc¹ lekarstw, ani za pomoc¹ masa¿u czy innych znanych metod. Mo¿liwoœæ leczenia w domowych warunkach, prostota i bezpieczeñstwo zastosowania, gwarancja
producenta, brak efektów ubocznych czyni¹ z tego urz¹dzenia idealne uzupe³nienie domowej apteczki. VITAFON ju¿ zdoby³ renomê „domowego lekarza”. Zwalcza takie choroby, jak zapalenie korzonków nerwowych, nadciœnienie, przewlek³y bronchit, zapalenie gruczo³u krokowego.
Ci, którzy mieli okazjê kupiæ i wypróbowaæ jego dzia³anie na sobie, z regu³y kupuj¹ kolejne urz¹dzenia, dla swojej rodziny lub znajomych. Lepszej rekomendacji byæ nie mo¿e. Zw³aszcza ze strony zadowolonych emerytów.

Wibroakustyczne urz¹dzenie VITAFON mo¿na nabyæ:
Sklep Rehabilitacyjny, Warszawa Al. Jana Paw³a II 52/54, tel. 022 831-76-69
Sklep Rehabilitacyjny, Warszawa Al. KEN 93, tel. 022 644-02-41
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W przeddzieñ wybuchu Powstania Warszawskiego kombatanci, mieszkañcy, radni, przedstawiciele
po³udniowopraskiego
Urzêdu Dzielnicy
z burmistrzem Tomaszem Kucharskim
z³o¿yli kwiaty w miejscach pamiêci bohaterskich walk powstañczych.
Dla Barbary Koliñskiej
pseud. „Baœka”, Janiny Skiwskiej pseud.”Janka”, Leonarda

Ranca pseud. „Grajcarek” oraz
Leszka Rylskiego pseud.
„San”- ¿o³nierzy AK, by³ to
czas refleksji i wspomnieñ
o prze¿ytych 63 lata temu wydarzeniach.
  
7 sierpnia br. w galerii „poci¹g do sztuki” na Stacji Metro
Œwiêtokrzyska otwarto wystawê „Amulety 44’”. Organizatorem wystawy jest Muzeum Po-

wstania Warszawskiego i galeria „poci¹g do sztuki”. Wystawê na stacji Metro Œwiêtokrzyska, ogl¹daæ mo¿na do 7 wrze-

Z MI

ASTA

œnia br. PóŸniej zostanie zaprezentowana na wystawie plenerowej w Wilanowie oraz w Parku Wolnoœci na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego.
  
12 sierpnia w 63. rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego odby³y siê uroczystoœci przed
symboliczn¹ Mogi³¹ Poleg³ych
i Pomordowanych ¯o³nierzy AK
na Cmentarzu Bródnowskim,
gdzie z³o¿ono wi¹zanki kwiatów
i zapalono znicze. 18 sierpnia na
Skwerze im. P³k. A. W. ¯urowskiego w rocznicê rozwi¹zania
oddzia³ów praskiego Obwodu
AK po zdobyciu Pragi we wrzeœniu 1944 roku z³o¿ono wieñce
i wi¹zanki kwiatów.
  
W niedzielê 19 sierpnia
z okazji 114. rocznicy urodzin
Stefana Starzyñskiego, zastêpca Prezydenta m. st. Warszawy
Jacek Wojciechowicz z³o¿y³
kwiaty przy Pomniku 29. Prezydenta stolicy na Placu Bankowym. Z³o¿ono równie¿ wi¹zanki kwiatów pod tablic¹ poœwiêcon¹ Stefanowi Starzyñskiemu przy ul. Senatorskiej
oraz przy Jego pomniku
w Ogrodzie Saskim oraz na
symbolicznym grobie prezydenta na Pow¹zkach.
  
20 tys. mieszkañców warszawskiej dzielnicy Targówek
podpisa³o siê w ci¹gu ostatnich
dni pod protestem przeciwko
budowie targowiska przy ul.

Radzymiñskiej - poinformowa³
rzecznik dzielnicy Targówek
Rafa³ Lasota. W³aœnie tam ma
siê przenieœæ czêœæ kupców ze
Stadionu Dziesiêciolecia.
Oko³o 1,5 tys. kupców handluj¹cych na koronie Stadionu X-lecia musi zakoñczyæ swoj¹ dzia³alnoœæ do 15 wrzeœnia. Reszta,
czyli ok. 2,5 tys. handluj¹cych na
b³oniach, ma czas na wyprowadzkê do koñca paŸdziernika. Czêœæ
kupców - g³ównie ze Stowarzyszenia „Stadion” - chce siê przenieœæ na Targówek, na dzia³kê
przy ul. Radzymiñskiej w okolicy
centrum handlowego M1. Na pocz¹tku sierpnia minister sportu
poinformowa³a, ¿e premier przekaza³ ten teren na potrzeby nowej
lokalizacji targowiska. Dzia³ka
jest w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa,
a zarz¹dzaæ ni¹ bêdzie Centralny
Oœrodek Sportu.
  
Wrzesieñ w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie to
czas typowo jesienny. Na wielu

roœlinach pojawiaj¹ siê dekoracyjne owoce oraz zaczynaj¹ siê
przebarwiaæ liœcie drzew.
W pe³ni kwitnienia s¹ astry
czasami zwane marcinkami.

W drugiej po³owie wrzeœnia
kwitn¹ jesienne z³ocienie, zimowity oraz zakwitn¹ tak¿e jesienne krokusy.
W kolekcji sadowniczej rumieni¹ siê jab³ka i dojrzewaj¹ jarzêbinowe „korale”.
Drzewo pigwy dŸwiga
swe okaza³e owoce o zielonkawej ow³osionej skórce,
a na krzewiastych pigwowcach
¿ó³c¹ siê twarde „jab³uszka”.
Ciekawostk¹ powsiñskich sadów s¹ dojrzewaj¹ce grusze
azjatyckie, które ci¹gle budz¹
zdziwienie ze wzglêdu na kszta³t owoców przypominaj¹cych
jab³ko.
  
We wtorek 14 sierpnia obchodzi³a uroczyœcie 101. rocznicê urodzin mieszkanka Domu
Pomocy Spo³ecznej im. „Matysiaków” przy ul. Arabskiej - pani Joanna Zielke.
  
W poniedzia³ek 3 wrzeœnia
w Sali Kolumnowej Urzêdu
Dzielnicy Rembertów odbêdzie
siê uroczyste otwarcie wystawy
fotografii Aleksandra Za³êskiego pt. „Stary Rembertów wczoraj i dziœ”, na któr¹ zapraszaj¹

Rada i Zarz¹d dzielnicy Rembertów.
Na zdjêciu dworek Or³owskich, namalowany przez Miros³awa Górskiego.
  
Od 3 wrzeœnia w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 12.00-14.00
rozpoczynaj¹ siê zapisy i rekrutacja do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Klubie Kultury
„Zacisze” ul. Blokowa 1. Stu-
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Zaproszenia dla mieszkańców
 Plac Szembeka 4A, klub Dziwny Œwiat Edwarda M. – 23.08.
godz. 18.30 - Brulion wêdrowca - goœæ i bohater: Maciej Malicki;
06.09. godz. 18.30 - Fabryka pachn¹ca czekolad¹ - goœæ i bohater:
Olgierd Budrewicz. Wstêp wolny.
 Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie, Muszla Koncertowa Park Skaryszewski im. I.J. Paderewskiego – 25.08.
godz.21.15 - Letnie Kino Plenerowe – „Spaleni s³oñcem” re¿. Nikita Micha³kow (rok 1994); 26.08. godz.18.00 – „W krainie operetki”. Wykonawcy: Justyna Reczeniedi – sopran (laureatka 1 nagrody ostatniej edycji konkursu operetkowego im. Iwony Borowickiej w Krakowie) oraz Trio Jerzego Cembrzyñskiego. Program
obejmuje s³ynne arie operowe i operetkowe. 02.09. godz. 13.00 –
Parada Paderewskiego – impreza poœwiêcona wybitnej postaci
œwiata polityki i kultury, patronowi Parku Skaryszewskiego –
Ignacemu Janowi Paderewskiemu. W programie m. in.: parada
orkiestr dêtych, koncert na dwóch scenach plenerowych, wystawa
fotograficzna, koncert w Muszli Koncertowej, pokaz sztucznych
ogni, imprezy towarzysz¹ce;
 Klub Kultury „Zastów” ul. Lucerny 13 - 02.09. godz. 16:00
Dzieñ Otwarty, impreza plenerowa pn. „Œwiêto pieczonego ziemniaka”, po³¹czona z zapisami do sekcji.
 Dom Kultury „Wygoda”ul. Koniecpolska - od 03.09. w godz.
14.00-19.00 zapisy do kó³ zainteresowañ: Dni otwarte DK-Wygoda pt.: ,,Dzieciêca Stolica Bis”; 09.09. godz. 16.00 – 18.00; Wystawa prac plastycznych uczestników Akcji lato w mieœcie 2007
pt.: ,,Wygodne wakacje”;
 Letnie Spacery Praskie – 25.08. godz. 10.00 - Szmulowizna.
Spotkanie z przewodnikiem na rogu ulic Kawêczyñskiej i Korsaka; 01.09. godz. 10.00 - Od wiœlanego brzegu do centrum Pragi.
Spotkanie z przewodnikiem na ul. K³opotowskiego l/3. Spacer po
Starej Pradze zapoznaj¹cy z czêœci¹ dzielnicy s¹siaduj¹c¹ z Wis³¹
i Portem Praskim.
 Ogród Botaniczny PAN w Powsinie ul. Prawdziwka 2 - 09.09
- „Po¿egnanie lata”: ostatni jesienny kiermasz ogrodniczy, na
którym producenci sprzedaj¹ roœliny do ogrodów i do domu, materia³y i sprzêt ogrodniczy i wiele innych. Na kiermaszu bezp³atne
porady ogrodnicze. XII Miêdzynarodowy Festiwal Pianistyczny
„Floralia Muzyczne – Muzyka w Kwiatach” - Koncerty fortepianowe: 02.09. Estrada M³odych godz. 14.00 - Agata Górska;
godz. 15.00 - Katarzyna Hajduk; 9.09. godz. 15.00 – Lidia Grychto³ówna „Babie lato”;16.09. godz. 15.00 – Joanna £awrynowicz
„Jesieñ w Ogrodzie”. Wystawy - Galeria Fangorówka; 01-26.09. Wystawa malarstwa Barbary Frankiewicz „Moje Ogrody II”;
01–23.09.- Wystawa fotografii Krzysztofa Machowskiego pt.
„Ogrody herbaciane Azji” zorganizowana przez Muzeum Azji
i Pacyfiku.

dentem mo¿e zostaæ osoba,
która wype³ni i z³o¿y deklaracjê, weŸmie udzia³ w wyk³adzie
inauguracyjnym 25 wrzeœnia
o godz. 12.00 i zadeklaruje
chêæ systematycznego uczestni-

czenia w zajêciach UTW. Rekrutacja, zapisy, sk³adanie deklaracji: opiekun UTW: Bogus³aw Falicki, kom. 607 615
852, e-mail: proeta@o2.pl
(ab) (mkp)
REKLAMA

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

PRZYJMUJEMY ZAPISY
DO SZKÓŁKI TENISOWEJ!

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

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

KREDYT
GOTÓWKOWY
KONSOLIDACYJNY

ZDROWIE I URODA

do 6 tys. złotych
na dowód osobisty

Dobre samopoczucie zapewni nowa fryzura czy wizyta u doskona³ej kosmetyczki, lecz Salony Piêknoœci Milord proponuj¹ tak¿e
znakomite zabiegi prozdrowotne!

Serocka 3

W pe³ni profesjonalny masa¿ to nie tylko g³êboki relaks,
lecz i ulga przy wielu dolegliwoœciach, bólach, napiêciach.
Krêgos³up, stawy, k³opoty
z kr¹¿eniem ¿ylnym i limfatycznym a nawet niektóre postaci bólu g³owy – wprawne
d³onie masa¿ystki Milorda
skutecznie rozprawi¹ siê
z problemem.
Defekty urody (tr¹dzik, tak¿e ropny, plamy, przebarwienia, blizny) poprawi nowoczesny, niezwykle skuteczny, laserowy aparat Skin Master,
który zarazem odm³odzi skórê
i znacznie spowolni procesy starzenia stymuluj¹c przy okazji produkcjê kolagenu
i elastyny.
Bezpieczne opalanie metod¹ natryskow¹ SUN SPA (bez raka skóry, przebarwieñ,
poparzeñ itp.) natychmiast zapewni 10-dniow¹, piêkn¹ opaleniznê.
W salonach Milord dbaj¹c o urodê, dbaj o zdrowie (zni¿ki od 50% a¿ do 70% na
wiele zabiegów kosmetycznych i fryzjerskich dla pañ emerytek tylko w œrody, w salonie Milord przy Kobielskiej 17).

Wejœcie:

Grochowska 152

022 610 52 00

SALONY PIĘKNOŚCI MILORD
www.salony−milord.pl
ul. Kobielska 17, tel. 022 610 85 03,
al. Waszyngtona 30/36, tel. 022 617 73 77

MIESZKANIEC 15

REKLAMA

REKLAMA

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

