NIERUCHOMOŒCI
LICENCJA NR 2455






K U P N O
SPRZEDA¯
WYNAJEM
KREDYTY

DENTAMEDICA

ul. Grochowska 173/175
(róg ul. Majdañskiej)

S TA C J A K O N T R O L I P O J A Z D Ó W
W E S O Ł A − Z I E L O N A

tel. 870-65-77, 870-65-81
870-70-77, 810-35-95,
www.krawczyk.pl

ul. Wspólna 49 obok Bomisu
tel. 773−52−97; 773−97−29

Zapraszamy:
 b a d a n i a r e j e s t r a c y j n e p o j a z d ó w d o 3 , 5 t D M C i p o j a z d ó w z i n s t a l a c j ą g a z o w ą pon. – pt. w godz. 800-2000
 regulacja zbieżności i geometria kó ł
sobota w godz. 800-1600

WESOŁA

REMBERTÓW

PRAGA

WAWER

GOCŁAW ul. Abrahama 2

 022 671−31−32; 022 673−89−01

RADOŚĆ

ul. Izbicka 9
 022 615−80−42; 022 615−82−08








stomatologia
implanty
protetyka
ortodoncja
chirurgia
RTG

Nr 22(443) ROK XVII

Niepotrzebna
wojna
Afera z lokalizacj¹ Stadionu Narodowego najlepiej pokazuje, jak
ludzie w³adzy nie potrafi¹ ze sob¹
rozmawiaæ. Naprzeciw siebie stanê³y dwie kobiety: minister sportu
i prezydent Warszawy, obie znane
dotychczas ze zrównowa¿onego
charakteru. Ale obie tak siê okopa³y w swych racjach i presti¿owych odniesieniach, ¿e nie s¹
w stanie wys³uchaæ swych racji.
Obie mia³y. Minister sportu podnosi³a, ¿e czas biegnie nieub³aganie, ¿e by³y ca³e miesi¹ce na wskazanie miejsca innego ni¿ okolice
Stadionu X-Lecia, z którego przecie¿ eksmitowano kupców, bo tam
mia³ powstaæ stadion otwarcia Euro
2012. Prezydent miasta z kolei
mówi³a: skoro jednak obiekt nie bêdzie budowany dok³adnie w miejscu Stadionu X-lecia, lecz obok, to
mo¿e znajdŸmy inn¹, sensowniejsz¹ urbanistycznie lokalizacjê.
W polityce w³aœnie tak jest: bardzo czêsto ka¿dy ma racjê, zale¿y
na co siê k³adzie nacisk. Tu jednak
powinno siê po³o¿yæ na terminowe
oddanie obiektu, który bêdzie s³u¿y³
warszawiakom tak¿e po pi³karskich
igrzyskach. Wiêc prezydent miasta
powinna wzi¹æ pod pachê teczuszki
i udaæ siê do pani minister. Powiedzieæ: mam obiekcje, co do miejsca. Jeœli obie panie by siê zgodzi³y, ¿e argumenty Hanny Gronkiewicz-Waltz s¹ zasadne, powinny razem - i dopiero wtedy - wyjœæ do
opinii publicznej i powiedzieæ: proszê Pañstwa, stadion warto wybudowaæ w innym miejscu. Ale proszê
siê nie niepokoiæ, zd¹¿ymy.
Tymczasem do akcji wyprowadzono ju¿ hufce bojowe, ju¿ siê
zrobi³a afera na skalê ogólnopolsk¹, ju¿ nowego premiera próbowano w to wci¹gn¹æ, choæ ma
wa¿niejsze sprawy na karku. Dobrze, ¿e w koñcu w³adze miasta
uzna³y, ¿e choæ podnosz¹ istotne
problemy, to jednak ju¿ jest na to
Tomasz Szymański
za póŸno.
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(do komputera, dla kierowców)
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 Promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie
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ul. Che³m¿yñska 1
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ul. Ostrobramska 73
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Bieg Niepodległości
Srebrne sygnety ze z³otym
god³em pañstwa otrzymaj¹
11 listopada zwyciêzcy
19. Biegu Niepodleg³oœci
w Warszawie. Udzia³ w nim
mo¿e wzi¹æ ka¿dy, kto ukoñczy³ 16 lat i ka¿dy otrzyma
okolicznoœciowy medal. 10kilometrowa trasa prowadzi
z Nowego Œwiatu do Wilanowa. Dotychczas zg³osi³o siê
blisko 2000 osób.
Nietuzinkow¹ nagrodê, jak¹ s¹ srebrne
pierœcienie, dostan¹ nie tylko triumfatorzy,
ale równie¿ osoba, która zajmie lokatê odpowiadaj¹c¹ liczbie rocznicowej uzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci, a wiêc 89. miejsce i osoba sklasyfikowana na 1918. pozycji.

Ka¿dego roku trasê do Wilanowa pokonuje coraz wiêcej osób. W 2002 roku liczba
koñcz¹cych bieg zbli¿y³a siê do tysi¹ca
(949), w 2003 przekroczy³a tysi¹c (1191),
w 2004 metê osi¹gnê³o 1275, w 2005 1540, a w 2006 - ponad 2000 osób.
W tym roku zawody uatrakcyjni¹ wystawione na Nowym Œwiecie przez Muzeum Wojska
Polskiego oraz Stowarzyszenie „Nowy Œwiat”
eksponaty militarne. Uczestnicy bêd¹ biegli
wœród armat i dzia³ z czasów I i II wojny œwiatowej. W pobli¿u Ronda de Gaulle'a ustawiony zostanie zabytkowy czo³g „Sherman”.
Organizatorzy - Warszawski Oœrodek
Sportu i Rekreacji - przygotowali jeszcze
kilka innych atrakcji. Jedn¹ z nich bêdzie
mo¿liwoœæ zrobienia pami¹tkowych zdjêæ
z... Marsza³kiem Józefem Pi³sudskim. W tê
rolê wcieli siê cz³onek Klubu Sobowtórów
Zbigniew Kowalczuk.

Zadbano równie¿ o pacemakerów czyli
tzw. zaj¹ców. Na wynik w granicach 40
minut chêtnych poprowadzi br¹zowy medalista mistrzostw Polski w maratonie
z 1999 i 2000 roku, zwyciêzca wielu biegów ulicznych Dariusz Wieczorek; na 45
minut - triumfator pierwszego Biegu Niepodleg³oœci z 1989 roku Jan Marchewka;
na 50 minut - jeden z czo³owych przed laty maratoñczyków Kazimierz Marczuk;
na 55 minut - olimpijczyk z Moskwy Andrzej Sajkowski, a tych, którzy za cel postawi¹ sobie pokonanie trasy w czasie jednej godziny poprowadzi Wies³aw Nadolny. Mo¿na bêdzie biec tak¿e z Paw³em Januszewskim - mistrzem Europy (1998)
i br¹zowym medalist¹ (2002) na 400 m
przez p³otki.
Start do biegu nast¹pi 11 listopada w samo po³udnie. Zg³aszaæ siê mo¿na do 9 listopada w godz. 12-18 i jeszcze w pi¹tek od 10
do 16 (jeœli nie zabraknie numerów, których
przygotowano 5000) w siedzibie WOSiR
przy ul. Rozbrat 26.
(MKP)

Zgubił ich brak wyobraźni
Kilkadziesi¹t osób zasi¹dzie na ³awie oskar¿onych za oszustwa, fa³szerstwa i poœwiadczenia nieprawdy po tym, jak policjanci wydzia³u do
walki z przestêpczoœci¹ gospodarcz¹ KSP zakoñczyli prowadzone od
3 lat œledztwo w sprawie licznych wy³udzeñ na szkodê banku na Pradze Po³udnie. Szacuje siê, ¿e straty banku powsta³e w wyniku dzia³ania grupy przestêpczej to co najmniej 3.500.000 z³otych.
Gdy tylko funkcjonariusze dowiedzieli siê o mo¿liwym procederze wy³udzeñ
kredytów na szerok¹ skalê,
postanowili bli¿ej przyjrzeæ
siê jej organizatorom. Podjête
dzia³ania potwierdzi³y przypuszczenia, a to, co odkryli
przekroczy³o nawet ich najœmielsze oczekiwania. Niezw³ocznie wszczêto w tej
sprawie œledztwo o oszustwo
kredytowe.
W trakcie prowadzonego
postêpowania ustalono, ¿e
w przeci¹gu tylko trzech miesiêcy tj. od wrzeœnia do listopada 2004 r. grupa w sk³ad,
której wchodzili m.in. pracownicy banku wyprowadzi³a
z systemu bankowego kwotê
oko³o 3.500.000 z³otych.
Jak ustalili œledczy, po¿yczki udzielane by³y podstawionym lub fikcyjnym osobom
w wysokoœci kilkadziesiêciu
tysiêcy z³otych. Zaœwiadcze-

nia o zatrudnieniu i osi¹ganych dochodach do³¹czone do
wniosków natomiast by³y
podrobione. Szybko okazywa³o siê te¿, ¿e osoby, których
dane wykorzystywano, pracowa³y albo w innych miejscach
albo by³y bezrobotne (tzw.
s³upy”). Sprawców zgubi³
jednak brak wyobraŸni.
Uwagê policjantów zwróci³y powtarzaj¹ce siê zaœwiadczenia o zatrudnieniu i osi¹ganych dochodach (ich znaczna liczba i fakt, ¿e wszyscy
chcieli uzyskaæ kredyt w tym
samym banku). Wysz³o na
jaw, ¿e to Krzysztof W., Marek K. i Katarzyna S. wyszukiwali osoby, które otrzymywa³y tylko znikom¹ czêœæ
z kwoty przyznanego kredytu
jako zap³atê za u¿yczenie danych personalnych i podpisanie umowy. Pozosta³a czêœæ
by³a dzielona miêdzy cz³onków grupy w sk³ad której

wchodzi³a jeszcze Ewa G.
zajmuj¹ce kierownicze stanowisko w banku. Pomimo, ¿e
bank posiada³ komputerowy
system scoringowy maj¹cy
ochroniæ przed wy³udzeniami,
po raz kolejny najs³abszym
ogniwem okaza³ siê cz³owiek.
Ewa G. przekazywa³a cz³onkom grupy informacje, jak nale¿y przygotowaæ wniosek
kredytowy, aby system go zaakceptowa³ lub wielokrotnie
modyfikowa³a wniosek, a¿
zosta³ zaakceptowany w systemie komputerowym.
¯mudna analiza zebranej
w sprawie dokumentacji i praca z osobami zatrzymanymi
pozwoli³a na szybkie ustalenie sk³adu grupy, wzajemnych
powi¹zañ i roli, jak¹ pe³ni³y
poszczególne osoby w procederze. Ze wzglêdów proceduralnych materia³y przeciw kolejnym cz³onkom grupy by³y
wy³¹czane i sukcesywnie kie-

rowano nastêpne akty oskar¿enia. W rezultacie organizatorzy zostali zatrzymani
i tymczasowo aresztowani.
Przedstawiono im zarzuty
oszustwa, oszustwa kredytowego, fa³szerstw i prania pieniêdzy, za co grozi im do 12
lat wiêzienia. Zabezpieczono
mienie podejrzanych na kwotê prawie 480.000 z³otych.
Obecnie do s¹du trafi³y akty
oskar¿enia przeciwko pozosta³ym osobom. £¹cznie na
³awie oskar¿onych zasi¹dzie
kilkadziesi¹t osób, na których
ci¹¿¹ zarzuty oszustwa, fa³szerstw i poœwiadczenia nieprawdy, za co grozi im kara
do 8 lat pozbawienia wolnoœci. Oskar¿eni bêd¹ musieli
te¿ naprawiæ szkody wyrz¹dzone bankowi.
Nie jest to odosobniony
przypadek, kiedy to pieni¹dze
zaœlepi³y ludzi, a chêæ zysku
by³a silniejsza ni¿ obawa
przed gro¿¹c¹ kar¹ i w³asnym
sumieniem. Na szczêœcie dla
uczciwych klientów banków
coraz wiêcej takich spraw wychodzi na œwiat³o dzienne
i znajduje swój fina³ na sali
s¹dowej.
ak

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej
Kasjerka z³odziejka
Kierownictwo jednego ze
sklepów samoobs³ugowych na
Pradze Po³udnie nabra³o podejrzeñ, ¿e kasjerka oszukuje: nie
wydaje klientom paragonu fiskalnego i z pamiêci kasy usuwa
niektóre transakcje. Dowodem
by³y nagrania z monitoringu
sklepowego. Przes³uchana przez
policjantów kasjerka potwierdzi³a dokonywanie oszustw. Na
wyt³umaczenie mia³a jedno:
oszukiwa³am, bo mi siê to udawa³o. Policjanci próbuj¹ teraz
ustaliæ jak d³ugo kasjerce siê
udawa³o i ile pieniêdzy wyprowadzi³a ze sklepowej kasy.

Tankowa³ i nie p³aci³
Szeœciokrotnie w przeci¹gu
ostatnich trzech miesiêcy 26-letni Micha³ Z. tankowa³ paliwo na
stacjach benzynowych Pragi
i odje¿d¿a³ nie p³ac¹c. Na tablicy rejestracyjnej mia³ zmienion¹
jedna cyfrê - wierzy³, ¿e dziêki
temu bêdzie bezkarny. Po³udniowoprascy kryminalni jednak przy³o¿yli siê do sprawy,
wykonali dziesi¹tki czynnoœci
operacyjnych i administracyjnych, a¿ w koñcu namierzyli
sprawcê. Teraz sprawdzaj¹ tak¿e, czy kradzie¿y paliwa nie by³o wiêcej.

Rozbójnicy
z Waszyngtona
Krótko po pó³nocy 27-letni
Artur M. i o rok m³odszy Krzysztof M. zaatakowali na przystanku autobusowym w okolicach Ronda Waszyngtona m³odego cz³owieka. Gdy nie da³ im
10 z³otych, dosta³ w twarz,
a potem zosta³ skopany. Pozbiera³ siê jednak i zacz¹³ uciekaæ, zawiadomi³ policjantów.
W ci¹gu kilku minut sprawcy
zostali schwytani, ofiara rozpozna³a w nich napastników. Obaj
byli pijani.

Okrad³a biesiadników
Dwaj mê¿czyŸni po pe³nej alkoholowych wra¿eñ nocy postanowili rano wypiæ „klina”. Jeden

z nich id¹c do sklepu po wódkê,
spotka³ m³od¹ kobietê, która da³a
siê zaprosiæ do mieszkania na
kielicha. I korzystaj¹c z okazji...
okrad³a biesiadników. Jeden
z nich szybko zorientowa³ siê, ¿e
straci³ telefon komórkowy i tysi¹c z³otych, Ruszy³ za kobiet¹
w poœcig, na ulicy Grenadierów
dogoni³ j¹, zaczêli siê szamotaæ.
Nadjechali policjanci, zatrzymali
parê, okaza³o siê, ¿e kobieta zd¹¿y³a ju¿ sprzedaæ telefon komórkowy przygodnie spotkanemu
mê¿czyŸnie. Zosta³a zatrzymana,
okaza³o siê, ¿e ju¿ by³a karana.

Pijany furiat
Na ulicy Abrahama, wieczorem m³ody cz³owiek zosta³ zaatakowany przez furiata. Bez przyczyny wpad³ w sza³, zacz¹³ krzyczeæ: masz coœ do mnie, rzuci³ siê
z piêœciami, kilkakrotnie uderzy³
m³odego mê¿czyznê. Policjanci
wszczêli poœcig i wkrótce zatrzymali 28-letniego Grzegorza S.,
który mia³ we krwi 2,3 promila
alkoholu. Zosta³ odwieziony do
izby wytrzeŸwieñ, nazajutrz zajœcie t³umaczy³ zbyt du¿¹ iloœci¹
wypitego trunku.

Akcja „Znicz”
Tragiczny bilans Akcji
„Znicz” - na drogach ca³ego kraju zginê³o ponad 90 osób, policja zatrzyma³a ponad pó³tora tysi¹ca nietrzeŸwych kierowców.
4 listopada wieczorem na dojazdowych drogach do Warszawy
ruch by³ wzmo¿ony, jednak powa¿niejszych zatorów nie by³o.
Nad bezpieczeñstwem kieruj¹cych czuwa³a wiêksza ni¿ zwykle liczba patroli drogówki.
GroŸny wypadek utrudni³
wjazd od strony Trasy Lubelskiej. W Weso³ej audi zajecha³o
drogê innemu pojazdowi - jedna
osoba zosta³a ranna, utworzy³
siê ogromny korek. W ci¹gu
tych kilku dni policjanci, na terenie Warszawy i powiatów
przyleg³ych, zatrzymali 162
nietrzeŸwych kierowców i odnotowali 55 wypadków drogowych, w których œmieræ ponios³o 5 osób, a 69 zosta³o rannych.
toms
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KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza

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

PRZYJMUJEMY ZAPISY NA
GRĘ ZIMĄ POD BALONEM!

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

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

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

 kalendarze
 karnety œwi¹teczne
 artyku³y szkolne
 obrazy
pon.-pi¹t. 10 00-1900, sob. 900-1600

Agencja Ubezpieczeniowa
V-Inspektoratu PZU S.A.

AUTO
SZKO£A

ul. Abrahama 18

KAT. „A” „B” „C” „E”

www.pzugoclaw.com

UBEZPIECZENIA
– Komunikacyjne (PAKIETY)
– Maj¹tkowe
– Firm

tel.

673-29-96

ROZPOCZĘCIE 15 i 29.11, 12.12
tel. 613−63−53,
672−80−50, 813−65−05,
Uczymy z sukcesem!

TELEFONY
KOMÓRKOWE





skup  sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

„KRAS-PHONE”

 ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
Bazar Szembeka
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
 ul. Fieldorfa 10 paw. 329
tel. 406−28−29; 0510 834 834

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

Nie czekaj! Ju¿ dziœ skorzystaj
z naszej specjalnej oferty!

Po¿yczka Ekspresowa
· rata 25,- z³ miesiêcznie
przy po¿yczce 1.000,· na dowolny cel
· do 100.000,- z³otych
· sp³ata do 5 lat
· bez porêczycieli
PrzyjdŸ do naszych placówek

ZAPRASZAMY
N A Z J A Z D A B S O LW E N TÓ W
XXXV LO im. Boles³awa Prusa w Warszawie

2 4 l i s t o p a d a 2 0 0 7 r.
sobota godz. 15.00
zarejestruj siê:
www.prus.edu.pl lub 022 617 74 13

2 MIESZKANIEC

KANCELARIA DORADZTWA PRAWNEGO
Œwiadczymy us³ugi doradztwa prawnego poprzez doradztwo
i konsultacje prawne, sporz¹dzanie opinii prawnych, umów,
pism procesowych i wszelkich pism urzêdowych dla osób
prywatnych, podmiotów gospodarczych oraz osób prawnych.

TANIEJ NIŻ GDZIEKOLWIEK!
GDZIEKOLWIEK!
ul. Radzymińska 34 lok. 6 (przed³u¿enie ul. Z¹bkowskiej),
tel. 0500−020−048, 0515−134−071

ul. Omulewska 27
ul. P³owiecka 1
ul. Abrahama 12
ul. Zamoyskiego 47a
ul. Patriotów 309
ul. Chruœciela 39
ul. Bys³awska 104

tel. (022) 517-39-16/20,
tel. (022) 517-39-44/57
tel. (022) 673-30-90/93
tel. (022) 670-09-79
tel. (022) 615-80-94/95
tel. (022) 673-55-08/09
tel. (022) 872-19-48

0697-771-436
0607-365-318
0503-486-560
0601-520-404
0607-069-752
0601-520-404
0601-520-404

Mało placówek Na
dla małych dzieci ludowo
d o k o ń c z e n i e z e s t r.

1

Marta z Rembertowa szuka³a w internecie ¿³obka dla swojego dziecka. I dowiedzia³a siê, ¿e w jej dzielnicy takiej placówki po prostu nie ma. Internauci polecali jej... po³udniowopraski ¿³obek przy
ul. Motorowej. Bo w tym „zapewniaj¹
œwietn¹ opiekê dla wiêkszych dzieci. Du¿o ciekawych zajêæ: rytmikê, bale, teatrzyki, œwietn¹ kuchniê. ¯³obek ma bardzo du¿e pomieszczenia, mnóstwo zabawek i fajny ogródek. Poza tym jest integracyjny - dziecko mo¿e byæ na diecie
wykluczaj¹cej to na co jest uczulone.”
– Rzeczywiœcie ¿³obki w naszej dzielnicy
s¹ na bardzo wysokim poziomie – mówi
z zadowoleniem Iwona Jaœkiewicz-Wyrêbska kieruj¹ca wydzia³em zdrowia
urzêdu Pragi Po³udnie. – W tym roku nasz
¿³obek przy ul. Grochowskiej 232 wygra³
nawet presti¿owy konkurs organizowany
przez Zespó³ ¯³obków m.st. Warszawy
i uzyska³ tytu³ „Super ¯³obka”! W konkursie, za pomoc¹ ankiet, rodzice oceniaj¹ m.in. jakoœæ obs³ugi maluchów, wy¿ywienie, prowadzone zajêcia, czystoœæ, zabawki, przygotowanie kadry. To zadowolenie rodziców decyduje o tym, który
z warszawskich ¿³obków zas³uguje na tytu³ „Super ¯³obka”.
Na Pradze Po³udnie funkcjonuje a¿ piêæ
publicznych ¿³obków. W innych „Mieszkañcowych” dzielnicach jest znacznie
gorzej. W Wawrze dzieci mog¹ przebywaæ
tylko w jednej placówce, a w Weso³ej
i Rembertowie nie ma ani jednego ¿³obka!
Zapotrzebowanie jest ogromne i bêdzie
ros³o, gdy¿ tzw. wy¿ demograficzny, który
jest skutkiem „nudnych” wieczorów i nocy stanu wojennego, w³aœnie wchodzi
w okres reprodukcyjny. Ma³ych dzieci

przybywa. Np. piêæ po³udniowopraskich
¿³obków zapewnia opiekê 410 dzieciom,
a oczekuj¹cych na wolne miejsca jest jeszcze 345 maluchów. – Nie staæ mnie na
nianiê, ani na ¿³obek prywatny – szczerze
mówi m³oda mama z Weso³ej – ale i nie
staæ mnie na d³ug¹ przerwê w pracy. Na
miejsce w ¿³obku nie mogê liczyæ, bo za
póŸno o tym pomyœla³am, a o kolejnoœci
przyjêæ dzieci decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. Co mam robiæ? Wyjœciem z sytuacji
mo¿e byæ tworzenie mini-¿³obków. Ten
program promuje Bo¿ena Przybyszewska
dyrektor miejskiego zespo³u ¿³obków.
– W tym roku w ca³ej Warszawie na miejsca w ¿³obku oczekuje przesz³o trzy tysi¹ce dzieci – mówi dyrektor Przybyszewska.
– Mamy czterdzieœci publicznych placówek. Proponujemy, aby przy istniej¹cych ¿³obkach powstawa³y ich filie, „satelickie” mini-¿³obki. Pozyskaliœmy ju¿ 3 lokale u¿ytkowe na Bemowie, Woli i w Œródmieœciu na otwarcie mini-¿³obków. Dziêki
temu uzyskamy ok. 120 dodatkowych
miejsc dla dzieci.
Program przewiduje pozyskiwanie kilku
pomieszczeñ rocznie i tworzenie w nich
mini-¿³obków. Najwiêkszy problem jest
w³aœnie z „pozyskiwaniem pomieszczeñ”
poniewa¿ mini-¿³obki musz¹ byæ zlokalizowane niedaleko istniej¹cej ju¿ placówki.
Powinny mieæ ok. 100 metrów kwadratowych powierzchni i ogródek. Mog¹ mieæ
niepe³n¹ infrastrukturê (np. bez pomieszczenia pralniczego lub kuchni). Te braki
s¹ niwelowane w³aœnie dziêki bliskoœci
prawdziwego ¿³obka. To w nim mo¿e byæ
prana poœciel i przygotowywane posi³ki.
Jeœli program stanie siê popularny i bêdzie
szeroko wprowadzany w poszczególnych
dzielnicach, to sytuacja ma szansê znacznie
siê poprawiæ.
ar
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Plenerowa impreza
„S³owiañskie klimaty”, która odby³a
siê 28 paŸdziernika,
zgromadzi³a w Wawrze wielu mi³oœników folkloru. Pod
wielkim namiotem
roz³o¿onym na terenie Klubu Kultury
„Zastów”,
jedni
wspominali, inni dopiero poznawali nasze s³owiañskie ludowe klimaty.

Festyn by³ efektem wspó³pracy Klubu Kultury „Zastów”
z Gminnym Oœrodkiem Kultury i Sportu w Sterdyni, który
od wielu lat kultywuje kulturê
ludow¹ w wielu regionach Polski. - Jesteœmy organizatorami
i pomys³odawcami tego spotkania, natomiast Oœrodek
z Sterdyni wspiera nas od stro-

ny kulturowej i kulinarnej –
mówi dyrektor Klubu Kultury
„Zastów”, Liliana Owies.
– Cieszê siê z owoców tej
wspó³pracy. Warto pamiêtaæ
o swoich korzeniach. I ludzie
chc¹ o nich pamiêtaæ.
Uczestników, muzyk¹ i tañcem rozgrzewa³y znane z wielu imprez folkowych polskie
i zagraniczne zespo³y. Prowadzono równie¿ warsztaty tañca
ludowego. Wiele osób, wêdruj¹c od stolika do stolika, delektowa³o siê s³owiañskimi przysmakami. Du¿¹ popularnoœci¹
cieszy³ siê chleb ze smalcem
i piwo kozicowe. Natomiast

amatorzy gotowania podnosili
swoje umiejêtnoœci kulinarne... lepi¹c pierogi.
W takiej atmosferze starsi
goœcie z têsknot¹ wspominali
swoje dzieciñstwo, ale poœród
licznych kramów z rzeŸbami,
haftami, koszami i papierowymi kwiatami przechadzali
siê tak¿e ludzie m³odzi. - Jesteœmy trochê zmêczeni brzêczeniem na jedn¹ nutê w stylu
wspó³czesnych zespo³ów. Natomiast muzyka, któr¹ tu s³yszymy jest ciekawa. To na
pewno jest nisza, a my jesteœmy niszowymi s³uchaczami –
mówi Robert, który na tê imprezê przyjecha³ z Grodziska
Mazowieckiego.
Jednym z punktów programu
by³o rozstrzygniêcie konkursów plastycznych „Pocztówka
z wakacji” i „Kwiaty z pól, ³¹k
i ogrodów”. Nagrodzono wielu
m³odych artystów, których prace zdoby³y uznanie jury.
Honorowy patronat nad imprez¹ sprawowa³a Ambasada
Rzeczypospolitej Polskiej na
£otwie i Ambasada Republiki £otewskiej w Polsce. Natomiast patronat medialny objê³a redakcja „Mieszkañca”.
Piotr Bartoszewicz
REKLAMA

STUDIO TAŃCA CLASSIC
Agnieszka i Jacek Krupa

Nauka tańca dla dorosłych
Kursy tańca dla narzeczonych
Lekcje indywidualne i grupowe

Budynek Blue Point
Al. St. Zjednoczonych 61a
(róg Grenadierów)

Zapisy 600 00 14 40
w w w. s t c l a s s i c . p l
Informacje 600 088 207
Samba  Cha Cha  Jive  Tango  Walc Wiedeñski

Dopiero zaczynasz?
Zapraszamy w poniedzia³ki 1930–2030

Troszkê umiesz?
Dla Ciebie poniedzia³ek 2030–2130
i œroda 1945–2045

Umiesz du¿o?
Do³¹cz do grupy zaawansowanej
œroda 2045–2145 i niedziela 1900–2000

Chcesz tylko potañczyæ
Niedziela 1800–1900

NOWOŒÆ!!!
FRIDAYS LATINA SOLO
samba

 salsa  cha cha  rumba Pi¹tek 1900-2000

Na tych zajêciach nie tañczymy w parach
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AZBEST czyli GIGA PROBLEM
Polityka sta³a siê w polskim wykonaniu tak
toksyczna, ¿e postanowi³em j¹ pomin¹æ
w krajowym ujêciu i zaj¹æ siê polityk¹ jako
dzia³aniem na rzecz rozwi¹zywania autentycznych problemów.
Jeszcze bardziej szkodliw¹
substancj¹ ni¿ nienawiœæ w politycznych relacjach jest azbest,
cichy morderca, którego tak du¿o wokó³ nas. Na posiedzeniu
Komisji Ochrony Œrodowiska
zajmowaliœmy siê projektem
Programu usuwaniu azbestu na
„Mazowszu”. Przez lata azbest
powszechnie wykorzystywano
w budownictwie, energetyce,
transporcie i przemyœle chemicznym. Azbest by³ wykorzystywany do produkcji oko³o
3000 wyrobów przemys³owych
(wyroby azbestowo-cementowe, izolacyjne, uszczelniaj¹ce,
wyroby cierne, wyroby hydroizolacyjne).
Od oœmiu lat obowi¹zuje ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawieraj¹cych azbest. Szacuje siê, ¿e udzia³ p³yt azbestowo-cementowych w pokryciach
dachowych i elewacjach budynków mieszkalnych na terenach
wiejskich wynosi 90%, miejskowiejskich 50% i na terenach
miejskich - 25%. Udzia³ p³yt
azbestowo-cementowych w pokryciach dachowych budynków
inwentarskich przekracza 90%.
£¹cznie na terenie Mazowsza
wystêpuje ponad 1,5 mln ton
wyrobów zawieraj¹cych azbest.
W województwie mazowieckim
a¿ 93% ogó³u wyrobów zawieraj¹cych azbest zabudowana jest
w budynkach mieszkalnych i inwentarskich. Rury azbestowocementowe stanowi¹ 4,4%,
a wyroby zawieraj¹ce azbest
zinwentaryzowane przez przedsiêbiorców - 2,7%.
Materia³y i odpady zawieraj¹ce azbest nie mog¹ byæ poddawane procesowi odzysku. Jedynym sposobem jest ich unieszkodliwienie. Obecnie na terenie
województwa mazowieckiego
funkcjonuje jedno sk³adowisko
przyjmuj¹ce odpady zawieraj¹ce
azbest - Rachocin w powiecie
sierpeckim.

Program wojewódzki mo¿e
byæ zrealizowany tylko przy œcis³ej wspó³pracy samorz¹du wojewódzkiego z gminnymi i powiatowymi. Kluczow¹ spraw¹
obok wskazañ lokalizacyjnych
jest szybka powszechna inwentaryzacja obiektów i wyrobów
zawieraj¹cych azbest na szczeblu ka¿dej gminy wed³ug jednolitego systemu choæby po to, aby
przerwaæ wprowadzanie odpadów do œrodowiska w sposób
niekontrolowany (wywo¿enie do

„Wawer umiera obojêtnie” – artyku³ pod tym tytu³em opublikowany w „Mieszkañcu” (Nr 20 z 18 paŸdziernika 2007 r.)
wywo³a³ bardzo du¿e zainteresowanie Czytelników. Zamieszczona w publikacji, karygodna wypowiedŸ rzecznika wawerskiego urzêdu, oburzy³a wielu mieszkañców tej zielonej dzielnicy. Otrzymaliœmy wiele telefonów i maili od zaniepokojonych
Czytelników. Otrzymaliœmy te¿ sygna³y o dziwnym niedoborze
tego numeru „Mieszkañca”, szczególnie w urzêdzie dzielnicy
Wawer i okolicznych punktach, w których zwyczajowo nasze
czasopismo jest dostêpne. Do sprawy powrócimy, a tym z Pañstwa, którym nie by³o dane zapoznaæ siê z publikacj¹ przypominamy, ¿e jest ona ci¹gle dostêpna w naszym internetowym archiwum, na stronie www.mieszkaniec.pl
Lekcewa¿ony problem zabójczego azbestu nie jest wy³¹cznie
problemem jednej, czy kilku dzielnic Warszawy. O tym, jak du¿a
jest skala zagro¿enia Czytelnicy mog¹ dowiedzieæ siê z zamieszczonej publikacji autorstwa pos³a Janusza Piechociñskiego, by³ego przewodnicz¹cego Komisji Ochrony Œrodowiska Sejmiku
Mazowieckiego.
ar

Eternitowe dachy nios¹ cich¹ œmieræ

lasów, zakopywanie, wrzucanie
do cieków wodnych) i opracowanie gminnych i powiatowych
programów usuwania azbestu.
W skali kraju Program kosztowaæ bêdzie blisko 50 mld z³otych. Szacujemy, ¿e na Mazowszu pozbycie siê azbestu to wydatek rzêdu 7 mld z³otych. Radni
województwa w dyskusji nad
projektem Programu zwracali
uwagê na to, ¿e zdecydowana
wiêkszoœæ gospodarstw domowych, samorz¹dów, a nawet
przedsiêbiorstw nie jest w stanie
w oparciu o œrodki w³asne zreali-

zowaæ za³o¿enia Programu i pozbyæ siê wyrobów zawieraj¹cych azbest.
Sugerowaliœmy, aby budowaæ
Program w oparciu o nastêpuj¹c¹
zasadê 90% kosztów utylizacji
azbestu ponosi strona publiczna
(samorz¹d wojewódzki, powiatowy i gminny, Wojewódzki
Fundusz Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej, inne fundusze). Budowa zak³adów utylizacji azbestu odbêdzie siê przy
wsparciu funduszy publicznych.
W pierwszej kolejnoœci wyroby azbestowe usuwane bêd¹

z obiektów u¿ytecznoœci publicznej i budynków mieszkalnych.
Jak widaæ z powy¿szych rozwa¿añ wyeliminowanie azbestu
z naszego otoczenia to kosztowne i d³ugotrwa³e wyzwanie. Co
prawda Program Krajowy nak³ada na nas obowi¹zek pozbycia
siê azbestu do roku 2032, ale obserwuj¹c mizerne skutki dotychczasowych dzia³añ i skalê wyzwañ uruchomienie w praktyce
programu jest spraw¹ piln¹
i wa¿n¹. Zapraszam do dyskusji
jak zrobiæ to dobrze i skutecznie.
Janusz Piechociński

S³owo sta³o siê cia³em, a radny Marek Balicki pos³em Markiem Balickim. Przy
okazji okaza³o siê, ¿e samorz¹dowy Szpital Wolski, którego reanimacj¹ jeszcze
kilka miesiêcy temu Balicki by³ ¿ywotnie zainteresowany jest dziœ mniej atrakcyjny od etatu pos³a zawodowego. Pan by³y radny uda³ siê wiêc na bezp³atny
urlop. Wróci, gdy spo³eczeñstwo znów go nie wybierze?!
Z samorz¹dowym szpitalem – tym razem Bielañskim – rozsta³a siê tak¿e
(tyle, ¿e ostatecznie) Pani Mucha. Od 1 listopada zosta³a szefem ZUS w… £odzi. Na Bielanach odetchnêli. W £odzi odetchn¹ wkrótce, bowiem PO zapowiada
„powa¿ne reformy w ZUS”.
I to – na razie – koniec personalnych roszad. Kolejnych nale¿y spodziewaæ siê
w przysz³ym tygodniu. O ile – oczywiœcie Pan Prezydent RP (niech Jego Imiê trwa
wiecznie) raczy zaprzysi¹c rz¹d.
***
Zmiana rz¹du oznaczaæ tak¿e bêdzie uchwalenie Statutu Warszawy. Jak pamiêtamy brat Pana Prezydenta RP (niech Jego Imiê trwa wiecznie) oprotestowa³ projekt, bo miêdzy innymi syrenka mu siê nie podoba³a. Podobno Pani Prezydent Warszawy za³atwi³a ju¿ z Panem Donaldem, ¿e uwagi Prezes Rady Ministrów wycofa. Teraz tylko trzeba poczekaæ a¿ Pan Donald stanie siê Panem
Premierem.
***
Po Warszawie szala³a horda dzia³aczy pi³karskich z UEFA, którzy badali stan
przygotowañ do Euro 2012 miêdzy innymi pod k¹tem opieki medycznej.
Podobno wypadliœmy nie najgorzej. Z³oœliwi twierdz¹, ¿e dlatego, i¿ ogl¹dali
sto³eczne szpitale po ukraiñskich, ale my utrzymujemy, ¿e to zas³uga pilotowania wycieczki przez nasz¹ ulubion¹ dyr. El¿bietê Wierzchowsk¹.
***
Rada Warszawy budzi siê z wyborczego letargu. W dniu, gdy ten numer „Mieszkañca” trafia do r¹k czytelników trwaj¹ obrady i rozpatrywanie ponad 60
punktów. W tym miêdzy innymi uchwa³ okrzykniêtych „pakietem Jasko³da” od
nazwiska szefa Biura Polityki Spo³ecznej. Dziêki tym uchwa³om Warszawa bêdzie mia³a – po raz pierwszy w historii – spójny pakiet wieloletniej wizji polityki spo³ecznej. Dla nas bomba!
***
Inn¹ bomb¹ okaza³a siê decyzja genera³owej Ewy Gawor (ach ta elegancja!)
o powo³aniu na swego zastêpcê Marka Kujawy. Co bardziej pamiêtliwi wiedz¹,
¿e to ten facet z w¹sami jak Jego Wysokoœæ Cesarz Franciszek (niech i Jego Imiê
trwa), którego Kaczyñski pogoni³ ze Stra¿y Miejskiej, bo potrzebowa³ etatu dla
Marczuka. Teraz Kujawa awansowa³. Gratulujemy.
Podpatrywacz
OG£OSZENIE

OG£OSZENIE

W zwi¹zku z nowymi zasadami przekazywania 1% podatku na
rzecz organizacji po¿ytku publicznego Naczelnik Urzêdu
Skarbowego Warszawa Wawer zwraca siê z proœb¹ do wszystkich podleg³ych Organizacji Po¿ytku Publicznego (OPP)
z gmin Wawer, Weso³a, Rembertów o z³o¿enie do dnia 20
listopada 2007 r., informacji zawieraj¹cej numer rachunku
bankowego przeznaczonego do przyjmowania zadeklarowanych przez podatników darowizn.
Szczegó³owe informacje: tel. 022 870 03 00 w.206
oraz na stronie: www.izba–skarbowa.waw.pl/uswwawer
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PANELE – DRZWI

SKLEP MEBLOWY

JUŻ W
S I E D ZN O W E J
IBIE

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich

d. „Redom” ul. Walecznych 76, tel./fax 617-23-33
WYKONUJE:

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

SPECJALNE ZNIŻKI
DLA CZYTELNIKÓW „MIESZKAŃCA”

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

- TEMAR -

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

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
Z A P R A S Z A M Y : w godz. 7.00−18.00, sob. 9.00−14.00

OdwiedŸ nasze strony

LOKALNIE I WIRTUALNIE
04-062 Warszawa, ul. Grenadierów 10,
tel./fax 022 813-43-83, 022 810-64-12
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Kobiecym okiem

„Brzydkie kacz¹tko” to mo¿e
nie najszczêœliwszy tytu³ felietonu w dzisiejszych czasach! Ale
sk¹d mia³by wiedzieæ pan Hans
Christian Andersen, który ¿y³
prawie dwieœcie lat temu, w jakim kierunku potoczy siê w Polsce, w XXI wieku, ostrze politycznej satyry?
A ja nie o politycznych z³oœliwoœciach chcia³am, tylko o Pradze Po³udnie. Brzydkim kacz¹tku lub – jak kto woli – Kopciuszku naszej stolicy. Z tym, ¿e kacz¹tko Andersena zamieni³o siê
w piêknego, dumnego ³abêdzia
a kacz¹tku o imieniu Praga Po³udnie jakoœ to siê nie udaje.
Lata zaniedbañ, niedoinwestowania, omijania przez wa¿ne
urzêdy, instytucje. Tak jest trochê nowoœci, ale g³ównie mamy
folklor, bazary, stare, zrujnowane kamienice. Nawet linii metra
nie warto uruchamiaæ.

Fot. JKG

Brzydkie
kacz¹tko

Zaœwita³a wreszcie szansa na
doinwestowanie naszej strony
Wis³y: Stadion Narodowy! A jeœli stadion, to - wiadomo! Porz¹dnie zagospodarowane tereny wokó³ zamiast zdzicza³ych
ugorów nadwiœlañskich, porz¹dne ulice dojazdowe, hotele, restauracje, s³owem – marzenie!

Co tam panie na Pradze...

Listopad
- „Nie mo¿na narzekaæ”, odpowiedzia³ pan Eustachy Mordziak
na pytanie kolegi, Kazimierza G³ówki: jak siê ¿yje?
Panowie szli niespiesznie po Grochowskiej w stronê przystanku
tramwajowego. Szanowna pani Krysia, towarzyszka ¿ycia pana
Eustachego, wys³a³a go bowiem do hurtowni, bo Bo¿e Narodzenie
za pasem i o nowej ofercie handlowej ju¿ trzeba myœleæ. - Co mi
siê bêdziesz po bazarze obija³, leniu, i tylko wygl¹da³, gdzie i z
kim wypiæ. JedŸ do hurtowni, przynajmniej jakiœ po¿ytek z ciebie
bêdzie… Tak mniej wiêcej wygl¹da³a rozmowa kochanków, ale o
sprawach intymnych, nawet z panem Kazimierzem, Eustachy rozmawia³ niechêtnie. Krêpowa³ siê.
- Ruch by³ wielki?
- Nie mo¿na narzekaæ, tyle, ¿e narobi³em siê jak wó³.
Kursowa³em z pakamery do straganu i z powrotem, a wiesz pan,
znicze lekkie nie s¹.
- Gdzie pañstwo handlowali? - dopytywa³ pan Kazimierz.
- Na Marysinie. Kiedyœ tamtejszy cmentarzyk by³ malutki, jakby
przycupniêty przy drodze, na skraju lasu, a teraz, panie, wielgachne toto. Prawdziwa nekropolia, jak to mówi¹. - No, widzi
pan, choæ mówi poeta, ¿e listopad niedobra dla Polaków pora, to
jednak ma te¿ dobre strony.
- Na przyk³ad? - zapyta³ zaciekawiony Eustachy.
- Na przyk³ad jedni ciesz¹ siê, ¿e zarobili, drudzy, ¿e nasze bliŸniaki w kuchnie wziê³y.
- Mog¹ z tego byæ k³opoty, panie Kaziu.

Nadzieja by³a, ale siê skoñczy³a. Z powodów trudnych do
wyt³umaczenia postanowiono
stadion przenieœæ w bli¿ej
niesprecyzowane „gdzieœ indziej”.
Pierwsi protest zaczêli w³aœciciele okolicznych mieszkañ
na wynajem, a jest ich sporo!

Stadion tu¿ „pod rêk¹”, to¿ to
istna ¿y³a z³ota! Do nich szybko
przy³¹czyli siê ci, którym nie
w smak w³adze Warszawy i nie
przeocz¹ ¿adnej okazji, by je
uszczypn¹æ. Poparli protesty ci,
którym zale¿y na naszej dzielnicy i zdaj¹ sobie sprawê, jak
wiele znaczy³aby dla nas taka
inwestycja.
Jak siê sprawa rozstrzygnie?
W chwili, gdy piszê ten felieton
trudno przewidzieæ, kiedy i jakie zapadn¹ decyzje.
Ze starego Stadionu Dziesiêciolecia kupców czêœciowo usuniêto. Potê¿ny obiekt zdegradowany przez lata s³u¿enia jako
targowisko, czeka w bezruchu
i ciszy na ci¹g dalszy. Nie on jeden po tej stronie Wis³y…
Pani Prezydent Warszawy
przez wiele lat by³a pra¿ank¹,
mieszka³a w bloku na osiedlu
Ostrobramska. Co prawda z fotela prezydenckiego inaczej widaæ problemy i potrzeby miasta,
ale mo¿e sobie przypomni, choæ
na moment, jak wygl¹daj¹ one
z punktu widzenia zwyk³ych
mieszkañców dzielnicy, w której
tak wielu odda³o na ni¹ swój
żu
g³os?

- Jakie k³opoty, panie Eustachy. Demokracja, a nie k³opoty. –
Demokracja demokracj¹, a Œwiêto Narodowe dajmy na to za
pasem. Prezydent z premierem powinni wystêpowaæ razem:
wieñce sk³adaj¹, przemawiaj¹. Ju¿ ja widzê Lecha, jak spokojnie
patrzy, ¿e Donald zajmuje miejsce Jarka.
- G³ównie to m³odziakom bracia podpadli, zauwa¿y³ pan
G³ówka. I doda³: - To nawet mo¿na porównaæ do jakiegoœ pospolitego ruszenia. Dla koñca SMS-y posy³ali. Ostatni by³ taki: Jeœli
chcesz by Polska by³a piêkna jak pani Fotyga, wielka, jak premier
Kaczyñski i tolerancyjna jak Rydzyk, zostañ w domu, morda ty
moja!
- Na œmiech, panie Kaziu, rady nie ma. Mówi siê, ¿e œmiechem
mo¿na cz³owieka zabiæ. Coœ w tym jest.
- Zw³aszcza, gdy ktoœ nie s³ucha, co mu siê radzi. Nawet moja
Krysia ma w sobie taki czujnik, któren siê w³¹cza, jak ona przesadza.
- Co, detalicznie masz pan na myœli panie Eustachy?
- Krysia te¿ potrafi daæ d¿ezu - a to mnie z domu wyrzuca, a to
kaski nie daje… Ale koniec koñców spojrzy w lustro, potem w
kalendarz, znów w lustro… i daje siê przeprosiæ. Dobrze wie, ¿e
czas nie pyta, nie staje, jak to mówi¹… No, ale powiedz pan, to
jak to teraz bêdzie z t¹ nasz¹ ojczyzn¹, panie Kaziu?
- A jak ma byæ? W³adcy przychodz¹ i odchodz¹, a cz³owiek musi
jakoœ ¿yæ. Ani panu, ani mnie limuzyny nie odbior¹, z rz¹dowej
willi nie wyrzuc¹, s³u¿by nie pozbawi¹. Nam, panie Eustachy, to
oni mog¹…
- Znaczy d³u¿ej klasztora ni¿ przeora?
- Jasne. Ojczyznê trzeba szanowaæ, a nawet kochaæ, ale przecie¿ w³adza, to tylko ludzie przez nas wynajêci. Jak siê sprawuj¹,
to w porz¹dku, a jak nie, to dali jazda! I to jest w³aœnie sam miód
Szaser
demokracji.

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Wspomnienie
o Andrzeju
WERNERZE
Ta œmieræ mojego przyjaciela, dr Andrzeja Wernera, by³a tak bezsensowna, tak
niepotrzebna, jak mo¿e dzia³aæ tylko Przeznaczenie, kpi¹ce sobie z wszelkich wymogów logiki. Andrzej przechodzi³ w pobli¿u wjazdu na ulicê Smoln¹ w pobli¿u Nowego Œwiatu w Warszawie. W ulicê tê, najprawdopodobniej nieprawid³owo (odpowiednie w³adze ustala³y to w chwili pisania tych s³ów) wjecha³a ogromna, z natury
rzeczy, œmieciarka i uderzy³a ca³ym swym ciê¿arem w Andrzeja. Zgin¹³ na miejscu.
Zdarzy³o siê to 29 paŸdziernika 2007 roku, a wiêc na trzy dni przed Œwiêtem
Zmar³ych.
Andrzeja Wernera zna³em od lat 1960-ych, kiedy by³ „ekonomicznym dyplomat¹”, pracownikiem Sekcji Ekonomicznej ambasady PRL w Waszyngtonie, a ja –
sta³ym korespondentem „Trybuny Ludu” przy Bia³ym Domu. PrzyjaŸniliœmy siê ze
sob¹, równie¿ kiedy obaj, po Wielkiej Transformacji lat 1989/90, byliœmy ju¿
w Polsce.
Andrzej by³ politologiem, ale tkwi³a w nim zawsze „dusza ekonomiczna”. Jeszcze
„za komuny” zainteresowa³ siê cz³owiekiem, który w gospodarce Królestwa Polskiego pod rosyjskim zaborem odegra³ w XIX wieku kolosaln¹ rolê. Nazywa³ siê Jan
Bloch i ¿y³ w latach 1836-1902. A tymczasem by³ w Polsce zupe³nie nieznany. Nie
tylko w PRL, co by³o „normalne”, poniewa¿ Bloch by³ wielkim kapitalist¹, który zbi³
maj¹tek na budowie kolei ¿elaznych w zaborze i w Rosji – po có¿ wiêc by³o go reklamowaæ? Ale równie¿ i PO Transformacji. W pierwszej Encyklopedii Powszechnej
PWN bez cenzury by³o a¿ siedmiu Blochów, ale ani jednego Jana. Je¿eli teraz o Blochu wiemy prawie wszystko, to zawdziêczamy to w du¿ym stopniu dr Andrzejowi
Wernerowi, który go spopularyzowa³.
Ju¿ w 1981 roku, na miêdzynarodowej konferencji naukowej w Seulu, Andrzej
Werner spotka³ dr Petera van den Dungena, wyk³adowcê Uniwersytetu w Bradford
w Wielkiej Brytanii. Zapyta³ go, czym siê obecnie zajmuje. Ten odpowiedzia³: „Pañskim rodakiem”. „Którym?”. „Blochem”. „Tym magnatem kolejowym?”. „Tak –
i nie tylko”. Owe „I nie tylko” doda³o Andrzejowi bodŸca do dzia³ania. Po zniesieniu stanu wojennego rozpocz¹³ on bardzo aktywn¹ dzia³alnoœæ popularyzatorsk¹,
która po zmianie ustroju nabra³a nowych rumieñców. A by³o co popularyzowaæ.
Bloch bowiem zajmowa³ siê nie tylko kolejami. Napisa³ on fundamentalne szeœciotomowe dzie³o pt. „Przysz³a wojna pod wzglêdem technicznym, ekonomicznym
i politycznym” i by³ jednym z organizatorów Pierwszej Miêdzyrz¹dowej Konferencji Pokojowej w Hadze w 1899 roku, zwo³anej z inicjatywy Miko³aja II. Car tak szanowa³ wiedzê Blocha, ¿e udzieli³ mu a¿ szeœciu d³ugich audiencji przed t¹ konferencj¹.
Z inicjatywy te¿ Andrzeja Wernera, El¿bieta Ma³ecka napisa³a znakomit¹ ksi¹¿kê pt. „Jan Bloch – Niezwyk³y Warszawiak – Bankier – Magnat Kolejowy – Dzia³acz i Myœliciel”. W ksi¹¿ce tej opisa³a sprawê niezwyk³¹. Bloch o¿eni³ siê z piêkn¹
Emili¹, bratanic¹ Leopolda Kronenberga, jeszcze wiêkszego kapitalisty, ni¿ on sam.
Wkrótce Bloch zacz¹³ stawaæ siê konkurentem Leopolda w biznesie. Có¿ wiêc robi
Leopold? Zamawia u Józefa Ignacego Kraszewskiego, wielkiego pisarza polskiego
mieszkaj¹cego wówczas w DreŸnie, paszkwilanck¹ powieœæ z kluczem pt. „Roboty
i prace. Sceny i charaktery wspó³czesne”. Powieœæ jest z kluczem, ale ca³a Warszawa wie, ¿e jest wymierzona przeciwko Blochowi.
Andrzej Werner wniós³ powa¿ny wk³ad tak¿e w ¿ycie Pragi. By³ jednym z tych,
którzy w lutym 2004 roku sprowadzili z Lucerny do Centralnej Biblioteki Wojskowej
(CBW) przy ul. Ostrobramskiej wystawê pt. „Miêdzynarodowe Muzeum Wojny i Pokoju Jana Blocha”. Sam Bloch, który je za³o¿y³ w 1902 roku, nie do¿y³ nawet jego
otwarcia. A wystawê w CBW zainaugurowa³ dr Andrzej Werner jako prezes Towarzystwa Jana Blocha, którym by³ do swej tak tragicznej œmierci.
Zygmunt Broniarek

REKLAMA

REKLAMA

US£UGI POGRZEBOWE
Miejskie Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.

FUTRA KO¯UCHY
ODZIE¯ SKÓRZANA

 ul. Grochowska 156
tel. 022 610-48-74; 022 610-49-11
 ul. Floriañska 12
tel. 022 619-19-56; 022 619-36-19
 ca³odobowo
tel. 022 836-69-16; 0608-054-093

Universam Grochów I piêtro
ul. Grochowska 207

Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

pn.-pt. 11.00-19.00 sob. 10.00-15.00

ZAKŁAD POGRZEBOWY

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

Oœrodek NAMYS£OWSKA
WOW „Wis³a”

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

Warszawa ul. Namys³owska 8

O f e r u j e :
 p³ywanie rekreacyjne  p³ywanie stylowe,
 naukê p³ywania dla dzieci od lat 4,
m³odzie¿y i doros³ych,
 doskonalenie p³ywania
 lessons of swimming in English (Sunday),
 zajêcia na si³owni  saunê (niedziela)
 æwiczenia aerobowe (od 5 listopada)

KREDYTY

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.

– zajêcia w grupach 1 lub 2 razy w tygodniu,
fitness i æwiczenia rehabilitacyjne

Oœrodek czynny od 6 paŸdziernika 2007 r.
pon.–pt. 700–2100 sob.–niedz. 700–2000

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

Tel. 022 619-27-59, 022 818-83-81
Zak³ad Pogrzebowy

ZAK£AD
POGRZEBOWY
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

„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

ZAK£AD
POGRZEBOWY

,,GENITA”Kurowscy

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

„REMUS”

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
Warszawa ul. Korkowa 167
tel.: 613-24-42
Ca³odobowo 0-602-398-417
Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 612-86-32
Ca³odobowo 0-604-216-738

tel. (022) 812-65-38
0502-812-046
S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
W³asna kaplica i ch³odnia

Warszawa, ul. ¯egañska 20
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ZAU£KI HISTORII

POLONIA
SKRUSZYŁA KAJDANY
arodowe Œwiêto Niepodleg³oœci to najwa¿niejsze polskie
œwiêto patriotyczne. Obchodzone jest co roku 11 listopada, na pami¹tkê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci w 1918 roku.
Dzieñ 11 listopada ustanowiono œwiêtem narodowym
dopiero ustaw¹ z kwietnia
1937 roku, czyli prawie 20 lat
po odzyskaniu niepodleg³oœci. Do czasu wybuchu II wojny œwiatowej œwiêto obchodzono tylko dwa razy – w ro-

N

ska i rewolucja 1905 roku czy
kryzysy marokañskie, boœniacki i wreszcie wojny ba³kañskie zapowiada³y wielkie
starcie dawnych sprzymierzeñców. Dlatego Polacy w tej
„wielkiej wojnie” widzieli
szansê dla sprawy narodowej.
Dzia³acze niepodleg³oœciowi spierali siê, kogo w tym
konflikcie nale¿y poprzeæ, by
odzyskaæ suwerennoœæ. Marsza³ek Józef Pi³sudski twierdzi³, ¿e nale¿y poprzeæ najmniej niebezpiecznego z zaborców - Austro-Wêgry. Ro-

Pi³sudski na kwaterze

ku 1937 i 1938. W latach
1939–1944 – podczas okupacji hitlerowskiej oficjalne lub
jawne œwiêtowanie, podobnie
jak i ka¿de inne przejawy polskoœci, by³o niemo¿liwe.
W roku 1945 w³adze komunistyczne œwiêtem pañstwowym uczyni³y dzieñ 22 lipca
– datê podpisania Manifestu
PKWN, jako Narodowe
Œwiêto Odrodzenia Polski.
Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci obchodzone 11 listopada przywrócono ustaw¹ Sejmu IX kadencji (jeszcze
PRL), 21 lutego 1989 roku
(w trakcie obrad Okr¹g³ego
Sto³u).

Pomys³y na Polskê
Gdy w 1914 roku wybuch³a
I wojna œwiatowa z udzia³em
mocarstw rozbiorowych: Austro-Wêgier, Niemiec i Rosji
w Polakach obudzi³a poczucie to¿samoœci narodowej
i nadziejê na odzyskanie niepodleg³oœci. Przebieg i rezultaty wojny, a przede wszystkim upadek wszystkich trzech
mocarstw zaborczych, umo¿liwi³y odtworzenie niepodleg³ego pañstwa polskiego.
Konflikt zbrojny mia³ ogromne znaczenie dla Polski. Poprzedzaj¹ce go wydarzenia takie jak wojna rosyjsko-japoñ-

man Dmowski stawia³ na Rosjê, pok³adaj¹c nadziejê
w tym, ¿e pod wp³ywem
sprzymierzonych z ni¹ pañstw
Ententy, zdecyduje siê ona na
odbudowê pañstwa polskiego
z ziem odebranym Niemcom
i Austrii oraz obszaru Królestwa Kongresowego. Dzia³acze emigracyjni i polonijni na
Zachodzie z Ignacym Janem
Paderewskim na czele liczyli
na poparcie Francji, Anglii,
a przede wszystkim Stanów
Zjednoczonych.
Ju¿ w pierwszych dniach
wojna wtoczy³a siê na ziemie
polskie. Przez kraj przelewa³y
siê wielotysiêczne armie, dochodzi³o do bitew i potyczek,
a tym samym do zniszczeñ
oraz - towarzysz¹cych ka¿dej
wojnie - gwa³tów na ludnoœci
cywilnej.
Do wybuchu wojny pañstwa zaborcze nie mia³y konkretnie sprecyzowanych planów w stosunku do Polski
i Polaków. W Austrii pojawi³a
siê koncepcja uczynienia
z Galicji trzeciego „królestwa”, monarchii, a tym samym pog³êbienia autonomii.
W Niemczech ko³a przemys³owe, militarne i nacjonalistyczne zwi¹zane z Lig¹
Pan-Germañsk¹ wysuwa³y
plany kolonizacji Wschodniej
Europy, która mia³a byæ ca³-
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kowicie podporz¹dkowana
ekonomicznie i militarnie interesom Niemiec. Projekt ten
mia³ przyj¹æ nazwê „Mitteleuropy”, bloku ekonomicznego pod hegemoni¹ Niemieckiego Cesarstwa, które
wykorzystuj¹c ekonomiczne
zasoby tego rejonu zamierza³o uzyskaæ potêgê zdoln¹ do
zwyciêskiej rywalizacji z innymi mocarstwami œwiatowymi. Polska w tym projekcie mia³a graæ rolê ma³ego
pañstwa buforowego, poddanego stopniowej germanizacji
(tak¿e poprzez sztucznie wywo³ywane klêski g³odu
zmniejszaj¹ce populacje Polaków). Od terytorium dawnego Królestwa Kongresowego zamierzano anektowaæ
znaczne obszary, zwane „Polskim Pasem Przygranicznym”, z których Niemcy planowali wypêdziæ Polaków
i ¯ydów, a na ich miejsce
osiedliæ kolonistów niemieckich. Marionetkowe pañstwo
polskie mia³o byæ monarchi¹
na tronie której osadzony zosta³by arystokrata z Niemiec
lub Austrii.
Rosja nie pozosta³a w tyle.
14 sierpnia 1914 ukaza³a siê
odezwa, podpisana przez naczelnego wodza wojsk rosyjskich, Wielkiego Ksiêcia Miko³aja Miko³ajewicza, równie
ogólnikowa jak te z drugiej
strony frontu: „...Niechaj Naród Polski po³¹czy siê w jedno cia³o pod ber³em Cesarza
Rosji. Pod ber³em tym odrodzi siê Polska swobodna
w swej wierze, jêzyku i samorz¹dzie”.
Z kolei na Zachodzie sprawa polska - przynajmniej
w tej pocz¹tkowej fazie wojny - nie wywo³ywa³a ¿adnych
¿ywszych reakcji. Rz¹dy
pañstw Ententy uwa¿a³y, ¿e

Patrol u³añski w 1914 roku

jest to wewnêtrzny problem
rosyjski, do którego nie powinny siê wtr¹caæ. Natomiast,
jak zwykle ¿yczliwie odnosi³a
siê do sprawy polskiej zachodnia opinia publiczna oraz
liczna, a w USA dobrze zorganizowana Polonia, tradycyjnie zwi¹zana z obozem narodowym.

Wojna
I wojna œwiatowa to konflikt zbrojny, którego celem
by³ nowy podzia³ Europy. Po
jednej stronie stanê³y pañstwa
centralne – Niemcy, AustroWêgry, Turcja i Bu³garia, a po
drugiej pañstwa Ententy –
Rosja, Francja, Wielka Brytania, Japonia, W³ochy i USA.
Pretekstem do wybuchu
wojny by³o zabójstwo austriackiego nastêpcy tronu, arcyksiêcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie 28 czerwca 1914, po którym AustroWêgry wypowiedzia³y wojnê
Serbii. W odpowiedzi na mobilizacjê armii rosyjskiej
Niemcy wypowiedzia³y wojnê Rosji i jej sojuszniczce
Francji. Po ataku niemieckim
na neutraln¹ Belgiê do wojny
w³¹czy³a siê Wielka Brytania.
6 sierpnia Austro-Wêgry wypowiedzia³y wojnê Rosji.

Wielkie znaczenie dla wyniku
wojny mia³o przyst¹pienie do
niej w 1917 roku, po stronie
Ententy, USA.
Konflikt zakoñczy³ siê klêsk¹ pañstw Centralnych.
W wyniku I wojny œwiatowej
rozpad³a siê monarchia austro-wêgierska, Niemcy i Austria sta³y siê republikami,
powsta³a Rosja Radziecka
oraz wiele nowych pañstw,
Polska odzyska³a niepodleg³oœæ.

11 listopada
W dniu 11 listopada 1918 r.
marsza³ek francuski F. Foch
w imieniu pañstw sprzymierzonych podyktowa³ delegacji niemieckiej warunki zakoñczenia dzia³añ wojennych. Niemcy podpisa³y rozejm. By³o to w wagonie ko-

Dzieñ 11 listopada 1918 roku by³ prze³omowym momentem w dziejach Europy,
ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach
niewoli narodowej i powstañczych zrywów wolnoœciowych Polska odzyska³a niepodleg³oœæ. Nadesz³a upragniona wolnoœæ. Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powróci³ Józef Pi³sudski, od lipca 1917 r. internowany przez
Niemców w Magdeburgu. 11
listopada Rada Regencyjna
przekaza³a mu naczelne dowództwo polskich si³ zbrojnych. W Warszawie rozpoczê³o siê, trwaj¹ce ju¿ w innych miastach, rozbrajanie
wojsk okupacyjnych.
Stanis³aw Ruszczykowski rodzony brat mojej prababki
- jeszcze w 1917 roku namalowa³ obraz „Polonia krusz¹-

Kalendarium
niepodleg³oœciowych wydarzeñ:
 5 listopada 1916 – wydanie aktu gwarantuj¹cego
powstanie Królestwa Polskiego, w bli¿ej nieokreœlonych jeszcze granicach,
 14 stycznia 1917 – rozpoczêcie dzia³alnoœci przez
Tymczasow¹ Radê Stanu,
 12 listopada 1917 – przejêcie obowi¹zków g³owy
pañstwa przez Radê Regencyjn¹,
 7 paŸdziernika 1918 – og³oszenie niepodleg³oœci
Polski przez Radê Regencyjn¹,
 25 paŸdziernika 1918 – powo³anie rz¹du Józefa
Œwie¿yñskiego,
 z 6 na 7 listopada 1918 – powstanie w Lublinie
Tymczasowego Rz¹du Ludowego Republiki Polskiej z Ignacym Daszyñskim na czele,
 10 listopada – przyjazd Józefa Pi³sudskiego do
Warszawy,
 11 listopada 1918 – przekazanie przez Radê Regencyjn¹ w³adzy nad podleg³ym jej wojskiem Józefowi Pi³sudskiemu. Tego dnia, po pertraktacjach
Marsza³ka z Centraln¹ Rad¹ ¯o³niersk¹ wojska
niemieckie zaczê³y siê wycofywaæ z Królestwa Polski (zakoñczy³y to 19.11). W nocy rozbrojono równie¿ niemiecki garnizon stacjonuj¹cy w Warszawie,
 14 listopada 1918 – rozwi¹zanie Rady Regencyjnej
i przekazanie przez Radê Regencyjn¹ swoich
uprawnieñ na rzecz Józefa Pi³sudskiego,
 22 listopada 1918 – podpisanie dekretu o podstawach ustrojowych pañstwa polskiego
 27 grudnia 1918 – wybuch Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu.

Edward Rydz-Œmig³y

lejowym niedaleko Compiegne pod Pary¿em. W ten sposób zakoñczy³a siê I wojna
œwiatowa. Bra³y w niej udzia³
33 pañstwa; w czasie jej trwania zmobilizowano 70 milionów ludzi, 10 milionów ponios³o œmieræ, a prawie 20
milionów zosta³o rannych.
Upad³y 3 cesarstwa, zniszczono dorobek, na który
pracowa³y ca³e pokolenia. Po
wojnie zawarto nowe traktaty
pokojowe, zmieni³y siê granice pañstwowe oraz formy
rz¹dów.

ca kajdany”. Przewidzia³
odzyskanie niepodleg³oœci.
Nie przewidzia³ tylko tego,
¿e ju¿ dwa lata póŸniej ta niepodleg³oœæ zostanie zagro¿ona, a armia bolszewicka rozpocznie swój marsz na Europê atakuj¹c najpierw ziemie
polskie. On zaœ – malarz
amator – wyjdzie z domu, by
jak wielu Polaków zagin¹æ
bez wieœci. Zaœ obraz Polonii
krusz¹cej kajdany zostanie
jedynym œwiadectwem jego
istnienia.
Małgorzata K. Piekarska

Rekordow¹ sumê 214 tysiêcy
z³otych zebrano podczas 33.
kwesty, zorganizowanej na
warszawskim Cmentarzu Pow¹zkowskim
przez Sto³eczny Komitet Opieki nad Starymi Pow¹zkami. Dotychczasowy rekord to
197 tysiêcy z³otych, które
zebrano podczas kwesty w 2004
roku. Przez dwa dni, w czwartek i pi¹tek, na Pow¹zkach kwestowa³o ponad 200 osób ze
œwiata kultury i sztuki oraz polityki. Jak oceniaj¹ organizatorzy
kwesty, do pilnej renowacji

kwalifikuje siê 41 nagrobków.
W ubieg³orocznej kweœcie na
Pow¹zkach zebrano nieca³e 160
tysiêcy z³otych, za które odnowiono 29 nagrobków. Oko³o 5
tysiêcy z³otych zebrano na renowacjê nagrobków na cmentarzu
¿ydowskim, a 12 tysiêcy na groby cmentarza ewangelicko-reformowanego.
Mieszkañcy Saskiej Kêpy
mog¹ mieæ powody do radoœci.
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W przysz³ym roku rozpocznie
siê budowa Klubu Kultury - filii Centrum Promocji Kultury
Praga Po³udnie.
- Brak oœrodków kulturalnych
na Saskiej Kêpie spowodowa³
decyzjê o budowie nowej placówki. Szczególnie, ¿e jest to
dzielnica zamieszka³a przez intelektualistów i ludzi zwi¹zanych
z kultur¹” - powiedzia³a Barbara
Wasiak, dyrektor Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie.
W zwi¹zku z tym CPK og³asza
konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Klubu Kultury. Szczegó³y
na stronach www.dcpk.art.pl i
http://warszawa.sarp.org.pl/
Praska Grupa Rowerowa rozpoczê³a akcjê informacyjn¹
„Wybra³em lepiej”. Cel akcji
jest prosty - uœwiadomienie
praskopo³udniowego spo³eczeñstwa o zaletach roweru jako szybkiego, taniego i przyjaznego œrodowisku œrodka trans-

Zaproszenia dla mieszkańców
 Koœció³ Matki Bo¿ej Królowej Polskich Mêczenników (Al.
Stanów Zjednoczonych 55). 11.11. godz. 14.00 - koncert z okazji
Œwiêta Niepodleg³oœci „Legiony to…” W programie wyst¹pi¹
m.in. Anna Lubañska – mezzosopran, solistka Teatru Wielkiego
Opery Narodowej i Witold ¯o³¹dkiewicz – baryton, solista Opery
Kameralnej. Koncert poprowadzi aktor, Janusz Zakrzeñski.
 Koœció³ p.w. Opatrznoœci Bo¿ej w Weso³ej – 11.11. godz.
12.00 0 - uroczystoœæ poœwiêcona rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, poprzedzona Msz¹ œw. Czêœæ artystyczna
odbêdzie siê w kaplicy Domu Rekolekcyjnego przy koœciele. Wyst¹pi¹ Halina Kunicka (przy akompaniamencie Jerzego Derfla),
m³odzie¿ z Gimnazjum Nr 120.
 Koœció³ œw. Brata Alberta ul. Szeroka 2 (osiedle Zielona) 9.11. godz. 15.00 - obchody Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci
z udzia³em Kompanii Reprezentacyjnej 1 Warszawskiej Brygady
Pancernej oraz Reprezentacyjnej Orkiestry Wojsk L¹dowych.
godz. 16.15 uroczystoœæ pod pomnikiem POW - Apel Poleg³ych,
Salwa Honorowa, z³o¿enie wieñców;
 Klub Garnizonowy Koœciuszkowiec Plac Wojska Polskiego
128, W-wa Weso³a – „Lwowskie wspomnienie” spektakl w wykonaniu Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie. Wstêp wolny.
 Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Grochowska
274 (wejœcie od Kamionkowskiej) – 18.11. godz. 11.00 - Baœñ
dla dzieci „S³owik”,na podstawie bajki J.C. Andersena, z muzyk¹
Igora Strawiñskiego, w wykonaniu Teatru Wariacja; 19.11. godz.
8.00-15.00 - piosenki dla Seniorów. Dzielnicowy Przegl¹d Piosenki „Moje Miasto Warszawa”; 19.11. godz.18.00 - spotkanie pt.
„Listopadowe smutne wiersze”. Wieczór literacki m³odych praskich poetów z grupy „Na strychu” zorganizowany przez Jana Bocheñskiego, autora tomiku „Mo¿esz czytaæ…”; 21.11. godz. 18.00
- wyk³ad doc. dr Joanny Niegowskiej pt. Nadciœnienie têtnicze, zapobieganie, leczenie.
 Klub Kultury Goc³aw ul. Abrahama 10 - 08.11. godz. 19.30
– Tañce francuskie i inne - zabawa integracyjna dla m³odzie¿y
i doros³ych. Z udzia³em pary mistrzowskiej: Agata Abramowicz
i Patryk Owernio; 09.11. godz. 19.30 – „Przybyli u³ani pod okienko”. Koncert z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci. W programie pieœni
patriotyczne, niepodleg³oœciowe i popularne; 12.11. godz. 19.00 Koncert jazzowy w wykonaniu trio „Hrabina”. W programie stan-
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portu. - Mieszkamy w zielonej
dzielnicy Warszawy, nie pozwólmy jej zniszczyæ przez dwutlenek wêgla emitowany przez

samochody - twierdzi jeden
z mieszkañców Pragi Po³udnie
zapytany o komentarz do akcji.
Plakaty i naklejki z myœl¹ przewodni¹ „Wybra³em lepiej” ju¿
niebawem zawisn¹ na terenie
ca³ej Pragi Po³udnie. Plakaty
i naklejki do pobrania –
http://zjazd.waw.pl/download.html. Wiêcej informacji na
oficjalnej
stronie
Grupy
www.zjazd.waw.pl

OpóŸnia siê wprowadzanie
systemu zarz¹dzania ruchem – „Cezar”. Zgodnie z zapowiedziami
drogowców system
mia³ byæ lekarstwem
na korki ju¿ pod koniec tego roku.
Terminu nie uda siê dotrzymaæ. Sygnalizatory, kamery
i œwietlne tablice na skrzy¿owaniach dopiero s¹ instalowane.
ZDM t³umaczy poœlizg remontem torów w Alejach Jerozolimskich.
Na razie uda³o siê wyremontowaæ pomieszczenia w budynku przy Chmielnej 120, gdzie
powstanie serce systemu - komputery analizuj¹ce sytuacjê
w mieœcie i steruj¹ce programem œwiate³ na skrzy¿owaniach. Pierwszy obszar obejmu-

Gdziekolwiek jesteœ...
29 paŸdziernika Szko³a Podstawowa Nr 143
przy al. Stanów Zjednoczonych obchodzi³a 60
rocznicê nadania imienia Stefana Starzyñskiego. OdpowiedŸ na filmowy dylemat – Gdziekolwiek jesteœ Panie Prezydencie – jest jasna:
prezydent Starzyñski jest na Saskiej Kêpie.
To tutaj, uczniowie i pedagodzy, w przygotowanym przez siebie programie artystycznym, zawarli ducha Warszawy. Tej
przedwojennej, pe³nej ¿ycia i nadziei na szybki rozwój, i tej wojennej, walcz¹cej i bohaterskiej. Obydwu pod rz¹dami legendarnego
prezydenta – Stefana Starzyñskiego. I nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci,
¿e jeœli Opatrznoœæ daje nam po œmierci odwiedzaæ w jakiejkolwiek
formie ten ziemski padó³, to duch Stefana Starzyñskiego dzieñ
szkolnego jubileuszu spêdzi³ w³aœnie w tej szkole. I bawi³ siê, jak
reszta zaproszonych goœci, znakomicie. Ju¿ kilka dni przed jubileuszem szko³a otrzyma³a nowy sztandar ufundowany przez rodziców i prezydent Warszawy Hannê Gronkiewicz-Waltz. Sztandar

j¹cy Wis³ostradê i Powiœle ma
zostaæ aktywowany w marcu
przysz³ego roku. Docelowo system obejmie ca³e Œródmieœcie,
czêœæ Pragi, Mokotowa i ¯oliborza.
(ab) (mkp)

dardy jazzowe w nowej interpretacji, po koncercie nocne jazz session; 18.11. godz. 11.00 - „Opowieœci Szecherezady”. Spektakl
dla dzieci na podstawie „Baœni z 1001 nocy” w wykonaniu Teatru
Atlantis (bilety w cenie 3z³);19.11. godz. 18.00 – „Ot - kabaret” wieczór kabaretowo-muzyczny w wykonaniu znanego satyryka
Ryszarda Makowskiego. Goœæ specjalny: Kuba Sienkiewicz.
 Klub Dziwny Œwiat Edwarda M. Plac Szembeka 4 A – 22.11.
godz. 18.30 „Wyspiañski i ca³a prawda o kulach w murze”. Goœciem bêdzie Barbara Osterloff. Wstêp wolny.
 Klub Osiedlowy „Groszek” ul.Ostrzycka 2/4 - 14.11 godz.
18.00 Zanskar - szlakiem himalajskich karawan - pokaz slajdów
Katarzyny i Andrzej Mazurkiewiczów. Wstêp wolny!
 Aula Gimnazjum Nr 119 ul. Klimatyczna 1, Stara Mi³osna –
9.11. godz. 14.30 koncert z okazji Dnia Seniora – wyst¹pi Halina
Fr¹ckowiak.
 Sala widowiskowa Klubu Akademii Obrony Narodowej al.
gen. A. Chruœciela 103, bl. 56 - 10.11. godz. 18.00 – koncert
z Okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci. Wyst¹pi Orkiestra
Koncertowa „VICTORIA” Parafii Matki Boskiej Zwyciêskiej.
 Sala kolumnowa Urzêdu Dzielnicy Rembertów al. gen. A.
Chruœciela 28 - 12. 11. godz. 17.00 – otwarcie wystawy fotografii autorstwa Aleksandra Za³êskiego pt. „Nauczyciel i œwiadek historii - w setn¹ rocznicê urodzin ks. pra³ata Wac³awa Kar³owicza.
 Klub Kultury „Rembertów” ul. Komandosów 8 -13.11.
godz.18.30 - „Patriotyzm Jutra”- prelekcjê dr. Macieja Wojtyñskiego wyk³adowcy z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego i dziennikarza TVP 1 nt. „ ...Ojczyzna to ziemia i groby... ”
w po³¹czeniu z projekcj¹ filmu pt. „Be³z”; 18.11. w godz.14.0017.00 – Rembertowski Maraton Filmowy. W programie: filmy dla
dzieci. 21.11. godz.18.00 - Bajka dla dzieci pt. ,,Leœna Opowieœæ”
w oparciu o teksty J. Brzechwy w wykonaniu Teatru „Koliber”.
 Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – 15.11. godz.
18.00-20.00 - Spotkanie klubu seniora pt.: ,,Wieczór autorski - poezja wybitnego wspó³czesnego poety Ernesta Brylla”; 17.11.
godz. 12.00-13.00 Przedstawienie dla dzieci pt.: „Kicia i piesek
Gapcio ucz¹ dzieci jak obcowaæ z przyrod¹.” Ratujmy nasz¹ ziemiê”.
 Koœció³ œw. Rodziny, ul. Rozwadowska 9/11 (Targówek) 11.11.godz. 19.00 - „Jeszcze Polska nie zginê³a…” Janusz Zakrzeñski oraz chór Schola Cantorum Maximilianum pod kierunkiem Zbigniewa Siekierzyñskiego. Wstêp wolny.

zosta³ poœwiêcony w czasie Mszy œw. w koœciele przy ul. Nobla.
G³ówne uroczystoœci rocznicowe odby³y siê w sali gimnastycznej.
Zgromadzi³y wielu goœci zwi¹zanych ze szko³¹, oœwiat¹, stolic¹.
Obecni byli m.in. wiceburmistrz Pragi Po³udnie Jaros³aw Karcz,
przewodnicz¹ca dzielnicowej komisji oœwiaty Miros³awa Terlecka,
naczelnik wydzia³u oœwiaty i wychowania Marzenna Adamiak,
szefowa ZNP Zofia Idzikowska. Nie zabrak³o delegacji mazowieckiego kuratorium oœwiaty, towarzystwa przyjació³ Saskiej Kêpy,
przedstawicieli Policji, z któr¹ szko³a bardzo dobrze wspó³pracuje.
Byli te¿ goœcie szczególni: radny Warszawy Wojciech Starzyñski
jedyny, ¿yj¹cy w Polsce krewny s³ynnego prezydenta i pañstwo
W³odzimierz i Zofia Bernhardt. Pan W³odzimierz by³ w czasie wojny pilotem brytyjskiego Dywizjonu 301, który robi³ zrzuty warszawskim powstañcom, a pani Zofia w tym czasie by³a powstañcz¹
sanitariuszk¹. Obecna dyrektor placówki Ewa Wêgrzyn-Kamela
przypomnia³a zebranym historiê szko³y, która powsta³a w 1945 r.,
jej osi¹gniêcia, problemy i sukcesy, a prowadz¹cy imprezê aktor
Mieczys³aw Gajda przybli¿y³ postaæ patrona. W czêœci artystycznej
uroczystoœci koncertowa³a Kapela Praska i wystêpowa³ Mieczys³aw Gajda, kojarz¹cy siê uczniom nierozerwalnie z bajkow¹ postaci¹ smerfa Wa¿niaka, któremu aktor u¿ycza g³osu. Warszawskopraskie historyjki i anegdoty aktora przypad³y do gustu zarówno
starszej czêœci publicznoœci, jak i m³odzie¿y. Uczniowie szko³y tak¿e przygotowali bogaty program artystyczny. By³y wiersze, pieœni
i tañce. Eleganckie standing party w specjalnie przyszykowanym
szkolnym holu i nastrojowa wizyta w jednej z klas stylizowanej na
Cafe Fleur. Od d³ugiego czasu Szko³a Podstawowa Nr 143 stara siê
o przeniesienie na Pragê Po³udnie pomnika Stefana Starzyñskiego,
który obecnie stoi w niezbyt eksponowanym miejscu Ogrodu Saskiego. Sprawa nie jest ³atwa. „Mieszkaniec” trzyma kciuki za powodzenie realizacji idei. W koñcu dlaczego po lewej stronie Warszawy maj¹ staæ dwa pomniki prezydenta, a po prawej stronie Wis³y ma nie byæ ani jednego? Stefan Starzyñski chcia³ nie tylko, aby
Warszawa by³a wielka, ale tak¿e, aby ros³a równomiernie. Gdziekolwiek jesteœ Panie Prezydencie – mamy nadziejê, ¿e nied³ugo, na
sta³e osi¹dziesz na Pradze Po³udnie...
Ada M.

REKLAMA

REKLAMA

„Spo³em” WSS Praga Po³udnie
oferuje do wynajmu
powierzchnie:
 w budynku DH „Universam” ul. Grochowska 207
– 697,30 m2 – usytuowane na dwóch poziomach budynku,
– 120,00 m2 – na parterze budynku ( od 1 listopada)
 sklep bran¿y spo¿ywczej o powierzchni 162,50 m przy ul. Grochowskiej 52.
 pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Trakt Lubelski 163:
I piêtro
– lokal Nr 18 o powierzchni 16,90 m2
– lokal Nr 19 o powierzchni 16,90 m2
– lokal Nr 24 o powierzchni 15,60 m2
II piêtro
– lokal Nr 31 o powierzchni 16,00 m2
– lokal Nr 35 o powierzchni 17,40 m2

Szczegó³owych informacji udziela Dzia³ Administracyjno-Techniczny
tel. 810-40-92 lub 810-40-94.

DZIÊKUJÊ ZA ZAUFANIE!
Dziêki ³asce Bo¿ej i woli Wyborców ponownie dost¹pi³em zaszczytu wyboru na funkcjê Pos³a na Sejm RP. Aktywna kampania wielu osób sprawi³a, ¿e otrzyma³em 3070
g³osów i uzyska³em w Warszawie szósty mandat z listy Prawa i Sprawiedliwoœci. Najlepsze wyniki otrzyma³em, jak dwa
lata temu, na Mokotowie, gdzie odda³o na mnie g³osy 958
osób, a tak¿e na Ursynowie – 404 g³osy i Pradze Po³udnie
– 342 g³osy.
Dziêkujê wszystkim, którzy mnie wspierali w kampanii
i którzy na mnie g³osowali. Bêdê stara³ siê tak piastowaæ
mandat zaufania publicznego, aby moi wyborcy byli ze mnie
dumni i aby tak¿e w przysz³oœci traktowali mnie jako swojego przedstawiciela w Sejmie Najjaœniejszej Rzeczypospolitej! Pozdrawiam wszystkich
serdecznie i dziêkujê z ca³ego serca za zaufanie, jakim mnie Pañstwo obdarzyliœcie ju¿
po raz drugi!
Jestem do Pañstwa dyspozycji i czekam na sugestie dotycz¹ce
mojej dzia³alnoœci poselskiej. Takie sugestie mo¿na przesy³aæ poczt¹
na adres biura poselskiego: ul. Staroœciñska 4/6 lub na adres e-mail:
artur.gorski@sejm.pl. Niebawem otworzê filiê mojego biura poselskiego na Pradze Po³udnie.
(-) dr Artur Górski
Pose³ na Sejm RP
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Babie lato w Panoramie
26 paŸdziernika odby³a siê oficjalna premiera ksi¹¿ki Agnieszki Perepeczko „Babie lato, czyli b¹dŸ szczêœliwa ca³e ¿ycie”
po³¹czona z aukcj¹ obrazów i pami¹tek z kolekcji Agnieszki
i Marka Perepeczko.
Impreza mia³a miejsce w Centrum Handlowym Panorama i zgromadzi³a kilkaset
osób - przyjació³ Autorki, mi³oœników Janosika, mediów i mi³oœników sztuki. Fragmenty ksi¹¿ki przeczyta³a przyjació³ka Autorki Jolanta Zykun, a Goœci bawi³ ulubiony piosenkarz Agnieszki i Marka - Jewgienij Malinowski. Serialowa Simona goœci³a równie¿
przyjació³ z „M jak mi³oœæ”, przybyli m.in.
Ma³gorzata Pieñkowska i Wojciech Medyñski, który nie móg³ oprzeæ siê pokusie, aby
nie sfotografowaæ siê z Pani¹ Jesieñ.
Autorka powita³a Goœci deszczem jesiennych liœci, wprowadzi³a w tajniki powstawania ksi¹¿ki, a potem zniknê³a w b³yskach
fleszy i za obiektywami kamer. Goœcie bawili siê znakomicie kosztuj¹c znakomitych
przek¹sek przygotowanych przez Roberta
Sowê i popijaj¹c argentyñskie wino.
„Babie lato, czyli b¹dŸ szczêœliwa ca³e
¿ycie” to ksi¹¿ka wyj¹tkowa. Autorka

WIKTORIE dla naszych!
Pod koniec paŸdziernika na Zamku Królewskim
odby³a siê gala plebiscytów Warszawski i Mazowiecki Znak Jakoœci. Wœród laureatów znalaz³y siê tak¿e znane firmy z naszych dzielnic.
Warszawski Znak Jakoœci
organizowany jest od dziesiêciu
lat przez Warszawsk¹ Izbê Handlu Detalicznego i Us³ug (cz³onka Warszawskiej Izby Przedsiêbiorców). Od 2001 r. przyznawane s¹ równie¿ nagrody Mazowieckiego Znaku Jakoœci. Gala
plebiscytu to wielkie wydarzenie
gospodarczo-kulturalne.
Obecna, jubileuszowa, zgromadzi³a na Zamku Królewskim pó³
tysi¹ca przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w Warszawie i na Ma-

zowszu. Najlepsze firmy, sklepy, punkty handlowe i us³ugowe, restauracje, producenci i domy handlowe wybierane s¹ g³osami klientów, którzy mog¹ g³osowaæ za poœrednictwem internetu lub wype³niaj¹c kupony
konkursowe drukowane w prasie. Nad przebiegiem plebiscytu
czuwa kapitu³a, której przewodzi Waldemar Piórek prezes
Warszawskiej Izby Przedsiêbiorców. Ka¿dy z laureatów
otrzymuje statuetkê WIKTORII.

MIESZKAŃCA

mówi w niej o tym, ¿e kobieta dojrza³a mo¿e byæ wci¹¿ atrakcyjna. I nie mo¿na jej nie
wierzyæ. Serialowa Simona jest bowiem
przyk³adem kobiety skupiaj¹cej w sobie
ogromny apetyt na ¿ycie, radoœæ i niewyczerpane pok³ady entuzjazmu. Zawdziêcza
to nie tylko dobrej diecie i stylowi ¿ycia,
ale przede wszystkim swoistej filozofii,
która pozwala patrzeæ na ¿ycie jak na fascynuj¹c¹ przygodê.
W „Babim lecie” autorka zdradza osobiste sekrety i sprawdzone rady. Uchyla te¿
drzwi do prywatnego ¿ycia, pokazuj¹c na
swoim przyk³adzie, jak radzi³a sobie z przeciwnoœciami losu, z w³asnymi s³aboœciami
i up³ywem czasu. Przy czym gawêdziarski
styl autorki, liczne anegdoty i pe³ne humoru historyjki czyni¹ z ksi¹¿ki nie tylko doskona³y poradnik, ale i wspania³¹ rozrywkê, idealnie trafiaj¹c¹ w potrzeby pañ, bez
wzglêdu na wiek.
Z autork¹ „Babiego lata” spotkaæ siê bêdzie mo¿na jeszcze dwa razy w galerii SD
w Panoramie przy Al. Witosa - 14 i 21 listopada o godz.18.00.
Małgorzata K. Piekarska

Wœród tegorocznych zwyciêzców znalaz³y siê dwie firmy bliskie sercom naszych Czytelni-

ków: CH „Szembeka” i Restauracja „Figaro”. W imieniu spó³ki
„Szembeka” nagrodê odebra³
prezes Miros³aw Sztyber. – Od
was, od polityków, przedsiêbiorcy
oczekuj¹ przede wszystkim jedne-

Laureaci: Miros³aw Sztyber i Ewa Mirkowicz.

Jacek Frankowski

go – dziêkuj¹c Miros³aw Sztyber
zwróci³ siê do obecnych na gali
wiceministra gospodarki Paw³a
Poncyljusza (PiS) i „œwie¿ego”
pos³a Tadeusza Rossa (PO).
– Obni¿enia podatków! Grochowskie CH „Szembeka” jest
œwietnym przyk³adem, jak mo¿na zmodernizowaæ i przekszta³ciæ tradycyjne sto³eczne miejsca
handlu. Jest cenionym przez
klientów po³¹czeniem praskich
tradycji z europejsk¹ nowoczesnoœci¹. WIKTORIÊ dla „Figaro” odebra³a Ewa Mirkowicz,
która od lat, razem z mê¿em
Miros³awem, prowadzi jedn¹
z najciekawszych warszawskich
restauracji. „Figaro” specjalizuje siê w organizacji okazjonalnych przyjêæ. Prócz œwietnej
obs³ugi, fantastycznego menu,

stylowego wystroju bije na g³owê inne restauracje niezwykle
urokliwym po³o¿eniem – w Parku Skaryszewskim.
– Cieszê siê, ¿e zostaliœmy tak
dobrze ocenieni przez naszych
goœci – mówi³a w³aœcicielka restauracji „Figaro” – Ta nagroda
mobilizuje do jeszcze lepszej jakoœci pracy i us³ug.
Statuetki dla firm warszawskich wrêcza³a Ewa Malinowska-Grupiñska przewodnicz¹ca
Rady Warszawy, a dla firm mazowieckich Robert Soszyñski
przewodnicz¹cy Sejmiku Mazowieckiego. Imprezê prowadzi³a znana aktorka Laura £¹cz.
„Mieszkaniec” gratuluje wszystkim laureatom, a tym „naszym” – ze szczególn¹ doz¹ radoœci.
Adam Rosiński

REKLAMA

REKLAMA

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

US£UGI BUDOWLANE

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

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

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

BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ

EKODOM

Z D R O W O T N A G R O TA S O L N O − J O D O WA
PO SIA DA MY ZES TAW DO
WY TWAR ZAN IA

w w w. g r o t a s o l n a . o r g . p l

AE RO ZO LI SO LA NK OW YC
H

Z e s t a w w y t w a r z a a e r o z o l s o l a n k o w y,
który wzbogaca mikroklimat w grotach solnych o składniki terapeutyczne,
uznane za lecznicze w takich niedomaganiach jak:
nieżyty nosa i gardła, oskrzeli, rozedmach.
Pomagają w leczeniu chorób górnych i dolnych dróg oddechowych.

Zapraszamy
Wa r s z a w a u l . Ta r g o w a 3 3 / 3 5
Rezerwacja pod numerem
0 2 2 670−24−14
czynna pon.−pt. 9.00−20.00;
sob. 9.00−15.00

Salon

Zapraszamy do skorzystania z us³ug
specjalistów w dziedzinie masa¿y i rehabilitacji
Polecamy masa¿e:
❤ leczniczy ❤ odchudzaj¹cy ❤ sportowy
❤ limfatyczny ❤ segmentalny
❤ relaksacyjny ❤ klasyczny

Warszawa ul. Skrzyneckiego 2 A, czynne: pon.− pt. 900−2100; sob. 900−1800
tel. 022 812−69−52, 022 498−17−13
PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.
Warszawa, ul. Klonowa 16
(przy pl. Unii Lubelskiej)
(szko³y przeniesione z ul. Noakowskiego,
Nowowiejskiej, Wiktorskiej i Górnoœl¹skiej)
tel. 646 44 97, 849 37 35,
sekretariat czynny 16-18
UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do
Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Technikum Ekonomicznego
dla doros³ych zaocznie
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE

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

(kurs roczny)

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

OKNA  ROLETY

Szyba termoizolacyjna k=1,0
Ciepła ramka  Czterostopniowy uchył

 Maty bambusowe  ¯aluzje  Verticale
MONTA¯ GRATIS! RATY!

(rondo Traktu Lubelskiego)

tel. 612−76−13
pon.-pi¹t. 9–18, sob. 9–14
www.hazym.com.pl

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

www.alisse.pl

„Spo³em” WSS
Praga Po³udnie
organizuje i zaprasza na

MIESI¥C PROMOCJI
P R O D U K TÓ W P O L S K I C H
w DH „Universam” ul. Grochowska 207

CODZIENNIE DEGUSTACJE I NISKIE CENY
PRODUKTÓW UZNANYCH
POLSKICH FIRM!
Jakoœæ produktów gwarantowana!
I tydzieñ 5-10.11.2007 r.
 Wyroby garma¿eryjne firm:
Rudziks, Kotwica, Iglotex, Delikates
II tydzieñ 12-17.11.2007 r.
 Wêdliny firm:
Soko³ów, Stó³ Polski, Grimi, Wolarek
III tydzieñ 19-24.11.2007 r.
 Mro¿onki:
Hortino, Elbro, Jawo, Frosta, Kotlin
IV tydzieñ 26.11.-01.12.2007 r.
 Soki:
Hortex, Gros Nova, Tymbark, Marwit, Pepsi,
Symbio, Coca-Cola
Wszystkich naszych klientów ZAPRASZAMY!

„Weterynarię” Narodowa burza zamiast
kupiła Policja? Narodowego Stadionu
Kilka razy w tym roku pisaliœmy o perypetiach zwi¹zanych z prób¹ sprzeda¿y przez
SGGW zabytkowego kompleksu „Weterynarii” przy ul. Grochowskiej. Od dwóch tygodni
gmach ozdabia tabliczka: Policja.
A wiêc jednak nie deweloper, nie inna szko³a wy¿sza, ale
nasza w³adza kochana zdoby³a siê na tak presti¿owy zakup?
I zamierza tu umieœciæ Komendê Wojewódzk¹, a mo¿e nawet
i G³ówn¹? Niestety, rzeczywistoœæ jest bardziej prozaiczna,
choæ jej korzenie znajduj¹
siê w magicznym œwiecie
sztuki filmowej. Otó¿ nasza

„Weterynaria” gra g³ówn¹ rolê w drugiej czêœci popularnego
serialu telewizyjnego „Gliny”. To mi³o, tym bardziej, ¿e
wed³ug wielu widzów „Gliny” by³y najlepszym serialem
kryminalnym ostatnich lat. Miejmy nadziejê, ¿e nasi wspaniali policjanci przy³o¿¹ siê do uratowania zabytkowej
„Weterynarii”...
ar

Dawno ju¿ nic tak mocno nie wkurzy³o jednoczeœnie charakternych warszawiaków i narodowe elity, jak zapowiedziana przez w³adaj¹c¹ stolic¹ Hannê Gronkiewicz-Waltz mo¿liwa
zmiana lokalizacji Stadionu Narodowego.
Jedni reagowali bardzo
emocjonalnie, czêsto s³owami,
których cytowaæ nie mo¿emy,
a inni przedstawiali rzeczowe
argumenty za dotychczas ustalon¹ lokalizacj¹. Wed³ug Stowarzyszenia Architektów RP
budowa Stadionu Narodowego
przy Stadionie Dziesiêciolecia
jest jak najbardziej wskazana.
W stanowisku warszawskiego
oddzia³u SARP czytamy, ¿e te
tereny od dawna przewidziane
s¹ na cele rekreacyjno-sportowe, s¹ znakomicie skomunikowane, a ka¿da inna lokalizacja
tylko tak naprawdê podniesie
koszty budowy obiektu. „Wnosimy o zachowanie lokalizacji
Stadionu Narodowego w dotychczas przygotowanym miejscu”- szefuj¹cy sto³ecznymi architektami prezes Jakub Wac³awek koñczy pismo do prezydent Warszawy.
Propozycjê Hanny Gronkiewicz-Waltz, aby sprzedaæ grunty przy Stadionie Dziesiêciolecia deweloperom i sfinansowaæ
za to budowê nowego stadionu
na peryferiach miasta ostro potraktowa³ Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji „Or³ów Górskiego”. – To sabota¿! – grzmia³ w TVN 24.
– Prezydent Warszawy nas
kompromituje! Ale czy tak
emocjonalnymi wypowiedzia-

mi cz³owiek, który zatrzyma³
Angliê, zatrzyma „handlowe”
zapêdy prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz? Za inwestycj¹
przy Stadionie Dziesiêciolecia
opowiedzia³ siê warszawski pose³ PO znany pi³karz Roman
Kosecki. Zaznaczy³, ¿e ma
œwiadomoœæ, i¿ tak¹ postaw¹
nara¿a siê w³adzom swojej partii, ale uwa¿a ustalon¹ lokalizacjê za najlepsz¹. Kilka dni po
tej wypowiedzi, w nocnym wydaniu „Sportowej Niedzieli”
zdanie pos³a Koseckiego ju¿
nie by³o tak jednoznaczne.
Za budow¹ Stadionu Narodowego na Pradze Po³udnie zdecydowanie wypowiedzia³y siê
samorz¹dy Saskiej Kêpy i Kamionka, na którego terenie
obiekt ma powstaæ. „Miasto nie
jest przedsiêbiorstwem handlowym i osi¹gniêcie zysku finansowego nie jest podstawowym
zadaniem jego w³adz. Miasto
powinno zaspakajaæ potrzeby
mieszkañców i polepszaæ ich
warunki ¿yciowe – pomys³
sprzeda¿y terenów Stadionu
Dziesiêciolecia
krytykuje
w uchwale Samorz¹d Saskiej
Kêpy - Sprzeda¿ terenów pod
budownictwo mieszkaniowe doprowadzi naszym zdaniem do
zniszczenia ³adu urbanistycznego i komunikacyjnego tej czêœci
prawobrze¿nej
Warszawy”.

REKLAMA

Euro 2012 – Chocia¿by z tego
wzglêdu, ¿e formalnie ca³y czas
jest aktualna ustalona lokalizacja obiektu na terenach Skarbu
Pañstwa przy Stadionie Dziesiêciolecia.
Na zimne (choæ ju¿ bardzo
rozgrzane) dmuchaj¹ po³udniowoprascy radni dzielnicy,
którzy zebrali siê na wniosek
Platformy Obywatelskiej. Jeden z punktów wczorajszej se-

PiS i po roku zacz¹³em siê zastanawiaæ, czy zrobi³em dobrze
– mówi mieszkaj¹cy przy ul.
Targowej pan Stanis³aw. – Teraz zag³osowa³em na PO i tydzieñ po wyborach ju¿ ¿a³ujê!
W dniu wydania tego numeru
„Mieszkañca” zbiera siê Rada
Warszawy. – Raczej nie przyjmiemy ¿adnego stanowiska
w tej medialnej sprawie – wyjaœnia Katarzyna Munio przewodnicz¹ca sto³ecznej Komisji ds.

sji Pragi Po³udnie dotyczy³ w³aœnie obrony uzgodnionej wczeœniej lokalizacji Stadionu Narodowego. Projekty stanowisk
w tej sprawie przygotowa³y
wszystkie trzy kluby radnych
(LiD, PiS i PO). Mamy nadziejê, ¿e mimo i¿ ka¿da opcja
przygotowa³a swój projekt, to
rajcy sporz¹dzili i uchwalili jeden wspólny. Bo sprawa budowy Stadionu Narodowego jest
wspóln¹ spraw¹.
Magda K.
REKLAMA

NARZYNKI

GWINTOWNIKI

Metal−Market
HURT DETAL

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

Przewodnicz¹cy Samorz¹du
Kamionka w liœcie do prezydent Warszawy ironizuje, ¿e
miejsce na Stadionie Dziesiêciolecia, w którym w 1983 r.
odprawia³ Mszê Œwiêt¹ Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II mo¿na by
sprzedaæ deweloperom za
znacznie wiêksz¹ cenê... Rozgoryczeni s¹ zwykli mieszkañcy obydwu Prag. – W poprzednich wyborach g³osowa³em na

ŒRUBY

w³asny
parking

P

ZAMKI

LINKI

KAWIARNIA

zaprasza codziennie w godz. 1000-2100 na:

 pyszn¹ kawê (w 30 smakach),
herbatê, czekoladê na gor¹co,
 ciastka, torciki, strudle, piwo, drinki
 wielkie desery lodowe ponad 50 rodzajów
w tym specja³y dla dzieci np. PINOKIO – 6 z³.
 ma³e œniadania  naleœniki, tosty  œwie¿e sa³aty
Kameralne wnêtrze, mi³a obs³uga i niewygórowane ceny!!!
Saska Kêpa ul. Zwyciêzców 57 (róg Londyñskiej)
rezerwacje tel. 022 616-18-38
www.kawiarniavanilia.pl

lunch – 18 zł!

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

TAPICER
* 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

Tw ó j F r y z j e r
ul. Siennicka 22

Zapraszamy codziennie
w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00
tel. 022 813−64−36
(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18
„Ma³y Bazarek”)

PRZEDSZKOLE PRYWATNE
Nauka i zabawa
dla Twojego maluszka!
Oferujemy zajêcia
codzienne(pobyt sta³y)
lub spotkania parogodzinne w wybrane dni
Zapraszamy
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7.00-18.00
Grochów/Wawer ul. Korkowa 13
tel. 0506-090-826; 0501-733-327

www.Akademiapod13.pl

CARIDENT
Gabinet
Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3
(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31
 Leczenie w znieczuleniu
 Protetyka – protezy, korony,
mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 Laseroterapia – paradontoza
 Wybielanie jednowizytowe
 RTG na miejscu
poniedziałek, czwartek – 1300−1900
wtorek – 930−1700
sobota – 900−1300
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MINIMUM WIEDZY MEDYCZNEJ DLA KAŻDEGO

Otyłość
Czy ¿yjê po to, aby jeœæ czy
te¿ jem – aby ¿yæ?
Oto jest pytanie! Wielu - niestety - w jedzeniu widzi g³ówny
cel ¿ycia, jego radoœci i blaski.
Prawda, ¿e niejeden siêga do spi¿arni czy lodówki, gdy ma z³y nastrój, niepowodzenie, gdy mu
smutno. Tyle, ¿e nieuchronnie
œci¹ga na siebie dokuczliwe, przewlek³e choroby – i wtedy bêdzie
mu ju¿ zawsze smutno... Na u¿ytek tego felietonu, pisz¹c go policzy³em, ilu chorych dziœ leczonych w Klinice Kardiologii Szpitala Grochowskiego ma nadwagê.
Na 98 a¿ 51 pacjentów wa¿y za
du¿o, w tym szczególn¹ oty³oœæ
maj¹ 32 osoby. Jedna wa¿y 135
kg! Tych 32 chorych cierpi na
nadciœnienie, cukrzycê w³aœnie
z powodu oty³oœci. Wiêkszoœæ
z trudem siê porusza, bo stawy
nie wytrzymuj¹ tak nienaturalnego wielkiego obci¹¿enia. Du¿a
jest cena, wrêcz paskarska, jak¹
siê p³aci za brak rozs¹dku, za zagapienie siê, za myœlenie „jakoœ
to bêdzie”.
Ale jednak prawie ka¿dy oty³y
twierdzi, ¿e nie wie sk¹d siê wziê³o te niepotrzebne 20 kilogramów.
Jem tyle, co inni przecie¿ - zapewnia. Podobnie alkoholik nie
uwierzy, ¿e jest alkoholikiem.
Odpowiadam, ¿e by³oby to niezwyk³e zjawisko, gdyby z powietrza powstawa³ t³uszcz. Tymczasem oty³y stale po coœ siêga pomiêdzy obfitymi posi³kami. To
kanapka, to ciasteczko, to chipsy,

to kawa³ek czekolady. Przy czym,
- jako ¿e wa¿y coraz wiêcej - porusza siê coraz mniej chêtnie.
Któ¿ by zreszt¹ obci¹¿ony stale
20-kilogramow¹ walizk¹ chcia³
gdzieœ wêdrowaæ. Zatem najchêtniej sobie siedzi lub le¿y, a je tak
samo lub nawet obficiej, bo
czymœ czas trzeba zabiæ. Waga
w tych warunkach roœnie coraz
szybciej. Resztê ¿ycia przyjdzie
spêdziæ g³ównie w szpitalach.
B¹dŸ m¹dry - zawo³amy - nie
daj siê wpêdziæ w kalectwo, nie
daj siê zabiæ przedwczeœnie!
Co robiæ, aby ustrzec siê oty³oœci? A oto osiem rad:
1. Uznaæ, ¿e nale¿y zjeœæ tylko
tyle, aby znik³o uczucie g³odu.
Tym samym organizm sygnalizuje, ¿e ma doœæ, tyle ile potrzebuje.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e ka¿dy kês
ponadto – obróci siê w t³uszcz,
który bêdziemy stale nosiæ,
2. Zaspokoiwszy g³ód, nie jeœæ
dalej tylko, dlatego, ¿e to siê inaczej zmarnuje albo, ¿e gospodarzom bêdzie przykro. Wyjaœnijmy
gospodarzom, ¿e jedzenie jest pyszne, ale lekarz zakaza³, bo sk³onnoœci do tycia... Trzeba wytrzymaæ naciski gospodarzy, nieraz
gwa³towne. Trudno, niech siê
obra¿¹, choæ zapewne na krótko.
3. Siadaj¹c do sto³u, trzeba o powy¿szym pamiêtaæ, nawet przy
o¿ywionej konwersacji, gdy machinalnie nak³adamy sobie na talerz.
4. Powinno siê z góry za³o¿yæ,
¿e zje siê po³owê tego, co na³o¿¹
na talerz.

„PODAJ DALEJ”
Fundacja chorych na zespó³ Dandy-Walkera „Podaj dalej” jest
pierwsz¹ i jedyn¹ w Polsce, która
obejmuje pomoc¹ chorych – zarówno dzieci jak i doros³ych dotkniêtych t¹ nieuleczaln¹ chorob¹
centralnego uk³adu nerwowego.

5. NIE DOJADAÆ! Pomiêdzy
trzema posi³kami dnia, gdy g³ód
œciœnie, przegryŸæ jab³ko, surow¹
paprykê lub wypiæ szklankê wody
mineralnej. Surówki (bez majonezu, ew. z jogurtem) zabijaj¹ g³ód
i s¹ zdrowe.
6. Sk³onni do nadwagi musz¹
zapomnieæ o wszelkich s³odyczach (nie u¿ywaæ tak¿e cukru),
wystrzegaæ siê ciastek, p¹czków
i innych wypieków.
7. Alkohol jest bardzo tucz¹cy.
Kto czêsto pije wódkê lub piwo bêdzie gruby!
8. Siedz¹cy tryb ¿ycia: dom winda - tramwaj lub samochód biurko to droga do oty³oœci. Praca
fizyczna lub ostry marsz pó³godzinny dziennie chroni od nadwagi.
Trzeba dodaæ na koniec, ¿e oty³oœæ mo¿e byæ tak¿e nastêpstwem
pewnych schorzeñ. Jest to jednak
bardzo rzadka przyczyna (kilka
procent). W razie w¹tpliwoœci
trzeba pójœæ do lekarza.
A wiêc dbajmy o sw¹ wagê.
B¹dŸmy m¹drzy - ¿yjmy d³ugo,
dodam: ¿yjmy d³ugo i w dobrej
formie, aby ¿ycie nie by³o udrêk¹.
Prof. Leszek Ceremużyński

Zespó³ Dandy-Walkera wystêpuje rzadko raz na 20 - 30 tysiêcy urodzeñ. Jest wad¹ wrodzon¹ centralnego uk³adu nerwowego polegaj¹c¹ na
zniekszta³ceniu mó¿d¿ku (obszaru odpowiadaj¹cego za ruch), zaniku robaka mó¿d¿ku, zniekszta³ceniu mózgu i powiêkszeniu IV komory mózgu. Bardzo czêsto wystêpuje równie¿ torbiel w tylnej czêœci czaszki. Zespó³ tych wad powoduje u chorego
zak³ócenie w prawid³owym przep³ywie p³ynu
mózgowo-rdzeniowego powoduj¹c wodog³owie
Choroba mo¿e rozwijaæ siê szybko, powoduj¹c
dolegliwoœci tu¿ po urodzeniu lub rozwijaæ siê
wolno, niezauwa¿alnie. U ma³ych dzieci objawia
siê zaburzeniami w rozwoju motoryki i równowagi, dlatego te¿ zaczynaj¹ póŸno chodziæ lub nie
chodz¹ wcale. Zdarzaj¹ siê równie¿ dzieci autystyczne. U starszych chorych z zespo³em DandyWalkera przy podwy¿szonym ciœnieniu p³ynu
mózgowo rdzeniowego wystêpuje dra¿liwoœæ, wymioty, konwulsje, drgawki, zachwiania równowagi, brak koordynacji miêœniowej, oczopl¹s, wady
serca, twarzy, koñczyn oraz mog¹ wystêpowaæ zaburzenia w obrêbie narz¹du wzroku. Bardzo czêsto
dochodzi do napadów epileptycznych. Wieloœæ
wystêpuj¹cych wad mo¿e mieæ istotny wp³yw na
d³ugoœæ ¿ycia chorych na zespó³ Dandy-Walkera.
Do tej pory nie opracowano jeszcze skutecznej
metody wyleczenia wad spowodowanych t¹ chorob¹. Do odprowadzania nadmiaru p³ynu mózgowo-rdzeniowego i zmniejszenia skutków wodog³owia stosowany jest uk³ad drenuj¹cy z zastaw-

k¹ reguluj¹c¹ jego przep³yw. Wymaga to jednak
zabiegu operacyjnego. Zastawki i uk³ad drenuj¹cy ulegaj¹ jednak dysfunkcji i wystêpuje koniecznoœæ ich wymiany poprzez kolejne operacje. Torbiel, która wystêpuje w tym zespole chorobowym
nie mo¿e byæ usuniêta ze wzglêdu na przebiegaj¹ce w jej obrêbie naczynia krwionoœne. Próba jej
usuniêcia mog³aby spowodowaæ du¿e uszkodzenia mózgu lub œmieræ chorego. Stosuje siê dlatego zabieg usuniêcia czêœci œciany torbieli, co ma
na celu zmniejszenie jej ucisków na s¹siaduj¹ce
oœrodki nerwowe i zmniejszenie dolegliwoœci
neurologicznych. Inne dolegliwoœci próbuje ³agodziæ siê poprzez stosowanie leków przy œcis³ej
wspó³pracy neurochirurga i neurologa.
Celem Fundacji chorych na zespó³ Dandy-Walkera oprócz wspierania chorych i pomocy w finansowaniu kosztownego leczenia i rehabilitacji
s¹ dzia³ania maj¹ce na celu utworzenie w Polsce,
choæ jednego oœrodka medycznego, w którym
kompleksowo i kompetentnie mogliby byæ leczeni pacjenci dotkniêci t¹ chorob¹. Fundacja zamierza równie¿ organizowaæ cykliczne spotkania integracyjno - szkoleniowe dla chorych i ich opiekunów po³¹czone z indywidualnymi konsultacjami medycznymi. Konieczne s¹ do tego œrodki,
które pozyskujemy z darowizn ludzi dobrej woli.
Organizujemy równie¿ koncerty i aukcje, których
dochód Fundacja przeznacza na sw¹ dzia³alnoœæ.
Zgromadzone œrodki nie wystarczaj¹ na zorganizowanie planowanego zjazdu. Koszt udzia³u
jednego chorego opiewa na kwotê 1500 z³. Dlatego zwracamy siê z proœb¹ o wsparcie naszych
wysi³ków w zebraniu odpowiedniej sumy na zrealizowanie tego przedsiêwziêcia i innych celów
Fundacji.
Wszelkie informacje na temat dzia³ania Fundacji mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej
www.fundacja.dandy-walker.org.pl
ab
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ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO

G A B I N E T U S TO M ATO L O G I C Z N E G O
Zakres us³ug:
 stomatologia zachowawcza  stomatologia dzieciêca
 protetyka  chirurgia stomatologiczna
Gwarantujemy wysokiej klasy us³ugi
w promocyjnych cenach oraz nowoczesny sprzêt!

Warszawa Miêdzylesie ul. Mrówcza 193A
tel. 022 853-82-43 lub 0501-792-075

Gabinet stomatologiczny

Ul. KOMORSKA 42
Warszawa-Grochów
tel. 022 879-87-61

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

Zapraszamy doros³ych, m³odzie¿, dzieci!

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
wybielanie zêbów

profilaktyka próchnicy dzieci

PROTETYKA

leczenie zachowawcze ❍ chirurgia ❍ protetyka
❍ profilaktyka

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

ORTODONCJA
aparaty sta³e i ruchome

CHIRURGIA

ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe

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

Zg o d a

IMPLANTY
NOWOŒÆ: profesjonalne czyszczenie zêbów
z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.

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

Znieczulenia miejscowe.
Nowoczesny sprzêt i materia³y
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA
LECZNICZEGO.

18.11.2007 do 01.12.2007 – 938 z³
03.12.2007 do 16.12.2007 – 938 z³ 20.12.2007 do 02.01.2008 – 1232 z³
Oferujemy: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, bogaty program
kulturalny oraz szerok¹ gamê zabiegów balneologicznych. W pobli¿u lodowisko
i wyci¹gi narciarskie oraz inne atrakcje!!!

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

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!
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Czynne codziennie: 9.00-20.00 Sobota: 9.00-15.00
Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

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

Lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ,
a jeœli leczyæ to u najlepszych!
INDYWIDUALNY SPRZÊT ORTOPEDYCZNY
- SZNURÓWKI ORTOPEDYCZNE
- WK£ADKI ORTOPEDYCZNE
- OBUWIE ORTOPEDYCZNE
- APARATY ORTOPEDYCZNE KOÑCZYN DOLNYCH
- PROTEZY KOÑCZYN DOLNYCH, MODU£OWE Z ELEMENTÓW POLSKICH
I IMPORTOWANYCH

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

SPRZÊT REHABILITACYJNY

FON-MED

- WÓZKI INWALIDZKIE: POKOJOWE, LE¯AKOWE, TOALETOWE,
WÓZKI Z NAPÊDEM RÊCZNYM I ELEKTRYCZNYM
- CHODZIKI, BALKONIKI, KULE, LASKI I INNY SPRZÊT REHABILITACYJNY

ZAOPATRUJEMY PACJENTÓW
W RAMACH UMÓW Z REGIONALNYMI ODDZIA£AMI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

PROGRAM
WCZESNEGO WYKRYWANIA
i LECZENIA JASKRY

APARATY SŁUCHOWE
ul. Walecznych 5
- Saska Kêpa
tel. 022 616-13-05
pon.-pt. 900-1700
ul. Zwoleñska 127
- Miêdzylesie
tel. 0669-045-354

BERNAFON

REFUNDACJA

ZAK£AD TECHNIKI ORTOPEDYCZNEJ Sp. z o.o.
Siedziba: Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa

Filia: ul. Kajki 28, 04-634 Warszawa
tel. 022 812 09 24, fax. 022 618 67 49
zto@wp.pl
Zak³ad czynny od godziny 8.00 do 16.00

REHABILITACJA * ORTOPEDIA

Program jest realizowany na zlecenie i finansowany przez
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

JASKRA podstępnie prowadzi
do utraty wzroku!
Nie daj jej szansy i zbadaj siê zanim Ciê zaskoczy!

Bez
p³a
tn
s³u e bad
chu an
ie

- GORSETY ORTOPEDYCZNE WSZYSTKIE TYPY

 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

Przychodnia Lekarska

pozwala na
wczesne wykrycie i leczenie tej powa¿nej choroby
Jeœli:

Vita Med

 Jesteœ w wieku ponad 35 lat
 Dotychczas nie rozpoznano u Ciebie jaskry
 Przez ostatnie dwa lata nie bada³ Ciê okulista

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

SPECJALISTYCZNE BADANIE PROFILAKTYCZNE

tel. 673-35-00

Mo¿esz skorzystaæ z bezp³atnego badania w kierunku
JASKRY.
Pamiêtaj! Wczesne rozpoznanie i leczenie JASKRY
zapobiega œlepocie.

Lecznica
Stomatologiczno-Lekarska
DEMETER

STOMATOLOGIA,
Ginekologia, Neurologia,
Medycyna Pracy,
Badania Laboratoryjne
ul. Bia³ostocka 7 tel. 22 619-81-94
ul. Targowa 2

tel. 22 618-40-50

ul. Potocka 14

tel. 22 833-43-43

Lecznice czynne:
pn.-pt. 800-2000, sobota 800-1300
www.demeter.com.pl
e-mail: lecznica_demeter@op.pl

Skorzystaj z mo¿liwoœci programu i ju¿ dziœ zg³oœ siê
na badanie profilaktyczne.
Oferujemy krótkie terminy i sprawn¹ obs³ugê.
DO ZOBACZENIA!
PORADNIA OKULISTYCZNA,
Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
☺

OPTIMED

04-330 Warszawa, ul. Kordeckiego 49,
Tel: 022 612 49 14, 022 424 31 94,
www.optimed.waw.pl
Zapraszamy:
poniedzia³ek, wtorek: 10.00-18.00, œroda: 9.00-14.00,
czwartek: 8.00-16.00, pi¹tek: 8.00-15.00

VITAFON. Teraz w Polsce!

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

Teraz mo¿na je nabyæ tak¿e w Polsce!
Sklepy w WARSZAWIE:
ul. Jana Paw³a II 52/54
ul. Pu³awska 108/112
Al. KEN 93

tel. 022/831 76 69
ul. Koszykowa 53
tel. 022/629 13 84
tel. 022/844 62 17
ul. ¯ytnia 64
tel. 022/335 07 37
tel. 022/335 07 37
ul. Twarda 56/róg ¯elaznej tel.022/620 75 10
I dobre sklepy zaopatrzenia medycznego.

MIESZKANIEC 11

MIESZKANIEC

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

na luzie

Rady
ciotki
Agaty

ŚMIESZKANIEC

Warto wiedzieć
 Czy wiecie, że jest na świecie Aleja Wedla? Jest, i to w Polsce
a dokładniej – w Warszawie, na Pradze Południe. To aleja w
Parku Skaryszewskim, na tyłach fabryki Wedla. Aleję nazwano
imieniem fabrykanta słodkości przed trzema laty – zapach
czekolady owiewa tę część parku od ponad 70 lat!
 Skoro mowa o czekoladzie – przepis na tę jedwabiście gęstą i
aromatyczną, którą pijamy w wedlowskich pijalniach czekolady, powstał już w 1856 r.,
czyli w roku założenia pierwszej prawdziwej fabryki Wedlów, choć trzeba przyznać, że
wyroby sygnowane ich nazwiskiem wówczas były już znane i cenione w Warszawie!
 W tym samym 1856 roku otwarto browar w Żywcu, a także urodził się słynny pol−
ski malarz Wojciech Kossak, ojciec poetki, Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej oraz
Ciekawska
psychiatra Zygmunt Freud i socjalista Ludwik Waryński!

Jesienna pora przyjmowania
gości zachęca, by wysprzątać
dom na błysk i zadbać też o sie −
bie. Współczesne pasty do zębów
mają inny skład niż te, którymi je −
szcze nie tak dawno świetnie
można było wyczyścić srebrne
pierścionki, łańcuszki, spinki czy
imbryczek. Ale i dzisiaj są na to
praktyczne sposoby…
Zwykłą, spożywczą folię alu−
miniową
(duży
kawał)
zgnieść i wyłożyć nią niewiel−
ki, dopasowany do ilości czy−
szczonego srebra garnek, ko−
niecznie nie metalowy (może być
emaliowany). Wlać wodę tak, by
przykryła przedmioty, wsypać
garść soli kuchennej i na płytce
pomaleńku zagotować, wyłączyć
gaz i zostawić na pół godziny.
Wyjąć, wytrzeć do sucha i wypo−
lerować.
Srebro umyć starannie
w zwykłym płynie do mycia
naczyń, po czym zanurzyć na
pół godziny w 10% roztworze amo−
niaku. Wyjąć, wypłukać, osuszyć.
Sposób doskonały, choć niezbyt
pięknie pachnący…
Kawałek kredy szkolnej
utrzeć na proszek, dodać wo−
dy tak, by powstała gęsta
papka. Srebro wymoczyć w letniej
wodzie z płynem do mycia naczyń,
by dobrze odmoczyły się wszyst−
kie zakamarki (ważne zwłaszcza
przy pierścionkach). Następnie
nakładać kredową pastę na nieu−
żywaną szczoteczkę do zębów
i czyścić przedmiot, szorując. Wy−
płukać, wypolerować miękką
szmatką do sucha.






H O R O S K O P

 

 WAGA 24.09-23.10
Zdrowy rozs¹dek i twarda kalkulacja bêd¹ dla
Ciebie najlepszym doradc¹. Tempo ¿ycia jak na
Twój gust bêdzie trochê za szybkie, ale nie marudŸ i nie pozwalaj sobie na ¿adne zaniedbania.
Koniecznie zadbaj o zdrowie, wzmacniaj organizm przed jesiennymi ch³odami herbatk¹ lipow¹
lub dobr¹ nalewk¹. Wskazane towarzystwo ludzie uœmiechniêtych i ¿yczliwych.
 SKORPION 24.10-23.11
Humor mog¹ poprawiæ Ci zakupy - nabycie nawet ma³ego drobiazgu, p³yty z piosenkami ulubionego wykonawcy lub dobrej ksi¹¿ki. Ktoœ oka¿e
Ci wiele ciep³ych uczuæ, jeœli odniesiesz jakiœ
sukces w pracy nie osiadaj na laurach, tylko kuj
¿elazo póki gor¹ce. To Twoja dekada drogi Skorpionie, wszystko siê mo¿e udaæ… jeœli te¿ pomo¿esz szczêœciu.
 STRZELEC 24.11-22.12
Przed Tob¹ ca³kiem udane dni, szczególnie sympatycznie zapowiada siê weekend i pocz¹tek kolejnego tygodnia. Czekaj¹ Ciê mi³e imprezy i udane zakupy. Mo¿esz mieæ tylko k³opoty z zachowaniem umiaru w tym wszystkim. Uwa¿aj wiêc, narzuæ sobie wiêksz¹ kontrolê i samodyscyplinê, by
nie wydawaæ pieniêdzy tak bez sensu. Jeœli masz
siê sp³ukaæ to miej z tego frajdê…
 KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Postaraj siê pozbyæ kilku spraw, które zalegaj¹
w twoim notesie. Niewykluczone, ¿e bêdziesz
musia³ dostosowaæ swoje plany do okolicznoœci.
Zmierzaj powoli do celu, ani na chwilê nie trac¹c
go z oczu. Twoja cierpliwoœæ zostanie na pewno
wynagrodzona. Tymczasem humor poprawiaj sobie drobnymi przyjemnoœciami. Zas³ugujesz na
to!
 WODNIK 21.01-19.02
Nadmiar energii radzê wy³adowaæ w pracy. Musisz tylko uwa¿aæ, aby nie robiæ kilku rzeczy naraz. Propozycje finansowe i dodatkowego zarobku mog¹ p³yn¹æ ze wszystkich stron. W cenie bêdzie konsekwencja, dlatego jeœli ju¿ siê na coœ
zdecydujesz, to siê tego trzymaj. W uczuciach nie
licz na beztroskie ¿ycie. Gwiazdy mówi¹, ¿e bêdziesz musia³ stawiæ czo³o wielu problemom
i podj¹æ trudne decyzje.
 RYBY 20.02-20.03
Nie b¹dŸ Rybko zbyt zach³anna i wymagaj¹ca.
Postaw na sumienn¹ pracê. Niech Ciê nie zgubi
niepohamowana ambicja, bo mo¿esz mieæ k³opoty w pracy. Aby unikn¹æ zadra¿nieñ i konfliktów
staraj siê za³atwiaæ sprawy polubownie. Uwa¿aj
te¿ na drodze, nie lekcewa¿ przepisów, bo mog¹
z tego wynikn¹æ k³opoty natury urzêdniczej.
W mi³oœci zadbaj bardziej o drug¹ po³owê, przemyœl wasze wzajemne stosunki. Uprzytomnisz
sobie, ¿e po latach uczucia ulegaj¹ zmianie nawet gdy czas pozornie stoi w miejscu.
Merlin
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✓BIGOS ZBÓJNIKA
Przygotowaæ 40 dkg kapusty kiszonej, 40 dkg œwie¿ej, 20 dkg wieprzowiny
bez koœci, 15 dkg kie³basy, 10 dkg boczku wêdzonego,5 dkg s³oniny, du¿a
cebula, ³y¿kê koncentratu pomidorowego, garœæ grzybów suszonych, ³y¿kê
m¹ki, sól, pieprz, pó³ szklanki wytrawnego czerwonego wina. Kapustê kiszon¹ odcisn¹æ, ugotowaæ do miêkkoœci. Œwie¿¹ - poszatkowaæ, gotowaæ z namoczonymi grzybami do miêkkoœci. Miêso pokroiæ, zrumieniæ na skwarkach
s³oniny i boczku, w³o¿yæ do kapusty kiszonej, dusiæ. Obie kapusty po³¹czyæ,
oprószyæ m¹k¹. Kie³basê z winem i przecier dodaæ do kapusty. Przyprawiæ
do smaku.

✓BIGOSIK NASZEJ JÓZI
80 dkg kapusty kiszonej i 20 dkg s³odkiej, 2 bardzo du¿e cebule, dwie garœci
suszonych grzybów (mo¿e byæ mniej), tyle samo suszonych œliwek, jedno jab³ko, chudy boczek wêdzony i kie³basa (ile jest, plus okrawki pieczeni itp.), 1/2
szklanki wina czerwonego lub piwa. Cebulê i jab³ko pokroiæ, zasma¿yæ na
skwarkach z boczku i kie³basy, dodaæ krojon¹ œwie¿¹ kapustê, mocno mieszaj¹c na sporym gazie. Dodaæ odciœniêt¹ kapustê kiszon¹, namoczone grzyby
(wodê z moczenia wlaæ do œrodka), œliwki, kilka liœci laurowych i ziele angielskie, dusiæ pod przykryciem. Po 20 minutach dodaæ wino, sól i inne przypraPyszna Józia
wy (pieprz, rozmaryn, kminek). Rewelacja!
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ZAJRZYJMY DO KUCHNI
Ile gospodyñ, tyle przepisów na bigos. Staropolski
bywa³ t³usty, pe³en miêsiw wszelakich, okrawków
i resztek pieczeni, kie³bas, s³oniny. By³a w nim
i wieprzowina, i wo³owina i drób. Dzisiejsza kuchnia jest o wiele l¿ej strawna, ale o znakomitych w³aœciwoœciach zdrowotnych kapusty kiszonej i surowej wiedz¹ wszyscy. Delektujmy siê polskimi bigosami, które – wiadomo – im d³u¿ej odgrzewane, tym
s¹ lepsze!



 



BARAN 21.03-21.04
W sprawach sercowych nie spodziewaj siê teraz
wiêkszych zmian. Musisz siê liczyæ z tym, ¿e
przed Tob¹ kolejne problemy do rozwi¹zania. Bêd¹ od Ciebie wymaga³y zwiêkszonej uwagi i osobistego zaanga¿owania. Przestrzegaj przepisów
prawa i nie daj siê sprowokowaæ. Unikaj te¿ u¿ywek, alkoholu i testowania na sobie nieznanych
leków lub kosmetyków.
 BYK 22.04-21.05
Bliskoœæ drugiej osoby bêdzie ci potrzebna jak
powietrze. Ale zdawkowych s³ów i uwag nie odczytuj jako dowodów sympatii lub zaufania.
W przeciwnym wypadku mo¿esz Ÿle ulokowaæ
uczucie i zakochaæ siê w kimœ, kto zupe³nie nie
jest zainteresowany twoj¹ osob¹. Pamiêtaj te¿
o umiarze przy stole, bo nied³ugo sam siê przekonasz o ile do przodu ruszy wskazówka na twojej
³azienkowej wadze.
 BLINIÊTA 22.05-21.06
W pracy szykuje siê typowe jesienne przesilenie.
Trudniej bêdzie o dodatkowy zarobek. Na szczêœcie nie gro¿¹ Ci w najbli¿szym czasie k³opoty finansowe. W sferze uczuciowej ka¿da pora roku
jest dobra na zakochanie siê, ktoœ z Twego otoczenia szuka pretekstu, aby byæ bli¿ej ciebie. Wyka¿ siê wiêksz¹ spostrzegawczoœci¹ i zacznij
dzia³aæ.
 RAK 22.06-22.07
Mo¿esz œmia³o startowaæ ze swoimi dzia³aniami.
Potrzebne jest Ci jednak fachowe przygotowanie
i pomoc ¿yczliwych doradców. Najwa¿niejsze
jest, aby powiod³o siê w podstawowych sprawach. Pod koniec miesi¹ca czeka Ciê wa¿na
wiadomoœæ dotycz¹ca stanu twoich finansów.
Oka¿ te¿ wiêcej czu³oœci i ¿yczliwoœci swojemu
partnerowi. Obowi¹zuje przecie¿ równouprawnienie.
 LEW 23.07-23.08
Ryzyko jest wpisane w ka¿de nasze dzia³anie,
a szczególnie w momencie podejmowania
wa¿nych decyzji. W najbli¿szych dniach byæ
mo¿e przyjdzie Ci postawiæ wiele na jedn¹
kartê. To wszystko mo¿e lekko nadszarpn¹æ
Twój system nerwowy wiêc powinieneœ bardziej dbaæ o siebie relaksowaæ siê, wysypiaæ,
a alkohol spo¿ywaæ tylko w rozs¹dnych dawkach.
 PANNA 24.08-23.09
Bêdziesz w doskona³ym nastroju, a zdrowie dopisze. Pozbêdziesz siê wiêkszoœci swoich k³opotów, a znajomi szykuj¹ dla Ciebie prezent niespodziankê. Amor celuje w stronê samotnych Panien, pary ze sta¿em nie bêd¹ siê nudziæ ze sob¹
– na nowo odkryjecie uroki wspólnie spêdzanych
nocy…i dni. Udana bêdzie druga po³owa listopada, nie zwlekaj wiêc z za³atwieniem trudnych
spraw.



Na dworcu rozgląda się przyjezdny z kon−
trabasem w futerale. Wreszcie podchodzi do
niego miejscowy pijaczek. Przyjezdny pyta:
− Przepraszam, może mi pan powie, jak
mam się dostać do filharmonii?
− Oczywiście! – odpowiada pijaczek. – Ćwiczyć, kolego,
ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć!
☺ ☺ ☺
Cichy wiejski wieczór. Rozlega się pukanie do drzwi:
− Kto tam?
− Ja do Jarka…
− A ja kombajn!!!
☺ ☺ ☺
Poborowy stoi przed komisją wojskową i odpowiada na
pytania:
− Zawód matki?
− Krawcowa.
− Zawód ojca?
− Ojciec nie żyje…
− Ale kim był?!
− Gruźlikiem…
− No, ale co on robił?!!!
− Kaszlał…
− Człowieku!!! Przecież z tego się nie żyje!!!
Wesoły Romek
− To przecież mówię, że nie żyje…

2-G

10-C

16-£

6-B

10-C

4-C

1-N

I-O

3-D

POZIOMO: 1-A patriarcha, syn Jakuba i Racheli. 1-J mizernoœæ, cherlawoœæ. 2-E Minnelli, amerykañska aktorka.
3-A stan upadku. 3-G ³ódŸ wy¿³obiona z pnia. 4-E cz³onek
chrzeœcijañskiej demokracji. 4-L daw. lewa rêka.
5-G masa do pieczêtowania listów. 6-A gafa. 6-K zbiór
plonów. 7-B najwiêkszy bank Polski. (skrót). 7-G krewny
w linii mêskiej. 8-D przecier owocowy. 8-J zak³ad przemys³owy. 9-F kurzy zadek.10-A naczynie krwionoœne.10-H
roœlina ozdobna. 11-A niezbornoœæ ruchów. 12-H œrodek
na mole. 13-A urz¹dzenia wyjœciowe maszyny cyfrowej.
14-J œwi¹tynia ¿ydowska. 15-E nauczyciel jêzyka obcego. 16-A basen w ³aŸni ¿ydowskiej. 16-J zanik organów
lub tkanek.
PIONOWO: A-1 rzeka chrztu Jezusa. A-10 ¿o³nierz policji wojskowej. B-6 gaz musztardowy. C-1 Z w ZHP. C-10
amunicja, baga¿. D-6 imitacja z³ota. E-1 du¿a butla. E-11
broñ sieczna. F-8 tworzywo skóropodobne. G-1 sk³ad

13-J

4-I

11-F

9-I

10-H 15-H

6-K

drukarski. H-2 opera Verdiego. H-7 suchy œnieg. H-12
p³oza do zje¿d¿ania po œniegu. I-3 drapie¿na ryba morska. I-9 czynny wulkan na Sycylii. J-1 sieæ do po³owu ryb
dennych. J-7 rodzaj fryzury. J-12 sztuczna skóra. K-5
czêœæ twarzy, wargi. L-1 dru¿yna sportowa. L-8 internat.
£-4 jednostka powierzchni gruntów. £-12 rodzaj nadwozia
samochodu. M-1 drapie¿na ryba s³odkowodna. N-8
oprzêd jedwabnika. O-1 jedna czwarta litra. O-12 jaszczurka tropikalna.
opr. A. Kemski
Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr: 18/07: „Matkê zobacz, córkê
bierz” i Nr 19/07: „I króla robaki jedz¹”. Nagrody
ksi¹¿kowe wylosowali: p. Renata Zych z ul. Dwernickiego i p. Witold Kêdziorek z ul. Nubijskiej.
Wa¿ne do 16.11.br.

MIESZKAÑCU pomó¿! REWITALIZACJA
CZY DEFRAUDACJA?
Mali krwiopijcy
Wszyscy wiemy jak
wa¿n¹ dla prawid³owego funkcjonowania organizmu jest
zdrowa skóra. Jej
nieuszkodzona powierzchnia chroni
ca³y organizm przed
bakteriami, wirusami i grzybami, otaczaj¹c go niby p³aszczem.
Z drugiej strony ka¿de uszkodzenie skóry, jej
otarcie czy zranienie otwiera wrota dla drobnoustrojów mog¹cych byæ przyczyn¹ chorób skóry,
jak równie¿ infekcji ca³ego organizmu. Wiêkszoœæ w³aœcicieli psów i kotów doskonale zna
problemy dermatologiczne, mog¹ce pojawiaæ siê
u ich pupili. Najczêœciej s¹ to alergie, rzadko kto
jednak pamiêta o tym, ¿e
pierwotn¹ przyczyn¹ powa¿nych chorób skóry mog¹ byæ niewielkie paso¿yty,
które przez d³u¿szy b¹dŸ
krótszy okres czasu przebywaj¹ na naszym zwierzaku,
¿ywi¹c siê jego krwi¹, naskórkiem czy w³osami. Ich
uk¹szenia, b¹dŸ tylko sama
obecnoœæ na zwierzêciu, powoduje uszkodzenia skóry
i przerwanie „p³aszcza
ochronnego” naszego psa czy kota. Wtedy zaczynaj¹ siê prawdziwe problemy, wizyty w lecznicy
weterynaryjnej, czêsto d³ugotrwa³e i skomplikowane leczenie.
Przyczyn¹ niektórych chorób skóry mog¹ byæ
pch³y, których najwiêksza inwazja przypada w³aœnie na jesieñ. S¹ one niew¹tpliwie najczêœciej wystêpuj¹cymi paso¿ytami zewnêtrznymi psów
i kotów. Pojawiaj¹ siê g³ównie latem i jesieni¹.
Na œwiecie wystêpuje ok. 1500 gatunków pche³,
ale w Polsce mamy do czynienie g³ównie z pch³¹
psi¹ i pch³¹ koci¹. Pch³a ¿ywi siê krwi¹ wysysan¹
ze zwierzêcia. Doros³y osobnik w ci¹gu doby potrafi wyssaæ 20 razy wiêcej krwi, ni¿ sam wa¿y
i w tym celu musi on nak³uæ skórê zwierzêcia wielokrotnie. Ka¿de takie uk¹szenie to bol¹ce i swêdz¹ce miejsce, które zwierzê dodatkowo jeszcze
drapie, a nawet wygryza. Ogromna iloœæ psów
i kotów reaguje silnym uczuleniem (tzw. alergicznym pchlim zapaleniem skóry) na uk¹szenia
pche³. Pocz¹tkowo objawia siê ono swêdzeniem
w okolicy ogona, odbytu, póŸniej miednicy, krocza, okolicy lêdŸwiowej, ud i brzucha. Nastêpnie,
oprócz silnego œwi¹du, pojawiaj¹ siê zmiany na
skórze, m.in. wy³ysienia. Czêsto w wyniku takich
zmian mo¿e dochodziæ nawet do ostrego ropnego
zapalenia skóry, którego leczenie jest trudne i d³ugotrwa³e.
Jak wiêc ustrzec siê przed takimi problemami?
Przede wszystkim nale¿y bacznie obserwowaæ swoje zwierzê. Pch³y swoj¹ najwiêksz¹ aktywnoœæ wyka-

zuj¹ wieczorem. Wtedy to naj³atwiej dostrzec je pomiêdzy w³osami. S¹ one br¹zowe lub czarne, bocznie
sp³aszczone i bardzo ruchliwe. Nie zawsze jednak
mo¿na stwierdziæ obecnoœæ pche³ na skórze i sierœci
psa czy kota. Niekiedy du¿o ³atwiej zauwa¿yæ ich odchody.
Przypominaj¹ one brunatne ziarenka i grudki
ziemi, które szczególnie dobrze widaæ w przypadku zwierz¹t jasno umaszczonych. U zwierz¹t
o ciemnej sierœci, lub te¿ wtedy, gdy mamy w¹tpliwoœci, mo¿emy sami wykonaæ prosty test pozwalaj¹cy stwierdziæ obecnoœæ pche³. Taka próba
nazywa siê testem bibu³owym i polega na sczesaniu gêstym grzebieniem sierœci zwierzêcia na kawa³ek bia³ej, zwil¿onej wod¹ ligniny, waty lub
bibu³y. Pch³y ¿ywi¹ siê krwi¹, wiêc w ich odchodach równie¿ znajduje siê krew.
Jeœli w wyczesanej masie znajduj¹ siê odchody
pche³ to bibu³a zabarwi siê na czerwono lub ró¿owo. Próbkê mo¿emy równie¿ sczesaæ na bia³y papier, nastêpnie z pomoc¹
szk³a
powiêkszaj¹cego
obejrzeæ wyczesane drobiny. Gdy ju¿ nabierzemy
pewnoœci, ¿e nasze zwierzê
ma nieproszonych goœci
udajmy siê do lecznicy weterynaryjnej.
Lekarz najlepiej doradzi
nam, jaki œrodek przeciw
pch³om bêdzie najbardziej
skuteczny i najbezpieczniejszy dla naszego zwierzêcia, ale równie¿ i dla nas. Nie nale¿y zapominaæ, ¿e wiêkszoœæ œrodków likwiduj¹cych pch³y
to œrodki owadobójcze, a wiêc charakteryzuj¹ce
siê pewnym niskim stopniem toksycznoœci. Dostêpne s¹ ju¿ jednak leki, które nie bêd¹c œrodkami owadobójczymi, wch³aniaj¹ siê do krwi zwierzêcia i pobierane s¹ przez pch³y wraz ze zjadan¹
krwi¹. Bêd¹c bezpieczne dla psa czy kota zabijaj¹ one pch³ê „od œrodka” a nie przez kontakt, tak
jak œrodki owadobójcze.
Takie leki s¹ bezpieczniejsze zarówno dla
zwierzêcia jak i dla otoczenia, w którym ono
przebywa. Wybieraj¹c œrodek na pch³y warto
równie¿ zwróciæ uwagê na to, czy wybrany przez
nas preparat zabija tylko doros³e pch³y czy równie¿ ich formy niedojrza³e ¿yj¹ce w naszym domu. Najlepsze s¹ te œrodki, które kompleksowo
zwalczaj¹ populacjê pche³ w naszym otoczeniu.
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

Zakoñczona w ubieg³ym roku rewitalizacja Osiedla TOR przy ul. Podskarbiñskiej
by³a wa¿n¹ czêœci¹ planów rewitalizacyjnych Pragi Po³udnie. Niby jest ³adniej i lepiej, ale wychodzi na to, ¿e znowu zmarnowano publiczne pieni¹dze.

Min¹³ rok od oddania do
u¿ytku trzech placyków zabaw na Osiedlu TOR, a niedoróbki pojawiaj¹ siê tak
szybko, jak babki z piasku
budowane przez ma³e dzieci
w piaskownicach. Ale nie
w tych piaskownicach na
Osiedlu TOR. W nich po
prostu jest za ma³o piasku
¿eby zbudowaæ cokolwiek.
– W tym sezonie nikt nie wymieni³, ani nie dosypa³ piachu – skar¿y siê jedna z mieszkanek osiedla.

nowej piaskownicy sytuacja
jest ca³kowicie beznadziejna.
Wszêdzie wyzieraj¹ pokruszone kawa³y betonu. Zwyczajowo jeœli dzieci pok³óc¹
siê w piaskownicy, to w ruch
id¹ plastikowe ³opatki. Strach
pomyœleæ jaki wybór „argumentów” maj¹ na Osiedlu
TOR.

stko siê klei. W kiepskim stanie jest te¿ sztuczna miêkka
nawierzchnia, któr¹ wy³o¿ono
centralne czêœci placyków.
W niektórych miejscach siê
zapada, w innych staje na
sztorc.
Zbigniew Bareja, przewodnicz¹cy jednej ze wspólnot
mieszkaniowych
Osiedla
TOR uwa¿a³ wczeœniej, ¿e
budowanie osiedlowych placyków zabaw jest chybionym pomys³em. Argumentowa³ to m.in. tym, ¿e inne inwestycje s¹ osiedlu bardziej
potrzebne, a dzieci mog¹ bawiæ siê w pobliskim Parku

Ruchome piaski
W pierwszej ogl¹danej
w wakacje przez „Mieszkañca” piaskownicy (najbli¿ej ul.
Kobielskiej) dwuletnia Weronika na pró¿no wali³a plastikow¹ ³opatk¹ w betonowe pod³o¿e (na zdjêciu). Piasku wokó³
niej by³o tyle co przys³owiowy
kot nap³aka³. A propos kota placyki zabaw mia³y byæ ogrodzone, tak, aby do piaskownic
nie mia³y dostêpu dzikie koty,
które, jak wiadomo lubi¹ za³atwiaæ swoje potrzeby w³aœnie
do piachu. Ogrodzenie jest, ale
niepe³ne. Zapomniano zamontowaæ w nim furtki i dzikie koty maj¹ swobodny dostêp.
Wróæmy jednak do piasku.
Ma³a Weronika bezradnie rozk³ada³a rêce, spogl¹da³a prosz¹cymi oczkami i cichutko,
dzieciêcym g³osikiem mówi³a:
– Proszê, wiêcej piasku! Niestety, nawet dosypanie piasku
niewiele tutaj pomo¿e. Piaskownice s¹ tak zbudowane,
¿e, choæ to mo¿e brzmi niedorzecznie, piasek... sam siê
z nich wysypuje poprzez nieszczeln¹ obudowê. W kolejnej,

Krzewy widmo
Na ka¿dym z trzech zbudowanych placyków zabaw
ustawiono kilka ³awek dla
opiekunów. Widaæ, ¿e drewno
z którego wykonano ³awki nie
by³o odpowiedniej jakoœci.
W ci¹gu roku belki tak siê powygina³y w ró¿ne strony, jakby skrêca³ je przeraŸliwy ból.
– Pan zobaczy – pani Ania,
babcia ma³ej Weroniki, dotyka oparæ ³awek – z ka¿dej s¹czy siê ¿ywica. Na tym nie
mo¿na nawet usi¹œæ, bo wszy-

REKLAMA

OPAK. Teraz zmieni³ zdanie.
– Pomys³ okaza³ siê dobry –
mówi – Placyki s¹ wykorzystywane, ale ich wykonanie
jest fatalne. Pokazuje te¿ ca³e po³acie ziemi wzd³u¿ ul.
Kobielskiej wysypane pokruszon¹ kor¹. – W zesz³ym
roku posadzono tu wiele
krzewów. Wszystkie usch³y.
Zosta³a sama kora – oburzony podlicza - Na rewitalizacjê naszego osiedla gmina
wyda³a prawie 400 tysiêcy
z³otych!
Adam Rosiński
REKLAMA

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!

RABAT JESIENNY 35%

OKNA PCV

 Żaluzje
 Roletki
materiałowe
 Moskitiery
 Verticale

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi od 1 stycznia 2007 roku zapisami art. 45 ust. 5c-5g ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z póŸn. zm.) oraz
art. 21 ust. 3a-3d ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z póŸn. zm.) urzêdy
skarbowe zosta³y zobowi¹zane do przekazywania na wniosek podatnika 1% podatku nale¿nego,
wynikaj¹cego z zeznania podatkowego na rzecz organizacji po¿ytku publicznego (OPP).

RABAT
45%

Przedmiotowa informacja musi zostaæ opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania OPP oraz
zawieraæ dodatkowe dane identyfikuj¹ce organizacjê takie jak: pe³n¹ nazwê, NIP, adres siedziby i nr KRS.
Dane w tym zakresie bêd¹ na bie¿¹co weryfikowane przez naczelników w³aœciwych urzêdów skarbowych.

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

NACZELNIK URZÊDU SKARBOWEGO WARSZAWA PRAGA
INFORMUJE, ¯E

W zwi¹zku z tym, ¿e numery rachunków OPP, które s¹ zg³aszane w urzêdach skarbowych podczas rejestracji s³u¿¹ do rozliczeñ podatkowych, a nie przyjmowania darowizn, zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ do
przedstawicieli Organizacji Po¿ytku Publicznego o z³o¿enie w terminie do dnia 20 listopada 2007 r. naczelnikowi urzêdu skarbowego, w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê OPP, informacji zawieraj¹cej numer jednego
rachunku bankowego, w³aœciwego do przekazywania zadeklarowanych przez podatników darowizn.

Maj¹c na uwadze skuteczny przekaz czêœci podatku nale¿nego podatników na w³aœciwy numer rachunku
bankowego odpowiedniej OPP, proszê równie¿ o przedk³adanie wraz z przedmiotow¹ informacj¹ potwierdzenia zg³aszanego rachunku przez bank prowadz¹cy ten rachunek.
Naczelnik
Urzêdu Skarbowego Warszawa Praga

BIURO REKLAMY „MIESZKAŃCA”
04−062 Warszawa, ul. Grenadierów 10
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl

tel./fax 022 813-43-83, 022 810-64-12
Internet: www.mieszkaniec.pl
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OG£OSZENIA DROBNE
ANTYKI

 OG£OSZENIA

NIERUCHOMOŚCI

BIZNES

KUPIĘ
 AAA Antyki, meble, obrazy, zegary, platery, srebra
oraz inne przedmioty.
Tel. 022 841-09-35;
0501-050-948
 AAA Antyki, meble, obrazy, zegary, monety, znaczki,
pocztówki.
Tel. 022 610-33-84;
0601-235-118
 Monety, banknoty, odznaczenia. Antykwariat ul. Andersa
18.
Tel. 022 831-36-48
 Szable, bagnety, przedwojenne meble, mog¹ byæ zniszczone,
obrazy, zegary, niekompletne
sztuæce i inne stare przedmioty.
Tel. 022 610-39-15;
0601-335-634
 Znaczki, pocztówki, monety, medale, banknoty, akcje.
Tel. 022 841-09-35;
0501-050-948

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

 Francuski – t³umaczenia
umów, faktur, kontraktów, instrukcji i warunków technicznych, aktów cywilnych, œlubów. Poœrednictwo biur wykluczone.
Tel. 022 815-44-91;
0601-35-18-64
 J. polski. Tel. 0691-923-889
 Kursy przygotowawcze do
matury. Tel. 022 879-87-66;
0602-23-28-79
 LO dla Doros³ych.
Tel. 022 498-65-95
 Matematyka, chemia – dojazd.
Tel. 0500-865-729
 Matematyka – 30 z³/60 minut.
Tel. 022 810-26-11;
0663-022-567
 Niemiecki – tanio!
Tel. 022 617-27-96
 Niemiecki, polski – nauczyciel.
Tel. 0693-33-63-25
 Niemiecki, rosyjski.
Tel. 0604-06-06-41;
022 810-02-22
 Szkolenia z zakresu BHP.
Tel. 022 879-87-66
 Szko³a Policealna.
Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia
 Gara¿ ul. Filomatów.
Tel. 0504-955-566

NIERUCHOMOŚCI/kupię
MEDYCZNE
 Alkoholowe odtrucia, narkotykowe, Esperal. Tanio.
Gabinet, dojazdy.
Tel. 022 671-15-79,
022 613-98-37
 MASA¯E.
Tel. 0513-637-994
 Terapia psychologiczna i logopedyczna – pe³en zakres
us³ug.
Tel. 022 612-16-60;
0605-765-646

NAUKA
 AAA Angielski, niemiecki –
nauczyciel. Tel. 0601-20-93-41
 Fizyka/Matematyka. Matury.
Doje¿d¿am. Dr.
Tel. 0606-154-798

MIESZKANIEC
CZASOPISMO
SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE

 OG£OSZENIA

PRAWNE
Doradztwo Prawne – pe³ny
RAMKA
Kancelaria
zakres.
Doradztwo
Prawne Prawna
– pe³ny
Pietruk s.c. Konkurencyjne
zakres. Kancelaria Prawna Pieceny ul. Grochowska 306/308
truk
s.c.
Konkurencyjne
ceny
lok. 29. Tel. 022 879-92-29;
ul. Grochowska
306/308 lok.
0502-27-51-94;
29. Tel.www.pietruk.eu
022 879-92-29; 050227-51-94; www.pietruk.eu
 Kancelaria Prawna, ul. Grochowska 207 (Universam, nad
bankiem), szeroki zakres us³ug.
Od 5 listopada br. kancelaria
czynna we wtorki, w godzinach
12.00-17.00,
Tel. 022 810-00-61 wew. 252.
W pozosta³e dni prosimy
o kontakt tel. 509-959 444
 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

 Monety, banknoty, papiery
wartoœciowe Dom Aukcyjny
wyceni, kupi lub przyjmie na
aukcje. Tel. 022 407-02-20;
0506-025-125

 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
 Pewna po¿yczka.
Tel. 600 367 182
 Pomnó¿ pieni¹dze!
Tel. 603 809 552
 Bezp³atne konto.
Tel. 609 48 00 66
 Po¿ycz pieni¹dze i przez 52
dni nie plaæ prowizji!
Tel. 0669 609 709
 Pieni¹dze szybko i tanio!
Tel.
516537091
 Za³ó¿ konto – portfel
skórzany w prezencie.
Tel. 0603-809-552,
oferta wa¿na do 31.12.2007.

DROBNE

 Bezpoœrednio kupiê plac na
Grochowie zabudowany lub
niezabudowany – pod budownictwo wielorodzinne. Pilne!
Tel. 022 610-77-94; 0501-103792

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam
 Bezpoœrednio mieszkanie
65 m kw., gara¿, piwnica –
2001 r. Wa³ Miedzeszyñski/Trakt Lubelski.
Tel. 0607-297-063
 Komorska 47 m kw., pokój
z kuchni¹.
Tel. 0601-277-653 (po 19.00)
 Miêdzynarodowa – 37
m kw., 2 pokoje.
Tel. 0504-273-949

 44 m kw., 2 pokoje, I piêtro,
balkon, telefon, Internet.
Tel. (022) 698-70-53

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
 Gimnazjum Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie poszukuje pilnie nauczyciela j. angielskiego. Warszawa Rembertów ul. K. Ziemskiego 22.
Tel. 022 611-93-39
 Firma GM Records poszukuje osób do przyuczenia na stanowisko OPERATOR T£OCZNI.
Miejsce pracy: Warszawa Wawer ul. Heliotropów 45/53. Prosimy o przys³anie CV na adres:
lub faksem 022 872-27-06.
Tel. 022 872-27-22 wew. 144
 Kreatywna krawcowa do
szycia modeli na pokazy mody
potrzebna. Tel. 0605-217-878
 Mê¿czyŸnie – do prac pomocniczych w zak³adzie stolar.-tap.
Tel. 022 617-23-33
 M³oda, wykszta³cenie œrednie – praca wraz z zamieszkaniem.
Tel. 0691-383-343
 Opiekunki do chorych, siostry PCK, pielêgniarki zatrudniê.
Tel. 022 815-30-62
 Poszukujê fryzjera mêskiego.
Warunki do uzgodnienia.
Tel. 0501-694-640;
022 617-59-98
 Pracowników do pakowania
s³odyczy
zatrudni
firma
w Rembertowie (wymagana aktualna ksi¹¿eczka badañ SANEPIDU).
Tel. 022 816-00-32 wew. 16
 Zak³ad Produkcyjny w Sulejówku zatrudni operatora butelczarek. Praca zmianowa.
Tel. 0608-514-779
 Zatrudniê Telemarketera do
banku z doœwiadczeniem
w sprzeda¿y ubezpieczeñ.
Tel. 603 809 552
 Zatrudniê pana do sprz¹tania
obiektów. Tel. 0508-33-28-40

RÓŻNE
 KREDYTY - gotówkowe,
hipoteczne i samochodowe,
ubezpieczenia - komunikacyjne. NATIONALE NEDERLANDEN. W-wa, ul. Miñska
69, lok. 41. Tel. 022 870-27-83;
501 550 975
RAMKA
Skup z³omu metali koloroSkup z³omu metali kolorowych. Stary punkt – nowe
wych. Stary punkt – nowe ceceny! Ul. Kawcza 40.
ny! Ul. Kawcza 40. Tel. 0600Tel. 0600-236-046
236-046
 Skup z³omu kolorowego, stali, makulatury – ul. Komorska
48 (obok Bazaru Szembeka).
Mo¿liwoœæ odbioru w³asnym
transportem. Tel. 0697-104-304
 SZYLDY, REKLAMY
ŒWIETLNE,
BANERY,
OKLEJANIE WITRYN UL.
PATRIOTÓW 237.
Tel. 022 615-34-28
 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
 Administrowanie i zarz¹dzanie nieruchomoœciami – licencje
zawodowe. Tel. 022 823-27-40
e-mail: elinvest@elinvest.com.pl
 ALKO PRZEPROWADZKI i meblowozy. 1 z³/km.
Tel. 0512-139-430
 AAAA Automatyczne pralki, zmywarki - krajowe, zachodnie. Naprawa.
Tel. 022 612-95-23,
0609 105 940
 Alternatory, rozruszniki –
naprawa, spawanie ul. Kawcza
40.
Tel. 022 610-53-43

 Anteny SAT TV, kamery – 24
h.
Tel. 0602-396-976
 ANTENY - CYFRA+, Polsat, N-ka,Promocja dekoder
Polsatu za 149 i 35 z³/m-c, satelity bez op³at 700 programów
w tym 17 polskich (Polonia,
TRWAM), anteny TV – naziemne. Sprzeda¿, monta¿, naprawa, gwarancja! „Lemag”Wwa, ul. Br. Czecha 29.
Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566
 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
 Elektryk (UPR).
Tel. 022 870-27-39; 0502-20-88-13
 Elektryczne.
Tel. 022 615-58-13;
0504-61-88-88
 Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
 Elektryk – uprawnienia.
Tel. 022 813-77-82; 0502-443-826
 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
 Futra, przeróbki, zamówienia
- ul. Dokerów 11.
Tel. 022 611-96-59
 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, hydraulika, elektryka.
Tel.0694-809-402
 G & G Elektronik serwis TV
ul. Bora-Komorowskiego 8 – naprawy sprzêtu; telewizory, wie¿e,
magnetowidy, odtwarzacze, piloty – sprzeda¿ – osprzêt – anteny,
instalacje. Tel. 022 671-33-22
 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
 Hydrauliczne – czyszczenie
kanalizacji, bia³y monta¿, kopanie szamb. Drobny monta¿ i itp.
Tel. 022 371-85-33
 Lodówki, pralki.
Tel. 022 671-80-49;
0601- 361-830; 0604-910-643
 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
 NADRUKI NA ODZIE¯Y.
PRACOWNIA SITODRUKU
- UL. PATRIOTÓW 237.
TEL. 022 615-34-28
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DROBNE

 Naprawa i przestrajanie telewizorów krajowych i zagranicznych,
magnetowidów,
urz¹dzeñ
elektronicznych.
Gwarancja. Tel. 022 612-52-23;
0607 145 196
 Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej.
Tel. 022 672-95-50
 Naprawa pralek i lodówek –
tanio.
Tel. 022 644-23-12;
0697-120-312
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yNieodp³atnie
zu¿yty sprzêt AGDodbieram
(bez lodówek)
ty
sprzêt
AGD (bez
lodówek)
z³om
w ka¿dej
postaci,
maz³om
w ka¿dej
postaci,
makukulaturê,
st³uczkê.
W³asny
laturê,
st³uczkê.
W³asny
transport. Sprz¹tanie piwtransport.
Sprz¹tanie
piwnic.
nic.
Tel. 022 499-20-62
Tel. 022 499-20-62
 Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywanów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul. Igañska 22.
Tel. 022 870-09-54
 Przeprowadzki z pakowaniem, tanio. Tel. 022 810-25-72;
0501-190-127
 Przeprowadzki – kontener
z wind¹.
Tel. 0505-900-180
 Przewozy okolicznoœciowe,
do kina, teatru autokarem na terenie Warszawy.
Tel. 022 870-57-15
RAMKA
Remonty (równie¿ komple Remonty (równie¿ kompleksowe) – firmy i osoby pryksowe) – firmy i osoby prywatne. Tanio – szybko – soliwatne. Tanio – szybko – solidnie.
Tel. 0507-080-611
dnie. Tel. 0507-080-611
 REMONTY, przeprowadzki.
Tel. 0502-088-052
 Remonty mieszkañ.
Tel. 0691-040-034
RAMKA
Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny
Sprzeda¿
i monta¿
okien.
producenta.
RachunCeny
producenta.
ki. Tanio,
solidnie, Rachunki.
szybko.
Tanio, solidnie,
szybko.
Tel.
Tel. 0507-080-611
0507-080-611
 STOLARZ - wykona solidnie - meble, zabudowy, kuchnie, szafy, pawlacze i inne.
Tel. 022 810-38-04;
0602-126-214
 Tapicerskie.
Tel. 022 612-53-88
 Uk³adanie, cyklinowanie, lakierowanie, renowacja starych
pod³óg.
Tel. 0692-71-78-71
 Uk³adanie parkietów, przek³adanie, cyklinowanie, lakierowanie – osobiœcie.
Tel. 022 810-70-88;
0609-542-545
 ¯aluzje, verticale, rolety - naprawy, pranie verticali.
Tel. 022 610-54-19
 Rolety antyw³amaniowe i naprawy.
Tel. 022 610-54-19
 Rolety, ¿aluzje, verticale, rolety antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 022 610-23-83
 ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli.
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163

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

ZWIERZĘTA
 STUDIO PSICH FRYZUR
UL. GRENADIERÓW 9 STRZY¯ENIE, TRYMOWANIE, K¥PIELE, PIELÊGNACJA, UBRANKA I KOSMETYKI DLA PSÓW.
Tel. 0504-172-010
Nak³ad:
40 000 egz.
Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli
Dystrybucji Prasy.
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REKLAMA

REKLAMA

M E B L E

Z LITEGO DREWNA
SOSNA – BRZOZA – OLCHA – DĄB
KOLONIALNE  STYLOWE  NOWOCZESNE
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

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

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO: (Interniœci, Pediatrzy)

PRZYCHODNIA – tel. 022 87-99-209

PROFILAKTYKA: Program wczesnego wykrywania zakażeń HIV u kobiet w ciąży
 rak szyjki macicy etap podstawowy (cytologia) i pogłębiony (kolposkopia)
 wczesna diagnostyka leczenia jaskry – etap I i II
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

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

